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สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

รูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินเชียงราย     1 
 รัฐนันท  พงศวิริทธิ์ธร 

สุธีมนต  ทรงศิริโรจน 
วลัยลักษณ  พันธุรี 
ศศิวรรณ  สงตาย 

 

พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ    16 
ของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
 นพพล  พรหมรักษ 

 สิรินี  วองวิไลรัตน 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน     27 
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 วลัยลักษณ  พันธุรี  
 หัสชัย  ตั้งมั่งมี 
 

ความตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาวชุมชนหวยหินลาด   39 
ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 สิรินี  วองวิไลรัตน 
 ชินวัตร  บุญเยี่ยม 
 สาลินี  ชัยวัฒนพร 
 ศักดิ์นรินทร  เสือสิทธิ์ 
 

ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   48 
ของอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

รัฐนันท  พงศวิริทธิ์ธร 
ชินวัตร  บุญเยี่ยม 
เบญญาภา  กันทะวงศวาร 
พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์ 

 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถส่ีลอแดง      60 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 ศิริอมร  กาวีระ  

ณัฐนนท  คุณยศยิ่ง  
อัจฉรา  กลิ่นศรีสุข 

 

ศึกษาความรูและทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  68 
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ปวีณา  เจริญตกุลกิจ 

กมลวรรณ  ฉะบับแบบ 
รสนันท  รางเล็ก 

 

ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน :    77 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน  
 วลัยลักษณ  พันธุรี 
 สิรินี  วองวิไลรัตน   
 

การพัฒนาระบบคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร    89 
 สกุลรัตน  มณีรัตน  
 คเณชาภรณ  คชกุล 
 

รูปแบบการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติ       98 
กรณีศึกษาถ้ําหลวง ขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย 

ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ       
ดร. กิตติ  กิ่งไทร    

การพัฒนาวิสาหกิจอัญมณีสูการทองเที่ยว       108 
 ดร.ฐกฤต  ธนภัทรธรรม  

ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย  
ดร.ยศพงศ  รัตนมุง 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

การออกแบบงานขององคกรในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก      114 
 ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย  

ดร.ยศพงศ  รัตนมุง 
 

การลงทุนทองคําของนักลงทุนไทยในในยุค 4.0       121 
 ดร.สุจาริณี  เชษฐกุล  

ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย  
ดร.ยศพงศ  รัตนมุง 
 

กลยุทธการทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีต        128 
 ตรีเนตร  ตันตระกูล 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย     137 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 นิพนธ  ทาบุราณ 
 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการนํ้ารอนยางสาว    146 
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
 ดร. นลธวัช  ยุทธวงศ 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณ  162 
การเรียนรู ผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน  
 ดร. กรรณิการ  ทองรักษ 
 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  171 
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 พวงพิศ  เรืองศิริกุล 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   186 
ตอเน่ืองเชื่อมโยง การจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 วิไลลักษณ  แกวจินดา  
 

ชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       199 
กรณีองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ 
 ดร.อภิชิต  ดวงธิสาร 
 

ภาระการพิสูจนในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการพิสูจนความผิดฐานครอบครอง   212 
เพ่ือจําหนายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 
 บรรจง  วงคสุนะ 

ปานใจ  ยกกลิ่น 
 

การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารจัดการปาชุมชนดอยโทน    218 
ของเทศบาลตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 กาบแกว  ปญญาไทย 

นวภัทร  โตสุวรรณ 
 

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่มีตอการใหบริการ   225 
งานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นวภัทร  โตสุวรรณ 

กาบแกว  ปญญาไทย 
 

ปญหาการกําหนดคาทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ศึกษาเฉพาะกรณีราคาตลาด  234 
 บรรจง  วงคสุนะ 
 

การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต    243 
เรื่องสถิติเบื้องตน 
 จุฑามาศ  สุขเปง 

วีรพงษ  สุทาวัน 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

ปจจัยทางการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่    253 
ของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ดร.สุภัทรา  สงครามศรี 
 

ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตําบลสระลงเรือ     260 
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 พรเพ็ญ  เพชรสุขศิร ิ
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคคล คณะรัฐศาสตร     270 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 สมิหรา  จิตตลดากร 
 

การหาปริมาตรบอรูปทรงหลายเหลี่ยม โดยโชโปรแกรมออโตเเคด :     276 
กรณีศึกษา หาปริมาตรบอเก็บโมลาส 
 นางสาวจุฬาภรณ  มวงดิษฐ  

นายวีระกร  วันทอง 

ความรูและแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  288 
ของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา ตําบลเชียงทอง  
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
  ภิญโญ  สุโรจนานนท 
  พุฒิพงศ  มากมาย        
  ซูไฮลา  ปาลายา 
 

การประเมินคาระดับของแสงสวางภายในโรงงานอุตสาหกรรม      296 
ผลิตฉนวนยางกันความรอนขนาดใหญ 
 ศรสวรรค  สุวรรณภักดี 
 นัฐพล  จําปาเทศ 

 ธีรพงษ  กึกกอง 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร จํากัด 307 
 ธีรพัฒน  อินทรธรรม 
 ขวัญสุมาณา  พิณราช 
 ภัทรชานนท  แซโซง 
 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของ     317 
ผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไรเหนือ  
ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
 อนุวัฒน  อัคคีสุวรรณ 
 พุฒิพงศ  มากมาย 
 

พฤติกรรมในการทํางานท่ีมีผลตอการยศาสตรของพนักงานใน      322 
บริษัท ทีเอสพี เซอรวิส (ไทยแลน) จํากัด จ.ระยอง 
 นัฐพล  จําปาเทศ 
 กัญญาภัค  นันทชัย 
 

ปจจัยที่สงผลตอการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวย   328 
โรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมวะหลวง  
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
 พุฒิพงศ  มากมาย 
 อนุวัฒน  อัคคีสุวรรณ 
 ชาตรี  แซวาง 
 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน   334 
ฝายปฏิบัติการ ของบริษัท ซี.อาร. เอนจิเนียริ่งแอนด เทคโนโลยี จํากัด 
 พุฒิพงศ  มากมาย 
 ภิญโญ  สุโรจนานนท 

 อภิสิทธิ์  มั่นพัฒนาการ 
 
 



สารบัญ 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย หน้า 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนิสิตชั้นปีที่ 1 343 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี 

นริศรา  กุลปรีชานันท์  
ณัฐพล  พิมพ์พรมมา  
กิตติศักดิ์  หลวงพันเทา 

การตรวจวัดและการจัดท าแผนท่ีเสียงรบกวนส าหรับอุตสาหกรรมผลิตยา 351 
ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  สุขเจริญ 
อรณี  รุ่งเรือง 
ขจรศักดิ์  ผิวเกลี้ยง 

จิตวิทยาเชิงบวก ความสุข สุขภาพเชิงบวก และสินทรัพย์เชิงสุขภาพ : 358 
แนวคิดที่ต้องการการศึกษาวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 

สมุนไพรไทยกับฤทธิก์ารปกป้องการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนผิวข้อ 366 
ดร.กานต์ชนติ  บุญมาลีรัตน ์
รองศาสตราจารย์ ภก.กิตติพันธ ์ ตันตระรุ่งโรจน ์
อาจารย์ไทภวษิย์  พัฒน์เจริญทวี  
อาจารย์ส าอาง  วณิชชาพลอย 
อาจารย์อาทิตย์  บัวผนั  

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล; จุดเปลี่ยนของครอบครัวมารดาหลังคลอด 377 
จารีศร ี กุลศิริปัญโญ 

มาตรการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานและพระราชบัญญัติโรงงาน 383 
ณัฐภณ  อันชัน  
สุทธิรัตน์  พิมพ์พงศ ์ 
จันทรัศม์  ไตรย์ปักษ์ 

บทบาทพยาบาลวิชาชีพกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ 392 
นางสาวมาณวิภา  เทพกิจ
นางสาวสมรทิพย์  วิภาวนิช 
นางมาลินี  ปั้นดี

การปฏิบัติตนของมารดาขณะตั้งครรภ

ลาวัณย ผลสมภพ

405



รูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินเชียงราย 

Suitable Marketing Mix Strategy for Walking Streets in Chiang Rai 

ผูวิจัย รัฐนันท  พงศวิริทธิ์ธร 
อาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอรทเทิรน 
สุธีมนต  ทรงศิริโรจน 
ศูนยถายทอดองคความรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมชุมชน 
วลัยลักษณ  พันธุรี 
อาจารยฝายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอรทเทิรน  
ศศิวรรณ  สงตาย 
เลขานุการฝายบริหาร วิทยาลัยนอรทเทิรน  

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความตองการสวนประสมทางการตลาดเพื่อการในไปสูรูปแบบทาง
การตลาดที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวถนนคนเดินเชียงรายใน
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางไดแก นักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศท่ีมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
จํานวน 400 ราย โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
ซึ่งมีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป โดยมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (ปวช./ปวส.) และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 60,001- 90,000 บาท โดยใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการทองเที่ยวถนนคนเดินของนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวในจังหวัด เชียงรายในภาพรวมอยูในระดับ
คอนขางมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่และชองทาง
การจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด สวนการประเมินสัมประสิทธิ์ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑของถนนคนเดินตามแบบคาโนโมเดลนั้น ควรจะใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในการ
พัฒนาและออกแบบสวนประสมทางการตลาดเพื่อการทองเที่ยวถนนคนเดินเพ่ือความยั่งยืนควรมุงการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการของนักทองเที่ยวตามแบบของคาโนโมเดลควรมุงเนนผลิตภัณฑ ไดแก 
1.) ตองเปนแหลงทองเที่ยวตองมีความปลอดภัย 2.) โปรแกรมทองเท่ียวควรกําหนดไวลวงหนา 3.) ราคาตองเหมาะ
กับสินคาและบริการ 4.) การจัดกิจกรรมเท่ียวในเทศกาลตางๆ เนนที่วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น และ 5.) สินคา
ภายในถนนคนเดินควรจะเปนสินคาทองถิ่น ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบวาระหวาง อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยของนักทองเท่ียวไมมีแตกตางกันตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

คําสําคัญ : ถนนคนเดิน, สวนประสมทางการตลาด, คาโนโมเดล 
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Abstract
This research aims to study the suitable marketing mix strategy for walking streets 

in Chiang Rai. Samples are 400 tourists, both Thai and foreigner, who travel to Chiang Rai. 
Data collected from questionnaire. The results of the study found out that most of the 
respondent is female, age from 51 years old up, education level is high school educated or 
equivalent (vocational school or high vocational school), works as employee and average 
income per month is between 60,001-90,000 Thai Baht. The respondents rate the factor of 
the marketing mix for walking streets among tourists who travel to Chiang Rai in medium-
high level in overall factor. Means in descending order are price, product, place and 
distribution channel, and promotion. To evaluate the coefficient of satisfaction level of 
tourists towards walking streets product development and design according to Kano’s 
model is to focus on products that match the tourists need. This Kano’s model refers to 1.) 
This tourism area has to be safe. 2.) Program should be scheduled in advance. 3.) Price of 
product and service should be suitable for the quality. 4.) There should be some activities 
during local festival that focus on local culture and tradition and 5.) Products that sale in 
walking street should be local made products. The result of hypothesis testing found out 
that age, education, occupation and average income of tourists are not different towards 
marketing mix factor. 

Keyword : Walking street, Marketing mix, Kano’s model

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหา
พื้นฐานหลายดานท่ีสั่งสมมานานทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึน ถือ
เปนจังหวะเวลาที่ทาทายอยางมากที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาในทุกดานใหมีความม่ันคง 
มั่งคั่งและย่ังยืนในระยะยาว โดยประเทศตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดาน ไดแก การเพ่ิมการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งตองดําเนินการควบคู 
การเรงยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุมที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมที่อยูในตลาดแรงงานปจจุบันใหสอด 
คลองกับการผลิตและบริการเปาหมายและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให 
เปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวงทุกวัยท่ีสามารถบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยาง 
ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ 
และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะสุขใหทั่วถึงทุกพื้นท่ีการพัฒนามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสอดคลอง 
กับกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขยายและสรางฐานรายไดใหมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงมากข้ึนควบคูไปกับการตอยอด 
ฐานรายไดเดิมสังคมไทยมีคุณภาพและมีความเปนธรรมโดยมีท่ียืนสําหรับทุกคนในสังคมและไมท้ิงใครไวขางหลังและ 
เปนการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกกําลังในการผลักดันขับเคลื่อนรวมกันของทุกภาคสวน (Thailand 4.0) (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559)  
 ดังนั้นทางกลุมผูดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวไมวาจะเปน กลุมคนและชุมชนมีจุดออน คือ การขาดการมีสวน
รวมของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เชน รูปแบบทางดานการตลาด การเงิน 
การรวมกลุม การบริหารจัดการใหเกิดความยั่งยืน เปนตนโดยเฉพาะในปจจุบนั จะใหความสําคัญตอการพัฒนาแบบ
บูรณาการในเชิงกลุมพื้นที่ เนื่องจากจะเปนหนทางหนึ่งในการกระจายพ้ืนท่ีใหทุกจังหวัดไดรับการพัฒนาอยาง       
เทาเทียมกันมากข้ึน ในการกําหนดกลยุทธการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดนั้น เนนกลยุทธรวม คือ การสราง Brand 
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ของแตละ Cluster เพ่ือเปนจุดขาย การเสริมสรางศักยภาพรวมกัน โดยใชหลักการบูรณาการทรัพยากร จัดลําดับ
ความสําคัญตามศักยภาพที่แทจริงเชิงพื้นที่ ภายในกลุมจังหวัด และกระจายการทองเท่ียว ดวยการเชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวภายใน Cluster หรือระหวาง Cluster การกระจายสินคาทางการทองเที่ยวที่มีศักยภาพที่แทจริงไปยัง
กลุมชุมชนจังหวัดตางๆ อยางทั่วถึงเทาที่จะเปนไปได สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกกลุมนักทองเที่ยว เพราะ
ตองการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงบูรณาการสูความยั่งยืน โดยใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12 ในเร่ืองการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเติบโตและ
สนับสนุนภาคการผลิต เพื่อใหเกิดความสมดุลและย่ังยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่คํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยสามารถดึงศักยภาพที่มีจากระบบนิเวศและ
การมีสวนรวมของชุมชนมาพัฒนาปรับใชเพื่อใหธุรกิจและสภาพความเปนอยูทองถ่ินพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันซ่ึง 
Spencer (1985) ไดเสนอขั้นตอนของการพัฒนาสังคมที่วา การรวมกันของระบบสังคมยอยกลายเปนสังคมขนาด
ใหญ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (organic) และองคความรูความคิดในสังคมนั้นดวย (saprogenic) ทั้งนี้ 
Spencer (1985, pp. 129-132) ไดใหความสําคัญของการพัฒนาสังคมจากเรียบงาย ไมซับซอน ไปสูสังคมซับซอน
ใน 3 สวน คือ ระบบกฎเกณฑระเบียบ ระบบของการจัดการบริหาร และระบบการกระจายทรัพยากรซึ่งการพัฒนา
จะมีความซับซอนมากขึ้นเปนลําดับ จากปจจัยที่เปนจุดดึงดูดสําคัญหลากหลายประการของจังหวัดเชียงรายซ่ึงมี
ศักยภาพพื้นที่ที่มีความโดดเดน แตยังไมมีนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและตางชาติไดรับรูถึงแหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน
ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความพรอมทุกดาน (อุษณา แจงเรืองทอง, 2553) ดังนั้นเพื่อสรางรูปแบบการทองเที่ยวถนนคน
เดิน จึงไดมีการรวบรวมความรูความเขาใจในดานการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการขาย ท่ีเปนศักยภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายที่มีอยูใหกลายเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่สามารถเปนท่ี
สรางรายไดใหแกผูขายสินคาและบริการสินคาทองถิ่นเพื่อกอใหเกิดการจางงาน การสรางงาน เปนแหลงทองเที่ยว
ถนนคนเดินซ่ึงจะทําใหการทองเที่ยวถนนคนเดินนั้นตองใหเกิดการกลับมาของนักทองเที่ยวอีกครั้ง หรือการซื้อซ้ํา 
ทั้งการทองเที่ยวถนนคนเดินและตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือนําเสนอสูนักทอ งเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ จากเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยไดเห็นความสําคัญในเร่ืองความตองการสวนประสมทางการตลาด
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินเชียงราย เพื่อการทองเที่ยวถนนคนเดินอยางยั่งยืน เพื่อจะเสนอ
การจัดกิจกรรมบริการวชิาการประยุกตใชรูปแบบการทองเที่ยวถนนคนเดิน นําเสนอขอมูลองคความรูเชิงปริมาณที่
เก่ียวของเพ่ือใชในการพัฒนาจัดการทองเท่ียวถนนคนเดิน โดยศึกษาวิจัยความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติที่ตองการทองเท่ียวถนนคนเดิน เพื่อนําขอมูลมาสรางสินคาและบริการเพ่ือความตองการของ
นักทองเท่ียวถนนคนเดินใหกลายเปนแหลงสรางรายไดจากสิ่งท่ีมีอยูใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาในรูปแบบ
การทองเที่ยวถนนคนเดินอยางยั่งยืนตอไปในอนาคตของชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งเพื่อใหมีความเขาใจตรงกับ
งานวิจัยจึงไดนําเสนอนิยามศัพทในการวิจัย ดังนี้ 1) รูปแบบทางการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดของกิจกรรมทองเที่ยวถนนคนเดินที่เปนปจจัยทางดานการตลาดเพื่อสรางความเขาใจและสรางการ
ยอมรับระหวางการทองเที่ยวถนนคนเดินกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางดาน
การตลาดทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 2) ถนนคนเดินเชียงราย 
หมายถึง ถนนคนเดินถนนราชดําเนินและถณ บริเวณถนนธนาลัย ตั้งแตสี่แยกสํานักงานยาสูบ ไปจนถึง 
สี่แยกธนาคารออมสิน ระยะทาง 1,500 เมตร อยูใจกลางเมืองเชียงราย ซ่ึงเปนการใชพื้นท่ีถนนสําหรับการจัด
กิจกรรม อาจมีการปดการจราจรชั่วคราว หรือถาวร เพ่ือใหคนเดินเทาสามารถใชพื้นท่ีถนนในการทํากิจกรรมตางๆ
ได เชน เปนที่จัดงานทางดานวัฒนธรรม การแสดง ขายสินคา ขายอาหาร งานพาเรด และ 3) คาโนโมเดล หมายถึง 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑนั้น เม่ือผลิตสินคาและบริการให
ความสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งตองใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑนั้นจะมีคุณภาพของ
ผลิตภัณฑตามที่ลูกคาตองการ วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) เพ่ือศึกษาความตองการสวนประสมทาง
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การตลาดของนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศที่มีตอแหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน  และ 2) เพื่อศึกษา
รูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน โดยมีประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้ 1) ไดทราบ
ถึงรูปแบบที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน 2) เพื่อศึกษาความตองการสวนประสมทางการตลาดของ
นักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน 3) ไดแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน และ            
4) สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาเปนแนวทางกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวถนนคนเดิน เพื่อใหเกิดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
1) แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู (Perception) 
 การรับรูจะเกิดขึ้นจากการมีสิ่งกระตุนจากภายนอก (information inputs) ผานเขามากระทบประสาท
สัมผัส (exposure stage) จากน้ันจึงเกิดการสงขอมูล หรือสิ่งกระตุนมากระทบประสาทสัมผัสและสงไปยังสมอง 
(attention stage) และสมองจะเกิดกระบวนการทําความเขาใจความหมาย (comprehension stage) จึงถือวา
เปนกระบวนการรับรูที่ครบถวนกระบวนการรับรูจึงเปนสภาพทางจิตวิทยาและพฤติกรรม อันเปนการแสดงออกถึง
ความรูความเขาใจ ตามความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลโดยผานประสาทสัมผัสหรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การ
รับรูเปนองคประกอบทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลความสามารถในการรับรู
สิ่งแวดลอมดานตาง ๆ จะขึ้นอยูกับความสามารถที่มีแตกําเนิดและการเรียนรูจากประสบการณของบุคคล การรับรู
นั้นตองผานการเลือกและมีความตั้งใจรับรูนอกจากนี้ องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคลยังประกอบดวย
ความเขม (intensity) ขนาด (size) ความแตกตาง (contrast) และความเคลื่อนไหว(movement) โดยบุคคลหนึ่ง
จะเกิดการรับรูนั้นจะสัมพันธกับความสนใจสวนบุคคลและคานิยมสวนบุคคล เม่ือบุคคลมีความต้ังใจรับรูตอสิ่งเราก็
จะเกิดการเตรียมตัวเพื่อการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมตามมานั่นเอง (Mowen and Minor 2001, p. 63) 
2) แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ 

เจตคต ิ(attitude) หมายถึง เจตคติเปนการผสมผสานหรือเรียบเรียงของความเชื่อ อันเกิดจากการรับรูตอ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง และผลรวมของความเชื่อดังกลาวจะเปนตัวกําหนดแนวโนมของ
บุคคลออกมาในลักษณะของความพอใจและไมพอใจลักษณะของเจตคติประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ ความพึงพอใจ
อันเปนผลมาจากความพอใจอันเกิดจากการรับรูของบุคคล อันเปนเจตคติเชิงบวก (positive attitude) กับเจตคติที่
แสดงออกมาในรูปของความไมพึงพอใจ อันเปนเจตคติเชิงลบ (negative attitude) (Rokeach, 1970, p. 112) 
 ตามแนวความคิดของนักจิตวิทยาไดเสนอองคประกอบของเจตคติออกเปน 3 แนวคิด ดังนี้ (ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ, 2536, หนา 3-4; Krech, 1962; Rosenberg & Havland, 1960, pp. 1-5) 

1. องคประกอบดานความรู (knowledge component) ไดแก ความรู ความเชื่อความคิด และความเห็น
ของบุคคลจากการรับรูที่เกิดขึ้น 

2. องคประกอบดานทาทีความรูสึก (affective component) ท้ังในทางบวก (positive) และทางลบ 
(negative) อันเปนภาวะความรูสึกที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู 

3. องคประกอบดานการพฤติกรรม (behavioral component) ไดแก แนวโนมหรือความพรอมของ
บุคคลที่จะเกิดพฤติกรรมภายหลังเกิดการรับรูวาจะมีพฤติกรรมหรือวามีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมไปทางใดสรุป
องคประกอบของเจตคติออกเปน 3 สวน คือ องคประกอบดานความรู(knowledge component) องคประกอบ
ดานทาทีความรูสึก (affective component) และองคประกอบดานการพฤติกรรม (behavioral component) 
ซึ่งองคประกอบท้ัง 3 สวนดังกลาว ตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ องคประกอบดานความรูความเขาใจ
เปนพื้นฐานของทาทีความรูสึกของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ชอบหรือไม
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ชอบ เปนตน ซึ่งความรูสึกดังกลาวจะมีผลตอการแสดงออกของบุคคล หรืออาจกลาวไดอีกทางหนึ่งวา เจตคติเปน
สิ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเมื่อมีเจตคติเชนไร บุคคลก็มักจะมีพฤติกรรมแสดงออกในแนวทางดังกลาว 
3) การวิเคราะหคาโนโมเดล (Kano’s model) 
 การศึกษาถึงความตองการของลูกคา ชวยใหเขาใจถึงความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี คาโนโมเดล
สรางขึ้นโดย ดร.โนริยากิ คาโน ผูชํานาญการทางดานคุณภาพชาวญี่ปุน (Kano, 1984) สาเหตุที่ตองนําคาโนโมเดล
มาใชในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจากความพึงพอใจของลูกคาที่จะมีตอผลิตภัณฑนั้นมีความสัมพันธ
อยางยิ่งกับความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงตองใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยที่จะตองมี
ความบกพรองท่ีทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจนอยท่ีสุด หรือรวมเรียกวา คุณภาพของผลิตภัณฑ นั่นเอง แต
เนื่องจากพฤติกรรมและความคาดหวังในผลิตภัณฑของลูกคามีหลายรูปแบบ หลายสวน หลายปจจัยและ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ก็ยิ่งทําใหการวิเคราะหยากมากตามไปดวย ดังสามารถแสดงไดดวยโมเดลของ
คาโนในภาพ 1 

 
ภาพ 1 คาโนโมเดล (Kano’s model) 

ที่มา : Berger. 1993. Kano’s Methods for Understanding Customer- defined Quality 
  
 จากคาโนโมเดลที่ถูกแบงออกเปน 3 ระดับสวน คือ สวนท่ีทําใหลูกคาไมพอใจ (Dissatisfies) ท่ีเปนสวนท่ี
ผลิตภัณฑตองมีและหามพลาด สวนท่ีทําใหลูกคาพอใจ (Satisfies) หรือสวนท่ีเราตองพัฒนาใหมากขึ้นเรื่อยๆ และ
สวนที่ทําใหลูกคาประทับใจ (Delighter) หรือสวนที่จะเกิดความประหลาดใจ (Surprise) ใหกับลูกคาซึ่งผูออกแบบ
และพัฒนาตองพยายามคนหาใหได เพื่อสรางจุดเดนดึงดูดใหผลิตภัณฑดูนาสนใจตอลูกคา ซึ่งยอมสามารถเพิ่ม
ยอดขายและจํานวนลูกคาไดจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามความสามารถพื้นฐานของผลิตภัณฑ ก็จําเปนท่ีจะตองมา
กอนสวนอื่นๆ จนลูกคาเชื่อมั่นหรือถือวาปกติใหได  
 ขั้นตอนวิเคราะหคาโนโมเดล แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การจําแนกความตองการของลูกคา โดย
เริ่มตนจากการเรียกรองของลูกคาหรือ (Voice of Customer) ซึ่งโดยปกติแลวความตองการของลูกคาที่สามารถ
ทราบได จะมีลักษณะเปนถอยคําที่พูดออกมาจากความรูสึกหรือความตองการของลูกคาโดยตรง ซึ่งโดยพื้น
ฐานขอมูลเสียงเรียกรองจากลูกคาเหลานี้ ยอมจะไมมีความเรียบรอยในการเรียบเรียงแนวคิดหรือการใชคําศัพท 
ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงคอนขางที่จะสับสนวุนวายปนเปกัน นอกจากนี้ขอมูลที่ไดยังรวมถึงขอตําหนิที่ลูกคาไมชอบอีก
ดวย ซึ่งขอมูลเหลานี้มีประโยชนอยางมากในการนาํมาตีความเพื่อใชในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยทั่วไป
แลวการรวบรวมเสียงเรียกรองของลูกคาสามารถกระทําไดหลายวิธี  เชน การสอบถามโดยตรงจากลูกคา การใช

(สวนท่ีทําใหลูกคาประทับใจ) 

(สวนท่ีทําใหลูกคาพอใจ) 

(สวนท่ีทําใหลูกคาไมพอใจ) 
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แบบสอบถาม การระดมสมองของทีมงาน การสังเกตการณใชงานผลิตภัณฑโดยตรงจากลูกคา เปนตน โดยในการ
ดําเนินงานดังกลาวนี้ จําเปนที่จะตองใชความรวมมือจากหลายหนวยงานมาชวยกันเก็บขอมูล เชน ฝายออกแบบ 
ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ฝายการตลาด รวมถึงอาจจําเปนตองมีฝายวิศวกรรมรวมดวย ถากรณีผลิตภัณฑเปน
ผลิตภัณฑที่ตองการขอมูลทางเทคนิคมากๆ 2) การสรางแบบสอบถามของคาโน เม่ือสามารถหาขอเรียกรองของ
ลูกคาไดแลว ทีมพัฒนาตองนําเสียงของลูกคาเหลานั้นมาทําการจัดกลุมแยกเปนสวนๆ ตามการแบงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ 3 สวนของคาโนโมเดลและเม่ือทําการจําแนกลักษณะสําคัญไดแลวก็จะทําการออกแบบคําถาม ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 คําถามแบบดานบวก (Positive Question) และดานลบ (Negative Question) ของคาโนโมเดล  

หนาที่ (Functional) ที่ไดจากคําถาม คําตอบ 

ถาผลิตภัณฑมีคุณลักษณะนี้ คุณรูสึกอยางไร  
(Positive Question)  

1) ชอบถามีแบบนั้น (Like)  
2) ควรเปนแบบนี้ (Must be)  
3) รูสึกเฉยๆ (Neutral)  
4) ไมควรเปนแบบ (Live with)  
5) ไมชอบแบบนั้นเลย (Dislike)  

ถาผลิตภัณฑไมมีคุณลักษณะนี้ คุณรูสึกอยางไร  
(Negative Question)  

1) ชอบถามีแบบนั้น (Like)  
2) ควรเปนแบบนี้ (Must be)  
3) รูสึกเฉยๆ (Neutral)  
4) ไมควรเปนแบบ (Live with)  
5) ไมชอบแบบนั้นเลย (Dislike) 

  
 ซึ่งเมื่อทราบคําตอบแลวในข้ันตอนตอไปคือการนําคําตอบที่ไดจากทั้ง 2 คําถามมาผสมกันตามตารางการ
ประเมินของคาโนในตาราง 2 โดยใหแกน y เปนคําตอบจากดานบวกและแกน x เปนคําตอบจากดานลบ 
 
ตาราง 2 การประเมินของคาโนโมเดล 

Customer 
Requirements 

Dysfunctional (negative question) 
1) like 2)must be 3)neutral 4) live with 5) dislike 

Functional 
(positive 
question) 

1) like Q A A A O 
2)must be R I I I M 
3)neutral R I I I M 
4)live with R I I I M 
5)dislike R R R R Q 

หมายเหตุ A (attractive) คือ หนาที่นี้ดึงดูดลูกคา  
  O (one-dimensional) คือ หนาที่นี้อยูสวนที่ทําใหลูกคาพอใจ  
  M (must-be) คือ หนาที่นี้จําเปนตองมีสําหรับผลิตภัณฑ 
  Q (questionable) คือ หนาที่นี้จําเปนตองตระหนักใหมากเพราะอยูในสวนที่ไมพอใจ  
  R (reverse) คือ หนาที่นี้นอกจากไมตองการแลวควรมีการปรับปรุง  
  I (indifferent) คือ หนาที่นี้ไมแตกตางในความรูสึกของลูกคา 
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 สมมุติวาคําตอบที่ไดจากคําถามในตาราง 1 จากคําถามทั้ง 2 ขอ คือ คําถามดานบวก (Positive question) 
ลูกคาตอบวา ชอบถามีแบบนั้น (Like) และคําถามดานลบ (Negative question) ลูกคาตอบวารูสึกเฉยๆ (Neutral) 
ผลลัพธในตารางท่ี 2 คือ A หรือความตองการนี้เปนหนาที่ที่ดึงดูดลูกคา และ 3.) การประเมินและแปลความหมาย 
หลังจากที่ไดผลลัพธจากการแปลความหมายในข้ันตอนท่ี 2 แลว ผลลัพธที่ไดจะถูกนํามาทําการประเมินความ
ตองการที่ไดมาจากลูกคาทั้งหมด โดยประเมินจากคาความถี่ในการตอบของลูกคา ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 ตัวอยางการประเมินผลลัพธจากการประเมิน 

ความตองการที่มีตอผลิตภัณฑ A O M I R Q รวม การจําแนก 

คุณลักษณะท่ี 1  7 32.3 49.3 0.5 0.3 1.5 100% M 

คุณลักษณะท่ี 2 10.4 45.1 30.5 11.5 1.2 1.2 100% O 

คุณลักษณะท่ี 3 63.8 21.6 2.9 8.5 0.7 2.5 100% A 

 
  จากตาราง 3 จะเห็นไดวาความตองการที่มีตอผลิตภัณฑในคุณลักษณะที่ 1 มีคาเทากับ M (49.3%) หรือ 
หนาที่นี้จําเปนตองมีสําหรับผลิตภัณฑ คุณลักษณะท่ี 2 เทากับ O (45.1%) หนาที่นี้อยูสวนท่ีทําใหลูกคาพอใจ และ
คุณลักษณะท่ี 3 เทากับ A (63.8%) หนาที่นี้ดึงดูดลูกคา  
  กฎในการประเมิน M>O>A>I ใชในกรณีที่ความตองการที่มีตอผลิตภัณฑไดผลลัพธที่ตัดสินใจยากหรือไม
ชัดเจนแลว การประยุกตใชกฎในการประเมิน M>O>A>I นับวามีประโยชนอยางมาก เนื่องจากความตองการแรกที่
จําเปนตองทําการปรับปรุงหรือทําใหกับผลิตภัณฑนั่นคือ สวนแรกท่ีรุนแรงตอความรูสึกมากคือ M หมายถึงหนาที่นี้
จําเปนตองมีสําหรับผลิตภัณฑ สาเหตุเนื่องจากเพื่อปองกันความไมพึงพอใจท่ีจะมีตอผลิตภัณฑ ซึ่งนับวาสําคัญท่ีสุด
และตองรีบทําการปรับปรุง ตามดวยสวนท่ีสอง สาม และส่ี นั่นคือ O , A และ I ตามลําดับ นั่นคือเมื่อลดความไม
พอใจแลวตองหาความสําคัญที่ทําใหลูกคาพอใจ ไปจนกระทั่งถึงทําใหลูกคาเบิกบานตามมา โดยปกติถาผลิตภัณฑ
สามารถทําใหลูกคามีความรูสึกที่มีตอผลิตภัณฑในระดับเบิกบานได  2-3 ปจจัยก็นับวาการปรับปรุงผลิตภัณฑ
สามารถดําเนินการไดดีในระดับหน่ึงแลว 
 การคํานวณสัมประสิทธระดับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Coefficient) เปนการ
คํานวณระดับความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของลูกคาเปนคาท่ีสําคัญอยางมากในการท่ีจะทําใหเขาใจถึงระดับความ
พึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ เนื่องจากวาในบางครั้งที่การประเมินผลิตภัณฑไดผลลัพธมาจากกลุมตลาดท่ี
แตกตางกันทําใหผลลัพธที่ไดแตกตางกันและการวิเคราะหผลก็จะเปนไปไดยากดวย ดังนั้นการหาคาเฉลี่ยของ
ผลกระทบที่มีตอลูกคาจึงมีประโยชนอยางมาก โดยสมการในการหาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของลูกคามี
ดังนี้ (Sauerwein E., 1997) 
  คาความพึงพอใจ Satisfaction = (A+O)/(A+O+M+I)  
  คาความไมพึงพอใจ Dissatisfaction = (O+M)/((A+O+M+I)x(-1))  
 โดยที่คาความพึงพอใจจะมีคาอยูระหวาง 0-1 ถาคาเขาใกล 1 แสดงวามีความพึงพอใจตอลูกคามาก 
ในทางกลับกันคา ความไมพึงพอใจ ถามีคาเขาใกล -1 แสดงวาปจจัยนั้นมีผลตอความไมพึงพอใจมาก  
 
 
 
 

�
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ตาราง 4 ตัวอยางการประเมินสัมประสิทธความพอใจและไมพอใจ  

ความตองการที่มีตอ
ผลิตภัณฑ 

A O M I 
คาความพึงพอใจ 

(A+O)/ 
(A+O+M+I) 

คาความไมพึงพอใจ 
(O+M)/ ((A+O+M+I) x 

(-1)) 

คุณลักษณะท่ี 1  7 32.3 49.3 0.5 0.40 -0.83 

คุณลักษณะท่ี 2 10.4 45.1 30.5 11.5 0.57 -0.78 

คุณลักษณะท่ี 3 63.8 21.6 2.9 8.5 0.89 -0.25 

 
 จากตาราง 4 สามารถอธิบายไดวา ทางดานลบ ความตองการที่มีตอผลิตภัณฑดานคุณลักษณะที่ 1 ถาไม
สามารถมีในผลิตภัณฑไดจะสงผลตอความไมพอใจของลูกคามาก ระดับ -0.83 แตในดานบวก คุณลักษณะท่ี 1 
สงผลตอความพึงพอใจไมมาก คืออยูในระดับเพียง 0.4 เทานั้น  
4) แนวคิดทางธุรกิจดานสวนประสมทางการตลาด 

McCarthy and Perreault (1996, pp. 46-49) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด4’Ps ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย(Place) และการสงเสริมการขาย 
(Promotion) ซ่ึงทั้ง 4’Ps ตางมีความจําเปนในการนํามาใชวางแผนดานการกําหนดสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) แตขณะเดียวกัน ก็มีบางตัวที่มีความสําคัญกวาตัวอื่น ๆ ดังคํากลาวท่ีวา ไมมีสิ่งใดท่ีจะโดดเดนอยู
เพียงส่ิงเดียว เมื่อสวนประสมทางการตลาดไดถูกพัฒนา กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ จะมีความใกลเคียง
กัน ชี้ใหเห็นวา ปจจัยเหลานั้นลวนมีความสําคัญทั้งสิ้น และเม่ือนําสวนประสมทางการตลาดมาพิจารณาโดยกวาง จะ
สังเกตเห็นวา ตัวผลิตภัณฑเองจะเปนตัวสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปาหมาย การมีชองทางนําสินคาวางในสถานท่ี
ที่ลูกคาเขาถึงการสงเสริมการขาย เพื่อสื่อสารกับลูกคาเปาหมายและผลิตภัณฑไดถูกออกแบบและวางแผนไวเพื่อ
ผูบรโิภค และตั้งราคาสินคาโดยประมาณจากพฤติกรรมในการซื้อหรือมูลคาของสินคาที่ผูบริโภคใชอยูในปจจุบัน 

 
ตาราง 5 กลยุทธการตัดสินใจขององคกรดวย 4’Ps 

ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย สงเสริมการตลาด 
1. รูปลักษณสินคา 
2. บริการ 
3. จุดเดน 
4. ระดับคุณภาพ 
5. อุปกรณเสริม 
6. การติดตั้ง 
7. คําแนะนํา 
8. การรับประกัน 
9. ชนิดของสินคา 
10. บรรจุภัณฑ 
11. ตราสินคา 

1. เปาหมาย 
2. ความยืดหยุน 
3. ระดับการ 
หมุนเวียนของ 
วงจรสินคา 
4. ภูมิภาค 
5. การลดราคา 
6. งบประมาณ 
 

1. วัตถุประสงค 
2. ชนิดของชองทาง 
3. การเปดตลาด 
4. ประเภทของพอคา- 
คนกลาง 
5. ประเภทของสถานท่ี 
ในการจัดทําคลังสินคา 
6. การขนสงและจัดเก็บ 
7. ระดับการบริการ 
8. ชองทางการจัดหา 
9. ชองทางการจัดการ 

1. วัตถุประสงค 
2. การผสมผสานการ 
สงเสริมการขาย 
3. ผูขาย (ชนิด จํานวน 
การคัดเลือก การ 
ฝกอบรม แรงจูงใจ) 
4. การโฆษณา (เปาหมาย 
ชนิดของสื่อ ประเภท 
ของการโฆษณา) 
5. การสงเสริมการขาย 
6. ส่ือสิ่งพิมพ 

ที่มา. จาก Basic Marketing: A Global Managerial Approach (p. 46, 12th ed.), by E. J. McCarthy and 
W. D. Perreault, Jr., 1996, Chicago: Irwin. 
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 การสรางความพึงพอใจใหลูกคาเปาหมายและผูบริโภค มีเสนทางหลายทาง เชน ผลิตภัณฑสามารถมีหลาย
ขนาดและรูปราง รวมไปถึงระดับคุณภาพของสินคา และระดับการบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได บรรจุภัณฑ
สามารถมีหลากหลายขนาด หลายสีหรือวัสดุ ตรายี่หอสินคา และการรับประกันสามารถเปลี่ยนแปลงได นอกจากนี้ 
การโฆษณา ประชาสัมพันธทั้งจากหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา ก็สามารถเลือกใชตามความ
เหมาะสมตามแตเจาของบริษัท ผูผลิตหรือจัดจําหนายจะพิจารณาราคาของสินคาก็สามารถปรับข้ึนหรือลงได  ดวย
หลายเหตุปจจัยจึงเปนแรงสนับสนุนใหองคกร ตัดสินใจเลือกกระบวนการสงเสริมการตลาด โดยใชแนวคิดสวนผสม
ทางการตลาดมาใชในองคกรของตน 
5) การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีแนวความคิดที่มุงเนนใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยรวม ปรับสภาพการ
จัดการเพ่ือเขาสูยคุใหมของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป(paradigm shift) ที่เปลี่ยนจากสังคมบริโภคนิยมสูยุคสมัยสังคม
เปนใหญ (สมัย อาภาภิรม และคณะ, 2538) ขอบเขตของการพัฒนาจึงครอบคลุมทุกองคประกอบทุกสวนของการ
ทองเที่ยวหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการทองเที่ยวทั้งหมดตองมุงสูความยั่งยืน(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2542, หนา 2-6) ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะท่ีเปนบูรณาการ (integrated) 
คือ ทําใหเกิดเปนองครวม(holistic) น่ันคือ องคประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวของจะตองมาประสานกันครบองคและมี
ลักษณะอีกอยางหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (balance) หรือพูดอัตนัยหนึ่ง คือ การทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับ
กฎเกณฑของธรรมชาติ (พระธรรมปฎก,2550) โดยการปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคน
ในประเทศสามัญสํานึกเปนจุดเริ่มตนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งมีประโยชนตอการ
ทองเที่ยวเปนอยางมาก ความสํานึกดานสิ่งแวดลอมจะทําใหทรัพยากรการทองเที่ยวคงอยูบนโลกไดอยางยาวนาน 
เมื่อทรัพยากรการทองเที่ยวไมเกิดความเสื่อมโทรม และสามารถอํานวยประโยชนตอบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวไดเปนอยางดีแลว การทองเที่ยวก็จะเกิดความยั่งยืนในท่ีสุด (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ, 2547ข) นั่นคือ 
กิจกรรมการทองเที่ยวจะตองสามารถดํารงอยูได โดยมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งทรัพยากร
การทองเที่ยวยังคงสามารถรักษาความดึงดูดใจไวไดไมเสื่อมคลาย ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผู
เปนเจาของทองถิ่นภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับได  และตระหนักถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีตอกระบวนการทองเท่ียว อีกทั้งประชาชนทุกสวนตองไดรับ
ผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคกัน รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ในขณะท่ียังสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและ
ระบบนิเวศของทองถิ่นนั้นไวได ทั้งนี้ ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอมท้ังทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม จะตองไมมี
หรือมีนอยที่สุด ซึ่งมีเพียงการจัดการอยางยั่งยืนเทานั้นจึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการทองเที่ยวไวได  (พจนา 
สวนศรี, 2546, หนา 68-70; สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2542, หนา 2) 

 
ระเบียบวิธีการ 
1) ประชากรและพื้นที่เก็บตัวอยาง 

นักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศท่ีมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,074,245 คน (การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2561) พ้ืนที่เก็บตัวอยาง คือ บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมืองเชียงราย อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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2) กลุมตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยางวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ซึ่งกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไดแก 
นักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศที่มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จํานวน 400 ราย โดยใชวิธีในการคํานวณเพื่อ
หาขนาดตัวอยางกลุมตัวอยาง (sample size) อยางตํ่า โดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของ ยามาเน (Yamane, 
1967) และกําหนดโควตาจากจํานวนกลุมตัวอยางซ่ึงไดแก นักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติ รอยละ 50 ซึ่งเก็บกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย 200 ราย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 200 ราย 
3) เคร่ืองมือในการวิจัย 

ขอมูลเชิงปริมาณใชการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงเปน 2 ภาษา ไดแก 
ภาษไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งใชระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม 2 เดือน ต้ังแตเดือน ตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แบบสอบถามดังกลาวไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กําหนด 
โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติ ไดแก เพศ 
อายุ รายไดเฉลี่ยสูงสุด (อัตราดอลลารสหรัฐอเมริกา) ตอเดือน การศึกษา ตอนที่ 2 ขอมูลความตองการสวนประสม
ทางการตลาดของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติตอถนนคนเดิน แบบประมาณโดยมาตรวัด 5 ระดับ ให
ผูตอบแบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุดเปนลําดับไปจนถึง ระดับ 5 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด และใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 5 ระดับ โดยใชแบบมาตราสวน
ประมาณคาโดยคาเฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด และคาเฉลี่ย 4.21- 5.00 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด และตอนที่ 3ขอมูลเก่ียวกับความตองการรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑของ
นักเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ถนนคนเดินตามแนวคิดของคาโนโมเดล โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา โดยกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม โดยมาตรวัด 5 ระดับ ใหผูตอบแบบสอบถามเลือก
คือ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุดเปนลําดับไปจนถึง ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมาก
ที่สุด และใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 5 ระดับโดยคาเฉลี่ย 1.00- 1.80 หมายถึงมีระดับความคิดเห็น
ดวยไมชอบแบบนั้นเลย(Dislike) และคาเฉลี่ย 4.21- 5.00 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นชอบถามีแบบนี้ (Like) 
4) วิธีวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาความถี่ 
และรอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกตางดวยวิธี t-Test, One Way ANOVAs และเทคนิค
การวิเคราะหคาโนโมเดล เพื่อใหไดตามความมุงหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กําหนดโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดนําประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
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5) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
6) สมมติฐานในการวิจัย 
 ลักษณะท่ัวไปของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางกันจําแนกตาม ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได มีความตองการสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยวถนนคนเดิน
แตกตางกัน 
 

ผลการวิจัย 
 รูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน เชียงราย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ เพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 45.00 และ 55.00 ซ่ึงอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป, อายุ 
21-35 ปและไมเกิน 20 ป คิดเปนรอยละ 35.00, 28.00 และ 20.00 โดยระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือ 
เทียบเทา (ปวช.,ปวส.), ปริญญาตรี หรือเทียบเทา,ประถมศึกษา หรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 32.00, 28.00, 26.00 
สวนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, รับราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 28.00 , 
24.00 และ 18.00 สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนต้ังแต 60,001- 90,000 บาท, ต่ํากวา 30,000 บาทและรายไดตั้งแต 
30,001 - 60,000 บาท, รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 90,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 30.00, 28.00 และ 
14.00 และนักทองเท่ียวชาวไทย เพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 42.00 และ 58.00 ซ่ึงอายุ 21-35 ป, ไมเกิน 
20 ปและอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 48.00, 21.00 และ 19.00 โดยระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ

ลักษณะท่ัวไปของนักทองเที่ยว 
ชาวไทยและชาวตางชาต ิ

1. ลักษณะสวนบุคคล 
2. อาชีพ   
3. รายได  
4. การศึกษา 

ความตองการของนักทองเที่ยว 
ชาวไทยและชาวตางชาต ิ

ในการทองเที่ยวถนนคนเดิน 

� สวนประสมทางการตลาด 
     1) ดานผลิตภัณฑ 
     2) ดานราคา 
     3) ดานสถานทีจ่ัดจําหนาย 
     4) ดานสงเสริมการขาย 

� แนวคิดการวิเคราะห Kano’ Model 

 

รูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับ
แหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน  

จังหวัดเชียงราย 
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เทียบเทา, มัธยมศึกษา หรือ เทียบเทา (ปวช.,ปวส.),ประถมศึกษา หรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 42.00, 30.00, 18.00 
สวนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, รับราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 29.00, 
20.00 และ 15.00 สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 30,000 บาทและรายไดตั้งแต  30,001 - 60,000 บาท, รายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 90,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 45.00, 21.00 และ 10.00 ตามลําดับ ซึ่งความตองการ
สวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติตอถนนคนเดินภาพรวมของสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก เรียงสามลําดับ ดังนี้ สินคามีคุณภาพดีทั้งดานฝมือและวัตถุดิบท่ีใชผลิต 
ตราสินคาที่มีชื่อเสียง และสินคามีรูปแบบเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น ซ่ึงดานราคา พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เรียง
สามลําดับ ดังนี้ สามารถตอรองได เปรียบเทียบราคากับรานอื่นกอนซื้อ กําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคา สวนดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนวย พบวา ภาพรวม อยูในระดับคอนขางมาก เรียงสามลําดับ ดังนี้ 
แยกประเภทสินคาอยางชัดเจน มีลักษณะการจัดรานนาสนใจ จัดสรรพื้นท่ีภายในบริเวณจัดงานไดอยางเหมาะสม 
สะดวกแกการเลือกชมสินคา และดานการสงเสริมการตลาด พบวา ภาพรวม อยูในระดับคอนขางมาก เรียงสาม
ลําดับ ดังนี้ ใหสวนลดเมื่อซ้ือสินคาปริมาณมาก ผูขายสินคาใหคําแนะนําเก่ียวกับสินคาท่ีจะซื้อ มีของแถม  
 โดยความตองการรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑของนักเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ถนนคนเดิน
ตามแนวคิดของคาโนโมเดลโดยใชแบบสอบถามจําลองคาโน (Kano’s model) เมื่อทําการสํารวจความตองการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ สามารถจําแนกความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่ง
ความตองการรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑของถนนคนเดินตองเปนแหลงทองเท่ียวตองมีความปลอดภัยจําแนก
อยูในประเภท M (รอยละ 40.00) คือ หนาที่นี้จําเปนตองมีสําหรับผลิตภัณฑ สวนการมีแหลงทองเท่ียวตองนาสนใจ
และสวยงามจําแนกอยูในประเภท Q (รอยละ34.00) คือหนาที่นี้จําเปนตองตระหนักใหมาก เพราะอยูในสวนท่ีทําให
ผูบริโภคไมพอใจและไมควรมีเกินรอยละ 2 หรือไมควรมีเลย ซึ่งโปรแกรมทองเท่ียวควรกําหนดไวลวงหนา ราคาตอง
เหมาะกับสินคาและบริการและการจัดกิจกรรมเที่ยวในเทศกาลตางๆ ทําใหเกิดการกระตุนอยากไปเที่ยว เปนความ
ตองการที่จําแนกอยูในประเภท A คือหนาที่นี้ดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ โดยควรทราบขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเที่ยว การลดราคาสินคาและบริการและควรทราบงบประมาณคาใชจายในการเดินทาง เปนความ
ตองการที่จําแนกอยูในประเภท O คือหนาที่นี้อยูในสวนที่ทําใหลูกคาพอใจ นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติควร
ทราบรายละเอียดของสถานที่และพาหนะท่ีใชในการเดินทางและควรมีความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพทหรือ
อินเตอรเน็ต เปนความตองการท่ีจําแนกอยูในประเภท I คือหนาท่ีนี้ไมแตกตางในความรูสึกของนักทองเที่ยวตอการ
ทองเที่ยวถนนคนเดิน 
 เมื่อทําการจําแนกความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติแลว นําความตองการผลิตภัณฑ
มาประเมินดวยกฎการประเมิน M>O>A>I ซ่ึงในกรณีที่การความตองการที่มีตอผลิตภัณฑไดผลลัพธที่ตัดสินใจยาก
หรือไมชัดเจนแลว การประยุกตใชกฎในการประเมิน M>O>A>I นับวามีประโยชนอยางมาก ความตองการแรกที่
จําเปนตองทําการปรับปรุงหรือทําใหผลิตภัณฑสวนแรกที่สงผลรุนแรงตอความรูสึกของนักทองเที่ยว คือความ
ตองการประเภท M ตามตาราง 7 คือรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑของถนนคนเดินท่ีนักทองเที่ยวตองการซึ่ง
เปนหนาที่ที่จําเปนตองมีสําหรับผลิตภัณฑ เพื่อปองกันความไมพึงพอใจที่จะมีตอผลิตภัณฑถนนคนเดิน จึงนับวา
สําคัญที่สุดและตองรีบทําการปรับปรุง ตามดวยสวนท่ีสอง สามและส่ี นั้นคือ ความตองการประเภท O, A และ I 
ตามลําดับ คือเมื่อลดความไมพึงพอใจแลว ตองหาความตองการท่ีทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติพึง
พอใจไปจนกระทั่งถึงทําใหนักทองเที่ยวท่ีมาใหเท่ียวถนนคนเดินรูสึกประทับใจและอยากกลับมาเท่ียวในอนาคต 
โดยปกติถาผลิตภัณฑสามารถทําใหผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีตอผลิตภัณฑในระดับท่ีประทับใจได 2-3 ปจจัย ก็นับวา
การปรับปรุงผลิตภัณฑสามารถดําเนินการไดดีในระดับหนึ่งแลว ความตองการที่สามารถสรางความพึงพอใจแก
นักทองเที่ยว ไดแก 1.) ควรทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 2.) แหลงทองเที่ยวตองมีความปลอดภัย 3.)
โปรแกรมทองเท่ียวควรกําหนดไวลวงหนา 4.)ควรทราบงบประมาณคาใชจายในการเดินทาง และ 5.) แหลง
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ทองเที่ยวตองนาสนใจและสวยงาม ซ่ึงสามารถนําความตองการเปลานี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของนักทองเท่ียวไดมากข้ึนและสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวที่ไดมาเที่ยวถนนคนเดินไดมาก
ขึ้น จากการประเมินสัมประสิทธิ์ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ (Customer 
Satisfaction Coefficient) พบวาความตองการที่มีตอผลิตภัณฑที่มีคาความพึงใจมากที่สุด 3 ลําดับไดแก 
โปรแกรมทองเที่ยวควรกําหนดไวลวงหนา เทากับ 0.68 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมเที่ยวในเทศกาลตางๆ ทําให
เกิดการกระตุนอยากไปเที่ยว เทากับ 0.62 ควรทราบขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทองเที่ยวและราคาตองเหมาะกับสินคา
และบริการ เทากับ 0.57 ซึ่งการทดสอบความสัมพันธลักษณะท่ัวไปของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
ตางกันจําแนกตาม ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได มีความตองการสวน
ประสมทางการตลาดในการทองเที่ยวถนนคนเดินไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมีอายุตั้งแต 51 ป
ขึ้นไป โดยมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (ปวช./ปวส.) และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน         
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 60,001- 90,000 บาท โดยนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเพศหญิง ซ่ึงมีอายุ 21-35 ป 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและรายไดตั้งแต  30,001 - 
60,000 บาท ซึ่งความตองการสวนประสมทางการตลาดของนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและตางชาติตอถนนคนเดินอยู
ในระดับมาก ทั้งดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด โดย
ความตองการทางดานการตลาดเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศตองการมากที่สุด คือ ดานราคา ซ่ึง
นักทองเที่ยวใหความสําคัญในสวนของสามารถตอรองได เปรียบเทียบราคากับรานอื่นกอนซื้อและกําหนดราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ในการทองเท่ียวถนนคนเดิน และสวนประสมทางการตลาดยังมีความสําคัญใน
รูปแบบความสําเร็จตามแบบคาโนโมเดลโดยมีสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณา แจงเรืองทอง (2553)ได
ทําการศึกษา ปจจัยความสําเร็จของถนนคนเดินบริเวณราชดําเนิน จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยสูความสําเร็จของ
กิจกรรรมที่ผูประกอบการใหความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดาน
การจัดจําหนาย ดานราคา ดานหลักฐานทางกายภาพ ดานเครือขาย ดานทุนทางสังคมในเรื่องทุนทางวัฒนธรรม 
และอุมาพร ปญญา (2551) ไดทําการศึกษาถึงทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีตอสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดินเชียงราย พบวา ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 
และการสงเสรมิการตลาด มีระดับท่ีสูงในทุกดาน โดยความตองการรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑของถนนคน
เดินตามแนวคิดของคาโนโมเดลของนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและตางชาติ โดยใชแบบสอบถามจําลองคาโน (Kano’s 
model) ซึ่งนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติตองการรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ คือ โปรแกรมทองเท่ียว
ควรกําหนดไวลวงหนา ราคาตองเหมาะกับสินคาและบริการและการจัดกิจกรรมเที่ยวในเทศกาลตางๆ ทําใหเกิด
การกระตุนอยากไปเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรวีรรณ ศศิผลิน (2549) ไดศึกษากรณีศึกษากิจกรรมถนน
คนเดินในจังหวัดเชียงราย พบวา การจัดกิจกรรมถนนคนเดินไดกอใหเกิดผลดีในดานตางๆ ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม โดยแสดงใหเห็นวาถนนคนเดินในจังหวัดเชียงรายเปนการจัดกิจกรรมท่ีไดรับ
ความสนใจจากกลุมตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย ไดแก สินคาทองถิ่น 
กิจกรรมสันทนาการเพื่อสรางความบันเทิง และสภาพแวดลอมที่สวยงามตลอดเสนทางท่ีจัดกิจกรรม สวนส่ิงที่ควร
ใหมีในรูปแบบของคุณคาผลิตภัณฑถนนคนเดินคือการมีแหลงทองเที่ยวตองนาสนใจและสวยงาม โดยผูจัดโครงการ
ถนนคนเดินจําเปนตองตระหนักใหมากเพราะเปนสวนท่ีทําใหผูบริโภคไมพอใจซ่ึงทําใหนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย ธัญกาญจน วัฒนานนท (2547) ไดทําการประเมินโครงการถนนคนเดินเชียงราย พบวา ผูที่มาเที่ยวชม
งานถนนคนเดินพบปญหาอุปสรรคที่ควรไดรับการแกไขคือ ความมีจิตวิญญาณของผูใชบริการ ของพนักงาน
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เจาหนาที่ไมเพียงพอ จัดใหมีระบบขนสงมวลชนใหบริการแกนักทองเที่ยวและประชาชน การขาดพื้นท่ีสําหรับจอด
รถ และยังขาดระบบการดูแลพาหนะของนักทองเที่ยว มีถังขยะรองรับขยะจากนักทองเท่ียวและผูขายสินคาและ
บริการไมเพียงพอ สิ่งอํานวยความสะดวกของนักทองเที่ยวและผูขายสินคาและบริการ เชน ปญหาแสงสวางของ
ไฟฟาบางจุดไมเพียงพอ ปญหาน้ําดื่ม น้ําใช ไมมีการจัดเตรียมใหหรือมีแตไมเพียงพอและโทรศัพทสาธารณะท่ีมีอยู
ในบริเวณงานไมเพียงพอสําหรับนักทองเท่ียวและผูขายสินคาและบริการ ซ่ึงการประเมินสัมประสิทธิ์ระดับความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ (Customer Satisfaction Coefficient) โดยตองตระหนักความ
ตองการที่มีตอผลิตภัณฑที่มีคาความพึงใจ ไดแก โปรแกรมทองเท่ียวควรกําหนดไวลวงหนา การจัดกิจกรรมเที่ยวใน
เทศกาลตางๆ ทําใหเกิดการกระตุนอยากไปเที่ยวและควรทราบงบประมาณคาใชจายในการเดินทาง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี และคณะ (2547) ไดทําการศึกษาถนนคนเดินเมืองเชียงรายในแง
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางฐานความรูเกี่ยวกับการพัฒนาถนนคนเดิน  โดยพบวา 
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจนในแงของสังคมและเศรษฐกิจ คือ มีจํานวนคนเดินท่ีมีแนวโนมคงท่ี มีกิจกรรมสังคมที่
สรางสรรคและเปนเอกลักษณของทองถิ่น จุดเดนที่คนตระหนักและรับรูดานสังคมและเศรษฐกิจและนักทองเที่ยว
สวนใหญมาเดินเลนชมกิจกรรมและสินคามากกวาจับจาย 
 

ขอเสนอแนะ 
 การจัดการทองเที่ยวถนนคนเดินเพื่อความอยางยั่งยืนควรมุงเนน ดังนี้ 1) ตองจัดในรูปแบบของกิจกรรม
ถนนคนเดิน การบริหารงานตองมีความโปรงใส มีกฎเกณฑ ระเบียบที่เปนท่ียอมรับและรับรูกันโดยทั่ว สามารถ
ตรวจสอบได มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารเปนระยะเพ่ือไมใหเกิดการผูกขาดอํานาจ 2) พัฒนารูปแบบการทองเที่ยว
ถนนคนเดินอยางยั่งยืนใหเหมาะสม โดยสงเสริมใหมีรูปแบบการทองเที่ยวถนนคนเดินท่ีหลากหลาย หาเอกลักษณ
หรือจุดเดนของถนนคนเดิน หรือพัฒนารูปแบบถนนคนเดินเฉพาะตัวใหเปนเอกลักษณของถนนคนเดิน ทั้งในดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน ปาย รูปแบบสิ่งกอสราง หรือสินคาและบริการ เพื่อสรางความแตกตางกับแหลงทองเที่ยว
ถนนคนเดิน 3) แสวงหาโอกาสในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มรายได โดยเฉพาะตลาดในประเทศและขยายเครือขาย
การตลาดจากตลาดในประเทศและตางประเทศในภูมิภาคใกลเคียง 
 การสรางรูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวถนนคนเดิน เชียงราย สิ่งที่ควรตระหนัก
และใหความสําคัญเพื่อความย่ังยืน ซ่ึงจะสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติแยกเปน
รายขอดังนี้ 
  1) ตองเปนแหลงทองเที่ยวตองมีความปลอดภัย 
  2) โปรแกรมทองเที่ยวควรกําหนดไวลวงหนา  
  3) ราคาตองเหมาะกับสินคาและบริการ 
  4) การจัดกิจกรรมเท่ียวในเทศกาลตางๆ เนนท่ีวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
  5) สินคาภายในถนนคนเดินควรจะเปนสินคาทองถิ่น 
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พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง 
กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
 
The Behaviors and Marketing Mix Factors Influencing Purchase Decisions of the 
Products of Thai Beverage Public Company: the Case of Sukhothai Province
 
ผูวิจัย    นพพล  พรหมรักษ 

    นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอรทเทิรน  
    สิรินี  วองวิไลรัตน 
    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอทเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียร
ชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย และ 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของ
บริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยเปนผูบริโภคในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีเขต
รับผิดชอบจํานวน 5 อําเภอ 8 ตําบล ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจาก
สูตรซึ่งไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% ไดกลมตัวอยางจํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม รวบรวมเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของ มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ (frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการวิจัย พบวา  

1. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย สวนใหญเคยซ้ือและดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรภายในชวง 1-12 เดือนท่ีผานมานี้ จํานวน 385 คน คิดเปนรอละ 100.00 ความถ่ีใน
การดื่มเบียรมากกวา 4 ครั้งตอเดือน จํานวน 239 คิดเปนรอยละ 62.10 สวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยโดยเฉลี่ยในการเลือก
ซื้อเบียรตอครั้ง นอยกวา 500 บาทตอคร้ัง จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 55.10 และจะเลือกด่ืมเบียรกับเพ่ือน/เพื่อน
รวมงานบอยมากที่สุด จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 57.10 มักเลือกซ้ือเบียรจากรานสะดวกซื้อ/รานขายของชําใกล
บานมากที่สุด จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 56.40 และสถานท่ีที่เลือกด่ืมเบียรมักจะเปนท่ีบาน/คอนโด/หองพักของ
ตนเอง จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 31.90 โดยเหตุผลที่เลือกด่ืมเบียรชาง เพื่อผอนคลายความเครียดและตองการ
ปลดปลอย จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.60 ซ่ึงปริมาณของแอลกอฮอลไมมีผลตอการเลือกซ้ือ จํานวน 343 คน 
คิดเปนรอยละ 89.10 และสวนใหญชอบซื้อเบียรที่มีบรรจุภัณฑรูปแบบบรรจุขวดหรือกระปอง จํานวน 344 คน คิดเปน
รอยละ 89.40 

2. ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง 
กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
จากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานราคาอยูในระดับมาก 
และดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ดานผลิตภัณฑ ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัท
เบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ รสชาติเปนที่ถูกใจของผูบริโภค อยู ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก และยี่หอของผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานราคา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียร
ชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรกคือ ราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณ อยูในระดับมาก และราคาคงเดิม ไมเปลี่ยนแปลงบอย อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท อยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการชวยเหลือสังคมของผูดอยโอกาส ใหทุนการศึกษา เขารวมโครงการประชารัฐ อยูในระดับมาก และมี
การจัดสงสินคาถึงบาน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  สุภาพ เรียบรอยเปนกันเอง อยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ พนักงานขายมีความรูและสามารถแนะนําสินคาไดดี อยูในระดับมาก และการบริการมีความ
สม่ําเสมอ ทันตอความตองการของรานคา อยูในระดับมาก ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : พฤติกรรม, ปจจัยสวนประสมการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to (1) investigate the behaviors of purchase 
decisions of the products of Thai Beverage Public Company: the case of Sukhothai Province, 
and (2) explore the marketing mix factors influencing purchase decisions of the products of 
Thai Beverage Public Company: the case of Sukhothai Province. The samples of the research 
were the consumers in Sukhothai Province consisting of 5 districts and 8 sub-districts, which 
the population was unknown with determining sample sizes based on specifying a 95% 
confidence level, and the samples seemed to be 385 consumers. The research instrument was 
questionnaires by collecting data from literature review, documents, concepts, and theories, 
including related research. The questionnaires used in the research were five-point Likert scale 
questionnaires (Rating Scale). The collected data were analyzed by frequency, percentages, 
means, and standard deviation. The findings of the research indicated that;  

1. In terms of the behaviors of purchase decisions of the products of Thai Beverage Public 
Company: the case of Sukhothai Province, it was found that the consumers who bought beer 
within 1 to 12 months ago seemed to be 385 consumers (100%). The consumers who drank beer 
more than 4 times a month seemed to be 239 consumers (62.10 %), average expenses of buying 
beer less than 500 Baht per one time were 212 consumers (55.10%), they most often chose to 
drink beer with their friends/ colleagues that seemed to be 220 consumers (57.10%), they bought 
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beer from convenience stores/grocery stores near their house that seemed to be 217 consumers 
(56.40%), and they drank beer at home/ condominium/room that seemed to be 123 consumers 
(31.90%). For the reasons for choosing Chang beer, it can be said that the consumers drank to 
reduce stress or relax that seemed to be 118 consumers (30.60%), alcohol by volume had no 
result on buying beer that seemed to be 343 consumers (89.10%), and most consumers always 
bought bottle beer or canned beer that seemed to be 344 consumers (89.40%).

2. In terms of levels of importance of the marketing mix factors influencing purchase 
decisions of the products of Thai Beverage Public Company: the case of Sukhothai Province, it 
was found that on the whole, they seemed to be at the high level. When each side was 
considered that arithmetic means were arranged in descending order, it was found that all of 
them were at the high level; that is, distribution channels, prices, and products respectively. 
 In terms of products; on the whole, levels of importance of the marketing mix factors 
influencing purchase decisions of the products of Thai Beverage Public Company: the case of 
Sukhothai Province seemed to be at the high level. When each side was considered that 
arithmetic means were arranged in descending order, it was found that the highest mean score 
at the highest level seemed to be the side of taste. Moreover, the inferior mean scores at the 
high level seemed to be the side of quality, and brand respectively.  

In terms of prices; on the whole, levels of importance of the marketing mix factors 
influencing purchase decisions of the products of Thai Beverage Public Company: the case of 
Sukhothai Province seemed to be at the high level. When each side was considered that 
arithmetic means were arranged in descending order, it was found that all of them were at the 
high level; that is, prices that were cheaper than others, appropriate prices based on quality and 
quantity, and price stability respectively.

In terms of distribution channels; on the whole, levels of importance of the marketing 
mix factors influencing purchase decisions of the products of Thai Beverage Public Company: 
the case of Sukhothai Province seemed to be at the high level. When each side was considered 
that arithmetic means were arranged in descending order, it was found that all of them were at 
the high level; that is, reputation and company’s credibility, social support – helping the people 
with fewer opportunities, giving scholarships and attending the project of the civil state, and 
delivery respectively.

In terms of the marketing promotion; on the whole, levels of importance of the 
marketing mix factors influencing purchase decisions of the products of Thai Beverage Public 
Company: the case of Sukhothai Province seemed to be at the high level. When each side was 
considered that arithmetic means were arranged in descending order, it was found that all of 
them were at the high level; that is, salespersons who were friendly and polite, salespersons 
who had knowledge on products and suggested customers with beneficial information, and 
consistency in customer service and keeping up with the needs of customers respectively. 

Keyword : Behaviors, Marketing Mix Factors, Purchase Decisions, the Products of Thai Beverage 
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บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรม ภาษา และประเพณีที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ชอบชวยเหลือผูอื่น คนไทยมีนิสัยรักความสบาย ชอบความสนุกสนาน ร่ืนเริง เห็นไดจากการท่ีคนไทยชื่นชอบการพบปะ
สังสรรค ไมวาจะในโอกาสใด ๆ ก็จะมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่เปนตัวชวยเสริมสรางบรรยากาศ 
เพิ่มความสนุกสนานไดเปนอยางดี พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสังคมไทยปจจุบันดื่มเพ่ือการอยากลอง
หรือเพื่อนชักชวน การเขาสังคม และการสรางความสัมพันธกับผูอื่นได 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดแรกของโลกท่ีมนุษยผลิตข้ึน คือเบียร กําเนิดขึ้นประมาณ 5,000 ป ปจจุบันเบียร
ยังคงเปนเคร่ืองดื่มที่คนท่ัวโลกนิยม Market Line รายงานวาตลาดเบียรโลกมีการขยายตัว รอยละ 1 ในป 2010 จนมี
มูลคาเกือบ 495,000 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และคาดวามูลคาตลาดจะขยายตังถึงรอยละ 6 ในชวงเวลา 5 ป จนมี
มูลคา กวา 523,500 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีปริมาณกวา 183,000 ลานลิตร เพิ่มข้ึนเกือบรอยละ 9 ใน 5 ป 
(Lewis Pearson 2014) การปรับกลยุทธของผูประกอบการในธุรกิจจําหนายเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล ทําใหสภาวะการ
แขงขันยังคงรุนแรงและกฎหมาย พรบ.การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลออกมาประกาศใช โดยในมาตรการตาม พรบ.
ระบุเรื่องอายุของผูที่สามารถดื่มได มีการจํากัดชวงเวลาการจําหนาย หรือการหามโฆษณาประชาสัมพันธในตัวสินคา 
ทั้งนี้ยังถูกจํากัดในเร่ืองของสถานท่ีการจําหนาย นอกจากที่ไดกลาวมาแลวยังมีหนวยงานองคกรของภาครัฐและเอกชน 
ไดออกมาตอตานรณรงคสินคาเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล ในชื่อโครงการ “เมาไมขับ” ดําเนินการตรวจจับผูดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลเกินกําหนด ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีมีสวนทําใหตลาดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลมีอัตราการเติบโต
ถดถอยลง 
  ในธุรกิจผูผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เปนบริษัทยักษ
ใหญที่ผลิตเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลออกจําหนาย ซึ่งกอตั้งข้ึนในประเทศไทยในป พ.ศ. 2546 โดยมีจุดประสงคเพ่ือรวม
กิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจเบียรและสุราชั้นนําของไทยที่เปนของผูถือหุนและผูรวมทุนรายอ่ืน ๆ เขามาเปนกลุมบริษัท 
ตอมาในป 2549 ไทยเบฟไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (“SGX”) ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยสิงคโปร ไทยเบฟไดขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไปสูธุรกิจเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล เพ่ือ
เพิม่ความหลากหลายของสินคา เพิ่มประสิทธิผลในชองทางการขนสง การกระจายสินคารวมถึงกระจายความเส่ียงของ
กิจการ ปจจุบันไทยเบฟไมเพียงแตเปนผูผลิตเครื่องดื่มชั้นนําในประเทศไทยเทานั้น แตยังเปนผูผลิตที่ใหญที่สุดรายหนึ่ง
ในเอเชีย โดยแบงธุรกิจออกเปน 3 สายธุรกิจ ไดแก สุรา เบียร และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ภายใตผลิตภัณฑมากกวา 
100 ผลิตภัณฑ 
 เนื่องจากในปจจุบันมีการแขงขันกันหลายบริษัทที่จําหนายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลและเครื่องดื่มท่ีไมมี
แอลกอฮอล จึงทําใหบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) พยายามปรับเปล่ียนกลยุทธการบริหารดานตางๆ ท่ีจะทําให
ยอดขายเพิ่มข้ึนใหมากที่สุด ถือวาเปนเร่ืองที่ทาทายความสามารถอยางยิ่งสําหรับบริษัทท่ีจะตองหาหนทางหรือวิธีการ
ใหม ๆ เพื่อสรางฐานพรอมขยายฐานและรักษาลูกคาของตนเองใหคงอยูและเพิ่มข้ึนในอนาคต  
  ผูศึกษาจึงตองการที่จะศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ของบริษัทเบียรชาง โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในจังหวังสุโขทัย ซึ่งเปนผูบริโภคที่ซื้อสินคา
ของบริษัทเบียรชาง ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานท่ีทําใหทราบถึงแนวความคิด ทัศนคติ และการบริโภค
สินคาของบริษัท เพื่อเปนแนวทางในการนําเสนอความคิดเห็นของผูบริโภคตอผูบริหาร ในการพิจารณาปรับปรุงสินคาให
เปนที่นิยมของผูบริโภคตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
2. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง 

กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
 

 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเม่ือเผชิญกับสิ่งเรา (Stimulus) หรือ
สถานการณตาง ๆ อาการแสดงออกตาง ๆ เหลานั้น อาจเปนการเคลื่อนไหวที่สังเกตไดหรือวัดได เชน การเดิน การพูด 
การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน (กรวรรณ บุษบง, 2557) 

พฤติกรรมการบริโภค เปนพฤติกรรมเกี่ยวกับ การซ้ือ การใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอันจะนําไปสูความพึ่งพอใจ
ตามความตองการตามความคิดและตามประสบการณของผูบริโภค การศึกษาของผูบริโภค จะกอใหเกิดกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อและการใชผลิตภัณฑ (ภาณุพงศ นาคจู, 2555)  

จากความหมายของพฤติกรรมการบริโภค จึงสรุปไดวา พฤติกรรมการบริโภค คือ การกระทําหรือการ
แสดงออกของบุคคลในการเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของตนเองได  

ในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค Kotler and Keller (2012) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
behavior) เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค ทัง้ที่เปนบุคคล กลุมหรือองคการ เพื่อใหทราบถึง
ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ ท่ีจะทําใหผูบริโภคพึง
พอใจ คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจะอาศัยคําถามเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 
คือ 6Ws และ 1H เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ คือ 7 Os 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวนประสมการตลาด 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixs) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่บริษัทหรือผูผลิตสามารถควบคุมได โดย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยเครื่องมือตาง การศึกษาความหมายของสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mixs) ของ Kotler (2010) สามารถสรุปความหมายของสวนประสมทางการตลาดไดดังนี้  
1. ผลิตภัณฑ (Product) 
 คือ สิ่งท่ีเสนอขายแกผูบริโภค โดยเปนไดทั้งผลิตภัณฑที่จับตองได ไมวาจะเปนสิ่งของหรือสินคา ( Tangible 
Products) หรือการใหบริการซึ่งเปนผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Products) ซึ่งผลิตภัณฑจะถูกสรางและ
พัฒนาใหตรงตอความตองการของผูบริโภค โดยมีลักษณะบางประการที่เปนกลยุทธดานผลิตภัณฑของบริษัท เชน         
ตราสินคา รูปแบบ เครื่องหมายการคา ความใหม คุณภาพ รสชาติ เปนตน ซ่ึงอาจกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภค โดยสามารถสรางอิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หรืออาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพ่ือพิจารณาประเมิน
เพื่อการตัดสินใจซื้อ 
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2. ราคา (Price) 
คือ การกําหนดคุณภาพของสินคา หรือคุณคาของสินคา (Value) ซ่ึงจําทําใหเกิดการเทียบกับคูแขงที่มีสินคาใน

ลักษณะคลายคลึงกันหรือเปนตัวชี้วัด กําหนดมาตราฐานของผลิตภัณฑ โดยกลยุทธทางดานราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ ซึ่งในการประเมินเพ่ือทําการตัดสินใจซื้อนั้นข้ึนอยู
กับความตองการของผูบริโภคที่ประเมินจากความเหมาะสมของสินคาชิ้นนั้น ๆ เชน ผูบริโภคบางกลุมชื่นชอบการซื้อ
เบียรนอกในราคาที่แพงกวาเบียรที่ผลิตในประเทศไทย เพราะการตอบสนองทางความรูสึก และแสดงถึงรสนิยม แตใน
ขณะเดียวกันผูบริโภคบางกลุมนิยมดื่มเบยีรที่ผลิตในไทยดวยระดับราคาท่ีเหมาะสม รวมไปถึงความเหมาะสมตามโอกาส
มากกวารสนิยมทางสังคม 
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution Channel) 

คือ ชองทางที่ผูผลิตใชในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหถึงมือของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคสามารถหาซื้อ
ไดอยางสะดวก โดยผูผลิตจะวิเคราะหกลุมผูบริโภคเปาหมายและจัดวางใหผลิตภัณฑสามารถเขาสูมือผูบริโภคไดตรง
ตามกลุมเปาหมาย โดยกลยุทธในการบริหารชองทางทาการตลาดนี้ คือการทําใหผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย หรือ
สามารถหาซ้ือไดงาย ในชองทางที่หลากหลาย จะทําใหสามารถออิทธิพลตอการรับรูการมีอยูของผลิตภัณฑ ซึ่งแนนอน
วาสินคาที่มีจําหนายแพรหลายและหาซื้องายก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินตอการตัดสินใจซื้อดวยเชนเดียวกับปจจัย
อื่น ๆ นอกจากนี้สถานที่ที่ใชในการวางผลิตภัณฑหรือบริการยังสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในกรณีของสินคา
ฟุมเฟอย เชน ในการซื้อเบียรนําเขานั้น เบียรนําเขา หรือคราฟเบียรที่มีราคาสูง มักจะถูกจําหนายในพ้ืนท่ีจํากัดหรือราน
เฉพาะท่ีอยูในบริเวณของกลุมผูบริโภคที่มีอํานาจในการซื้อ เปนตน 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

คือ การสื่อสารเพื่อนําเสนอใหผูบริโภครับรูถึงขอมูลของผลิตภัณฑและเพื่อใหผูผลิตและจําหนายสามารถส่ือ
ความตองการหรือวัตถุประสงคในการผลิตภัณฑไปสูผูบริโภคที่ตองการ โดยเปนการนําสารที่ทําใหเกิดอิทธิพลตอ
ผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสื่อหรือขอมูลท่ีผูผลิตนําสงไปสูผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคไดรับ
ขาวสารท่ีนักการตลาดตองการนั้น อาจกระตุนเตือนใจใหผูบริโภครูวา เขาอาจจะมีปญหาและสินคาของนักการตลาด
สามารถแกไขปญหาไดนั้น โดยจะสามารถสงมอบคุณคาใหไดมากกวาสินคาของคูแขง และเม่ือไดรับขอมูลหลังการซื้อ
เปนการยืนยันวา การตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตอง ก็จะทําใหเกิดการกลับมาซื้อซ้ํานั้นเอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูบริโภคในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีเขตรับผิดชอบจํานวน 5 อําเภอ 8 ตําบล 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริโภคในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีเขตรับผิดชอบจํานวน 5 อําเภอ 8 
ตําบล ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรซึ่งไมทราบจํานวนประชากร 
โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดกลมตัวอยางจํานวน 385 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามผูบริโภค ในพื้นท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัด
สุโขทัย ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไดแก  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ 
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ  
 ผูวิจัยศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวน
ประสมการตลาด ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหสอดคลอง 
และครอบคลุมตามตัวแปรที่กําหนด แลวนําแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแกไขใหมี
ความตรงและความสมบูรณของเนื้อหา รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสม เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ ท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําแบบสอบถามไปหาคาดัชนีความสอดคลอง Index of Item-Objective Congruence 
(IOC) พิจารณาขอที่มีความสอดคลองตั้งแต 0.60 เปนตนไป จากนั้นนําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณแลวไปทดลองใช 
(Try – Out) กับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย และมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่น 0.918 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ศึกษานําแบบไปแจกใหผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางตามรานคาเขตรับผิดชอบจํานวน 5 อําเภอ 8 ตําบล ดวย
ตนเอง และเก็บแบบสอบถามกลับคืน พรอมตรวจสอบความครบถวน ใหไดตามจํานวนท่ีกําหนด 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา ใชการวิเคราะหดวย
การแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

2. สวนที่ 2 วิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ใชการ
วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

3. สวนท่ี 3 วิเคราะหระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของ
บริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 235 คน คิดเปนรอละ 61.00 เปนเพศหญิง จํานวน 150 คน คิดเปน
รอยละ 39.00 สวนใหญมีอายุ 51-60 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 30.10 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 
207 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 30.90 และ
สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.00 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย สวนใหญเคยซื้อและดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรภายในชวง 1-12 เดือนท่ีผานมานี้ จํานวน 385 คน คิดเปนรอละ 100.00 ความถ่ีในการ
ดื่มเบียรมากกวา 4 ครั้งตอเดือน จํานวน 239 คิดเปนรอยละ 62.10 สวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยโดยเฉลี่ยในการเลือกซื้อเบียร
ตอครั้ง นอยกวา 500 บาทตอคร้ัง จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 55.10 และจะเลือกดื่มเบียรกับเพื่อน/เพื่อนรวมงาน
บอยมากที่สุด จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 57.10 มักเลือกซ้ือเบียรจากรานสะดวกซื้อ/รานขายของชําใกลบานมากท่ีสุด 
จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 56.40 และสถานท่ีที่เลือกดื่มเบียรมักจะเปนท่ีบาน/คอนโด/หองพักของตนเอง จํานวน 
123 คน คิดเปนรอยละ 31.90 โดยเหตุผลที่เลือกดื่มเบียรชาง เพื่อผอนคลายความเครียดและตองการปลดปลอย จํานวน 
118 คน คิดเปนรอยละ 30.60 ซึ่งปริมาณของแอลกอฮอลไมมีผลตอการเลือกซื้อ จํานวน 343 คน คิดเปนรอยละ 89.10 
และสวนใหญชอบซื้อเบียรที่มีบรรจุภัณฑรูปแบบบรรจุขวดหรือกระปอง จํานวน 344 คน คิดเปนรอยละ 89.40 
3. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของ
บริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง 
กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.89, S.D.= .46) เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย  อยูในระดับมาก                    
( X = 4.07, S.D.= .54) รองลงมาคือ ดานราคาอยูในระดับมาก ( X = 3.99, S.D.= .68) และดานผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับมาก ( X = 3.97, S.D.= .52) ตามลําดับ 
ดานผลิตภัณฑ 

ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง 
กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.97, S.D.= .52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ รสชาติเปนท่ีถูกใจของผูบริโภค อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.30, 
S.D.= .77) รองลงมา คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ( X =4.21, S.D.= .76) และ ยี่หอของผลิตภัณฑ อยู
ในระดับมาก ( X =4.15, S.D.= .65) ตามลําดับ  
ดานราคา 

ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียร ชาง 
กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.99, S.D.= .68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น อยูในระดับมาก 
( X =4.28, S.D.= .70) รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ อยูในระดับมาก ( X =4.15, S.D.= .85) 
และราคาคงเดิม ไมเปลี่ยนแปลงบอย อยูในระดับมาก ( X =4.13, S.D.= 1.13) ตามลําดับ 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, S.D.=.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท อยูในระดับมาก ( X =4.44, 
S.D.= .57) รองลงมา คือ มีการชวยเหลือสังคมของผูดอยโอกาส ใหทุนการศึกษา เขารวมโครงการประชารัฐ อยูในระดับ
มาก ( X =4.31, S.D.= .59) และ มีการจัดสงสินคาถึงบาน อยูในระดับมาก ( X =4.11, S.D.= .82) ตามลําดับ 
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ดานการสงเสริมการตลาด 
ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง 

กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.56, S.D.= .53) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบรอยเปนกันเอง อยูใน
ระดับมาก ( X =4.09, S.D.= .72) รองลงมา คือ พนักงานขายมีความรูและสามารถแนะนําสินคาไดดี อยูในระดับมาก 
( X = 3.95, S.D.= .82) และการบริการมีความสมํ่าเสมอ ทันตอความตองการของรานคา อยูในระดับมาก ( X = 3.74, 
S.D.= .56) ตามลําดับ  
 

สรุปและอภิปรายผล 
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย สวนใหญเคยซ้ือและด่ืม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรภายในชวง 1-12 เดือนท่ีผานมานี้ จํานวน 385 คน คิดเปนรอละ 100.00 ความถ่ีใน
การดื่มเบียรมากกวา 4 ครั้งตอเดือน จํานวน 239 คิดเปนรอยละ 62.10 สวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยโดยเฉลี่ยในการเลือก
ซื้อเบียรตอครั้ง นอยกวา 500 บาทตอคร้ัง จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 55.10 และจะเลือกด่ืมเบียรกับเพ่ือน/เพื่อน
รวมงานบอยมากที่สุด จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 57.10 มักเลือกซ้ือเบียรจากรานสะดวกซื้อ/รานขายของชําใกล
บานมากที่สุด จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 56.40 และสถานท่ีที่เลือกด่ืมเบียรมักจะเปนท่ีบาน/คอนโด/หองพักของ
ตนเอง จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 31.90 โดยเหตุผลที่เลือกด่ืมเบียรชาง เพื่อผอนคลายความเครียดและตองการ
ปลดปลอย จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.60 ซ่ึงปริมาณของแอลกอฮอลไมมีผลตอการเลือกซ้ือ จํานวน 343 คน 
คิดเปนรอยละ 89.10 และสวนใหญชอบซื้อเบียรที่มีบรรจุภัณฑรูปแบบบรรจุขวดหรือกระปอง จํานวน 344 คน คิดเปน
รอยละ 89.40 สอดคลองกับ สุริยัน อนทองทิม (2555) ไดทําการศึกษา เรื่องพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 
: กรณีศึกษากลุมวัยรุนชาย จํานวน 6 คน เปนการศึกษารายกรณี มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาถึงพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลของกลุมวัยรุนชาย เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม การสนทนา
กลุม และการสัมภาษณโดยผูวิจัยไดนําแนวความคิดทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมมาทําความเขาใจถึงการตัดสินใจในการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของกลุมวัยรุนชายกลุมนี้ จากการศึกษาพบวา กลุมวัยรุนชายตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล เพราะตองการการยอมรับในกลุมเพื่อน อยากไดรับการยอมรับจากกลุม รวมไปถึงเปนการแสดงท่ีบงบอก
ถึงความเปนผูชายและความเปนผูใหญ โดยอยูภายใตทัศนคติและคานิยมทางบวกกับการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลวา
เปนสิ่งที่วัยรุนใหการยอมรับเปนการเขาสังคมและแอลกอฮอลทําใหพวกเขามีเพ่ือนตางกลุมรวมไปถึงมีเพ่ือนตางเพศ
มากขึ้น ทั้งนี้ภายในครอบครัวของกรณีศึกษาแตละคนจะมีพอหรือแมหรือทั้งพอและแมที่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
เมื่อทราบวาลูกตนเองดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลนั้นก็มิไดแสดงใหลูกเห็นวาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสิ่งที่ผิด
หรือหามทําอีก หากแตเปนการกระทําในเชิงยอมรับกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของลูก โดยยอมที่จะใหลูกดื่ม
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลภายใตสภาพการณที่พอแมสามารถดูแลได และยังสอดคลองชอแกว รมสุข และ ขจรวรรณ อิฐ
รัตน (2555) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของวัยรุนเขต
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลของวัยรุนในเขตเทศบาลเมืองกําแพง ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่
แอลกอฮอลของวัยรุนในเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร มาจากนิยมในการบริโภคระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.24 
รองลงมาไดแก ดานสื่อโฆษณา ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.99 และความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวระดับปาน

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



กลาง คาเฉล่ีย 2.94 และอิทธิพลของเพื่อนและสื่อโฆษณามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของ
วัยรุนอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 

ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเบียรชาง 
กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
จากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานราคาอยูในระดับ
มาก และดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลองกับ ธนานพ ในจิตร (2558) ไดศึกษาสวนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลด
ในการตัดสินใจซื้อเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกกตามปจจัยสวนบุคคล โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ 
ผูบริโภคเบียรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามและการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห t-test และ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม ระดับความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมาก โดยสวน
ประสมทางการตลาดทุกดานมีความสําคัญในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมทางการตลาด ผูบริโภคที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกตางกันใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดในการตัดสนิใจซื้อเบียรโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการอภิปรายผลการวิจัย มีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย
ในครั้งตอไป ดังนี้ 
 1. เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาสวนประสมทางการตลาดเพียงอยางเดียว ควรศึกษาในสวนของการ
สื่อสารทางการตลาด หรือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพิ่มเติม และขยายกลุมตัวอยางผูบริโภคในจังหวัด
อื่นๆ เพื่อครอบคลุมหลักการทางการตลาด และผลการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรศึกษาสวนประสมทางการตลาดเชิงเปรียบเทียบระหวางยี่หอผลิตภัณฑเบียร เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ี
แตกตางระหวางผลิตภัณฑเบียร ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหสามารถพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑให
แตกตางจากคูแขงได 
 3. ควรศึกษาในพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีสิ่งแวดลอมและ
สภาวการณตางหันออกไปวามีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบียรตางกันในลักษณะใด ซึ่งจะเปนประดญชนในการ
ดําเนินธุรกจิของผลิตภัณฑเบียรมากยิ่งขึ้น 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 
 
The marketing mix factors influencing purchase decisions of the products online of 
people in Mueang District, Tak Province. 
 
ผูวิจัย    วลัยลักษณ  พันธุรี  

อาจารยฝายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอรทเทิรน  
หัสชัย  ตั้งมั่งมี 
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรทเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของ

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก และ 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนประชาชนท่ีซื้อสินคา
ออนไลน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนผูวิจัยจึงคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง
จากสูตรซึ่งไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน เคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม รวบรวมเอกสารแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ ( frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก สวนใหญมีจํานวนชั่วโมงใน
การเลนอินเตอรเน็ต 3-4 ชั่วโมง จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.26 สถานท่ีใชบริการอินเตอรเน็ตเปนบานหรือที่พัก
อาศัย จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 53.77 โดยอุปกรณในการเชื่อตออินเตอรเน็ตเปนโทรศัพทมือถือ จํานวน 276 
คน คิดเปนรอยละ 71.69 และชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ตตั้งแต 18.00 น. เปนตนไป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 
35.07 ซึ่งชองทางในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนคือ เฟสบุค จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 45.71 สวนใหญมีความถี่ใน
การสั่งซื้อสินคาออนไลน 4-5 ครั้งตอเดือน จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.56 จะมีวิธีการชําระเงินโดยโอนผาน
ธนาคาร/ATM จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 51.69 ประเภทสินคาหรือบริการที่ซื้อสวนใหญเปนเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 33.51 และสวนใหญผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนคือตนเอง จํานวน 
299 คน คิดเปนรอยละ 77.66 

2. ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
จากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานราคาอยูในระดับมากท่ีสุด 
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรม, ปจจัยสวนประสมการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, สินคาออนไลน 
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Abstract
The purposes of the research seemed to (1) investigate the behaviors of purchase 

decisions of the products online of people in Mueang District, Tak Province and (2) explore the 
marketing mix factors influencing purchase decisions of the products online of people in 
Mueang District, Tak Province. The samples of the research were the products online of people 
in Mueang District, Tak Province, which the population was unknown with determining 
sample sizes based on specifying a 5% confidence level, and the samples seemed to be 385 
consumers. The research instrument was questionnaires by collecting data from literature 
review, documents, concepts, and theories, including related research. The collected data were 
analyzed by frequency, percentages, means, and standard deviation. The findings of the 
research indicated that;

1. In terms of the behaviors of purchase decisions of the products online of people in 
Mueang District, Tak Province, There are 3-4 hours of internet playing time seemed to be 232 
consumers 60.26 percent, The location of the internet service is home or residence seemed to 
be 207 consumers 53.77 percent, the internet connection device is a mobile phone seemed to be
276 consumers 71.69 percent, and the time of using the internet from 6:00 pm onwards seemed 
to be 135 consumers 35.07 percent, the online shopping channel is Facebook that seemed to be
176 consumers 45.71 percent, that most of the frequency of ordering products online 4 to 5 
times per month seemed to be 160 consumers 41.56 percent, there will be a method of payment 
by bank transfer / ATM seemed to be 199 consumers 51.69 percent, the type of product or 
service purchased as clothing 129 consumers 33.51 percent, and the most of the participants in 
the decision to buy products online are themselves 299 consumers 77.66 percent.
 2. In terms of levels of importance of the marketing mix factors influencing purchase 
decisions of the products online of people in Mueang District, Tak Province, it was found that 
on the whole, they seemed to be at the high level. When each side was considered that 
arithmetic means were arranged in descending order, it was found that all of them were at the 
high level; that is, products, prices, and marketing promotion respectively. 

Keyword : Behaviors, Marketing Mix Factors, Purchase Decisions, the products online
 

บทนํา 
 ปจจุบันสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไดเขาสูยุคของเทคโนโลยีที่เรียกวา เว็บ 2.0 (Web 2.0) ซึ่งมี
ลักษณะเปนเครือขายสังคม (Social Networking Site) ที่มีรูปแบบและความ สามารถในการ ใชงานท่ีหลากหลาย เชน 
การแบงปนรูปภาพ ขอความ การแสดงความคิดเห็น การเลนเกมออนไลน การสรางกลุมของบุคคล การแสดงตนวาอยู ณ 
สถานที่ใด โดยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ สามารถใชงาน ผานส่ือสังคมออนไลนไดอยางหลากหลาย เชน สื่อเฟซบุค ซึ่งเปน
เครือขายสังคมออนไลนที่สามารถ แบงปนรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวไดดวย เปนตน (แสงเดือน ผองพุฒ, 2556) 
 เทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Disruptive Technologies) คือ เทคโนโลยีที่มีความกาวหนา และสามารถเขามา
เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก โดยในรายงานของ McKinsey Global Institute 
ไดระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ท่ีจะเขามามีอิทธิพลตอ การเปล่ียนแปลงโลก ไดแก 1. อินเทอรเน็ตไรสาย 2. เทคโนโลยี
อัตโนมัติในดานการวิเคราะห 3. Internet of Things 4. Cloud Computing 5. เทคโนโลยีหุนยนต 6. ยานพาหนะไร
คนขับหรือก่ึงไรคนขับ 7. เทคโนโลยีชีวภาพ (Genomics) 8. อุปกรณหรือระบบกักเก็บพลังงาน 9. เทคโนโลยีการพิมพ
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สามมิติ 10. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด 11. เทคโนโลยีสํารวจและขุดเจาะน้ํามัน 12. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เศรษฐ
พงค มะลิสุวรรณ, 2559) 
 จากขอมูลขางตนความสําคัญของอินเทอรเน็ตไรสาย จึงเปนหนึ่งในอิทธิพลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโลก
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยในปจจุบันอยางมากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ หรือ Business Model 
และเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเปนเครื่องยืนยันไดวายุคนี้เปนยุคแหง The Internet of Things ซ่ึง The Internet of 
Things คือ เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อม อุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และ
อื่นๆ เขาไวดวยกัน โดย เคร่ืองมือตางๆ จะสามารถเชื่อมโยงและส่ือสารกันไดโดยผานระบบอินเตอรเน็ตในอนาคต 
 สําหรับในประเทศไทยมูลคาตลาดธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) รูปแบบการคาแบบตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ถือเปนหนึ่งตัวชี้วัดที่สะทอนการเติบโตดานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพราะ
ตัวเลขที่ประกฎมีการเติบโตแบบกาวกระโดดของการซ้ือขายสินคาออนไลนที่เพ่ิมขึ้นจากป 2556 อยางเห็นไดชัดเจนใน
ป 2557 มีมูลคาสูงถึง 2.03 ลานลานบาท และยังคงเติมโตอยางตอเนื่องในป 2558 ย่ิงไปกวานั้นคือ มูลคาตลาดธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) รูปแบบ B2C (Business to Customer) สูงเปนอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

หมายเหตุ: (1) มูลคา E-Commerce ป 2556 สํารวจโดยสาํนักงานสถิติแหงชาติ สวนมลูคา 
E-Commerce ป 2557 – 2558 สํารวจโดย สพธอ. จึงไมสามารถเปรียบเทียบกันได 

ระหวาง ป 2556 – 2557 เนื่องจากกรอบการวิจัยที่แตกตางกัน 
(2) มูลคา E-Commerce รวมผูประกอบการ B2B, B2C และ B2G ซ่ึงมาจาก (a) 

e-Auction ขอมูลจากกรมบัญชกีลาง (b) B2G จากการสํารวจผูประกอบการ 
ที่ขายออนไลนกับภาครัฐโดยไมผาน e-Auction 

ภาพที่ 1 แสดงมูลคา E-Commerce ในประเทศไทย ป 2556-2558 
 
 จากภาพที่ 1 แสดงมูลคาตลาดธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ใน ประเทศไทย ป 2556-2558 
โดยในป 2557 อางอิงขอมูลสถิติสวนงานดัชนีและสํารวจสํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (รายงาน ผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย        
ป 2558, 2558, น. 40-43) ประทศไทยมี มูลคาตลาด E-Commerce นับรวมมูลคาe-Auction เปนจํานวนเงินท้ังสิน 
2,033,493.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.74 ของมูลคาขายสินคาและบริการท้ังหมด และเพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 
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164.77 ผลการสํารวจของป 2557 ไดกําหนดกรอบประชากรโดยรวมผูประกอบการ E-Commerce ท้ังสิน 506,676 
ราย ท่ีเปนการกําหนดกรอบประชากรท่ีแตกตางจากป 2556 โดยรวมผูประกอบการ E-Commerce รายใหญที่มีผล
ประกอบการมากกวา หรือเทากับ 50 ลานบาทตอปเขามาเปนกรอบประชากรในคร้ังนี้ดวย ทําใหไมสามารถ
เปรียบเทียบผลการสํารวจปนี้กับปกอนๆ ได ผลการสํารวจ E-Commerce นับรวมมูลคา e-Auction ในป 2558 ผล
การคาดการณมีจํานวนทั้งสิ้น 2,107,692.88 ลานบาท หรือคิดเปน 1.69 ของมูลคาขายสินคาและบริการทั้งหมด โดยมี
การเติมโตเพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 3.65 
 เพื่อใหธุรกิจสามารถกาวทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรม ผูบริ โภค และตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคสูงสุด ดังนั้นการคาแบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) จําเปนตองพัฒนา และศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-Marketplace) 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูซื้อ และพัฒนาชองทางการขายใหมีศักยภาพ สําหรับผูขาย หรือผูผลิตสูงสุด และ
จากการสํารวจขอมูลของ PayPal ผูนําดานการชําระเงินแบบดิจิทัลระดับโลก พบวา ผูซื้อสินคาออนไลนในประเทศไทย
จํานวน 55% มีแนวโนมที่จะใชจายออนไลนมากข้ึนในป 2560 และ รอยละ 82% ของผูซื้อสินคาออนไลนเห็นวา ความ
สะดวกสบายของการซื้อสินคาออนไลนนาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหกลับมาซ้ือสินคาดวยวิธีนี้มากข้ึน 37% ของผูซื้อ
สินคาออนไลนและการสงของที่รวดเร็วก็เปนปจจัยหลักในการซื้อสินคา และจํานวน35% ของผูซื้อสินคาออนไลนคิดวา
ทําใหประหยัดเงินไดมากกวา ซึ่งเหตุผลดังกลาวเปนปจจัยอันดับตนๆ ที่จะทําใหในปพ.ศ. 2560 จะมีผูซื้อสินคาออนไลน
เพิ่มมากขึ้น 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อใหทราบพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคจังหวัด
ตาก รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาออนไลนอันจะกอใหเกิดประโยชนใน
การนํามาวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค รวมทั้งเปนแนวทางใหผูประกอบการหรือผูที่มี
สวนเก่ียวของไดรูจัก และเขาใจถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดตางๆ เพื่อสามารถนําไปกําหนดกลยุทธการตลาดของ
ธุรกิจออนไลนไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่ซื้อสินคาออนไลน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ซ่ึงไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่ซื้อสินคาออนไลน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ซ่ึงไม
ทราบจํานวนประชากรที่แนนอนผูวิจัยจึงคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรซึ่งไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนด
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 
2. ดานราคา (Price) 
3. ดานการจัดจําหนาย (Place) 
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน  

ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดตาก 

พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน 
1. จํานวนชั่วโมงในการเลนอินเตอรเน็ต  
2. สถานท่ีใชบริการอินเตอรเน็ต  
3. อุปกรณในการเช่ือตออินเตอรเน็ต  
4. ชวงเวลาในการใชอนิเตอรเน็ต  
5. ชองทางในการเลือกซ้ือสินคาออนไลน  
6. ความถี่ในการสั่งซื้อสินคาออนไลน 
7. คาใชจายในการซื้อสนิคาออนไลนตอคร้ัง 
8. วิธีการชําระเงิน  
9. ประเภทสินคาหรือบริการที่ซือ้  
10. ผูมีสวนรวมในการตัดสนิใจซื้อสินคาออนไลน 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ตาก ไดแก จํานวนชั่วโมงในการเลนอินเตอรเน็ต สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ต อุปกรณในการเชื่อตออิน เตอรเน็ต 
ชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต ชองทางในการเลือกซ้ือสินคาออนไลน  ความถี่ในการสั่งซื้อสินคาออนไลน คาใชจายใน
การซื้อสินคาออนไลนตอครั้ง วิธีการชําระเงิน ประเภทสินคาหรือบริการท่ีซื้อ และผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคา
ออนไลน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ  
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ  
 ผูวิจัยศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก          
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัย  เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามใหสอดคลอง และครอบคลุมตามตัวแปรที่กําหนด เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแกไขใหมีความตรงและ
ความสมบูรณของเนื้อหาของเครื่องมือ แลวนําแบบสอบถามไปหาคาดัชนีความสอดคลอง Index of Item-Objective 
Congruence (IOC) โดยพิจารณาขอที่มีความสอดคลองตั้งแต 0.60 เปนตนไป และนําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณ
แลวไปทดลองใช (Try – Out) กับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย นํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งไดคาความ
เชื่อมั่น .931 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการขอความรวมมือจากประชาชนที่ซื้อสินคาออนไลน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก ในการตอบแบบสอบถาม โดยใชเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใหไดจํานวน
กลุมตัวอยางตามที่กําหนดไว ซึ่งผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บคืนดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติ
บรรยาย ไดแก คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง 

2. วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใชการ
วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

3. วิเคราะหระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
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ผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 76.10 มีอายุ 31-40 ป จํานวน 
147 คน คิดเปนรอยละ 38.18 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 40.52 โดย
สถานภาพโสด จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 47.01 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 
32.99 และสวนใหญมีรายไดครอบครัวตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 58.70 
พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก สวนใหญมีจํานวนชั่วโมงในการ
เลนอินเตอรเน็ต 3-4 ชั่วโมง จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.26 สถานท่ีใชบริการอินเตอรเน็ตเปนบานหรือที่พัก
อาศัย จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 53.77 โดยอุปกรณในการเชื่อตออินเตอรเน็ตเปนโทรศัพทมือถือ จํานวน 276 
คน คิดเปนรอยละ 71.69 และชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ตตั้งแต 18.00 น. เปนตนไป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 
35.07 ซ่ึงชองทางในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนคือ เฟสบุค จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 45.71 สวนใหญมีความถี่ใน
การสั่งซื้อสินคาออนไลน 4-5 ครั้งตอเดือน จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.56 จะมีวิธีการชําระเงินโดยโอนผาน
ธนาคาร/ATM จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 51.69 ประเภทสินคาหรือบริการที่ซื้อสวนใหญเปนเส้ือผาเครื่องแตงกาย 
จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 33.51 และสวนใหญผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนคือตนเอง จํานวน 
299 คน คิดเปนรอยละ 77.66 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.46, S.D.= .19) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, 
S.D.= .21) รองลงมาคือ ดานราคาอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50, S.D.= .32) และดานการสงเสริมการตลาด อยูใน
ระดับมาก ( X  = 4.48, S.D.= .23) ตามลําดับ 

ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51, S.D.= 
.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สินคามีคุณภาพเปนไปตามที่ได
ประกาศจริง อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D.= .56) รองลงมา คือ สินคามีความหลากหลายตามที่ลูกคาตองการ 
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D.= .55) และ สินคามีความทันสมัย อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D.= .54) 
ตามลําดับ  

ดานราคา พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน 
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D.= .32) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.66, S.D.= .55) รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา อยูในระดับมากท่ีสุด            
( X =4.58, S.D.= .62) และการเรียกเก็บเงินตรงตามยอดเงินจริงที่ระบุไวในเว็บไซต อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.56, 
S.D.= .42) ตามลําดับ 
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ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X =4.34, S.D.=.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การตรงตอเวลา
ในการจัดสงสินคา อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.54, S.D.= .45) รองลงมา คือ ความหลากหลายของชองทางการชําระ
เงิน อยูในระดับมาก ( X =4.48, S.D.= .58) และบริการจัดสงสินคาฟรี อยูในระดับมาก ( X =4.28, S.D.= .41) 
ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก            
( X  = 4.48, S.D.= .23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ                     
การประชาสัมพันธเว็บไซตผานส่ือโฆษณาอ่ืนๆ เชน สิ่งพิมพ วิทยุ เปนตน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.58, S.D.= .62) 
รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชค เปนตน ตามขอกําหนดของทางราน 
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D.= .42) และการสะสมแตมเพ่ือเปนสวนลดในการซื้อครั้งตอไป อยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.52, S.D.= .66) ตามลําดับ  
 

สรุปและอภิปรายผล 
พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก สวนใหญมีจํานวนชั่วโมงในการ

เลนอินเตอรเน็ต 3-4 ชั่วโมง จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.26 สถานท่ีใชบริการอินเตอรเน็ตเปนบานหรือที่พัก
อาศัย จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 53.77 โดยอุปกรณในการเชื่อตออินเตอรเน็ตเปนโทรศัพทมือถือ จํานวน 276 
คน คิดเปนรอยละ 71.69 และชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ตตั้งแต 18.00 น. เปนตนไป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 
35.07 ซ่ึงชองทางในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนคือ เฟสบุค จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 45.71 สวนใหญมีความถี่ใน
การสั่งซื้อสินคาออนไลน 4-5 ครั้งตอเดือน จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.56 จะมีวิธีการชําระเงินโดยโอนผาน
ธนาคาร/ATM จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 51.69 ประเภทสินคาหรือบริการที่ซื้อสวนใหญเปนเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 33.51 และสวนใหญผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนคือตนเอง จํานวน 
299 คน คิดเปนรอยละ 77.66 สอดคลองกับ นุชจรินทร ชอบดํารงธรรม (2553) ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพล
ของสื่อโฆษณาในเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค” พบวา ผูใชงานเครือขายสังคม
ออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 16 – 25 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพ
พนักงานบริษัท และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 – 15,000 บาท การศึกษาขอมูลพฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคม
ออนไลน พบวา ผูใชงานเครือขาย สังคมออนไลนใชงานเฟซบุคบอยท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใชงานคือ 
ตองการติดตอกับบุคคลที่ รูจัก ชวงเวลาการใชงาน 20.01 – 00.00 น. ประสบการณการใชงานมากกวา 4 ปขึ้นไป 
ระยะเวลาการ ใชงาน 2 – 3 ชั่วโมงตอวัน และมีความถี่ในการใชงานทุกวัน มีการรับรูสื่อโฆษณาจากเฟซบุคมากท่ีสุด 
และขอมูลระดับการรับรูสื่อโฆษณาตาง ๆ ในเครือขายสังคมออนไลนโดยรวมมีระดับปานกลาง ผูใชงานเครือขายสังคม
ออนไลนมีคาเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยูในระดับนอย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูใชงานเครือขายสังคม
ออนไลนที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกตางกันมีกระบวนการตอบสนองตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผูใชงานเครือขายสังคมออนไลนที่มีวัตถุประสงคหลักในการใชงาน ประสบการณ และระยะเวลาการใชงานเครือขาย
สังคมออนไลนที่แตกตางกันมีกระบวนการ ตอบสนองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรูสื่อ
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โฆษณาโดยตรงจากเครือขาย เพื่อนในเครือขายสังคมออนไลน สื่อโฆษณาโดยตรงบนพื้นท่ีเครือขายสังคมออนไลน และ
สื่อโฆษณาโดย ออมจากการสรางกลุมในเครือขายสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค 
ทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานราคาอยูใน
ระดับมากที่สุด และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลองกับพิชามญชุ มะลิขาว (2554) ท า
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาแฟชั่นสตรีผานส่ือสังคมออนไลนเฟซบุค วัตถุประสงคคือ เพ่ือ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการชื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค กลุมตัวอยาง คือ ผูใชเฟซบุคเพศ
หญิงในประเทศไทยที่ซื้อเส้ือผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค รวมจํานวนตัวอยางท้ังหมด 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลลูกคาสตรีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 
25 – 34 ป มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาทเปน
สวนใหญความคิดเห็นของสวนประสมการตลาดท่ีประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเครือขายสังคมออนไลน
เฟซบุค ลูกคาที่ตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก ความไววางใจในการซื้อสินคาทางเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค มี
ความไววางใจดานผูขายสินคาและดานการปกปองผูบริโภคในระดับไววางใจปานกลาง ดานระบบอินเทอรเน็ตในระดับ
ไววางใจมาก การทดสอบสมมติฐาน พบวา ความไววางใจในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเครือขายสังคมออนไลน ดานผูขาย
สินคา ดานระบบอินเทอรเน็ต และดานการปกปองผูบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่น ดาน
คาใชจาย ดานจํานวนคร้ังและดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน สวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นดาน
คาใชจายในทิศทางเดียวกันและสวนประสมการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่น ดานจํานวนครั้ง และ
จํานวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานผลิตภัณฑ พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สินคามีคุณภาพเปนไปตามที่ไดประกาศจริง อยูในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ สินคามีความหลากหลายตามที่ลูกคาตองการ อยูในระดับมากท่ีสุด และ สินคามีความทันสมัย 
อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ สอดคลองกับ อุษา ภูมิถาวร (2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือ
สินคาจากรานคาปลีกแบบมีรานคากับรานคาปลีกทางอินเตอรเน็ต พบวาคุณลักษณะของสินคา กลาวคือความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ และตรายี่หอ รวมทั้งการตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และรูปแบบการนําเสนอที่
นาสนใจ มีผลกับการเขาเปนสมาชิกของกลุมผูซื้อสินคาจากรานคาปลีกทางอินเตอรเน็ต และยังสอดคลองกับงานวิจัย
เร่ืองปจจัยที่มีผลตอการซ้ือสินคาและบริการผาน ชองทางพาณิชยอิเล็กทรานิกส ของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกนของศิริ
เพ็ญ มโนศิลปากร (2551) พบวาปจจัยดานสินคาและบริการท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดคือสินคาและบริการมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการ 
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ดานราคา พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน 
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน อยูในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา อยูในระดับมากที่สุด และการเรียกเก็บเงินตรงตามยอดเงินจริงท่ี
ระบุไวในเว็บไซต อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ สอดคลองกับ ธัญญพัสส เกตุประดิษฐ (2554) ศึกษาปจจัยที่อิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตของผูหญิงในกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญเรื่องปจจัย 
ดานราคามากที่สุด วาสินคามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพหรือไม และเร่ืองความคุมคา เชนราคาที่ซื้อ ผานแอพพลิเคชั่น
เมื่อรวมคาจัดสงแลวมีราคาถูกกวาซื้อจากชองทางอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการตัดสินใจ
ของผูบริโภคสินคาออนไลน : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุม นักศึกษาและกลุ มวัยรุนเริ่มตนทํางานของมนัสวี ลิมป
เสถียรกุล (2554) พบวาทั้งกลุมนักศึกษาและ กลุมวัยรุยเริ่มตนทํางานตางมีการตัดสินใจซื้อที่มุงเนนราคาของสินคาใน
ระดับสูง โดยปจจัยที่ทั้งสอง กลุมใหความสําคัญมากที่สุดคือ ตัวแปรดานการเลือกซื้อสินคาท่ีมีความคุมคาสูง สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินที่จาย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา  อยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความหลากหลายของชองทางการชําระเงิน อยูในระดับมากและบริการจัดสงสินคาฟรี อยู
ในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลองกับ นพวรรณ มีสมบูรณ (2552) ศึกษาปจจัยการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการผานการทางการตลาดออนไลนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ระบุวาชองทางการจัดจําหนายเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคา และสอดคลองกับงานวิจัยศึกษาเชิงประจักษ
ของความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาใน การคาทางอินเตอรเน็ตของทิวาวรรณ จันทรเชื้อ (2553) พบวาคําสัญญา
ในการสงสินคาจากเว็บไซตมีผลตอการตอบสนองความตองการของลูกคา เนื่องจากเปนการชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับลูกคา สามารถทํารายการไดทุกที่ทุกเวลา และทราบระยะวันเวลาจัดสงสินคาท่ีแนนอน 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ การประชาสัมพันธเว็บไซตผานส่ือโฆษณา
อื่นๆ เชน สิ่งพิมพ วิทยุ เปนตน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน มีการลด แลก 
แจก แถม ชิงโชค เปนตน ตามขอกําหนดของทางราน อยูในระดับมากท่ีสุด และการสะสมแตมเพื่อเปนสวนลดในการซื้อ
คร้ังตอไป อยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนจากรานคาออนไลน พบวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม 
หรือการจัดโปรโมชั่นประจําเดือน สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และยังสอดคลองกับงานวิจัยของชนนิกานต   
จุลมกร (2555) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา ผานอินเทอรเน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ระบุวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายนั้น สามารถจูงใจ ผูบริโภคใหซื้อสินคาและบริการได 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 1. ผูประกอบการควรมีการสรางการรับรูของผูซื้อใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอธุรกิจของตนเอง ทัศนคติในเชิง
บวกสามารถสรางไดโดยการสรางภาพลักษณที่ดี เชน การบริการท่ีดี ความซื่อสัตยที่มีตอลูกคา และความเต็ม ใจท่ีจะ
ใหบริการ ส่ิงเหลานี้จะสงผลตอทัศนคติของผูบริโภค  

2. ผูขายควรมีการตอบขอสงสัยหรือขอคําถามจากผูซื้ออยางรวดเร็วเนื่องจากสาเหตุที่ผูซื้อเลือกซ้ือสินคาผาน
ทางออนไลนเพราะความสะดวก และรวดเร็วทันใจไมมีเวลาจํากัด เปนการสรางทัศนคติเชิงบวกของผูซื้อใหเพ่ิมมากข้ึน 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางขึ้นโดยการเพิ่มกลุมตัวอยางไปยังตางจังหวัด เพ่ือใหครอบคลุม
ประชากรผูซื้อสินคาผานทางออนไลนไดมากข้ึน 

2. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) การ
สนทนากลุม (Focus Group) ใหไดรับรูถึงขอมูลเชิงลึก และความตองการที่แทจริงของกลุมผูซื้อสินคาผานทางออนไลน 
เพื่อจะนํามาพัฒนาแอพพลิเคชั่นซื้อ-ขาย ออนไลน ใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบโจทยความตองการของกลุม
ผูบริโภคมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 
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ความตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชาวชุมชนหวยหินลาด ตําบลบานโปง 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 
The Needs of the Community Participating in Ecotourism Management of Huay Hin 
Lad village, Ban Pong Subdistrict, Viangpapao District, Chiang Rai Province 
 
ผูวิจัย   สิรินี  วองวิไลรัตน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาว

ชุมชนในหมูบานหวยหินลาด ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบวา ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ไดแก หัวหนาครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่บานหินลาด ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ผลการวิจัย พบวา ชาวชุมชนหวยหินลาดประกอบอาชีพ ซ่ึงพื้นที่ตําบล
หวยหินลาด เอ้ืออํานวยตอการทําการเกษตร โดยมีกฎระเบียบของชุมชนที่รวมกันตั้งขึ้นในการรักษาสิ่งแวดลอมของ
ระบบนิเวศนใหสมดุล การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะทําใหตนเองไดรับประโยชนในระดับปานกลาง (�  = 2.73) 
การไดรับขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือประเภทตางๆ ในระดับปานกลาง  (�  = 2.25) ความ
ตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก (�  = 2.40) และความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก (� = 8.33) การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลจําแนกตาม อาชีพ ประโยชนที่คาด
วาจะไดรับจากการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การไดรับขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศแตกตางกันมีความตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน นัยสําคัญที่ 0.05  
 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวเชิงนิเวศ, การมีสวนรวม, การจัดการทองเที่ยว 
 
Abstract 
 This research aims to study the needs of the community participating in ecotourism 
management of Huay Hin Lad village, Ban Pong Subdistrict, Viangpapao District, Chiang 
Rai province.The population and sample for this research are head of the households living in 
Huay Hin Lad village, Ban Pong subdistrict, Viangpapao district, Chiang Rai province. The 
questionnaire was used to collect. The results showed that Huay Hin Lad village’s members 
are the farmer. The result also showed that the respondents have the opinion that the 
management of ecotourism is benefiting themselves in a medium level (� =2.73), getting the 
information about ecotourism via media at medium level (� =2.25), the needs of 
participating in the management of ecotourism is in high level (� =2.40) and the better 
understanding of ecotourism is in high level (� =8.33). To test the hypothesis, individual 
factors, by occupation reflect the different idea on the benefits expected to derive from the 
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management of ecotourism, different way to get information, and different understanding 
about ecotourism. By the way, there is no difference in the participation need in ecotourism 
management with significant level at 0.05.  

Keywords : Ecotourism,   Participation,  Tourism Management
 

บทนํา 
  กระแสการทองเที่ยวของโลกมีแนวโนมมุงเนนการทองเที่ยวท่ีมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
นักทองเท่ียวหลายกลุม เร่ิมใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีไมทําลายธรรมชาติ และเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ
มากข้ึน หลายประเทศไดมีมุมมองที่สําคัญวา การทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) กอใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางขาดความระมัดระวัง ทําใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมในระยะยาว ดังนั้น วัตถุประสงคของการทองเท่ียวจึงมีการ
พัฒนาขึ้นมาเปนการบริหารจัดการ และการเพิ่มคุณคาของการทองเที่ยวโดย การทองเท่ียวไมใชเพียงเพื่อพักผอน
หยอนใจ แตไดพัฒนามาเปนการหาความรู การทาทายศักยภาพทางรางกายและจิตใจ รวมถึง การรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการจึงตองปรับตัว เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ ทั้งนี้ 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ถือเปนการทองเที่ยวกลุมเฉพาะรูปแบบหนึ่งที่ตอบกระแสอนุรักษธรรมชาติ และ
การตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ไดรับความนิยมมากขึ้น
ตามลําดับ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสมบูรณของทรัพยากรและกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัย ที่มีมาตรฐาน และ
เปนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ทั้งนี้การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยถือ
เปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหน่ึงที่ให ความสําคัญตอการพักผอนกับธรรมชาติ และเนนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
เปนหลัก เปนการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษท่ีนักทอง เท่ียวเขาไปแลวไดรับความ
เพลิดเพลิน ต่ืนเตน ทาทาย ผจญภัย และไดประสบการณแปลกใหม ซึ่งในปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายหันมาให
ความสําคัญกับกิจกรรมทองเที่ยว รูปแบบนี้ เชน การพายเรือคายัก ลองแกง ปนเขา โรยตัว ดูนก และเดินปา เปนตน 
โดยกิจกรรมถูกพัฒนาข้ึนตามความตองการของนักทองเท่ียวที่ตองการศึกษาความ เปนธรรมชาติ กลุมที่รักในความทา
ทายหรือการนําความแปลกใหมมาผสมผสานกับความทาทาย ทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยไดรับความ
สนใจจากนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น (TAT Tourism Journal, 2556) ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือการทองเที่ยว
เชิงนิเวศไดรับการสงเสริมใหเปนองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาแบบย่ังยืน และสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
สงเสริมเพ่ือการอนุรักษทรัพยากร โดยมุงหวังใหนักทองเที่ยวเดินทางไปสูแหลงธรรมชาติตามสถานท่ีตางๆ เพื่อ
การศึกษาเรียนรูและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีตางๆของชุมชน ดวยความระมัดระวัง
ไมใหเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือทําลายคุณคาของระบบนิเวศ และในขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่
สงผลใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกิดประโยชนตอชาวชุมชนทองถิ่น การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวไดกอใหเกิดผลกระทบในทางท่ีเปนประโยชน เชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสรางอาชีพ สรางงานให
คนในทองถิ่น การพัฒนาระบบคมนาคม การพัฒนาระบบ โครงสรางพื้นฐาน แตในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวก็สงผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ เนื่องจากขาดกระบวนการสรางจิตสํานึกไมนึกถึงคุณคาของ
สภาพแวดลอมที่อาศัยอยู ทําใหเกิดการทําลายทัศนียภาพ การกอใหเกิดมลพิษและปญหาทางสังคมและส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ วิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีถูกทําลาย ทําใหเสื่อมสภาพเร็วข้ึนและเกิดปญหาท่ี
ไมรูจักจบสิ้น(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556) บานหวยหินลาด หมู 7ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย เปนหมูบานที่ไมมีการบันทึกไวเปนหลักฐานท่ีแนนอนแตมีการสอบถามจากผูอาวุฒิโสที่สุดในหมูบาน ทําให
ทราบวาหมูบานหวยหินลาดมีอายุไมต่ํากวา 100 ป มีประชากรเพียง 100กวาคน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีบริเวณกลางหุบเขา 
ตรงรอยตอระหวางจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีของระบบนิเวศนที่หลากหลายและเปน
แหลงตนน้ําแมลาวไหลลงสูแมน้ําโขง ชุมชนหวยหินลาดเปนชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่มีความสัมพันธกับ
ปาสืบทอดจากบรรพบุรุษ ทําใหชาวบานมีการจัดการทรัพยากรปา มีความเคารพตอธรรมชาติ ในชวง 2529 – 2531 
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ไดมีการสัมปทานปาไม ทําใหตนไมใหญๆของชุมชนถูกตัดออกไปหลายตน ซึ่งเปนการทําลายความเชื่อและความรูสึก
ของชุมชน ทําใหเกิดการตอสูเพื่อรักษาผืนปาในขณะนั้น จนกระท่ังป 2530 ไดมีการยกเลิกสัปทานปาไม หลังจากนั้น
ทางชาวบานไปเรียกรองใหรัฐบาลเขามาแกไขปญหา เร่ืองปาไมและท่ีดินรวมกันกับเครือขาเกษตรกรภาคเหนือ  
(คกน.) หลังจากนั้นชาวบานจึงมีการจัดการรวมออกกฎระเบียบในการรักษาปกปองปาอยางเขมงวดและจริงจัง ทําให
ผืนปาแหงนี้มีลักษณะมีความเปนอยูที่กลมกลืนกับปา มีการรักษาสมดุลธรรมชาติไดเปนอยางดีจนทําใหไดรับ “รางวัล
ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 1 ในป 2542 (ประเภทชุมชน)  อาชีพหลักคือการเก็บลูกพลับ ลูกกอ ใบชา ของปา ขาย โดย
ชาวบานจะมีกฎเกณฑในการเก็บผลิตผลจากปาโดยไมใหกระทบกับนิเวศของพื้นท่ี และมีโปรแกรมการทองเที่ยวใน
การศึกษาเสนทางธรรมชาติและโฮมเสตยไมกี่หลัง โดยมีโปรแกรมการทองเที่ยวคือ การชมน้ําตก ชมนก ชมปา ดูวิถี
ชีวิตชาวบานในการเก็บใบเมี่ยง แตไดมีการสํารวจสภาพชุมชน พบวา ชาวชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและยัง
ขาดรายไดเสริม สภาพของชุมชน แตการมีศํกยภาพพื้นท่ีที่มีสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีจุดเดน
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได ซ่ึงหมูบานและแหลงทองเที่ยวท่ีไดกลาวมาขางตนยังมีความเปน
ธรรมชาติ และลักษณะวัฒนธรรมที่เปนภูมิปญญาของทองถ่ินท่ีนาสนใจ ประกอบกับแหลงทองเที่ยวนั้นไดสะดวกและ
ใชเวลาไมมากนัก ดังนั้นหมูหวยหินลาดจึงไดรับโครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยบริการการทองเที่ยวและพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จากมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (NDF) เพื่อจัดตั้งเปนศูนยกลางการดําเนินธุรกิจชุมชน
ดานการทองเที่ยวในลักษณะท่ีรักษาสิ่งแวดลอมและสรางรายไดใหกับชุมชน  ณ ปจจุบัน ไดดําเนินการอยูในข้ันตอน
การสํารวจสภาพของชุมชนเพ่ือสงเสริมใหชาวชุมชนบริหารจัดการธุรกิจชุมชนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะเปน
โครงการนํารองเพ่ือพัฒนาเปนเครือขายชุมชนอ่ืนตอไป (มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2559)จากบริบทดังกลาวขางตน การ
สงเสริมใหชาวชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเปนส่ิงสําคัญมาก 
เนื่องจากชาวชุมชนเปนเจาของทองถิ่น มีศิลปวัฒนธรรมเปนของตนเอง และใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆใน
ทองถิ่นอยูแลว จึงสามารถท่ีจะนํามาประยุกตใหเกิดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเปนจุดขายทางการ
ทองเที่ยว สรางรายไดเสริมใหแกตนเอง ครอบครัวและชุมชน สงผลใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และศิลปวัฒนธรมในทองถิ่น ซ่ึงการพัฒนาชุมชนเพ่ือนําไปสูการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้น ควรเริ่มจากความ
ตองการมีสวนรวมของชาวชุมชนในชุมชนเอง จากปจจัยสวนบุคคลทางดาน อาชีพ ควรเร่ิมจากความตองการมีสวน
รวมของชาวชุมชนในชุมชนเอง จากปจจัยสวนบุคคลทางดาน อาชีพ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การไดรับขอมูลขาวสารและความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้นผูวิจัยสนใจ
ศึกษาถึงความตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึง ความตองการมี
สวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาวชุมชนในหมูบานหวยหินลาด และเปรียบเทียบความตองการมีสวน
รวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศระหวางชาวชุมชนที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน นําไปสูแนวทางในการ
สงเสริมธุรกิจชุมชนดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อทราบถึงความตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาวชุมชนหวยหินลาด ตําบล
บานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยมุงศึกษาองคประกอบของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาวชุมชนหวยหินลาด ตําบลบานโปง 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประกอบดวยองคประกอบดังนี้ความตองการมีสวนรวมในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาวชุมชน รวม 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการมีสวนรวมในการคิด วางแผน ตัดสินใจ ขั้นตอน
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การมีสวนรวมในการลงทุน ขั้นตอนการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ขั้นตอนการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลและ
ขั้นตอนการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
  สรุปจากขอบเขตการวิจัยนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยซึ่งไดตัวแปรในการศึกษาโดยความตองการมีสวนรวม
ในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาวชุมชน ตามขั้นตอน การมีสวนรวมในการคิด วางแผน ตัดสินใจ ขั้นตอน
การมีสวนรวมในการลงทุน ขั้นตอนการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ขั้นตอนการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และ
ขั้นตอนการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน มีตัวแปรอิสระคือ อาชีพ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
  ปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามอาชีพ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศการ
ไดรับขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกันมีความตองการมีสวนรวมในการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางกัน 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจากไดแก ชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีบานหวยหินลาด  ตําบล
บานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 23 ครัวเรือน จึงไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาดวย
วิธีการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางไมใชความนาจะเปน เนื่องจากจํานวนประชากรทั้งหมดไมสามารถหาจํานวนท่ี
แทจริงได จึงเลือกใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota Sampling) จํานวน 78 คน สวนกลุม
ตัวอยางเชิงคุณภาพ คือ ตัวแทนชุมชนจํานวน 10 คน ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยใชวิธี
เลือกตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูนําชุมชนทองถิ่นหรือผูมีสวนไดสวยเสียกับการทองเท่ียวในพื้นที่ชุมชน 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลของงานวิจัย 
โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยแบงได 5 ตอน ดังนี้ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ
อาชีพตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตอนท่ี 4 
แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาวชุมชนตอนท่ี 5 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการหาความเชื่อมั่นรายขอ 
โดยการหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item-Total Correlation) และหาคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ (Reliability) โดยวิธี
หาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cornbrash) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

 
ปจจัยสวนบุคคล 

- อาชีพ 
- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
- การไดรบัขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ 

ความตองการมีสวนรวมใน 
การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ของชาวชมุชนหวยหินลาด 
1.) การมีสวนรวมในการคิด การวางแผน และ
การตัดสินใจ 
2.) การมีสวนรวมในการลงทุน 
3.) การมีสวนรวมในการปฏิบตั ิ
4.) การมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผล 
5.) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
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ที่ระดับ 0.80 ซ่ึงการทดสอบการแจกแจงขอมูลโดยใชการทดสอบ K-S test (Kolmogorov-Simonov Goodness of 
Fit Test) เพ่ือหาความเที่ยงตรงของขอมูลในการทดสอบการแจกแจงขอมูล โดยคาทดสอบ Normal distribution: 
accept Normality เทากับ P = 0.88 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอมูลกระจายตัวเปนโคงปกติจริงที่นัยสําคัญ 0.05 
การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหเชิงปริมาณ         
ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 4 
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ ไดแก 0-4 แทนความคิดเห็นของประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และความตองการมีสวนรวมในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และน้ําหนักคะแนนเฉล่ีย โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคือ คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00 – 
0.75 หมายถึง มีความคิดเห็นคาดหวัง/ไดรับ/ตองการนอยมากคาคะแนนเฉล่ียระหวาง 2.26 – 3.00 หมายถึง มีความ
คิดเห็นมาก สวนตอนท่ี 5 เกณฑการพิจารณาตัดสิน ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีคะแนน
เต็ม 10 คะแนนและน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคือ คาคะแนน1 – 3หมายถึง มีความรู
นอย จนถึงคาคะแนน7 – 10หมายถึง มีความรูมาก สถิติทดสอบความแตกตางดวยวิธี t-Test, One Way ANOVAs 
  สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Individual-Depth Interviews) ตอกลุมผูนําทาง
ความคิด (Key Opinion Leaders) โดยคณะผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อระดม
ความคิด โดยใชกิจกรรม “Appreciation – Influence – Control” หรือ AIC 
 

ผลการวิจัย 
  กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากท่ีสุด จํานวน 70 คน หรือคิดเปนรอยละ 90.86 ของ
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมาคืออาชีพรับจาง จํานวน 5 คน หรือคิดเปนรอยละ 5.29 ของจํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด และพบวาอาชีพคาขาย มีจํานวนนอยที่สุด คือ จํานวน 3 คน หรือคิดเปน รอยละ 3.85 ชาวชุมชนหวยหิน
ลาด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การเก็บใบชา และการทําไรขาวโพด ทํานา นั้นเพราะพื้นท่ีชุมชนหวยหินลาด
เอ้ืออํานวยตอการทําการเกษตร ถึงแมวาไมมีระบบชลประทานของรัฐ แตโดยรอบของหมูบานมีแมน้ําท่ีไหลผาน จึงสา
บายน้ํามาใชในการเกษตรได และชาวชุมชนหวยหินลาด สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจากแหลงตนน้ําโดยมี
กฎระเบียบของชุมชนท่ีรวมกันตั้งขึ้นในการรักษาสิ่งแวดลอมของระบบนิเวศนใหสมดุล 

การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จะใหประโยชนในระดับมาก (�  = 2.30) สามารถอธิบายไดวาชาวชุมชน
หวยหินลาด คาดหวังวาหากมีการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน จะทําใหเกิดประโยชนอยางมากในการ
พัฒนาชุมชนใหเกิดรายไดพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพ่ิมขึ้นโดยการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะทําให ตนเองไดรับประโยชนในระดับปานกลาง ( �  = 2.73) เก่ียวกับการไดรับ
ความรูเพ่ิมในการประกอบอาชีพ การเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนและการมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหครอบครัว
ไดรับประโยชนในระดับปานกลาง ( �  = 2.88) เก่ียวกับการทําใหคนในครอบครัวมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การนํารายไดเขาสูครอบครัวมากข้ึนชุมชนไดรับประโยชนในระดับมาก ( �  = 2.65) เก่ียวกับรายได
เขาสูชุมชนการท่ีคนในชุมชนไดรับความรูใหมๆ หมูบานมีสภาพนาอยูมากขึ้น คนในชุมชนมีการอนุรักษฟนฟู 
วัฒนธรรม ประเพณีเกาแก ชาวชุมชนรักและหวงแหนสภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
หมูบานไดรับงบประมาณทางดานสาธารณูปโภคเพิ่มมากข้ึนและการเกิดประโยชนในระยะยาวแกชุมชน 
  การไดรับขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือประเภทตางๆ ไดแก วิทยุ โทรทัศน               
การประชุม เพื่อนบาน หอกระจายขาวประจําหมูบานและเจาหนาที่ของรัฐ ในระดับปานกลาง ( �  = 2.25) จากผล
การศึกษากลุมตัวอยาง ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก จากการประชุม และหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน เพราะทุกหมูบานมีหอกระจายขาวภายในหมูบาน เพื่อเปนแหลงสื่อสารสําคัญ สําหรับประชุม และมี
การแจง ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศทุกครั้ง ชาวชุมชนหวยหินลาด จะใหความสนใจกับขาวสารท่ี
ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวประจําหมูบาน ประกอบกับการท่ีชุมชนหวยหินลาดไดรับโครงการสงเสริมการ
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จัดตั้งศูนยบริการการทองเที่ยวและพัฒนาธุรกิจชุมชนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อมีการประชุมสมาชิกของชุมชน
ทุกครั้ง ผูนําชุมชนก็จะมีขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อใหความรู สรางความเขาใจสมาชิกชุมชน 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก (n = 78,� = 8.33, S.D.= 1.33) ซ่ึงสามารถ
ตอบคําถามจากแบบทดสอบเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน 10 ขอ ไดวาชาวชุมชนมีความเขาใจวาการทองเท่ียว
เชิงนิเวศใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังวัฒนธรรมทองถิ่น จึงควรสนับสนุนให
นักทองเที่ยว มีความรับผิดชอบท้ังคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของตนเองท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในชุมชน โดยการทองเท่ียวลักษณะนี้จะกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอแหลงทองเท่ียวและชุมชนทองถ่ิน
นอยที่สุด สวนเรื่องการใหบริการและการปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน ไมควรขัดตอความเปนอยูและประเพณี
ทองถิ่น ควรยอมรับในขอจํากัดของสภาพแหลงทองเท่ียวตามลักษณะท่ีเปนอยู หากมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง 
เพื่อใหทัศนียภาพทองถิ่นดีขึ้นก็ไมจําเปนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมเพรียงมากเกินไป เชน มีหองพักติดแอร 
เปนตน เพราะความประทับใจของนักทองเที่ยวอยูที่การไดสัมผัสกับสภาพธรรมชาติอยางแทจริง ในการดําเนินการ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมควรชักชวนนายทุนตางถิ่นมารวมลงทุน ทําธุรกิจทองเที่ยวในชุมชน แสดงถึงการไม
พึ่งพาการลงทุนจากตางถิ่น และลดการไหลออกของรายไดในทองถ่ิน เพื่อผลประโยชนของชุมชนทองถ่ิน 
 ความตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก (�  = 2.40) ชาวชุมชนผูใหขอมูล
ตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก ในขั้นตอนการคิด วางแผน ตัดสินใจ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและขั้นตอนอาจเปนเพราะชาวชุมชนหวยหินลาด ตองการแสดงความคิดเห็นของตน ในการวางแผนพัฒนา
ชุมชน และจากวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวชุมชนหวยหินลาด ในชุมชนมีความสามัคคีกัน สังเกตจากการท่ีมีกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน หรือประเพณีตางๆทุกครั้งก็จะมีชาวชุมชนหวยหินลาด จํานวนมากรวมกันปฏิบัติ และชวยเหลือกัน 
รองลงมาตองการมีสวนรวมในระดับปานกลางในขั้นตอนการลงทนุและการติดตามประเมินผล ท้ังนี้อาจเปนเพราะการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนกิจกรรมใหมสําหรับชุมชน ชาวชุมชนหวยหินลาด ยังไมเห็นรูปแบบท่ีเปนรูปธรรม และลักษณะ
ของชาวชุมชนหวยหินลาด ชนบท ไมมีพื้นฐานทางดานการลงทุนทําธุรกิจ วิถีชีวิตสวนมากอยูกับอาชีพทางดาน
การเกษตรมากกวาอาชีพอื่นๆ 

การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลจําแนกตาม อาชีพ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การไดรับขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกันมีความ
ตองการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน นัยสําคัญที่ 0.05  

สวนขอมูลเชิงคุณภาพ จากการรวมกันวิเคราะหโดยผานกิจกรรมเพ่ือแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของชาวชุมชนหวยหินลาด ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา การบริหารการจัดแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพในมิติตางๆ ใหสอดรับกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและระบบนิเวศของ
ชุมชน ประเด็นที่สอง ตองใหความรู แลกเปลี่ยนความรูในดานตางๆ เพื่อผลในมิติของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
โดยกําหนดกฎกติกาและจัดการรวมกันในดานการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อดํารงไวของสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
ของชุมชน  โดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ และพัฒนาของที่ระลึกที่สะทอนถึงมีอัตลักษณ ความโดดเดน 
และส่ือถึงการสืบสานวัฒนธรรมหรือความเปนบทบริชุมชน 

ดานการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ควรสงเสริมใหมีรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย 
หาเอกลักษณหรือจุดเดนของชุมชน หรือพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเฉพาะตัวใหเปนเอกลักษณของชุมชน ท้ังในดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก สินคาและบริการ เพื่อสรางความแตกตางกับแหลงทองเที่ยว 

การบริหารจัดการงานของการจัดการทองเที่ยวโดยเฉพาะรูปแบบของกิจกรรมชุมชน ตองมีความโปรงใส           
มีกฎเกณฑ ระเบียบที่เปนที่ยอมรับและรับรูกันโดยทั่ว สามารถตรวจสอบได มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารเปนระยะเพ่ือ
ไมใหเกิดการผูกขาดอํานาจ 
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อธิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบวา ชาวชุมชนหวยหินลาดท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการมีสวนรวมในการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบริบทของพื้นท่ีและสังคมของชาวชุมชนในชุมชนแลว พื้นท่ีชาว
ชุมชนหวยหินลาดเปนสถานท่ีที่เปนจุดเดน สามารถพัฒนาเปนทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศได จุดเดนอีกประการ
หนึ่งคือ ชาวชุมชนหวยหินลาดสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีมีกิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลายดวยภูมิปญญา
ชาวบานเกี่ยวกับสนุมไพรจากใบชา และลูกพลับสด ถามีการพัฒนาใหดีขึ้นนาจะเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนได และจุดสนใจอีกอยางหนึ่งคือ ดานวัฒนธรรมการเกษตร โดยเฉพาะการเก็บใบชาท่ีถือ
วาเปนอาชีพที่มีความสําคัญมาก และควรคาที่จะมีการรื้อฟนอนุรักษการทํากิจกรรมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําของการ
ทําการเกษตรใบชาแบบด้ังเดิมที่อาศัยและมีความผูกพันธกับธรรมชาติ มีความเปนอยูอยางพอเพียง และความเชื่อ
หรือพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการเก็บใบชาท่ีสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจผูคนใหเคารพธรรมชาติ หากพิจารณาถึงทางดาน
สิทธิ ชนเผาในการใชทรัพยากรของประชาชนแลว การที่ชาวชุมชนหวยหินลาดมีความตองการมีสวนรวมในการจัดการ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมากนั้น ประชาชนอาจจะตองการสรางพลังอํานาจใหแกชุมชนในการบริหารจัดการ
และควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน เน่ืองจากชาวชุมชนหวยหินลาดไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งท่ีตองการ
เรียนรู สรางโอกาสและความเปนไปไดในกิจกรรมใหมๆ ซึ่งเปนทางเลือกใหมที่จะเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว
และชุมชน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาประชาชน คาดวาจะไดรับประโยชนจากการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ชุมชน ในระดับมาก ซึ่งเปนประโยชนทางดานการเพ่ิมขึ้นของรายได  การไดรับความรูเพื่อชวยในการประกอบอาชีพ 
การทําใหคนในครอบครัวมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีการฟนฟูอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีเกาแกของชุมชน 
การทําใหหมูบานมีสภาพนาอยูและมีการพัฒนาอางเก็บน้ําของหมูบานใหเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ 
ประชาชนในหมูบาน ยังใชเปนที่พักผอนหยอนใจได ดังนั้น หากมีการพัฒนาหมูบานใหมีกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ จึงยินดีใหความรวมมือในการจัดการซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสดใส สรางโศรก (2546); นําชัย ทนุผล 
และคณะ (2543) ซึ่งพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเที่ยวเชิงเกษตรไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความ
ตองการอยางแทจริงนําไปสูการกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวใหมที่มีกิจกรรมหลากหลาย สรางโอกาสการมีสวนรวม
ของชาวชุมชน และการแบงกําไรใหชาวสมาชิกในชุมชนอยางเปนธรรม นําไปสูการสรางโอกาสใหชาวบานไดสรางการ
เรียนรูในการทํางานรวมกันของชาวชุมชนและงานวิจัยของ รัฐนันท พงศวริทธิ์ธร และคณะ (2555) ซึ่งพบวา รูปแบบ
การพัฒนาทั้งที่มาและในรูปแบบของการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและการที่มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว
ชุมชนท้ังที่มาเองหรือบริษัทจัดนําเที่ยว ทําใหชุมชนสถานีหลวงปางดะท่ีมีการใชชีวิตแบบท่ัวไป ตองยอมรับกับการเขา
มาของการทองเท่ียวโดยที่ชุมชนกลายเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวและสวนประกอบตางๆ ที่รวมกันเปนชุมชน ได
เปรียบเสมือนเปนสินทรัพยของชุมชนในมุมมองทางการทองเท่ียว เพราะการทองเที่ยวไดมีสวนสรางงาน สรางรายได
ใหกับชุมชม แตทั้งนี้ตองมีความระมัดระวังในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร และตองมีความระมัดระวังในการ
พัฒนาการทองเที่ยว เนื่องจากหากมีการพัฒนาท่ีไรทิศทางก็อาจทําใหการพัฒนานั้นจะผลกระทบทางดานลบกับ
ชุมชน การพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้น กระบวนท่ีเกิดขึ้นจะทําใหชาวชุมชนไดเรียนรูวิธีการ
ทํางานรวมกัน มีการะประนีประนอมภายในชุมชนเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน รวมถึงชุมชนจะตระหนักไดถึงคุณคาของ
ทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู เกิดการเรียนรูที่จะอนุรักษ สงวนรักษาและปองกันทรัพยากรของชุมชนใหเกิดความเสื่อมถอย
ไดชาที่สุด นอกจากนี้การทองเที่ยวเชิงเกษตรจะทําใหเกิดการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม เกิดความเขาใจคนท่ีอยูนอก
วัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงจะชวยลดปญหาความความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมไดหากมีการเรียนรูและรับขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง และนอกเหนือจากการทองเที่ยวจะสรางความเพลิดเพลินใหกับนักทองเที่ยวแลว ยังตองทําหนาท่ี
เปนส่ือการสอนนักทองเท่ียวและสังคมโลกใหเห็นความแตกตางของแตละวัฒนธรรมท่ีมีวิถีทางการดํารงชีพไมเหมือน
และแตกตางกันไปตามบริบทของสังคมวัฒนธรรม แตก็ยังคงความเปนเอกลักษณของชุมชนไดทามกลางกระแส
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะการพัฒนาทางวัตถุซึ่งอาจมีความคลายหรือแตกตางกับสังคมวัฒนธรรม
อื่นๆ บนโลกใบเดียวกันในท่ีสุด หากชุมชนสามารถรักษาเอกลักษณของตนเองไวได ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
แตเดิมเปนเพียงชุมชนท่ีใชทรัพยากรเปนสินคาทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหเปนชุมชนท่ีสามารถถึงพาตนเองได ได
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เรียนรูและคนพบทุนของชุมชนที่เปนทั้งทรัพยากร ความรูภูมิปญญา และทุนทางสังคม วัฒนธรรม กอใหเกิดการลุก
ขึ้นมาจัดการชีวิตของตนเองไดโดยไมตองรอใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นําชัย ทนุผล 
(2542) ไดกลาววา การทองเที่ยวที่มีจุดมุงหมายเพื่อการเรียนรู และเขาใจธรรมชาติ วัฒนธรรมการเกษตร อันเกิดจาก
ภูมิปญญาและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวได สัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมการเกษตร
บนพื้นที่จริงโดยยึดหลักแหงการเคารพศักด์ิศรีของระบบนิเวศ เอื้ออํานวยประโยชนและโอกาสทางเศรษฐกิจ พรอม
กับการพัฒนาการเกษตรแกชุมชนทองถิ่น สําหรับเหตุผลในการเพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีทั้งปลูกพืชและเล้ียงสัตว วัฒนธรรมการทําการเกษตรท่ีเปนวิถีชี วิต และเกิด
จากภูมิปญญาทองถิ่น ที่สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณของวัฒนธรรมการเกษตรเฉพาะทองถ่ิน ในวัฒนธรรมการเกษตร
นั้นประกอบดวย กระบวนการผลิตและผลผลิตจากการเกษตร และสอดคลองกับงานวิจัย ดวงพร  พุทธวงค และ 
ทรายทอง อุนนันกาศ (2557) ซ่ึงไดพบวากระบวนการของแตละขั้นตอนการทําการเกษตรนั้นมีหลายอยาง เชน ความ
เชื่อกอนเร่ิมทําการเกษตร อุปกรณ เครื่องมือ วิธีการทํา การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษา การแปรรูปผลผลิต 
ขนบธรรมเนียมความเปนอยูในชีวิตประจําวัน เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้มีความหมายและมีคุณคาอยางลึกซึ้ง ที่มีการสืบ
ทอดสิ่งตางๆจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ซึ่งถือไดวาวัฒนธรรมการเกษตรเปนอารยธรรมการเกษตรของไทย ที่ชาวตาง
วัฒนธรรมไมเคยเห็นมากอน ดังนั้น การทองเที่ยวจึงเปนการกอใหเกิดความรู และการติดตอสื่อสาร ซ่ึงมีความสําคัญ
ยิ่งตอการสรางความเขาใจของคนทั้งโลกเขาดวยกัน อันจะนําไปสูสันติสุขในการอยูรวมกันท้ังปจจุบันและอนาคต 

 

สรุปผลการวิจัย 
  การมีสวนรวมของชาวชุมชนทองถิ่นเปนเปาหมายสําคัญ ไดรับการเนนใหมีในกระบวนการทองเที่ยวแนวใหม
โดยยึดหลักการใหความรูความเขาใจ การไดรับขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการคิด การวางแผน การตัดสินใจการ
มีสวนรวมในการลงทุน การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลและการรับผลประโยชน ซึ่ง ถือไดวาเปนแนวทางของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในองครวมของระบบสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดใหความสําคัญ โดยจัดเปนหนึ่งใน
องคประกอบหลักของการทองเท่ียวรูปแบบนี้ กลยุทธการมีสวนรวมของชาวชุมชนทองถิ่นครอบคลุมการมีสวนรวม
ขององคกรอื่นๆ ดวย แตไดเนนการใหความสําคัญแกชาวชุมชนทองถิ่นในอันท่ีจะมีบทบาทในการกํากับดูแลและ
ควบคุมการทองเที่ยวไดมากขึ้น และสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ชาวชุมชนในพ้ืนท่ีแหลงทองเที่ยว             
มีบทบาทสําคัญตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางมาก เนื่องจากชาวชุมชนเปนเจาของทองถิ่นสามารถเปนศูนยกลาง
เชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการทองเที่ยวระดับตางๆ ได ความรูสึกเปนเจาของ
ทองถิ่นของสมาชิกทุกคน ซ่ึงมีความรัก ความหวงแหน พึ่งพิงและใชประโยชนทรัพยากรแหลงทองเที่ยว สามารถ
นํามาประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแกทรัพยากรแหลงทองเที่ยวได ชุมชนจะตองพัฒนาตนเองใหเปน
ศูนยกลางเชื่อมโยงระหวาง หนวยงานของรัฐกับชุมชนเองและระหวางชุมชนกับเอกชน ที่เกี่ยวของกับการท องเที่ยว
เชิงนิเวศ โดยในสวนที่เชื่อมโยงระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐจะอยูในฐานะเปนสวนหนึ่งของฐานรองรับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่จัดขึ้นโดยเอกชนหรือบริษัททองเที่ยว เชน รวมพัฒนาจุดขายตางๆ ไดแก ท่ีพักอาศัย                 
การนําเสนอลูกคาดานวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณีตางๆท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว เปนตน 
 

บรรณานุกรม 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2556). การทองเท่ียวประเทศไทยภาคเหนือ. สืบคนเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, จาก 

แนวโนมการทองเที่ยวประเทศไทยภาคเหนือ ป 2556 เว็บไซต: 
 http://www.thai.tourismthailand.org.  
ดวงพร  พุทธวงค และ ทรายทอง อุนนันกาศ. (2557) . ความสําเร็จของการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนถนนคนเดินกาดกองตา จังหวัดลําปาง . วารสารปญญาภิวัฒน, 
5(1), 1-15. 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



รัฐนันท พงศวิริทธิ,์ สรียา พนัธุณรงค, คูณธนา เบี้ยวบรรจง, วิกร จันทรวิโรจนและธนศักดิ์ ตนัตินาคม.  (2555).    
แนวทางการพัฒนาศักยภาพโครงการหลวงปางดะเพ่ือเปนการทองเที่ยวเชิงเกษตร อยางยั่งยืน. วารสาร
นเรศวร, 21(1), 107-123. 

นําชัย ทนุผลและสุนิลา ทนุผล. (2542). พัฒนาชุมชน: หลักการและยุทธวิธี. เชียงใหม: ภาควิชาสงเสริมการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ. 

สดใส สวางโครกและคณะ. (2546). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบและแนวทางการองเท่ียวเชิงนิเวศ
อยางยั่งยื่นของพื้นที่ปาดงนาทาม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, กรุงเทพมหานคร. 

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ. (2559). มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ. สืบคนเมื่อ 25 มิถุนายน 2561, จากบานหวยหินลาดใน        
ป 2559 เวบไซต: 

 http://www.landjustice4thai.org/prototype.php?province=1&community=8 
หนองดอย. (2560). เที่ยวเชิงนิเวศนเพราะเรารักษปา ชุมชนหวยหินลาด เชียงราย 2560. สืบคนเมื่อ 25 มิถุนายน 

2561, เว็บไซต: https://th.readme.me/p/8444 
TAT Tourism Journal. (2556). สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดการ

ทองเท่ียวกลุม Eco & Adventure. สืบคนเมื่อ 30 กันยาน 2556, จาก โครงการศึกษาสถานการณและ
โอกาสการสงเสริมตลาดการทองเที่ยว เว็บไซต:http://etatjournal.com/mobile/index.php/menu-
read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-jul-sep/125-32556-eco-adventure.  

Yamane Taro. (1970). Statistics: An Introductory Analysis. 3rded. New York: Harper and Row. 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
 
Community Attitudes towards the Philosophy of Sufficiency Economy in Parn District, 
Chiang Rai Province 
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 เบญญาภา  กันทะวงศวาร 
 ศูนยถายทอดองคความรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมชุมชน 
 พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์ 
 อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรทเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม จํานวน 400 ราย ผลการวิจัย
พบวา ชาวชุมชนอําเภอดอยพานสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 64.50 คนโดยอยูในชวงอายุ 20 – 30 ป           
วุฒิการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 41.50 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 
71.50 รายไดเฉลี่ยตอปสวนใหญพบวาอยูที่ 200,001 บาท ข้ึนไป ระยะเวลาท่ีพักอาศัยในชุมชนสวนใหญจะพัก
อาศัยในชุมชนต่ํากวา 10 ป รองลงมามากกวา 25 ป ทัศนะตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใน 6 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยเห็นดวยคอนขางมาก (� = 3.75) การทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ชาวชุมชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานที่พักอาศัย ระยะเวลาท่ีพักอาศัยในชุมชน รายไดเฉล่ียตอป 
แตกตางกัน ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีความสัมพันธกัน 
ยกเวน ชาวชุมชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แตกตางกันในดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายไดและดานการประหยัดอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : ทัศนะของชาวชุมชน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เชียงราย  

 
Abstract 
 This research aims to study the public attitude towards the village development 
project based on the philosophy of sufficient economy in Parn district, Chiang Rai province 
and to compare their attitude classified by personal factors. Data collection tool was 
questionnaires, total 400 Samples. The majority of the informants were female and aged 
between 20 and 30 years. They consisted of 166 people who completed their education at 
the level of primary school. Most of them earned a living from agricultural occupations 
providing annually more them 200,001 baht. As for the duration of community 
participation, most people lived in the community for less than 10 years and yet many had 
lived there for more than 25 years. Their attitudes offered by the majority towards the 
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village development project based on the philosophy of sufficient could be divided into six 
aspects in medium-high level (� = 3.75) in overall factor. The comparative result pertaining 
to attitude towards village development based on the sufficiency economy by testing 
hypothesis revealed that villagers in province--despite different personal factors of gender, 
age, education level, residential area, duration of community village development based on 
the philosophy of sufficiency economy. Apparently, with a distinction of occupations, there 
were correlative differences in terms of their attitudes towards village development based 
on the philosophy of sufficiency economy at the significant statistical value of 0.05.

Keywords : Community Attitudes, Philosophy of Sufficiency Economy, Chiang Rai  
 

บทนํา 
 หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป 
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถ
ดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตโครงสรางประเทศไทย 4.0 และความเปลี่ยนแปลงตางๆ  
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคไทยแลนด 4.0 ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการ
ตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมี
ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและ
พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกไดเปนอยางดี หลักแนวคิดของพอพียงเปนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู
บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน
ที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา  
 ในสภาวการณปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใตสถานการณที่กระแส
โลกาภิวัฒนเขมขนมากข้ึน เปนโลกไรพรหมแดน โดยมีการเคล่ือนยายคน เงินทุน องคความรู เทคโนโลยี ขาวสาร สินคา
และบริการอยางเสรี ทําใหการแขงขันในตลาดรุนแรงขึ้น (แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ดังนั้นใน
สภาพการภายใตแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดข้ึนทั้งในและตางประเทศดังกลาว จะเปนแรงกดดันใหประเทศไทย
ตองพรอมปรับตัวและมีการบริหารความเสียงอยางชาญฉลาดมากข้ึนใหทันโลก ภายใตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียงจึงไดสื่อความหมายความสําคัญในฐานะเปนหลักทางสังคมที่พึงยึดถือ (คลังปญญาไทย, 
2549) แตปญหาสําคัญของความพยายามท่ีจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชคือการขาดความ
เขาใจที่ถูกตองในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนทั่วไป คนสวนใหญมักนึกวาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เรื่องเกษตรกรรม เปนเรื่องของประชาชนในชนบท จึงไมใชเร่ืองที่ตนเองตองทําความเขาใจมากนัก และมีขอสงสัยวา 
ปรัชญาของการดําเนินธุรกิจคือ การมุงหวังกําไรสูงสุด แลวเศรษฐกิจพอเพียงจะนํามาใชกับธุรกิจและการพัฒนา
ชุมชนไดจริงหรือไม (นิรันดร จงวุฒิเวศย, 2549) 
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 คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทยไดนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประเมินการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัด 4X23 ตัวชี้วัด โดยมีเกณฑดังนี้ ดานจิตใจและสังคม 
ตัวชี้วัดคือ มีความสามัคคีและความรวมมือของคนในหมูบาน มีขอปฏิบัติของหมูบาน มีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการ
แกสมาชิก ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีคุณธรรม /จริยธรรม มีคนในหมูบาน ชุมชนปลอดอบายมุข มีความ
เชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด คือ มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน มีกิจกรรมลดรายจาย
และสรางรายได มีการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาอาชีพหลักของหมูบาน มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย มีการ
ดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมที่มีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีการใช
ประโยชนจากขอมูลชุมชนและแผนชุมชน มีการคนหาและใชภูมิปญญาทองถิ่นในการสราคุณคา มีการจัดตั้งศูนย
เรียนรูในชุมชน มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของหมูบาน /ชุมชน มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนา 
มีการปฏิบัติตามหลักการของการพ่ึงตนเอง ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีตัวชี้วัดคือ  มีจิตสํานึกของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกลุม /องคกรดานส่ิงแวดลอม มีการใชพลังงานทดแทนที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน มีการสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (คูมือการ
ประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย, 2561)  
 อําเภอพาน เปนอําเภอหนึ่งที่ไดรวมโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จังหวัดเชียงราย ซึ่งได
ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกระทรวงมหาดไทยในการสงเสริมความรูและการมี
สวนรวมของประชาชนสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนใหมีการ
จัดทําและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตรชุมชน ตลอดจนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดหนาที่ ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสงเสริมกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู การอาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพ่ือ
เสริมสรางขีดความสามารถ ของชุมชน ผูนําชุมชน องคการชุมชนและเครือขายองคการชุมชน บริหารจัดการให
ชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน จากภารกิจขางตน กระทรวงมหาดไทยจึงไววางใจมอบหมายภารกิจใหกรมการพัฒนา
ชุมชนเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชนมีความ
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ ความีเหตุผล สราง
ภูมิคุมกันที่ดี ดวยการใชความรู ความชอบธรรมและคุณธรรม ทําใหชุมชนพ่ึงตนเองบนความพอเพียง โดยบูรณา
การการทํางานรวมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะกรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครอง โดยการ
ดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ดวยเกณฑประเมิน 6 ดาน คือ ลดรายจาย(ทําสวนครัว ปลอดอบายมุข)             
เพิ่มรายได (มีอาชีพ ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม) ประหยัด (มีการออม มีกลุมออมทรัพยฯ) การเรียนรู (สือทอดภูมิ
ปญญา มีการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) อนุรักษสิ่งแวดลอม (ใชวัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูก
ตนไม) เอื้ออารีตอกัน (ชวยเหลือคนจน รูรัก สามัคคี) ตอมากรมการพัฒนาชุมชน ไดขยายผลการทํางานสูความ
ยั่งยืน โดยทําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนตนแบบ (สํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 2560) 

ในบริบทที่ไดกลาวมาขางตน เพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยโดย
ตลอดมา ตลอดจนผูที่มีความสนใจโดยทั่วไปไดทราบหลักการปฏิบัติอยางละเอียดและถูกตอง เพ่ือกอใหเกิดความรู
ความเขาใจและความรวมมือ ในการที่จะชวยกันแกไขปญหาและพัฒนาความเจริญใหแกชุมชนและหมูบาน ซึ่งเปน
รากหญาของประเทศชาติ เพื่อมุงที่จะใหคํานึงถึงวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตรชาติที่กําหนดวา “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพเพียง” 
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับทัศนะของชาวชุมชน 6 ดาน ตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวชุมชน 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้  

1. ขอบเขตของเนื้อหาศึกษาทัศนะของชาวชุมชน 6 ดาน ซึ่งไดแก ดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายได 
ดานการประหยัด ดานการเรียนรู ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ดานความเอื้อ
อารียตอกัน ตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ
แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ขอบเขตพื้นที่ที่ทําการสํารวจ ไดกําหนดเฉพาะพ้ืนที่อําเภอพานจังหวัดเชียงราย 
3. จํานวนประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแกชาวชุมชนท่ีมีสิทธเลือกตั้งที่อาศัยอยูในชุมชนของ

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
4. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย คือ ปการศกึษา 2560-2561 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาหมูบานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผลการศึกษาเปนประโยชนตอผูที่สนใจและผูที่ศึกษาคนควาในประเด็นโครงการพัฒนาหมูบานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. หนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการศึกษาที่ไดไปใชปรับปรุงเพื่อการปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาหมูบาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1) แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดหมายในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและ
ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป 
พบวา มีอยู 2 สวนดวยกัน ในสวนท่ีหนึ่ง ปรากฏอยู 2 แหงซึ่งมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อใหกาวทัน
ตอโลกยุคโลกาภิวัตนนและเพื่อใหพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี สําหรับในสวนที่สอง คือ เพ่ือใหสมดุล (ทั้งดาน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม) และจุดหมายสวนที่หนึ่งในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่วา “เพ่ือใหกาว
ทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนน” กับ “เพื่อใหพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง” นั้น หากพินิจพิจารณาใหถองแท 
จะพบความเก่ียวโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยในแหงแรกเปนการพัฒนาที่เกี่ยวของกับปจจัยภายในเพื่อใหทันและ
เขากับสิ่งภายนอก ในแหงที่สองเปนการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกเพ่ือปองกันไมใหสิ่งภายในไดรับความ
กระทบกระเทือนเสียหาย ซ่ึงจุดหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามการสังเคราะหในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงประกอบดวย คือ ความสมดุล การพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง และการกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงจะเห็น
ไดชัดเจนวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้น มิไดปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน ตรงกันขามการดําเนินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความมุงหมายเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนในสถานการณปจจุบัน ดังภาพ 1 
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ภาพ 1 คุณลักษณะ เงื่อนไข และจุดหมายในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที่มา : คุณลักษณะ เงื่อนไข และจุดหมายในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบท

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, ระบบออนไลน : www.sufficiencyeconomy.com 
 

ดวยขอเท็จจริงที่วา โลกาภิวัตนนั้น กอใหเกิดผลกระทบไดทั้งในแงดีและในแงราย คือ มิไดทําใหเกิดความ
เจริญกาวหนาในแงเดียว แตในอีกแงหนึ่งยังทําใหเกิดความเส่ือมถอยตกตํ่าทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมุงเนนใหเกิดการ
พิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินงาน โดยเลือกรับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบใน
แงดี ในขณะเดียวกันก็ตองสรางระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการเปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดีและไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ทั้งนี้ เพ่ือจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับเห็นดวยที่ไมกอความเสียหายหรือไมเปนอันตรายรายแรง ทําให
กิจการยังคงดําเนินตอไปได (สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2554) 
2) แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนเปน
หลักในการดําเนินงานรวมกับกรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการพัฒนาหมูบาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดกรอบการทํางานเพื่อขับเคลื่อน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเปน
รากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบาน โดยยึดตัวชี้วัด 6 X 2 หมูบานที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนรากฐาน
ของชีวิต 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุมงานสงเสริมและพัฒนา (2549) ไดกําหนดตัวชี้วัด 6X2 หมูบานท่ียึดถือ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนรากฐานของชีวิต คือ ดังนี้  

1) ดานการลดรายจาย ไดแก 1.1) ครัวเรือนทําสวนครัว 1.2) ครัวเรือนปลอดอบายมุข 
 2) ดานการเพิ่มรายได ไดแก 2.1) ครัวเรือนมีอาชีพ 2.2) ครัวเรือนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 3) ดานการประหยัด ไดแก 3.1) ครัวเรือนมีการออมทรัพย 3.2) ชุมชนมีกลุมออมทรัพย 
 4) ดานการเพิ่มรายได ไดแก 4.1) ชุมชนมีการสืบทอดและใชภูมิปญญาทองถิ่น 4.2) ครัวเรือนมีการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
 5) ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไดแก 5.1) ชุมชนใชวัตถุดิบอยาง
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 5.2) ชุมชนปลูกตนไมใหรมร่ืน 
 6 ดานความเอื้ออารียตอกัน ไดแก 6.1) ชุมชนมีการดูแลชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาส และคนประสพ
ปญหา 6.2) ชุมชนรู “รักสามัคคี” 
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กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังกลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด ไดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ชาวชุมชนท่ีมีสิทธเลือกตั้งที่อาศัยอยูในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
จํานวนครัวเรือน 109,946 คน (สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย; 60) 
กลุมตัวอยาง (Sample)  
ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณตามสูตรของ Yamane (1973) 

 

 เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N = จํานวนประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นในรูปของสัดสวน 

ในงานศึกษานี้ กลุมตัวอยาง 400 คน โดยยอมใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  
 

วิธกีารศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ บทความและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 

  ตอนท่ี 2 ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีระบบการใหคะแนนดังนี้ 

 ใหคาคะแนน 5 สําหรับขอคําถามที่ตอบ “เห็นดวยอยางย่ิง” 
 ใหคาคะแนน 4 สําหรับขอคําถามที่ตอบ “เห็นดวยคอนขางมาก” 
 ใหคาคะแนน 3 สําหรับขอคําถามที่ตอบ “เห็นดวย” 
 ใหคาคะแนน 2 สําหรับขอคําถามที่ตอบ “ไมเห็นดวย” 
 ใหคาคะแนน 1 สําหรับขอคําถามที่ตอบ “ไมเห็นดวยอยางย่ิง” 

21 Ne
Nn
�

�

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

1. ดานการลดรายจาย 
2. ดานการเพิ่มรายได 
3. ดานการประหยัด 
4. ดานการเรียนรู 
5. ดานการอนุรักษสิง่แวดลอมและใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
6. ดานความเอ้ืออารียตอกัน 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบาน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 ดาน 

1. เพศ    

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ (ปจจบุัน) 

5. สถานที่พักอาศัย 

6. ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน 

7. รายไดเฉลี่ยตอป 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลนํามาแปลความหมายตามชวงคะแนนของปญหาดานตางๆ โดยปรับเกณฑมาจาก
มาตรวัดเจตคติของลิเคอรท ดังนี้ (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร, 2554) 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง 
 คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นดวยคอนขางมาก 
 คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นดวย 
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง ไมเห็นดวย 
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

  
 2. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ดังนี้ 
  2.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานโครงการเฉพาะ
บุคคล ตรวจสอบเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา (Content Validity) และโครงสรางแบบสอบถาม (Construct 
Validity) หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงขอคําถามใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหไดคําถามท่ีตรงตาม
วัตถุประสงค 
  2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุม
ตัวอยาง คือ ประชากรที่ไมมีโครงการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 ตัวอยาง เพื่อ
ตรวจสอบวาคําถามในแตละขอ และแตละสวนของแบบสอบถามส่ือความหมายตรงตามที่ผูศึกษาตองการ และ
คําถามมีความเหมาะสมหรือไม ยากหรืองายเกินไปเพียงใด หลังจากนั้นจึงนํามาทดสอบคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยจากการทดสอบ
แบบสอบถาม ทําใหไดคาความเชื่อมั่นซึ่งมีคาเทากับ 0.79 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ จะวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก การแจกแจงคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐานจะใชสถิติที่ทดสอบสมติฐานระหวาง 2 ตัวแปร ไดแก การทดสอบคา t (t-test) 
และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 
  ชาวชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.50 มีอายุระหวาง 20-30 ป 
รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 41.50, 40.72 ตามลําดับ ระดับการศึกษาสูงสุดพบวาอยูในระดับ
ประถมศึกษามากท่ีสุดคือ รองลงมามีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 41.50, 28.75 อาชีพ
สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 71.50 สถานท่ีพักอาศัยสวนใหญอยูในตําบลสันมะเด็ด คิดเปน
รอยละ 22.25รองลงมาอาศัยอยูในตําบลแมออ คิดเปนรอยละ 19.50 ระยะเวลาท่ีพักอาศัยในชุมชนสวนใหญจะมี
ระยะเวลาอาศัยต่ํากวา 10 ป รองลงมาก็มากกวา 25 ป คิดเปนรอยละ 41.25 และ 34.00 ตามลําดับ สวนรายได
เฉลี่ยตอปสวนใหญจะอยูที่ 200,001 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 58.75 
 ระดับทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับเห็นดวยคอนขางมาก (� = 3.75) ไดแก ดานการลด
รายจาย (� = 3.58) ดานการเพิ่มรายได (� = 3.82) ดานการประหยัด (� = 3.75) ดานการเรียนรู (� = 3.64)     
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน (� = 3.82) และดานความเอื้ออารียตอกัน            
(� = 3.87) โดยผลการวิเคราะหขอมูลในแตละดานปรากฏ ดังนี้  
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 1. ระดับทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ดานการลดรายจาย พบวา มีทัศนะระดับสูงทั้งสองขอ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ครัวเรือนใน
ชุมชนมีการทําสวนครัวกันเองในชุมชน เพ่ือลดรายจายที่ตองไปซื้อหาจากท่ีอื่น เปนการลดภาระคาใชจาย  อยาง
เหมาะสม มีระดับทัศนะสูงสุด รองลงมา คือ ครัวเรือนปลอดอบายมุข โดยชาวชุมชนในครัวเรือนลด ละ เลิกเลน
การพนัน เชน หวยใตดิน เลิกดื่มสุรา และยาเสพติด  
  2. ระดับทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงรายดานการเพิ่มรายได พบวา มีทัศนะระดับสูงทั้งสองขอ เมื่อพิจารณารายขอพบวา ครัวเรือนใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน เพื่อสงเสริมในการเพิ่มรายไดและ
อาชีพเสริมใหกับชุมชน รองลงมามีการสงเสริมใหสมาชิกในครัวเรือนทําอาชีพเสริมเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแก
ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 
  3. ระดับทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ดานการประหยัด พบวา มีทัศนะระดับสูงทั้งสองขอ เมื่อพิจารณารายขอในชุมชนมีกลุมออมทรัพย 
เกิดข้ึนเพื่อสรางนิสัยใหกับชาวชุมชนรูจักประหยัด รูจักเก็บรูจักออมกันมากข้ึน  มีระดับทัศนะสูงสุด รองลงมา 
ครัวเรือนมีการออมทรัพย ทําใหสมาชิกในครัวเรือนรูจักใชจายอยางประหยัดกันมากข้ึน  
 4. ระดับทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ดานการเรียนรู พบวา มีทัศนะระดับสูงทั้งสองขอ เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ชาวชุมชนมีการสืบ
ทอดภูมิปญญาทองถิ่นและสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน ทําใหชาวชุมชนไดเรียนรูและนําไปใช ปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาใหชุมชนเจริญกาวหนาย่ิงขึ้นไป มีระดับทัศนะสูงสุด รองลงมา คือ ในครัวเรือนมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจําวัน เพื่อนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาพัฒนา และสืบทอดกันตอไปเพื่อสังคมและชุมชนจะไดพัฒนาและ
เจริญยิ่งขึ้นไป 
  5. ระดับทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน พบวา มีทัศนะระดับปานกลาง
ทั้งสองขอ เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ คือ ชาวชุมชนปลูกตนไมใหรมร่ืน เปนหมูบานที่
นาอยู เพ่ือความรมเย็นเปนสุขในชุมชนของตน และเพ่ือสุขภาพจิตที่ดีของคนในชุมชน รองลงมา คือ ชาวชุมชน
สามารถนําวัตถุดิบที่มีอยูในทอง ถิ่นมาใชไดอยางย่ังยืนในการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 6. ระดับทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ดานความเอื้ออารียตอกัน พบวา มีทัศนะระดับสูง คือ ชุมชนมีการดูแลชวยเหลือคนจน คนดอย
โอกาส และคนประสบปญหาใหพนจากปญหา สามารถดํารงชีวิตอยูได ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมี
ทัศนะระดับปานกลางคือ ชุมชน “รูรักสามัคคี” ชาวชุมชนมีความรัก ความเอื้ออาทรตอกัน รักใครกลมเกลียวเปน
น้ําหนึ่งอันเดียวกันรักใครกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกัน 
 การทดสอบสมมุติฐาน พบวา ชาวชุมชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานท่ีพักอาศัย ระยะเวลาที่
พักอาศัยในชุมชน รายไดเฉลี่ยตอป แตกตางกัน ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไมแตกตางกัน ยกเวน ชาวชุมชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนา
หมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกัน ในดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายไดและดานการ
ประหยัดอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอพาน จังหวัด
เชียงรายในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก แสดงใหเห็นวา ชาวชุมชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอพานมีทัศนะท่ีดีตอการ
พัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ เปนแนวทางในการพัฒนา
ที่นําไปสูความเจริญรุงเรืองในชุมชน และสามารถทําใหชุมชนพ่ึงตนเองได ในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปล่ียนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณ
และความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน และความสามัคคี ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่1 ที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ําตองพ่ึงน้ําฝนและ
ประสบความเส่ียงจากการที่น้ําไมพอเพียง แมกระทั่งการปลูกขาวเพื่อบริโภค และมีขอสมมติวามีที่ดินพอเพียงใน
การขุดบอเพ่ือแกปญหาในเร่ืองดังกลาวจากการแกปญหาความเสี่ยงเร่ืองน้ําจะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการ
บริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และใชที่ดินสวนอ่ืนๆ สนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว รวมท้ังขายในสวนที่
เหลือเพื่อมีรายไดที่จะใชเปนคาใชจายอื่นๆ ที่ไมสามารถผลิตเองได ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้น
ในระดับครอบครัว เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอครัวเรือนหรืออาชีพที่ตองขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไมสามารถ
ที่จะควบคุมได ดังนั้นการลดความเส่ียง สรางภูมิคุมกันในกับครอบครัวและชุมชน จะตองมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในครอบครัวและชุมชน และนํามาวางแผน เพื่อหาแนวทางแกไข ถึงจุดออนและอุปสรรค โดยผล
ที่ไดจากการวิเคราะหนํามาวางแผนในการแกไขปญหาและลดความเส่ียงทางธรรมชาติหรือสิ่งที่ไมสามารถควบคมุได  
 เมื่อพิจารณาทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอ
พาน จังหวัดเชียงรายเปนรายขอในแตละดาน ทั้ง 6 ดาน คือ ดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายได ดานการ
ประหยัด ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน และ ดานความเอื้ออารียตอกัน 
สามารถสรุปไดวา ชาวชุมชนมีทัศนะตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเห็น
ดวยคอนขางมากทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กลุ มงานเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548) ซ่ึงกลาวถึงความพอเพียง พอประมาณในการดํารงชีวิต และตรงกับ
แนวนโยบายของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (2548 ) ซึ่งกลาววา การผลิตนั้นมุงใชเปนอาหารประจําวันของครอบครัว เพ่ือใหมีพอเพียงในการ
บริโภคตลอดป เพื่อใชเปนอาหารประจําวันและเพื่อจําหนาย และ ฉลองภพ สุสังกรกาญจน (2542) เห็นวาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก และไดอธิบายองคประกอบของ
ความพอเพียง อันไดแกความพอประมาณโดยการใชแนวคิด Utility Function ในการวิเคราะหความมีเหตุผลดวย
แนวคิดของ Rational Behavior โดยสนับสนุนและสอดคลองกับแนวคิดของ กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548 ) ซึ่งไดกลาวไววา แนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั่งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามา
ประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย
และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาโดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจมาใชเพื่อการพัฒนาชุมชนให
เกิดความยั่งยืนนั้นตองอาศัย แนวคิดหลายแนวคิดเพื่อสรางความย่ังยืน อันไดแก แนวคิดเศรษฐศาสตรแนวใหมที่
ตอตานเศรษฐศาสตรวัตถุนิยมไวในเอกสาร “เศรษฐศาสตรชาวพุทธ” (Buddhist Economics) ที่เนนความ
พอเพียงทางเทคโนโลยีในระบบการผลิตที่ใหความสําคัญตอคนมากกวาผลผลิต ( อี เอฟ ชูมัคเกอร, 2554) รวมถึง
แนวคิด “การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเนนหลัก พอเพียง หรือ ความพอเพียง พอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรนั้น โดยมีพื้นฐานแนวคิดจากคําสอนของพระพุทธเจา โดยเฉพาะ 
“หลักธรรมมัชฌิมาปฎิปทา” ทางสายกลาง กลาวคือ ความพอเพียงนั้นมีเปาหมายของการผลิตและการบริโภคที่
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ตองการทําใหระบบดําเนินตอเนื่องไปไดในลักษณะยั่งยืน ทําใหประชาชนสามารถลดความทุกขและเขาถึงความสุข
ในแตระดับชั้นได และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัช วิรชนิภาวรรณ โดยใหชุมชนมีการบริโภคอยางพอเพียงจึงเปน
การบริโภคพอประมาณ ไมสรางความโลภทางใจใหเพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งปองกันไมใหเกิดความทุกขทรมานทางกาย 
อันเปนลักษณะของการ “กินดีอยูเพียงพอดี” หลักดังกลาวเปนหลักการจัดการแนวทางหนึ่งที่ทางสายกลางในการ
ดําเนินชีวิตและพัฒนาความยั่งยืน 
 สําหรับชาวชุมชนที่มีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัวและ
เกษตรกรรม แตกตางกัน ในดานการลดรายจาย ดานการเพ่ิมรายไดและดานการประหยัดอยางมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยจะเห็นไดวา อาชีพในบางอาชีพไมเห็นความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนตามโครงการพัฒนาหมูบาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากการสรางพื้นฐานใหมีความเขมแข็งในดานความพออยูพอกิน การ
พัฒนาสุขภาพอนามัย การปรับปรุงสิ่งแวดลอม และการพึ่งพาตนเองได ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนโดยสรางการสรางจาก
ตนเองที่ไดรับมาจากความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงของแตละอาชีพ ไมสอดคลองกับแนวคิดคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553 ท่ีไดกลาววา กระแส
โลกาภิวัฒน แตชี้ใหมีความรูเทาทันผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก โดยอาศัยความ
รอบรู รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้นตอนผนวกดวยการเสริมสรางจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญาและความพรอมที่จะรับความ
ผันผวนของการเปล่ียนแปลง 
   

ขอเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย มีรายละเอียดที่สําคัญของชาวชุมชนในครัวเรือนรูถึงหลักในการปฏิบัติ เขาใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพี
ยงอยางลึกซึ้ง และสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยควร
มุงเนนความยั่งยืนใหเกิดการพัฒนาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ดานดังนี้ 
1. ดานการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 ดานการลดรายจาย ควรมีการจัดวิทยากรมาใหคําแนะนํา และใหความรู มีการอบรมแกชุมชนใหมี
ความรูในเร่ืองการลดรายจาย ใหรูจักวิธีการใชจายอยางพอเพียงเพื่อใหสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
 1.2 ดานการเพิ่มรายได ควรเปดโอกาสและสงเสริมใหชาวชุมชนไดมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการ
เพิ่มรายไดใหกับชุมชนและครอบครัว โดยมีผูเชี่ยวชาญคอยดูแล และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
 1.3 ดานการประหยัด ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ กรรมการชุมชน จัดตั้งสหกรณ ในการดูแลการ
ใชจายในชุมชน เพื่อใหทราบถึงวิธีการประหยัด และความเขาใจ ตางๆ กับชุมชน เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4 ดานการเรียนรู ควรมีการจัดฝกอบรม และใหความรูในเร่ืองตางๆ กับชาวชุมชน เพื่อพัฒนาใหชุมชนมี
ความเจริญรุงเร่ือง 
 1.5 ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ควรมีการจัดเจาหนาที่มาเพ่ือให
ความรูกับชาวชุมชน เก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน เพื่อชาวชุมชนจะไดมี
ทรัพยากรธรรมชาติไวใชไดนานตอไปในอนาคต 
 1.6 ดานความเอ้ืออารียตอกัน ควรมีการจัดอบรมรม จัดงานสังสรรค ในชุมชนเพ่ือเชื่อมความสามัคคีในชุมชุน 
และเพื่อใหชาวชุมชนมีความรูรักสามัคคี และความเอ้ืออารียตอกันในชุมชน 
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2. ดานการสงเสริมและสนับสนุนภาครัฐและเอกชน 
 2.1 ภาครัฐ ควรสงเสริมใหมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเครื่องมือใน
การจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดให
หนวยงานท่ีทําหนาที่ประสานงานในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล โดยการขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตอยางมีเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน 
 2.2 ภาคเอกชน ควรใหการศึกษารูปแบบการพัฒนาชีวิตและชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
การกําหนดตัวบงชี้หรือกิจกรรมที่สามารถผลักดันหนวยงานของตนใหสามารถดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเชนเดียวกับชุมชน 
3. ดานการพัฒนาประชาชนและชุมชน 
 ประชาชนและชุมชน ใหความรู สรางเครือขาย กิจกรรมเผยแพรความรู และสงเสริมการกระทําตนเปน
แบบอยางแกผูอื่นในดานการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ชาวชุมชนที่มีอาชีพแตกตางกัน ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แตกตางกัน 
 ควรใหผูนําชุมชนมีการจัดกิจกรรมสรางเสริมใหเกิดการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัย
ความรวมมือของชาวชุมชน ซึ่งใชหลักตนเปนท่ีพึ่งแหงตน ยึดหลักความพอดีพอประมาณ มีเหตุมีผล สรางภูมิคุมกัน
ที่ดีใหกับชุมชน แฝงดวยความรู คุณธรรม และการรูรักสามัคคี โดยใชทรัพยากรหรือทุนทางสังคมที่มีอยูเดิมใน
ชุมชน และทุนทางสังคมใหมชวยผลักดันใหแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแผนชุมชนที่สรางความ
ยั่งยืน สมดุล และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยทัศนะตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่แตกตางกันของอาชีพนั้น มีความรูและตระหนักถึงการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
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การศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถส่ีลอแดง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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อัจฉรา  กลิ่นศรีสุข 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมการใชบริการ 2) ความตองการ ของผูใชบริการ และ 

3) ความพึงพอใจของผูใชบริการ ตอการใหบริการของรถส่ีลอแดง อ.เมือง จ.เชียงใหม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) กลุมตัวอยางเปนผูใชบริการ รถสี่ลอแดง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน 
เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการคือเพศหญิง อายุ 21-30 ป ศึกษาอยูระดับปริญญาตรี อาชีพเปน
นักศึกษา นักเรียน มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท ภูมิลําเนาเปนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคในการใช
บริการรถส่ีลอแดง เพ่ือเดินทางกลับบาน ไปเท่ียวเพราะมีสะดวกสบายตอการเดินทาง ความถี่ในการใชบริการสวน
ใหญ 3 – 4 วันตอสัปดาห โดยรอรถตามเสนทางรถวิ่งผาน ความตองการของผูโดยสารคือตองการใหอัตรา          
คาโดยสารถูกลง มีจุดบริการรอรถสาธารณะเพียงพอตอการใชบริการ และระยะเวลาในการเดินทางถึงที่หมายตรง
เวลา ความพึงพอใจของผูใชบริการในภาพรวมอยูระดับนอย  
 
คําสําคัญ : รถส่ีลอแดง,พฤติกรรม,ความตองการ,ความพึงพอใจ 
 
Abstract 

 The purposes of the research seemed to investigate 1) the service usage behaviors        
2) the needs of the customers , and 3) the customers satisfaction on the service of red-four 
wheeler Amphoe Mueang Chiang Mai. The samples of the survey research were 400 
customers of red-four wheeler Amphoe Mueang Chiang Mai. The research instrument was 
questionnaires. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic 
means, and standard deviation. The findings of the research indicated that the customers were 
women at the age of 21 to 30 who are studying for a Bachler’s degree, earn less than 5,000 
baht and domiciled in Chiang Mai. The purposes of using red-four wheeler are; going back 
home and the convenience when they are travelling. The frequency of the customers using 
service is 3 to 4 times a week by waiting in the area of the red-four wheeler‘s route. The 
customers’ need is to decrease the fare, more public transportation station, and the range of 
time to arrive at the destinations on time. The overall customers satisfaction is at low level.

Keywords : Red-four wheeler, Behavior, Need, Satisfaction
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บทนํา 
จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวของทางภาคเหนือท่ีมีสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติที่เปนเอกลักษณ 

อาทิเชน วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จัดเจดียหลวง อุทยานแหงชาติดอยอิน
ทนนท เชียงใหมไนทซาฟารี สวนสัตวเชียงใหม อุทยานหลวงราชพฤกษ ดอยอางขาง ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคน
เดินทาแพ ปางชางแมสา มอมแจมเปนตน จึงทําใหมีนักทองเที่ยวนิยมมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมทั้งชาวไทย 
และตางชาติ โดยสถิตินักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเชียงใหมในป2561มีทั้งหมด 10,844,753 คน เปนคนไทย           
7.5 ลานคน ชาวตางชาติ 3.2 ลานคน เพ่ิมขึ้นจากป 2560 ประมาณ รอยละ 4 สามารถสรางรายไดใหกับพ้ืนท่ี
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ถึง 108,012 ลานบาท แบงเปนรายไดจากนักทองเที่ยวไทย 66,362 ลานบาท และจาก
นักทองเท่ียวตางประเทศ 41,650 ลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ,2561)  

การเดินทางทองเที่ยวในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมสามารถเดินทางไดทั้งรถสวนตัวและรถสาธารณะ          
ซึ่งปจจุบันรถสาธารณะท่ีใหบริการมีใหเลือกมากมายอาทิเชน รถส่ีลอแดง ,รถตุกตุก ,รถมอเตอรไซตรับจาง , รถTaxi , 
Uber ,รถตู ,และรถเมลประจําเสนทาง เปนตน แตรถสี่ลอแดงถือวาเปน อีกหนึ่งสัญลักษณของจังหวัดเชียงใหม ท่ี
สามารถพบเห็นไดทั่วไปในตัวเมืองซึ่งมีใหบริการตั้งแต ป 2518 ปจจุบันมีใหบริการทั้งหมด 14 เสนทาง สามารถใช
บริการไดงายๆ เพียงแคโบก รถแดงก็หยุด ลักษณะเสนทางการว่ิงของรถแดงนั้นก็จะวิ่งๆ ไปเร่ือยๆ และจะจอดรับ
ลูกคาใหมๆ ขึ้นรถ หากเราเปนลูกคาคนเดียวในรถก็จะไปถึงจุดหมายเร็วหนอย แตหากระหวางทาง หรือมีผูโดยสาร
กอนที่เราจะข้ึน รถแดงก็จะไปสงลูกคาที่ขึ้นมากกอน เวนแตเพียงวาจุดหมายของเราน้ันถึงกอน ก็จะไดลงกอน หากไม
รีบเรงในการเดินทางมาก การใชบริการรถแดงสะดวกสบาย หากมาเที่ยวแลวตองการไปในท่ีตางๆจนกวาจะถึงจุดหมาย
นั้นก็เหมือนไดเท่ียวในคูเมืองเชียงใหม หากตองการจะลงกอนก็กดกริ่งใตหลังคารถได คาโดยสารรถแดง เร่ิมตนที่ 20 
บาท ราคาเหมาจายจะเปนอีกราคาขึ้นอยูกับการตอรอง (ออนไลน,www.topchiangmai.com) ปจจุบันการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและเขามาเก่ียวของกับชีวิตประจําวันอยางหลีกเล่ียงไมไดประกอบกับ การ
ใหบริการรถสาธารณะมีหลากหลายทางเลือกใหเลือก จังหวัดเชียงใหมไดสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อใชใน
การคนหาและใชบริการรถสี่ลอแดงเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปของคนยุคปจจุบัน 

ทั้งนี้คณะผูวิจัยเล็งเห็นวารถสี่ลอแดงเปนรถสาธารณะที่เปนสัญลักษณการเดินทางในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม จึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการ ความตองการ และความพึงพอใจของผูใชบริการตอการ
ใหบริการของรถสี่ลอแดง อ.เมือง จ.เชียงใหม เพ่ือผลการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริการของ
รถสี่ลอแดงตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของรถส่ีลอแดง อ.เมือง จ.เชียงใหม 
ศึกษาความตองการ ของผูใชบริการรถส่ีลอแดง อ.เมือง จ.เชียงใหม 
ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของรถส่ีลอแดง อ.เมือง จ.เชียงใหม 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 
ความหมายของการใหบริการ  

วิชาญ ฤทธิรงค (2528 อางถึงใน สามารถ ย่ิงคําแหง, 2553, หนา 15) ไดกลาววา การใหบริการและการ
ตอนรับลูกคาใหไดรับความพอใจอยากที่จะมาใชบริการอีก ควรดําเนินการ ดังนี้ 

1. พนักงานตองแตงกายสะอาด เรียบรอย 
2. ตอนรับลูกคาทุกคนอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน 8  
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3. พนักงานมีความรอบรูในหนาที่ บริการดวยความรวดเร็วมีความกระตือรือรน 
4. ควรมีการสืบหาขอมูลของลูกคาจากแหลงตาง ๆ เพื่อจะไดตอนรับอยางเหมาะสม 
5. การใหบริการลูกคาจะตองดูถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ 
6. สถานท่ีทําการตองดูแลใหสะอาด มีการจัดที่พักคอยสําหรับลูกคา 
7. หม่ันออกเยี่ยมลูกคาหรือธุรกิจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ 
8. สรางสื่อสัมพันธระหวางลูกคาตอลูกคาชนิดปากตอปากซ่ึงเปนวิธีที่ไดผลที่สุด 
9. การพัฒนาระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา 
10. ใหคําแนะนําดานวิชาการและการตลาดแกลูกคา 

หลักการใหบริการ  
กุลธน ธนาพงศธร (2530 อางถึงใน ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ, 2552, หนา 303) กลาววาหลักการใหบริการ ไดแก 

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญกลาวคือ ประโยชนและบริการที่องคก าร
จัดการใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญหรือทั้งหมดไมใชเปนการจัดใหแกบุคคล กลุมบุคคล
โดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชนบริหารแลว ยังไมคุมคากับการ
ดําเนินการนั้น ๆ ดวย 

2. หลักความสมํ่าเสมอกลาวคือ การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอมิใชทําๆ 
หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน 

3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะตองใหแกผูที่มาใชบริการทุกคนอยางสมํ่าเสมอและเทาเทียมกัน
ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกตางจากบุคคลอื่น ๆ อยางชัดเจน 

4. หลักความประหยัดคาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะไดรับ 
5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงายสะดวก สบาย 

สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากในใหแกผูใหบริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ ดังนี้ 

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและบริการที่องคการจัด
ใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุม
หนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอื้ออ านวยประโยชนและบริการแลวยังไม
คุมคากับการดําเนินงานนั้น ๆ 

2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอมิใชทํา ๆ หยุด ๆ 
ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 

3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะไดรับ 
5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงายสะดวก สบาย 

สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
แนวคิดเกี่ยวกับความตองการ 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of Need) มาสโลวเปนผูพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในเรื่อง ความตองการตามลําดับข้ัน (Pyramid of Requirements หรือ Hierarchy of 
Needs) ขึ้นในป 1943 โดยมีสมมติฐานเบ้ืองตน ดังนี้ (Maslow. 1954 : 253 – 258)  

1. มนุษยมีความตองการเปนลําดับขั้น เมื่อความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองแลว ก็จะให
ความสําคัญกับความตองการในลําดับนั้นนอยลง แตจะพยามยามเพื่อใหไดความตองการในระดับที่สูงขึ้นไป 
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2. ความตองการของมนุษยเปนเรื่องที่มีความซับซอน และความตองการเปนส่ิงที่มีผลตอพฤติกรรมของ
มนุษยในเวลาใดเวลาหน่ึง 

3. ความตองการระดับต่ําตองไดรับการตอบสนองกอน จึงจะทําใหแสดงพฤติกรรมท่ีจะผลักดันใหเกิด
ความตองการในระดับที่สูงขึ้น 

4. มีหลายวิธีการที่จะทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจตอความตองการในระดับสูงมากกวาความตองการใน
ระดับต่ํา 
มาสโลวไดแบงความตองการของมนุษยตั้งแตระดับต่ําสุดถึงระดับสูงสุด เปน 5 ขั้น ดังนี้ 

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการทางรางกายขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษยและเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ความตองการเหลานี้ ไดแกอากาศ เครื่องนุงหม ยารักษาโรค  
ที่อยูอาศัย ความตองการทางเพศ เปนตน มนุษยจะมี ความตองการในลําดับถัดไปเม่ือความตองการระดับกายภาพ
ไดรับการตอบสนองแลว ดังนั้น ในขั้นแรกองคกรจะตองตอบสนองความตองการของพนักงานโดยการจายคาจาง
และผลตอบแทนเพ่ือใหพนักงานสามารถนําเงินไปใชจายเพื่อแสวงหาสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของแตละคน 

2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เม่ือความตองการดานรางกายไดรับ
การตอบสนองแลว ความตองการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเขามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย ความปลอดภัย
ดังกลาวมี 2 รูปแบบ คือ ความตองการความปลอดภัยทางดานรางกาย และความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งความ
ตองการความปลอดภัยทางดานรางกายไดแก การมีความปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เปนตน สวนความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ ไดแก การมีอาชีพการงานม่ันคงการทํางานท่ีมีหลักประกันอยางเพียงพอจะมีผลตอการตัดสินใจ          
ในการทํางานตอไปอันจะเปนขอมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณาเลือกงานใหมแตตราบใดท่ี
ความตองการดานรางกายยังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการที่จะไดรับความมั่นคงปลอดภัยก็คอนขางนอย 

3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความตองการทั้ง 2 ประการไดรับการตอบสนองแลว 
ความตองการในระดับที่สูงกวาจะเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมของมนุษยความตองการทางสังคม ไดแกความ
ตองการการยอมรับในผลงานความเอ้ืออาทร ความเปนมิตรท่ีดีความมีมนุษยสัมพันธที่ดี และความรักจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน องคการสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานไดโดยการใหลูกจางมีสวนใน
การแสดงความคิดเห็น ใหลูกจางทํางานเปนกระบวนกลุม (Group Process) และมีลักษณะเปนการรวมมือรวมใจ 
(Collaboration) ในการทํางานมากกวาที่จะมุงการแขงขัน (Competition) ตลอดจนองคกรตองมองเห็นคุณคา
ของบุคลากร ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหลานั้นดวยการยกยองชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร 

4. ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญในสังคม (Esteem Needs)หมายรวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความสําเร็จ ความรูความสามารถ การนับถือตนเอง ความเปนอิสระและเสรีภาพในการทํางาน ตลอดจนตองการมี
ฐานะเดนและเปนที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายการมีตําแหนงสูงในองคกรหรือการทีสามารถใกลชิดบุคคลสําคัญ ๆ 
ลวนเปนการสงเสริมใหฐานะของบุคคลเดนขึ้นทั้งสิ้น 

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนองท้ัง          
4 ระดับแลว มนุษยจะทํางานเพื่องานคือ อยากรูวาตนมีศักยภาพแคไหน และพยายามพัฒนาศักยภาพของตนไปสู
จุดสูงสุด การท างานเกิดจากสนใจและรักในงานท่ีทํา และ ทําเพราะไดมีโอกาพัฒนาศักยภาพของตนใหถึงจุดสูงสุด 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 1. ความหมายของความพึงพอใจ  
 Kotler (2000, 36-37) ใหความหมายความพึงพอใจของผูรับบริการวาคืออารมณความรูสึกของคนท่ี

แสดงออกถึงความยินดี หรือความผิดหวังจากการเปรียบเทียบการบริการที่ไดรับกับส่ิงที่คาดหวังไว หากการบริการ
ที่ลูกคาไดรับนั้นต่ํากวาสิ่งที่คาดหวัง ลูกคาจะไมพึงพอใจ หากการบริการที่ลูกคาได รับนั้น สูงกวาความคาดหวัง

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจหรือเกิดความชื่นชอบ ซ่ึงความคาดหวังของลูกคา นั้นเกิดขึ้นจากประสบการณในการใช
บริการในคร้ังกอนจากคําบอกเลาของเพ่ือนหรือคนรูจัก  

สมวงศ พงษสถาพร (2550, 59) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงการประเมินสินคาหรือบริการนั้นๆวาได
ตอบสนองความตองการของตนไดตามที่คาดหวังหรือไม หากไดตามที่คาดหวังไวลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ  

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือผูใชบริการรถส่ีลอแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูใชบริการรถส่ีลอแดง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไมทราบจํานวน
ลูกคาที่แนนอน โดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejicie and Morgan (1970) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% หรือที่
คาความคลาดเคลื่อน 5% (คา �  = 0.05) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
2. เครื่องมือ/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

- แบบสอบถามใชเก็บรวบรวมขอมูล จากผูใชบริการรถส่ีลอแดง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
- แบบสรุปเอกสารงานวิจัย และเอกสารที่เก่ียวของ 

3. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช วิเคราะหไดแก คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ             

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 1) ผูใชบริการคือเพศหญิง อายุ 21-30 ป ศึกษาอยูระดับปริญญาตรี อาชีพ

เปนนักศึกษา นักเรียน มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท ภูมิลําเนาเปนคนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  ผูใชบริการมี
วัตถุประสงคอันดับแรกคือเพื่อเดินทางกลับบาน รองลงมาไปเท่ียว และทําธุระสวนตัว เหตุผลในการเลือกใชบริการ
คือสะดวกสบายตอการเดินทาง รองลงมาคือไมมีรถสวนตัว และหลีกเล่ียงการจราจร สวนใหญใชบริการกับเพื่อน 
ทราบแหลงขอมูลในการใชบริการเนื่องเปนคนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมเห็นและเคยใชบริการมาตั้งแตเด็ก ใชบริการ
3 – 4 วันตอสัปดาห เดินทางในชวงเวลา 09.31 - 15.30 น. เวลาในการรอ ประมาณ 6 – 10 นาที จุดที่รอรถคือรอ
ตามเสนทางรถวิ่งผาน 

2) ผูใชบริการมีความตองการใชบริการรถสี่ลอแดง ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอันดับแรกคือดานอัตราคาโดยสาร รองลงมาดานระยะเวลาในการ
เดินทาง และดานดานความสะดวกในการเขามาใชบริการ ดานผูใหบริการรถโดยสาร ดานความปลอดภัยในการใน
การใชบริการ และดานความสะดวกสบายในขณะใชบริการ ตามลําดับ โดยดานอัตราคาโดยสารที่ผูใชบริการ 
ตองการราคาคาโดยสารที่ถูกลง และ ความตองการปายราคาที่เปนมาตรฐาน ดานระยะเวลาในการเดินทาง 
ตองการถึงที่หมายตรงเวลา และเดินทางเร็วขึ้นเพราะวิ่งในเสนทางลัด ดานผูใหบริการรถโดยสาร ตองการใหรับ
ผูโดยสารและสงตามปลายทางท่ีกําหนดไว สามารถส่ือสารภาษาไทย และตางประเทศได  สงผูโดยสารจนถึง
ปลายทาง ผูใหบริการรูเสนทาง สามารถตอบคําถามไดเปนอยางดี  เก็บคาโดยสารอยางสุภาพ และ ขับอยางไม
ประมาท ความปลอดภัยในการใชบริการ ตองการความปลอดภัยจากการใหบริการ สภาพรถใหม และปลอดภัยตอ 
รับผูโดยสาร และสงตามปลายทางที่ ขับรถไมเร็วจนเกินไป และไมนั่งเกินจํานวนที่กฎหมายระบุไว ความ
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สะดวกสบายในขณะใชบริการ มีความ การข้ึน-ลงรถฯ สะดวก(ปุมสัญญาณมีเพียงพอกับผูใชบริการ) มีที่นั่งที่จัดไว
นั่งสบาย ภายในรถสะอาด ปลอดโปรง ที่นั่งมีจํานวนเพียงพอ ไมตองเบียดกัน มีมาน หรือฟลมกรองแสงกัดแสงแดด 
และฝนได ความสะดวกในการเขามาใชบริการ ตองการใหมีจุดบริการรอรถสาธารณะเพียงพอตอการใชบริการ มีรถ
วิ่งสม่ําเสมอ ไมขาดระยะ และจอดรับ-สงทุกที่ที่ลูกคาตองการ 

3) ความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมีตอการใชบริการรถสี่ลอแดง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม
อยูในระดบันอย อันดับแรกคือ ดานอัตราคาโดยสารรองลงมาดานระยะเวลาในการเดินทาง ดานความปลอดภัยใน
การในการใชบริการ ดานความเชื่อถือไดของการใหบริการ ดานผูใหบริการรถโดยสาร ดานความสะดวกสบาย
ในขณะใชบริการ และดานความสะดวกในการเขามาใชบริการตามลําดับ โดยดานอัตราคาโดยสารภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางอันดับแรกคือ คาโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง คาโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ
และคาโดยสารสูงกวารถสาธารณะอ่ืน ดานระยะเวลาในการเดินทางภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อันดับแรก
เดินทางไดเร็วขึ้นเพราะไมตองรอรถนานรองลงมาเดินทางเร็วขึ้นเพราะว่ิงในเสนทางลัด และ มีความคลองตัวกวารถ
สาธารณะอื่น ดานผูใหบริการรถโดยสารภาพรวมอยูในระดับ นอย อันดับแรก คือ ผูใหบริการรูเสนทาง และ
สามารถตอบคําถามไดเปนอยางดีไวกําหนดไว สามารถส่ือสารภาษาไทย และตางประเทศได) และ คนขับ จะสง
ผูโดยสารจนถึงปลายทาง ดานความปลอดภัยในการใชบริการ ภาพรวมอยูในระดับนอย อันดับแรกปลอดภัยจาก
การทํารายรางกาย ปลอดภัยจากการถูกผูรวมโดยสารปลน-จี้หรือกรีด-ลวงกระเปา และปลอดภัยจากผูไมประสงคดี
ตอผูโดยสาร ดานความสะดวกสบายในขณะใชบริการ ภาพรวมอยูในระดับ นอย อันดับแรกคือการข้ึน-ลงรถฯ 
สะดวก (ปุมสัญญาณมีเพียงพอกับผูใชบริการ ท่ีนั่งที่จัดไวนั่งสบาย และ ที่นั่งมีจํานวนเพียงพอ ไมตองเบียดกัน ดาน
ความสะดวกในการเขามาใชบริการ ภาพรวมอยูในระดับนอย อันดับแรกสะดวกเพราะมีรถวิ่งสมํ่าเสมอ ไมขาด
ระยะ สะดวกเพราะจอดรับ-สงทุกที่ที่ลูกคาตองการ สะดวกเพราะที่จุดบริการรอรถสาธารณะ มีพื้นท่ีในการนั่งรอ 
และสะดวก เพราะจอดรับ-สงถึงในหางสรรพสินคา ดานความเชื่อถือไดของการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับนอย 
อันดับแรกคือ การใชรถสี่ลอแดงเช่ือมั่นไดวาปลอดภัยดานรางกาย/ ทรัพยสิน รองลงมาการใชรถสี่ลอแดงเชื่อมั่นได
วาไมตองรอรถนาน และ การใชรถสี่ลอแดงเชื่อมั่นไดวารวดเร็ว ตรงเวลา  

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสรุปผลไดวา 

1. ความตองการของผูใชบริการ รถสี่ลอแดง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมกท่ีสุดคือตองการใหอัตราคา
โดยสารถูกลง การคิดคาอัตราคาโดยสารท่ีเปนมาตรฐานมีความเหมาะสมกับเสนทาง มีจุดบริการรอรถสาธารณะ
เพียงพอตอการใชบริการ และระยะเวลาในการเดินทางถึงที่หมายตรงเวลา ฉะนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของควรตระหนัก
ในการใหความสําคัญในการแกไขปญหาอยางจริงจังใหเปนระบบ ระเบียบ เปนมาตรฐานเดียวกัน จะไดแกไขปญหา
การเอาเปรียบผูใชบริการอีกทั้งจะไดไมเสียภาพพจนในการเปนเมืองทองเท่ียว 

2. จากความพึงพอใจของผูใชบริการในภาพรวมอยูระดับนอยนั้นสะทอนถึงการใหบริการที่ไมสามารถ
ตอบสนองตามความตองการของผูใชบริการ ควรเรงพัฒนาการใหบริการในทุกๆดานไปพรอมๆกันเริ่มตั้งแตระบบ
การบริหารจัดการการเดินรถสี่ลอแดง คนขับรถ รถ เสนทางการเดินรถ จุดรับสงผูโดยสาร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ 21-30 ป อยูในระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

อาชีพเปนนักศึกษาหรือนักเรียนมี วัตถุประสงคในการใชบริการรถสี่ลอแดง เพ่ือไปเที่ยวเพราะมีสะดวกสบายตอ
การเดินทาง ประหยัดคาใชจาย ผูที่มีสวนรวมในการเดินทาง คือเพื่อน และตองการใหคาโดยสารเปนมาตรฐาน 
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ไดรับการบริการที่สะดวกสบายในการเขามาใชบริการอยาวงชัดเจนไมวาจะเปนจุดจอดรถ จุดหมายปลายทาง สิ่ง
อํานวยความสะดวกบนรถสอดคลองกับ สอดคลองกับ อลิสา วิภาสธวัช (2558) ที่ไดศึกษาถึงสภาพการบริการของ
รถตูโดยสารสายกรุงเทพฯ-พัทยา เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ของรถตูโดยสารมหาวิทยาลัยบูรพา ผล
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยาสวนใหญใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกาการทองเที่ยว และพักผอน กลุมตัวอยาง
มี ความคาดหวังสําหรับการใหบริการ สูงกวา การบริการท่ีไดรับในปจจุบัน มีความคาดหวังเร่ืองสถานท่ี และ
อุปกรณในการใหบริการ ตารางมรการกําหนดอยางชัดเจนและสอดคลองกับสอดคลองกับ นวลจันทร กาญจนวิบูลย
(2557)ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอรถโดยสารประจําทาง กรุงเทพ - นครปฐม ) ผลการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ปมีการศึกษา ระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา เหตุที่เลือกเพราะประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ตองการความสะอาดของสถานที่รอรถ ดาน 
บุคลากร คือ พนักงานตรวจตั๋วแตกายสุภาพเรียบรอย ดานลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของเกาอี้รถ 
โดยสารสวนผลการศึกษาถึงความตองการวามตองการระดับมาก ปลอดภัยจากการใหบริการ และสภาพรถใหม 
และปลอดภัยตอผูใชบริการ รับผูโดยสาร และสงตามปลายทางที่ ระดับความตองการปานกลาง ขับรถไมเร็ว
จนเกินไป ไมนั่งเกินจํานวนท่ีกฎหมายระบุไว โดยผูโดยสารมีความตองการดานความปลอดภัยมาก สวนความพึง
พอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของรถส่ีลอแดง พบวาอันดับแรกคือ ดานอัตราคาโดยสารรองลงมาดานการ
ใหบริการ ระยะเวลาในการเดินทาง ดานความปลอดภัยในการในการใชบริการ ดานความเชื่อถือไดของการ
ใหบริการ ดานผูใหบริการรถโดยสารที่สามารถใหคําแนะนําเร่ืองเสนทาง ดานความสะดวกสบายในขณะใชบริการมี
ตารางเดินรถที่ชัดเจนสอดคลองกับ สิริวงษ เอียสกุล (2556).ท่ีไดศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใชบริการรถตูและรถ
โดยสาร ผลการศึกษา พบวาความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานคนขับรถ รองลงมา ดานการบริการใหมีพนักงานให
คําแนะนําแกผูโดยสารหรือเอกสารตารางการบริการท่ีชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ในนามของคณะผูวิจัยของขอบคุณสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมผูใหบริการรถสี่ลอแดงและทุกฝายใน

การใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมท้ังผูใชบริการรถส่ีลอแดง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี ขอบคุณมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนที่สนับสนุนการการทําวิจัยในครั้งนี้ 
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ศึกษาความรูและทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
Study the knowledge and attitude towards the preparation of kitchen 
accounting under the sufficiency economy philosophy of people in the area Pa 
Mamuang Subdistrict, Mueang District, Tak Province 
 
ผูวิจัย   ปวีณา  เจริญตกุลกิจ 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรทเทิรน 
กมลวรรณ  ฉะบับแบบ 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรทเทิรน 
รสนันท  รางเล็ก 

อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรทเทิรน 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความรู ทัศนคติที่มีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือเปนแนวทางใหกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ในการเสริมสรางศักยภาพใหประชาชน มีองคความรูดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อเปนฐานในกา ร
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูใหญบานและประชาชนใน ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
จํานวน 7 หมูบาน และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05          
ไดกลุมตัวอยางที่เปนผูใหญบานและประชาชนในตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 400 ครัวเรือน 
และทําการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ในการเลือก ตัวอยางเพื่อใชในการเก็บขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนําขอมูล ท่ีรวบรวมได           
มาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง สังคมศาสตร 

 ผลการวิจัย พบวาระดับความรูของประชาชนในตําบลสวนใหญ อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 83.4 
รองลงมาอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 16.6 มีทัศนคติเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวามีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด เทากับ 4.53 ในเรื่อง ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงใด รองลงมามีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.50 ในเรื่อง ทานคิดวาความรูที่ไดจากการจัดทําบัญชีครัวเรือน ชวยในการวางแผนการออมเงินมากมาก
นอยเพียงใด สวนทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดเทากับ 2.10 ในเรื่อง ทานคิด
วาขั้นตอนในการจัดทําบัญชีครัวเรือนมีความยุงยากมากนอยเพียงใด ประชาชนในตําบลมีมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
อยูแลว เหตุผลเพราะวา ตองการทราบรายรับ-รายจายของครัวเรือน คิดเปนรอยละ 57.2 รองลงมาใหเหตุผลวา 
เพื่อตองการใหครอบครัวมีฐานะดีขึ้นและเพื่อตองการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง คิดเปนรอยละ 
49 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหเหตุผลวา ไมเขาใจรูปแบบ/วิธีการจัดทําบัญชี     
คิดเปนรอยละ 86 รองลงมาคือ เสียเวลาในการจัดทํา คิดเปนรอยละ 72 และนอยที่สุดไดแก ไมมีประโยชน/           
ไมจําเปน คิดเปนรอยละ 13 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสนใจเขารวมโครงการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 75.8 เหลือไมเขารวมโครงการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน คิดเปนรอยละ 24.3 
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 กลุมตัวอยางที่เปนผูใหญบานมีความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูใน
ระดับสูง โดยมีเกณฑเฉลี่ยอยูที่ 88.66% ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปน
ผูใหญบาน ใหความสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยสวนใหญเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต มากเปนลําดับที่ 1 คิดวาคนไทยทุกคนควรนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตภายใตสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน เปนลําดับที่ 2 และคิดวาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนชวยแกไขปญหา
เศรษฐกิจของประเทศได เปนลําดับที่ 3 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 5.00 4.80 และ 4.40 ตามลําดับ การจัดทําบัญชี
ครัวเรือนพบวา 4 ใน 5 ไดจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยมีการจดรายการรับ -จาย แบบงายๆ จากความรูที่ไดอานจาก
หนังสือ ส่ิงพิมพ จากโฆษณา และจากความรูที่ไดรับจากหนวยงาน กศน.ท่ีเขามาอบรมใหประชาชนในชุมชน 
ผูใหญบานสวนใหญเคยรับการฝกอบรม เนื่องจากความไดเปรียบในการเปนผูนําชุมชน ทําใหมีโอกาสเขารับการ
ฝกอบรมกอนชาวบานทั่วไป ถามีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับบัญชีครั วเรือนและ
เศรษฐกิจพอเพียงอีก ก็พรอมที่เขาฟงอีกเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับตนเองและครอบครัว 
 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, บัญชีครัวเรือน, ความย่ังยืน 
 
Abstract 

This research aims to know the knowledge. Attitudes towards household accounting 
preparation, sufficiency economy philosophy, study problems and suggestions for household
accountingpreparation as a guideline for related agencies In enhancing people's potential 
There is a knowledge of household accounting to be a base for sustainable community 
economic development.

The sample group used in this study was the village headman and people in Pa 
Mamuang district. Mueang District, Tak Province number 7 villages and determine the size 
of the sample group byusing the calculation formula The level of error was 0.05sample is 
Lowland village and parish in the area Pa Mamuang Subdistrict.400 household for cooking 
and cooking For example, the simple (simple random sampling) to select samples for storage. 

Machine Used in research as a questionnaire for data collection The data collected 
was analyzed and processed with statistical program to drive for social science research. 

The results showed that the knowledge level of Most people in the district is high 
83.4 per cent, followed by the low percent 16.6 attitudes about the philosophy of 
sufficiency economy. Found that most average of 4.53 in. You have an understanding of the 
philosophy of sufficiency economy only minor, with an average of 4.50 in. Do you think 
that the knowledge gained from the preparation ofhousehol accounts in the savings plan 
very much. As for the attitude about the sufficiency economy philosophy, which has the 
lowest mean of 2.10, in regard to the idea that the steps in the preparation of household 
accounts are very complicated. People in the district have already made household 
accounts. Reason because Want to know the income - household expenses Accounted for 
57.2 percent, followed by the reason that To want the family to be better and to want to 
adhere to the philosophy of sufficiency economy of the King Accounted for 49 percent. The 
respondents who did not have a household accountant gave the reason that Do not 
understand the format / method of accounting Accounted for 86 percent, followed by a 
waste of time for preparation Accounted for 72 percent and the least were No benefit / no 
need Accounted for 13 percent Most respondents were interested in participating in a 
household accounting program. Accounting for 75.8 percent, leaving no participation in the 
household accounting program Accounted for 24.3 percent. 
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The sample group that is the village headman has knowledge of sufficiency 
economy and household accounting is high. With the average criteria at 88.66%Attitude 
about the sufficiency economy philosophy found Sample group that is the headman Giving 
importance to the sufficiency economy Most of them saw thatSufficiency economy is 
useful for maintaining life. So much is the order 1 Think that all Thai people should bring 
A. Just come to life under the current economic conditions present. Is the order 2 And think 
that living in accordance with the principles of sufficiency economy has helped to solve 
The country's economic problems Is the order 3 With an average of 5.00 4.80 And 4.40 
respectively Accounting Households found that 4 In 5, have made household accounts With 
a simple list of paid-to-receive items from the knowledge that has been read from books, 
publications from advertisements and from the knowledge gained from the agency Non-
formal education training for people in thecommunity who came to the village had been 
trained as an advantage in being a community leader. The chance to be trained before the 
common folk if the relevant authorities to provide training to the knowledge economy, 
household accounts and sufficient. Ready to listen to A. To increase knowledge for 
themselves and their family leak. 

Keywords : sufficient economy, household accounts, permanence
 

บทนํา 
  พูดถึงเรื่องบัญชีแลวเหมือนเปน “ยาขม” สําหรับคนไทยแมกระท่ังนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ยังรอนๆ 
หนาวๆ เม่ือตองลงเรียนวิชาการ “บัญชี” การบันทึกขอมูลทางการบัญชีไดทํากันมานานแลวไมนอยกวา 5 พันป 
โดยจากหลักฐานที่ปรากฏมีการจดบันทึกขอมูลบนแผนดินเหนียว การบัญชีแพรหลายในยุโรปสมัยกลางของ
ประวัติศาสตรในประเทศไทย การบัญชีเริ่มมีตั้งแตสมัยอยุธยาในชวงป พ.ศ.2193-2231 ตรงกับสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ประเทศไทยไดมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศยุโรป คือ อังกฤษ ฝร่ังเศส และ โปรตุเกส 
บัญชีที่ถูกจัดทําขึ้นเปนบัญชีแรก คือบัญชีเงินสด และไดถือปฏิบัติมาจนกระท่ังถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทรซึ่งตรงกับ
สมัยรชักาลที่ 5 ไดเร่ิมจัดทําบัญชีเงินพระคลังเปนหมวดหมู และวิชาการบัญชีก็ไดเร่ิมมีการศึกษากันเปนครั้งแรกใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เชนกัน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.2557.ออนไลน) 

 ในปจจุบันเศรษฐกิจของไทยพรั่งพรูสูสายตาคนไทยอยางตอเนื่องจนกระท่ังกระแสคําวา “เศรษฐกิจไทย
ฟนตัวแลวกําลังจะดีขึ้นอยางตอเนื่อง และมีโอกาสโตเกิน 4.5%” เริ่มไดรับการกลาวถึงและตอบสนองจากทุกภาค
สวนเปนลําดับโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐบาล หนวยงานวิชาการและวิเคราะหเศรษฐกิจตลอดจนองคกร
ภาคเอกชนขนาดใหญ แตทามกลางกระแสการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในรอบน้ีก็ยังคงมีเสียงดังกึกกองทั่วฟา
เมืองไทยแบบยอนแยงจนถึงปจจุบันวา “เศรษฐกิจไทยท่ีบอกวาฟนตัวอยู ณ ขณะนี้นั้นเปนการฟนตัวแบบกระจุก
ตัวอยูเฉพาะธุรกิจขนาดใหญยังไมไดกระจายตัวไปสูกลุมคนตางๆ ทั่วประเทศ” เขาทํานองที่วา “รวยกระจุกแตยัง
จนกระจาย” (ธนวรรธน พลวิชัย.2561.ออนไลน) 

 ผลจากการใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงแกสังคมไทย
อยางมากในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและส่ิงแวดลอม อีกทั้งกระบวนการของ
ความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซอนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธได เพราะการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดตางเปนปจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สําหรับผลของการพัฒนาในดานบวกนั้น กระจายไปถึงคนในชนบท
หรือผูดอยโอกาสในสังคมไดนอย แตวากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเกิดผลลบติดตามมาดวย เชน การ
ขยายตัวของรัฐเขาไปในชนบท ไดสงผลใหชนบทเกิดความออนแอในหลายดาน ทั้งการตองพ่ึงพิงตลาดและพอคา
คนกลางในการสั่งสินคาทุนทําใหเกิดปญหาความยากจน การมีหนี้สิน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
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ระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ และการรวมกลุมกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรท่ีเคยมีอยูแตเดิมแตก 
สลายลง ภูมิความรูที่เคยใชแกปญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งสําคัญ ก็คือ 
ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานท่ีทําใหคนไทยสามารถพ่ึงตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมี
ศักดิ์ศรีภายใตอํานาจและความมีอิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการ
เพื่อใหตนเองไดรับการสนองตอบตอความตองการตางๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปญหาตางๆ ไดดวย
ตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวาเปนศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู แตเดิม ตองถูกกระทบกระเทือน        
ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปญหาความออนแอของชนบท รวมทั้งปญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแตเปนขอพิสูจนและยืนยัน
ปรากฎการณนี้ไดเปนอยางดี (มูลนิธิชัยพัฒนา.2561.ออนไลน) 

 ซึ่งประชาชนในสวนตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ก็เปนชุมชนท่ีประสบกับปญหาดังกลาว 
ทางองคการบริหารสวนตําบลปามะมวงจึงมีการสนับสนุนใหมีการจัดทําสินคา OTOP ของหมูบานและมีการจัดทํา
บัญชีโดยกลุมแมบานหลักเมืองปามะมวง 37 ปากรอง หมูที่ 6 ตําบลปามะมวง อําเภอเมืองจังหวัดตาก เปนการนํา
วัสดุภายในตําบลมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑแลวสรางรายไดใหกับชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระ
บามสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 แตก็ปลุกวินัยการใชจายเงินไดแคกลุมๆ เดียวเทานั้น ประชาชนสวนใหญก็
ประสบหลักๆ อยู คือ ปญหาความยากจน และการมีหนี้สิน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วใน
ทุกๆดานจึงทําใหประชาชนยังปรับตัวกับการใชจายไดไมดีพอ 

 หากคนเราวางแผนการรับการจายเงินของตนเองได พัฒนาตนเองใหเปนคนมีเหตุมีผล เปนคนรูจัก
พอประมาณ จึงเห็นไดวาการทําบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจายก็คือวิถีแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิต ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสมพอดี
สอดคลองถูกตองตามกฎธรรมชาติ ที่มีทั้งความเปนเอกภาพและดุลยภาพอยูเสมอ (ประชาไท, 2550) 

 จากสภาพปญหาขางตน ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยนี้ขึ้นมาเพ่ือศึกษาถึงความรูและทัศนคติของ ประชาชนใน
ชุมชนตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําบัญชีในครัวเรือน รวมถึงศึกษา
สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปวางแผนและพัฒนาชุมชนตอไปใน
อนาคต 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  บุษยา มั่นฤกษ (2556) การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม พบวาผูบริหารอบต.ในจังหวัดนครปฐมเปนเพศชาย ระดับการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินงานของบุคลากรอยูในระดับมาก พบในดานการ
จัดการองคกรดานการดําเนินงานและดานการวางแผน ผูบริหารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชมากกวาผูบริหารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา ประโยชน คือ สามารถประหยัด
งบประมาณขององคกร เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ปญหาและอุปสรรค คือ บุคลากร/
ประชาชนในพ้ืนที่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมประเพณีและแนวคิดวัตถุนิยม บริโภคนิยมและวัฒนธรรมเดิมขององคกร 
ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการปลูกฝงผูบริหารใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใช 

 ภัทรา เรืองสินภิญญา (2555) “บัญชีครัวเรือน” เรื่องใกลตัวท่ีถูกมองขาม “บัญชีครัวเรือน” ซึ่งเปน
บัญชีที่ใชสําหรับบันทึกรายไดและรายจาย ผูจัดทําบัญชีครัวเรือนจะไดรับประโยชน คือ มีรายไดเพิ่มขึ้น มีคาใชจาย
ลดลง มีเงินออมเพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลงและในท่ีสุดจะสามารถแกไขปญหาหนี้สินไดอยางยั่งยืน อันเปนไปตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงเนนใหเกิดความพอเพียงหรือพอประมาณกับตนเอง อยูไดอยางพอกินพอใชไม
เดือดรอนเปนการยึดทางสายกลาง โดยอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน 
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 ทรายทอง เลิศเปยง (2555) ศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัย
อินเตอร เทคลําปาง จังหวัดลําปาง ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคล ของนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางการวิจัย ไดแก นักศึกษาวิทยาลัย
อินเตอรเทคลําปาง จํานวน 80 คน วิธีการวิจัยไดแก การสัมภาษณ เชิงลึกและฝกปฏิบัติบันทึกบัญชีรับ-จาย สวน
บุคคลตามหลักการจัดทําบัญชีรับ-จาย ตามสมุดบัญชีครัวเรือนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) โดยวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนาคือ คารอยละ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมตัวอยางมีความสามารถใน
การบันทึกบัญชีรับ-จาย พฤติกรรมการจายเงินสวนใหญเปนการจายคาใชจายอ่ืนๆ คาใชจายเพ่ือการศึกษา คาอาหาร 
ตามลําดับ และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลตามแนวคิดการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล
และบริหารจัดการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานวางแผนหาเงิน/เปล่ียนงาน อยูในระดับมากที่สุด
เพียงดานเดียว นักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรูและทัศนคติที่มีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นท่ีตําบลปามะมวง 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือศึกษาสาเหตุ/ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นท่ี ตําบล

ปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ดานเนื้อหา 
การวิจัยเร่ืองนี้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ตอไปนี้ 
  - ปจจัยสวนบุคคลหรือขอมูลสวนบุคคล 

  - ความรูความเขาใจและทัศนคติที่มีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตากซึ่งจะแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ 

1. ผูใหญบานซ่ึงเปนผูนําชุมชนในตําบลปามะมวง ผูใหญบาน 7 หมูบาน กลุมตัวอยางใชผูใหญบานท้ัง 7 
หมูบาน 

 2. ประชาชนในตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 1,832 ครัวเรือน เลือกกลุมตัวอยางตาม
วิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 328 คน จากการใชสูตรในการคํานวณ (ธานินทร ศิลปจารุ. 2560 ; 
หนา 45) 
ดานพ้ืนท่ี 
การวิจัยคร้ังนี้กําหนดพื้นที่การศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เทานั้น  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยของครอบครัว/เดือน รายจายเฉลี่ยของครอบครัว/เดือน และขอมูลเก่ียวกับการเขารับการฝกอบรมฯ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูและทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนฯ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ประกอบดวยการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน การบันทึกบัญชี
ครัวเรือนและประโยชนของการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 15 ขอ โดยคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก มีเกณฑให
คะแนน คือ ตอบถูกมีคาเทากับ 1 คะแนน ตอบผิดมีคาเทากับ 0 คะแนน คะแนนท่ีไดจากการสอบวัดความรู ซึ่งจะ
นํามาปรับฐานคะแนนเปนรอยละและสรุปผลคะแนนการวัดความรูออกเปน 3 ระดับตามแนวคิดของเสรี ลาชโรจน 
(สมฤดี บุญเปง.2552:60) 

สวนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุ/ปญหา และขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ลักษณะ
คําถามเปนแบบปลายเปดและเติมขอความ 
การเก็บรวมรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ จัดประชุมชี้แจงถึงขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลใหกับ
ทีมเพื่อเตรียมการเก็บรวบรวมขอมูล และเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถามลงพ้ืนท่ีในชุมชนทั้ง  7 หมูบาน 
จํานวน 400 ครัวเรือน และไดรับแบบสอบถามคืน มาท้ังหมด 400 คิดเปน 100% 
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห โดยใชโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package For the Social Sciences) ประกอบดวยคาสถิติ ดังนี้ 

1. คาความถี่และคารอยละ เพื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
รายได-รายจายเฉล่ียของครัวเรือน และขอมูลเก่ียวกับการฝกอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

2. คารอยละคะแนนท่ีไดจากการทดสอบความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวัดระดับ และ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

3. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. คาความถี่และรอยละ เพื่อวัดระดับความมากนอยของสาเหตุปญหาและขอเสนอแนะ  
 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยจากกลุมประชาชนในตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ปมี การศึกษาสวนใหญอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือนอยูที่ 10,001-15,000 
บาท และมีรายจายเฉล่ียของครัวเรือนตอเดือน 5,000-10,000 บาท 

2. ระดับความรูของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมีความรู (ตอบถูก) อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
83.4 ที่เหลือตอบผิด อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 16.6  

3. ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวามีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 4.53 ในเรื่อง ทานมี
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงใด รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ในเรื่อง ทานคิดวา
ความรูที่ไดจากการจัดทําบัญชีครัวเรือน ชวยในการวางแผนการออมเงินมากมากนอยเพียงใด สวนทัศนคติเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 2.10 ในเร่ือง ทาคิดวาข้ันตอนในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนมีความยุงยากมากนอยเพียงใด 
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4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูแลว เหตุผลเพราะวา ตองการทราบรายรับ-
รายจายของครัวเรือน คิดเปนรอยละ 57.2 รองลงมาใหเหตุผลวา เพื่อตองการใหครอบครัวมีฐานะดีขึ้น และเพื่อ
ตองการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง คิดเปนรอยละ 49สวนผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดมีการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนใหเหตุผลวา ไมเขาใจรูปแบบ/วิธีการจัดทําบัญชี คิดเปนรอยละ 86 รองลงมาคือ เสียเวลาใน
การจัดทํา คิดเปนรอยละ 72 และนอยที่สุดไดแกไมมีประโยชน/ไมจําเปน คิดเปนรอยละ 13 

5. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสนใจเขารวมโครงการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 75.8 เหลือไมเขารวมโครงการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน คิดเปนรอยละ 24.3 
สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามผูใหญบาน 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูใหญบานท่ีเปนผูนําชุนชนไดผลสรุปและวิเคราะหขอมูล 
แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูใหญบานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 46-55 ป การศึกษาสวนใหญอยูในระดับอนุปริญญา           
สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร รายได เฉล่ียตอครัวเรือน/เดือน 10,000-15,000 บาท รายจายเฉล่ียตอ
ครัวเรือน/เดือนอยูที่ 10,001- 15,000 บาท  
ตอนที่ 2 ความรูและทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สวนที่ 1 ความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
เพื่อใหทราบถึงระดับความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอการ จัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุม

ตัวอยางที่เปนผูใหญบาน โดยใชแบบทดสอบถามในการวัดความรู แบงระดับความรูโดยใชเกณฑมาตรฐานในการวัด
มี 3 ระดับ ดือ ระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับมาก พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหญบานมีความรูในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับสูง โดยมีเกณฑเฉลี่ยอยูที่ 88.66% 

สวนที่ 2 ในเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
จากการแบบสอบถาม เรื่องทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา กลุมตัวอยางที่เปน

ผูใหญบาน ใหความสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยสวนใหญเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต มากเปนลําดับที่ 1 คิดวาคนไทยทุกคนควรนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตภายใตสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน เปนลําดับที่ 2 และคิดวาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนชวยแกไขปญหา
เศรษฐกิจของประเทศได เปนลําดับที่ 3 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 5.00 4.80 และ 4.40 ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 สาเหตุ/ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
จากการแบบสอบถาม เร่ืองการจัดทําบัญชีครัวเรือนสวนใหญผูตอบแบบสอบถามกลุมผูใหญบานมีการ

จัดทําบัญชีครัวเรือนอยูแลว โดยใหเหตุผลวาเพื่อตองการทราบรายรับ-รายจายของครอบครัว โดยคิดเปนรอยละ 
71 และถาหากมีการจัดโครงการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนก็จะเขารวมอีก คิดเปนรอยละ 65 
 

สรุปและอภิปรายผล 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาความรูและทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก” สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

การวัดระดับความรูของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมีความรู (ตอบถูก) อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
83.4 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใหญบาน มีความรูในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูใน
ระดับมาก โดยมีเกณฑเฉลี่ยอยูที ่88.66% ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชยาภา ภักดีไทย และคณะ (2549) ซ่ึงทํา
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เรื่องเก่ียวกับ การรับรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ไดมาจากการเกษตรกร ตําบลหนองยาว อําเภอเมือง จังหวัด 
สระบุรี และการวัดระดับการรับรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือน อยูในระดับการรับรูในระดับมาก 

 ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูใหญบาน ใหความสํา คัญ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยสวนใหญเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตมากเปนลําดับท่ี 1 
คิดวาคนไทยทุกคนควรนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตภายใตสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน เปนลําดับท่ี 2 
และคิดวาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศได เปนลําดับท่ี 3 
โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 5.00 4.80 และ 4.40 ตามลําดับ 

 ทัศนคติเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวามีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.53 ในเรื่อง ทานมี
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงใด รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ในเรื่อง ทานคิดวา
ความรูที่ไดจากการจัดทําบัญชีครัวเรือน ชวยในการวางแผนการออมเงินมากมากนอยเพียงใด สวนทัศนคติเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 2.10 ในเรื่อง ทานคิดวาข้ันตอนในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนมีความยุงยากมากนอยเพียงใด 

 เหตุผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูใหญบาน คือเพื่อตองการทราบ
รายรับ-รายจายของครอบครัว โดยคิดเปนรอยละ 71 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางประชาชนในหมูบาน 
สวนใหญมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูแลว เหตุผลเพราะวา ตองการทราบรายรับ-รายจายของครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 57.2 และผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจัดทําบัญชีครัวเรือนใหเหตุผลวา ไมเขาใจรูปแบบ/วิธีการจัดทําบัญชี 
คิดเปนรอยละ 86 ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ วาริพิณ มงคลสมัย (2552) ซ่ึงทําเร่ืองเกี่ยวกับ การจัดการความรู
ทางบัญชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ชุมชนสวนใหญไมไดบันทึกบัญชีครัวเรือน เพราะขาดความเขาใจใน
การทําบัญชีครัวเรือน 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมผูใหญบานมีความสนใจเขารวมโครงการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 65 และผูตอบแบบสอบถาม กลุมประชาชนในตําบลปามะมวง สวนใหญมีความสนใจเขารวม
โครงการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน คิดเปนรอยละ 75.8 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นัฐกานต ทิพยโสตถิ 
(2551) ซึ่งทําเรื่องเกี่ยวกับ การรับรูและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนสาเหตุในการจัดทําบัญชคีรัวเรือนของผูนําชมุชนที่เปนผูใหญบาน 
มีจํานวน 4 ใน 5 ไดจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยมีการจดรายการรับ-จาย แบบงายจากความรูที่ไดอานจากหนังสือ 
สิ่งพิมพ และจากโฆษณา บางคนไดจากลูกหลานท่ีเรียนในระดับสูงกวา มาสอนในการทําบัญชี บางคนไดความรูมา
จากหนวยงาน กศน.ที่เขามาอบรมใหประชาชนใน ชุมชน โดยเหตุผลที่ทําบัญชีสวนใหญตองการทราบรายรับ -
รายจายของครอบครัว เมื่อทราบแลวหรือเห็นตัวเลขรายจายก็จะทําใหลดคาใชจายท่ีไมจําเปนลงได กลุมตัวอยาง 1 
ใน 5 ท่ี พบวาไมทําบัญชีครัวเรือน เหตุผลเนื่องจากไมเขาใจรูปแบบ/วิธีการจัดทําบัญชี ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความสนใจเขารวมโครงการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน คิดเปนรอยละ 75.8 
 

เอกสารอางอิง 
https://prachyasersthkicphxpheiyng12.com ความรูทั่วไปเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงคนหาวันท่ี 

28 มกราคม 2562 http://www.chaipat.or.th เศรษฐกิจพอเพียง คนหาวันท่ี 28 มกราคม 2562 
https://sites- prachyasersthkicphxpheiyng.com หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนหาวันท่ี 28 มกราคม 2562 
https://www.dek-d.com/board/view/2382802/ คนหาวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
https://www.ryt9.com เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน คนหาวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
ศุภโชติ แกวทอง และสมบูรณ เจริญจิระตระกลู . (2552). งานวิจัยเรื่องการประเมินผล การจดบันทึกบัญชี

ครัวเรือนเพื่อลดปญหาหนี้สินของเกษตรกรในเขตตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา. สงขลา : 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. คนหาวันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 
ธานินทร ศิลปจารุ : การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS และ AMOS คนหาวันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 
วรรณกรรมปริทัศน : หนังสือรวมบทความการเสวนาลหฬาขาลหวิชาการระหวางฬถานัน แหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๔๔  

คนหาวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 
http://www.folksongna.2555.com กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนหาวันท่ี 17 กุมภาพันธ 

2562 
สุนีย ตฤณขจี และคณะ. (2551). การรับรูและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือน ของประชาชนใน

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: คณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการคาโทย 
คนหาวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 

http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/157.pdf รายงานการวิจัยบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ชีวิตที่เพียงพอ คนหาวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 

http://research.psru.ac.th/files/res_che2553/resche_files/942_CUnit2.pdf แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบัญชี
ครัวเรือน คนหาวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 

https://www.pamamuang.go.th/condition.php ขอมูลประชากรตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก
คนหาวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษา
วิทยาลัยนอรทเทิรน  
 
The factors affecting Employee Loyalty to the Organization of Private Higher Education 
Institutions : the Case of Northern College
 
ผูวิจัย    วลัยลักษณ  พันธุรี 
    นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอรทเทิรน   
    สิรินี  วองวิไลรัตน   
    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอทเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับความจงรักภักดีตอ

องคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน 2. เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณที่สงผล
ตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน และ3. เพื่อ
คนหาปจจัยที่ดีที่สุดที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัย
นอรทเทิรน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูบริหาร อาจารย และเจาหนาท่ีวิทยาลัย นอรทเทิรน รวมท้ังสิ้น จํานวน 
80 คน ไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ Krejcie & Morgan เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี ่คารอยละ วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใช
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณปกติ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา  

1. ความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 91 
คา มีคาบวก 80 คา มีคาลบ 11 คา และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 70 คา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคา
อยูระหวาง -.42 ถึง .82 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระที่มีคาสูงสดุ คือ ความกาวหนา (X13) กับ
ชีวิตสวนตัว (X7) (r = .82) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระท่ีมีคาต่ําสุด คือ ความรับผิดชอบ 
(X12) กับความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา (X2) (r = .-42) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความจงรักภักดี
ตอองคกรกับตัวแปรอื่น ๆ พบวา ตัวแปรพยากรณ จํานวน 10 ตัวแปร มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอองคกร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .19 ถึง .44 โดยสามารถเรียงลําดับ
ความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (X3) (r = .44) การนิเทศงาน (X4) (r = .42) สภาพ
การทํางาน (X6) (r = .41) ความรับผิดชอบ (X12) (r = .41) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (X2) (r = .37) ความกาวหนา 
(X13) (r = .36) ความสัมฤทธ์ิผลในการทํางาน (X9) (r = .31) ชีวิตสวนตัว (X7) (r = .30) ความมั่นคงในงาน (X8)             
(r = .28) และนโยบายและการบริหารองคกร (X5) (r = .19) 
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2. ผลการคนหาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression 
Analysis) พบวา ตัวแปรพยากรณที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ตัว คือความสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน 
(X9) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .369 ความมั่นคงในงาน (X8) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .339 สภาพการ
ทํางาน (X6) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .193 และชีวิตสวนตัว (X7) มีอิทธิพลในทิศทางลบ มีขนาด -.293 สวนตัว
แปรที่ไมมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอองคกร ไดแก คาตอบแทนและสวัสดิการ (X1) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
(X2) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (X3) การนิเทศงาน (X4) นโยบายและการบริหารองคกร (X5) การยอมรับนับถือ 
(X10) ลักษณะของงานท่ีนาสนใจ (X11) ความรับผิดชอบ (X12) และความกาวหนา (X13) ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการ
พยากรณความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน ในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้ 

Y = 0.157 + 0.369X9 + 0.339X8 + 0.193X6 – 0.239X7 
  ZY = 0.427Z9 + 0.402Z8 + 0.311Z6 – 0.406Z7 

 3. ผลการหาปจจัยที่ดีที่สุดที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise Multiple 
Regression Analysis) พบวา ตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ตัว คือ 
ความมั่นคงในงาน (X8) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .518 ความสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน (X9) มีอิทธิพลในทิศ
ทางบวก มีขนาด .226 และความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (X2) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .178 ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการพยากรณความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอร
ทเทิรน ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้ 

Y = 0.327 + 0.518X8 + 0.226X9 + 0.178X2 
  ZY = 0.614Z8 + 0.261Z9 + 0.247Z2 
 
คําสําคัญ : ความจงรักภักดีตอองคกร, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
Abstract

The purposes of the research seemed to (1) investigate the relationships between the 
predictor and employee loyalty to the organization of private higher  education institutions: the 
case of Northern College, (2) explore the predictors affecting employee loyalty to the 
organization of private higher education institutions: the case of Northern College, and (3) 
explore the best factor affecting employee loyalty to the organization of private higher education 
institutions: the case of Northern College. The research instruments were questionnaires and  
interviews. The samples of the research were 80 executives, teachers, officers or employees of 
Northern College based on Krejcie & Morgan table for determining sample size. The research 
instrument was questionnaires. The collected data were analyzed by frequency, percentages, the 
Pearson product-moment correlation coefficient, multiple regression analysis, and Stepwise 
multiple regression analysis. The findings of the research indicated that; 
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 1. In terms of the relationships between the predictor and employee loyalty to the 
organization of private higher education institutions: the case of Northern College, it was found
that the correlation coefficients of 14 variables comprised 91 values: 80 positive predictive 
values and 11 negative predictive values, and they were statistically significant at the 0.05
level totaling 70 values. The correlation coefficients ranged from -.42 to .82. The intraclass 
correlation coefficient between independent variables that had the highest score seemed to be 
the advancement (X13) and private life (X7) (r = .82), and the intraclass correlation coefficient
between independent variables that had the lowest score seemed to be the responsibility (X12) 
and the relationships with commanders (X2) (r = .-42). When the correlation coefficients 
between employee loyalty to the organization and other variables were considered, it was
found that 10 predictors seemed to have the relationships of employee loyalty to the
organization with the statistical significance at the 0.05 level. The correlation coefficients
ranged from .19 to .44. with descending orders containing the relationships with colleagues 
(X3) (r = .44), supervision (X4) (r = .42), working conditions (X6) (r = .41), responsibility
(X12) (r = .41), the relationships with commanders (X2) (r = .37), the advancement (X13) (r = 
.36), work achievement (X9) (r = .31), private life (X7) (r = .30) job security (X8) (r = .28),
and the policies and organization management (X5) (r = .19).

2. In terms of the factors affecting employee loyalty to the organization of private higher 
education institutions: the case of Northern College by using the enter multiple regression analysis, 
it was found that there were 4 predictors affecting employee loyalty to the organization of private 
higher education institutions: the case of Northern College with the statistical significance at the 
0.05 level consisting of work achievement (X9) with the positive influence at .369, job security 
(X8) with the positive influence at .339, working conditions (X6) with the positive influence at 
.193, and private life (X7) with the negative influence at -.293. The variables that had no influence 
on employee loyalty to the organization contained compensations and fringe benefits (X1), the 
relationships with commanders (X2), the relationships with colleagues (X3), supervision (X4), the 
policies and organization management (X5), respect (X10), interesting job characteristics (X11), 
responsibility (X12), and the advancement (X13), which can write the prediction equations of
employee loyalty to the organization of private higher education institutions: the case of Northern 
College based on raw scores and standard scores respectively as follows;   

Y = 0.157 + 0.369X 9 + 0.339X 8 + 0.193X 6 – 0.239X 7
Z Y = 0.427Z 9 + 0.402Z 8 + 0.311Z 6 – 0.406Z 7 

3. In terms of exploring the best factor affecting employee loyalty to the organization of 
private higher education institutions: the case of Northern College by using the Stepwise multiple 
regression analysis, it can be said that there were 3 predictors affecting employee loyalty to the 
organization of private higher education institutions: the case of Northern College with the 
statistical significance at the 0.05 level comprising job security (X8) with the positive influence 
at .518 work achievement (X9) with the positive influence at .226, and the relationships with 
commanders (X2) with the positive influence at.178, which can write the prediction equations of 
employee loyalty to the organization of private higher education institutions: the case of Northern 
College based on raw scores and standard scores respectively as follows; 

Y = 0.327 + 0.518X 8 + 0.226X 9 + 0.178X 2
Z Y = 0.614Z 8 + 0.261Z 9 + 0.247Z 2

Keyword : Loyalty to the Organization, Private Higher Education Institutions
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บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนาทําใหปจจุบันมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว แตในขณะเดียวกันก็มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงสงผลกระทบตอองคกรในดานของสภาพแวดลอมขององคกรท้ังภายในและภายนอก 
ดังนั้นเร่ืองของประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคกรยอมมีผลดวยเชนกัน สวนองคกรจะเกิดประสิทธิภาพและการ
ประสบความสําเร็จไดนั้น ก็ขึ้นอยูกับบุคลากรในองคกรดวยเชนกัน เพราะบุคลากรในองคกรเปรียบเสมือนเพชรของ
องคกรและมีความสําคัญเปนอยางมาก สําหรับองคกรควรตองใสใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยทําให
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สรางแรงจูงใจใหเกิดความกระตือรือรนในหนาท่ีของตนกอใหเกิดความทุมเท
เพื่อเปาหมายขององคกรอยูรวมกับองคกรไดอยางอบอุนและมีความสุขเปรียบเสมือนครอบครัวพรอมท่ีจะทุมเทกําลัง
กายและกาลังใจใหกับองคกรอยางเต็มที่ (จันทนา เสียงเจริญ, 2554) 

จากตลาดแรงงานในขณะนี้ที่มีการแขงขันกันสูง ซึ่งอาจสงผลทําใหอัตราการยายงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการที่
องคกรจะรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพไวจึงเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยที่ปจจัยหลักจะมาจาก
ผลตอบแทนตาง ๆ ที่บุคลากรควรจะไดรับ อยางไรก็ตามองคกรควรมองหาทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากผลตอบแทน
ในรูปของตัวเงินใหมากขึ้น (ธนาคาร ขันธพัด, 2557) ซ่ึงผลวิจัยจากหลายแหงไดระบุไวอยางชัดเจนวา ถาพนักงานใน
องคกรเกิดความรูสึกผูกพัน (Engagement) ตอองคกรก็จะสงผลตอผลงานท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่อง ในทางตรงกันขาม ถา
พนักงานรูสึกแย และขาดความรูสึกผูกพันกับองคกรและงานที่ทาํ ผลก็คือผลงานจะแยลงเร่ือย ๆ ซึ่งก็จะสงผลตอผลงาน
ขององคกรอยางหลีกเล่ียงไมได ผูบริหารในหลายองคกรตางก็ใหความสําคัญกับเรื่องของการสรางความผูกพันของ
พนักงานตอองคกรมากข้ึน ถาองคกรสามารถจับธรรมชาติของมนุษยเรื่องนี้ได องคกรจะสามารถสรางความรูสึกผูกพัน
ใหเกิดขึ้นในคณะทํางานและกับพนักงานไดไมยากเกินความสามารถ นั่นก็คือ“การทําใหพนักงานรูสึกวาตนเองเปนคน
สําคัญสําหรับองคกร” (ประคัลภ ปญฑพลังกูร, 2556) 

แนวคิดการพัฒนาองคกรในปจจุบันเชื่อวา การท่ีคนมีความจงรักภักดีตอองคกร มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
และมีความพึงพอใจในการทํางาน จะสงผลทําใหสามารถเอาความรู ความสามารถที่ไดฝกฝนนํามาพัฒนาสรางประโยชน
ใหกับองคกร และเปนพลังที่จะสามารถขับเคลื่อน องคกรใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายที่องคกรตั้งไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตปจจัยหนึ่งมีความสําคัญและทําใหพนักงานสามารถตัดสินใจลาออกไดภายในเวลา
อันรวดเร็ว คือ การขาดความจงรักภักดีตอองคกร ซึ่งความจงรักภักดีตอองคกรนั้น เปนความรูสึกที่เหนียวแนนและชวง
ยาวนานท่ีบุคคลแสดงตนอยางภูมิใจในองคกร มีความพึงพอใจและปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรนั้นตอไป หาก
พนักงานขาดความภักดีตอองคกรยอมไมมีความผูกพัน และความภาคภูมิใจตอองคกรที่ตนเปนสมาชิกอยู เม่ือพบปญหา 
หรืออุปสรรคก็จะเกิดความรูสึกแย ไมพอใจ มีทัศนคติในเชิงลบ มีอัตราการขาดงานเพิ่มข้ึน หยุดการพัฒนาตนเอง จนถึง
ตัดสินใจลาออกจากองคกรไดในที่สุด (วิภา จันหลา, 2559) การลาออกจากองคการของพนักงานนั้นถือเปนภาระและ
ตนทุนของบริษัทเนื่องจากบริษัทไดลงทุนในการพัฒนาบุคคลนั้นข้ึนมาและทํางานมาระยะเวลาหนึ่งแลวการลาออกจะ
กอใหเกิดคาใชจายมากกวาจะไดรับผลงานเปนการตอบแทนจากบุคคลนั้น (Gilmer, V. B.,1971: P.265) อัตราการ
ลาออกของพนักงานเปนเครื่องบงชี้ถึงภาวะความสูญเปลา ในการลงทุนในอีกแงมุมหนึ่งก็เปนการสูญเสียภาพพจนของ
องคการ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูสมัครที่มีตอองคการถึงความมั่นคงท่ีจะอยูกับองคการและทําใหเกิดผล
กระทบตอขวัญกําลังใจของพนักงานที่กําลังทํางานอยูในองคการ ซึ่งผลกระทบตางๆเหลานี้ทําใหองคการหลายแหง
พยายามที่ธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรในองคการ 
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 ในอดีตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองเปนสถาบันท่ีมีชื่อ และมีความพรอมในมิติตางๆ ที่ไดรับความสนใจ
จากผูเรียน แตเมื่อกระแสสังคมเปลี่ยนคา ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรับนักศึกษาไดในจํานวนจํากัด สถาบัน
เอกชนก็เกิดเพิ่มขึ้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดการแขงขันกันจัดการศึกษาแลวเสียเปรียบ โดยมหาวิทยาลัย
เอกชนตองปรับตัวแขงขันกันในเชิงคุณภาพใหมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการสับเปล่ียนหมุนเวียนเขาออกของ
พนักงาน ซ่ึงเปนอีกปญหาหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองเผชิญอยูในปจจุบัน 
 จากขอมูลฝายบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยนอรทเทิรน ไดมีรายงานอัตราการลาออกของพนักงานใน
แตละปการศึกษา ทั้งชายและหญิงวามีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง ผลจากการที่มีอัตราการลาออกนั้นสามารถ
แบงออกไดเปนทั้งทางตรงและทางออม เพราะฉะนั้นองคกรควรที่จะตระหนักและคํานึงถึงการสงเสริมจูงใจใหบุคลากร
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกลาวนี้จึงจําเปนที่องคกรจะตองมีวิธีการหรือแนวทาง เพื่อใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
และเกิดความจงรักภักดีตอองคกร ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จะแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอ
องคกรของพนักงานในวิทยาลัยนอรทเทิรน รวมถึงสามารถนําผลจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการวางนโยบายการ
จัดการทรัพยากรมนุษย และแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน และการดําเนินนโยบายตางๆที่จะทําใหทรัพยากร
บุคคลที่มีคาคงอยูกับองคกรตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน 
 2. เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน 
 3. เพื่อคนหาปจจัยที่ดีที่สุดที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน 
 

 วรรณกรรมท่ีเกีย่วของ  
แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอองคกร 

ความจงรักภักดีตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของพนักงาน ท่ีรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยนอรทเทิรน          
รักและเต็มใจ ทุมเทอุทิศตน ตลอดจนปกปองตอสูเพื่อองคกร หากมีคนกลาวรายแกองคกร รวมถึงมีความรูสึกผูกพัน ไมอยาก
ไปจากสถาบัน ถึงแมจะมีทางเลือกที่ดีกวา กลาวคือ มีความพอใจที่จะทํางานใหองคกร ตระหนักในดานดีขององคกร มีความ
เชื่อถือและไววางใจพรอมที่จะชวยเหลือองคการ มีความปรารถนา และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานอยูในองคการตอไป 

เครื่องชี้วัดความจงรักภักดี แบงออกเปน 3 ดาน คือ 1. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) 
หมายถึง การแสดงออกถึง ความไมอยากยายไปจากองคกร ความตองการที่จะยายตามองคกร เมื่อองคกรยายไปท่ีอื่น 
ปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกของวิทยาลัยนอรทเทิรนตลอดไป 2. ดานความรูสึก (Affective aspect) หมายถึง 
ความรักท่ีจะทํางานกับองคกร ความพึงพอใจในองคกร มีความภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคกร มีความรูสึกเปนสวน
หนึ่งขององคกร โดยรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกรและยินดีมีสวนรวมทุกกิจกรรมขององคกร ซึ่งเปรียบเสมือน
ทุกคนเปนครอบครัวเดียวกัน  3. ดานการรับรู (Cognitive aspect) หมายถึง ความเชื่อมั่นและไววางใจในองคกร ความ
เชื่อถือในผูบังคับบัญชา แมคนอื่นจะมีปฏิกิริยาตอการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ความรูสึกวาองคกรและผูบังคับบัญชา
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ยินดีรับผิดชอบแทนเมื่อตัวเองบกพรอง ความรูสึกโดยตรงวามีความจงรักภักดีตอองคการ มีทัศนคติเชิงบวกตอคุณคา
และเปาหมายขององคกร 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอองคกร 

ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบิรก (Herzberg, 1959, pp. 60-63 อางถึงใน ศราวุธ โภชนะสมบัติ, 2559: 17-21) 
ไดศึกษาทดลองเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานของมนุษยพบวามีปจจัยอยู 2 ประการที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงและมีผล
ตอพฤติกรรมในการทํางานคนละแบบ ประการแรก เมื่อคนงานไมพอใจตอการทํางานของตนมักจะเกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งเรียกปจจัยเหลานี้วา “ปจจัยคํ้าจุน”หรือ“ปจจัยสุขอนามัย” (hygiene factor) 
ประการที่สอง สวนคนงานท่ีพูดถึงความพอใจในงานมักจะพูดถึงเนื้อหาของงานที่เขาใหชื่อวา “ปจจัยกระตุน” หรือ 
“ปจจัยจูงใจ” (motivation factor) ซึ่งทฤษฏีของ Herzberg เปนแนวคิดทฤษฏีที่ทําใหผูบริหารไดทราบวา ปจจัยใดท่ี
เปนแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล เพื่อท่ีจะใหบุคคลทํางานอยางมี ประสิทธิภาพและทํางานใหองคกรอยางเต็มที่และ
ทราบวาปจจัยใดเปนปจจัยท่ีสงเสริมความพึงพอใจในการทํางานเพื่อชวยใหบุคคลไมคิดที่จะลาออกจากงาน อันเปนการ
บํารุงรักษาขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่นาพอใจซ่ึงหากปจจัยตาง ๆ เหลานั้นไดรับการยอมรับก็จะ
สงผลตอความรูสึกของผูปฏิบัติงานในทางท่ีดีขึ้น อันจะทําใหผูปฏิบัติงานมีกําลังใจท่ีจะทํางานอยางเต็มความสามารถ 
การใหความสําคัญตอปจจัยกระตุนมิไดหมายความวาปจจัยค้ําจุนไมเปนสิ่งสําคัญแทที่จริงแลว ปจจัยเหลานี้ผูบริหาร
ตองเอาใจใสใหมากเพราะเปนสาเหตุของการเกิดความไมพอใจของ ผูปฏิบัติงานไดงาย เชน นโยบายการบริหารที่มุงงาน
โดยไมสนใจความเปนอยูของผูปฏิบัติงาน การควบคุมอยางเขมงวด ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการเต็มไป ดวย
ความขัดแยงแขงขัน ชิงดีชิงเดน มีสวัสดิการที่ไมเพียงพอทําใหผูปฏิบัติงานขวัญเสีย ขาดสิ่งกระตุนในการทํางานและ
นําไปสูการลดผลงานลงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จะเห็นไดวาการท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถทํางานได 
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงบรรลุเปาหมายขององคการ บุคคลหรือกลุมผูปฏิบัติงานก็จะตองบรรลุ เปาหมายของ
ตนเองดวยจึงจะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        ตัวแปรพยากรณ         ตัวแปรเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  
         

1. ปจจัยค้ําจุน ไดแก 
 - คาตอบแทนและสวัสดิการ 
 - ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
 - ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
 - การนิเทศงาน 
 - นโยบายและการบรหิารองคกร 
 - สภาพการทํางาน 
 - ชีวิตสวนตัว 
 - ความมั่นคงในงาน 
2. ปจจัยกระตุน ไดแก 
 - ความสัมฤทธ์ิผลในการทํางาน 
 - การยอมรับนับถือ 
 - ลักษณะของงานท่ีนาสนใจ 
 - ความรับผิดชอบ 
 - ความกาวหนา   

ความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษา

วิทยาลัยนอรทเทิรน 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ วิทยาลัยนอรทเทิรน รวมท้ังสิ้น จํานวน 
103 คน ขอมูลสถิติอุดมศึกษา ปการศึกษา 2558-2560 ขอมูล ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 (สํานักงานคณะกรรการ           
การอุดมศึกษา, 2561: 31) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาท่ีวิทยาลัยนอรทเทิรน รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 80 คน ไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ Krejcie & Morgan 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอ
องคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัย
นอรทเทิรน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยกระตุนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษา
วิทยาลัยนอรทเทิรน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ  

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open – ended Form) 
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ  
 ผูวิจัยศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีตอองคกรของ
พนักงาน ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยศึกษา
รายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหสอดคลอง และครอบคลุมตามตัว
แปรที่กําหนด เสนออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแกไขใหมีความตรงและความสมบูรณของเนื้อหา เสนอผูเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ แลวนําแบบสอบถามไปหาคาดัชนีความสอดคลอง Index of Item-Objective Congruence 
(IOC) โดยพิจารณาขอที่มีความสอดคลองตั้งแต 0.60 เปนตนไป และนําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณแลวไปทดลองใช 
(Try – Out) กับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย นํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น .956 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการขอความรวมมือจากพนักงานในวิทยาลัยนอรทเทิรน ในการตอบ
แบบสอบถาม โดยใชเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพือ่ใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่กําหนด
ไว ซึ่งผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บคืนดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติ
บรรยาย ไดแก คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง 
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 2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรพยากรณ และตัวแปรพยากรณแตละตัวกับ
ตัวแปรเกณฑ โดยใชสถิติวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’ s product-moment correlation 
coefficient) 
 3. การวิเคราะหตัวแปรพยากรณที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
: กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิการถดถอยพหุคูณแบบ ปกติ (Multiple 
Regression Coefficients) 
 4. การวิเคราะหหาปจจัยท่ีดีที่สุดที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
: กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ( Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  

5. การวิเคราะหขอเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปด โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
แลวสรุปเปนรายขอ 
 

ผลการวิจัย 
1. ความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

: กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรท้ัง 14 ตัวแปร รวมท้ังสิ้น 91 คา           
มีคาบวก 80 คา มีคาลบ 11 คา และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 70 คา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาอยู
ระหวาง -.42 ถึง .82 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระที่มีคาสูงสุด คือ ความกาวหนา (X13)           
กับชีวิตสวนตัว (X7) (r = .82) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระ ท่ีมีคาต่ําสุด คือ ความ
รับผิดชอบ (X12) กับความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (X2) (r = .-42) เมื่อพิจารณา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง
ความจงรักภักดีตอองคกรกับตัวแปรอ่ืน ๆ พบวา ตัวแปรพยากรณ จํานวน 10 ตัวแปร มีความสัมพันธกับความ
จงรักภักดีตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .19  ถึง .44 โดย
สามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (X3) (r = .44) การนิเทศงาน 
(X4) (r = .42) สภาพการทํางาน (X6) (r = .41) ความรับผิดชอบ (X12) (r = .41) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (X2) 
(r = .37) ความกาวหนา (X13) (r = .36) ความสัมฤทธ์ิผลในการทํางาน (X9) (r = .31) ชีวิตสวนตัว (X7) (r = .30) 
ความมั่นคงในงาน (X8) (r = .28) และนโยบายและการบริหารองคกร (X5) (r = .19) 

2. ผลการคนหาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression 
Analysis) พบวา ตัวแปรพยากรณที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ตัว คือความสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน 
(X9) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .369 ความมั่นคงในงาน (X8) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .339 สภาพการ
ทํางาน (X6) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .193 และชีวิตสวนตัว (X7) มีอิทธิพลในทิศทางลบ มีขนาด -.293 สวนตัว
แปรที่ไมมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอองคกร ไดแก คาตอบแทนและสวัสดิการ (X1) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
(X2) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (X3) การนิเทศงาน (X4) นโยบายและการบริหารองคกร (X5) การยอมรับนับถือ 
(X10) ลักษณะของงานท่ีนาสนใจ (X11) ความรับผิดชอบ (X12) และความกาวหนา (X13) ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการ
พยากรณความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน ในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้ 
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Y = 0.157 + 0.369X9 + 0.339X8 + 0.193X6 – 0.239X7 
  ZY = 0.427Z9 + 0.402Z8 + 0.311Z6 – 0.406Z7 

 3. ผลการหาปจจัยที่ดีที่สุดที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise Multiple 
Regression Analysis) พบวา ตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 จํานวน 3 ตัว คือ 
ความมั่นคงในงาน (X8) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .518 ความสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน (X9) มีอิทธิพลในทิศ
ทางบวก มีขนาด .226 และความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (X2) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .178 ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการพยากรณความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนอร
ทเทิรน ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้ 

Y = 0.327 + 0.518X8 + 0.226X9 + 0.178X2 
  ZY = 0.614Z8 + 0.261Z9 + 0.247Z2 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 

กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 91 คา มีคาบวก 
80 คา มีคาลบ 11 คา และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 70 คา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง -
.42 ถึง .82 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความจงรักภักดีตอองคกรกับตัวแปรอ่ืน ๆ พบวา ตัวแปร
พยากรณ จํานวน 10 ตัวแปร มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .19 ถึง .44 สอดคลองกับ ธัญธิภา แกวแสง (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันตอองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากร สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) ผลการวิจัยพบวา 1.ระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย 2.ระดับความจงรักภักดีตอ
องคกรโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย 3.ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได  ประเภท 
หนวยงาน ความรูเกี่ยวกับประวัติสหกรณโคนมหนองโพฯ ความภูมิใจที่ไดทํางานในสหกรณโคนมหนองโพฯ ปญหาและ
อุปสรรคในการทํางานท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน  4.ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ประเภท หนวยงาน ความภูมิใจท่ีไดทํางานในสหกรณโคนมหนองโพฯ ปญหาและ
อุปสรรคในการทํางานท่ีแตกตางกันมีความจงรักภักดีตอองคกรไมแตกตางกัน ยกเวนความรูเกี่ยวกับประวัติสหกรณโค
นม หนองโพฯท่ีแตกตางกันมีความจงรักภักดีตอองคกรแตกตางกัน 5.ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับ
ความจงรักภักดีตอองคกร พบวา โดยรวมความผูกพันตอองคกรกับความจงรักภักดีตอองคกรมีความสัมพันธทางบวกอยู
ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับนิศาชล เรืองชู (2557) ไดทําการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับความภักดีในองคกรของพนักงานธนาคารตางชาติแหงหนึ่งในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 28-34 ประดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี/ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ อายุการทํางานนอยกวาหรือเทียบเทา 6 ป พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวม และดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถ 
ดานการบูรณาการทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคกร ดานความสมดุลระหวางงานงานกับชีวิตสวนตัว ดานการ
คํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับดีสวนดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานความ
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มั่นคงและกาวหนาในงาน อยูในระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นตอความภักดีในองคกรโดยรวม และดานพฤติกรรม
ที่แสดงออก ดานความรูสึก ดานการรับรูอยูในระดับมากพนักงานที่มีอายุสถานภาพ ตําแหนงงาน รายไดและอายุงาน
แตกตางกัน มีความภักดีในองคกรโดยรวม และดานพฤติกรรมที่แสดงออก ดานความรูสึก ดานการรับรูแตกตางกัน 

ซึ่งตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 จํานวน 3 ตัว คือ ความมั่นคงในงาน (X8)           
มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .518 ความสัมฤทธ์ิผลในการทํางาน (X9) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .226 และ
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (X2) มีอิทธิพลในทิศทางบวก มีขนาด .178 สอดคลองกับ นิศาชล เรืองชู (2557)         
ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับความภักดีในองคกรของพนักงานธนาคารตางชาติแหงหนึ่งใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 28-34 ประดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี/
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ อายุการทํางานนอยกวาหรือเทียบเทา 6 ป พนักงานมีความ
คิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม และดานส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถ ดานการบูรณาการทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคกร ดานความสมดุลระหวางงานงานกับชีวิต
สวนตัว ดานการคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับดีสวนดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ดานความม่ันคงและกาวหนาในงาน อยูในระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นตอความภักดีในองคกร
โดยรวม และดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดานความรูสึก ดานการรับรูอยูในระดับมากพนักงานท่ีมีอายุสถานภาพ 
ตําแหนงงาน รายไดและอายุงานแตกตางกัน มีความภักดีในองคกรโดยรวม และดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดาน
ความรูสึก ดานการรับรูแตกตางกัน และสอดคลองกับ ปริตา จิตรจรูญ (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
จงรักภักดีของพนักงานของบริษัท ซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด โดยศึกษาการเปรียบเทียบ
ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และแผนกตนสังกัด ปจจัยจูงใจ คือ ดานความสําเร็จในการ 
ทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติและความกาวหนาในการทํางานปจจัย ค้ําจุน คือ ดาน
นโยบายการบริหารขององคกร ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อน รวมงาน เงินเดือนและผลตอบแทน 
และระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานกับตัวแปรตามคือ ความจงรักภักดีของพนักงานตอองคกร โดยสุมกลุมตัวอยาง 
จํานวน 165 คน ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 24–29 ป มีระดับการศึกษา ระดับม.6 
หรือ ปวช. มีรายไดเฉล่ีย 7,500–15,000 บาท สถานภาพโสด สังกัดแผนกการผลิต ปจจัยจูงใจมีอิทธิพลตอความ
จงรักภักดีของพนักงาน ดานความสําเร็จในการทํางานและลักษณะของงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก การยอมรับนับถือและ
ความกาวหนาในการทํางานอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยค้ําจุนท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของพนักงาน ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก นโยบายการบริการงานขององคกร ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ระบบ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินเดือนและผลตอบแทนอยูในระดับปานกลาง พนักงานมีการรับรูตอความจงรักภักดี
ตอบริษัทในระดับมากมีความรูสึกและพฤติกรรมที่แสดงออกตอความจงรักภักดีตอบริษัทในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรเนนการสรางใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกรในทุกดาน ทั้งพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดานความรูสึก 
และดานการรับรู  
 2. ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูใหกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ เชนการประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมขององคกร  
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 3. ควรกลาวชมเชยเมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังหัวหนางานควรเปดโอกาสใหพนักงานไดปฎิบัติงานสําคัญ อันสงผลตอภาพลักษณขององคกร  

4. ควรจัดการสัมมนาเก่ียวกับความจงรักภักดีในองคกรใหแกพนักงาน เพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจที่ถูกตอง
เก่ียวกับความจงรักภักดีในองคกร รวมท้ังกอใหเกิดความตั้งใจในการปฎิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอองคกร 
2. ควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่คาดวาจะสงผลตอความจงรักภักดีในองคกรเชน ความเครียด ในการทํางาน 

ความคาดหวังในการทํางาน บรรยากาศในองคกร เปนตน เพ่ือจะไดนําปจจัยเหลานั้น ไปปรับปรุงใหสอดคลองกับความ
จงรักภักดีในองคกรของพนักงานในวิทยาลัยนอรทเทิรน 

3. ควรขยายขอบเขตเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยใหกวางขึ้น นอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม เชน  การ
สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่มีความครบถวนและถูกตองมากข้ึน
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การพัฒนาระบบคนหาเสนทางที่สั้นท่ีสุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร 
 
The develop the shortest path search system for buses in Bangkok 
 
ผูวิจัย   สกุลรัตน มณีรัตน  
   นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรทเทิรน 
   คเณชาภรณ คชกุล 
   อาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรทเทิรน  
 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดของรถประจําทางใน
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือคนหาเสนทางที่สั้นที่สุด ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย และไดเสนทางท่ีถูกตอง 3) เพ่ือ
ศึกษาคุณภาพระบบคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง เปนการพัฒนาระบบคนหา
เสนทางที่สั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร โดยใชทฤษฎีการคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดของ Dijkstra's 
Algorithm มาประยุกตใชงาน ซึ่งการพัฒนาระบบของการคนหาเสนทางจะแสดงเนื้อหาอยูบนเว็บเพจ โดยระบบ
ทําการเลือกเสนทางมาใหผูใชสามารถตัดสินใจเลือกเสนทางในการเดินทางจากการเลือกตําแหนง ซึ่งตองทําการ
เลือกการเดินทางดวยรถโดยสารประจําทางระหวางจุดตนทางและจุดปลายทางของเสนทางภายในเขตการเดินรถที่  
6 ในกลองขอความโดยใชชื่อสถานที่สําคัญในการคนหา การแสดงผลระบบคํานวณจากระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดในการ
คนหาระบบสามารถแสดงขอมูลระยะทาง ระยะเวลา ราคาคาโดยสาร สายรถเมล แผนที่เสนทาง รวมถึงการขึ้นรถ
โดยสารมากกวาหนึ่งคัน และนอกจากน้ีระบบยังสามารถบํารุงรักษาขอมูลโดยการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลของสถานท่ี
ตางๆ เพื่อใหระบบทํางานไดอยางถูกตองและแมนยําย่ิงขึ้น 

จากการศึกษาผูศึกษาคาดวา หากนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปพัฒนาตอไป จะเปนประโยชนตอการเลือกใช
เสนทางที่สั้นที่สุดระหวางจุดตนทางและจุดปลายทาง เพื่อความสะดวกในการใชงานในอนาคต 
 
คําสําคัญ : พัฒนา คนหาเสนทาง รถประจําทาง  
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to 1) design and develop the shortest path 
search system for buses in Bangkok, 2) search the shortest path, save time save cost and get 
the right path, and 3) investigate the quality of the management system of the shortest path 
search system for buses in Bangkok. Which is a system develop the shortest path search 
system for buses in Bangkok. Apply the Dijkstra's Algorithm theory to search the shortest 
path. The development of the route search system will display the content on the web page. 
The system selects the route to allow the user to decide the route of travel from choosing a 
location. This must choose to travel by bus between the point of origin and destination of 
the route within the bus zone 6 in the message box using the name of the landmark in the 
search. The system display is calculated from the shortest distance in the search. The 
system display is calculated from the shortest distance in the search. The system can display 
distance information, duration, price, fare, bus line, route map. Including more than one bus 
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and also the system can maintain data insert, delete, and update information of various 
locations. Make the system more accurate and successful. 

From the study if the results from the study are further developed. Will be useful for 
choosing the shortest route between the point of origin and destination For ease of use in 
the future 
 

บทนํา 
 ปจจุบันรถโดยสารประจําทาง หรือที่นิยมเรียกกันวา รถเมล เปนระบบขนสงมวลชนระบบหนึ่งที่
ใหบริการบนถนน ถือเปนปจจัยสําคัญในการเดินทาง โดยเฉพาะปจจัยพื้นฐานอยางระบบขนสงมวลชนดวยรถ
โดยสาร (การขนสงทางบก) มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องจากคาโดยสารมี
ราคาถูก การเดินทางดวยรถโดยสารภายในกรุงเทพมหานคร ท่ีอยูภายใตความควบคุมขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ มีเสนทางเดินรถอยูรวมท้ังสิ้นประมาณ 200 กวาสาย แตละสายก็จะมีเสนทางที่แตกตางกันออกไป
ครอบคลุมถนนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดขางเคียงที่มีเสนทางเดินรถตอเนื่องโดยรอบ (วิโรจน, 2548) 
 การคนหาเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครน้ัน มีระบบท่ีใชในการคนหาเสนทาง
เดินรถอยูไมมาก ซึ่งเปนแบบเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Standalone) ตองทําการติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
กอนจึงจะสามารถใชงานได และสามารถคนหาไดเฉพาะสายรถโดยสารประจําทางที่มีอยูเดิมในระบบเทานั้น เนื่องจาก
ระบบที่กลาวมาขางตนไมมีการอัพเดทรายละเอียดของขอมูลใหมๆ เชน ประเภทของรถโดยสารประจําทางและสายรถ
โดยสารประจําทาง เปนตน ทําให ขอมูลเสนทางเดินรถคลาดเคล่ือนไปจากเดิม และผูใชงานเสียเวลาในการคนหาขอมูล
มากขึ้น สวนระบบอินเทอรเน็ตที่ใชอยูในปจจุบันมี 2 รูปแบบดวยกัน คือ แบบสอบถามผานกระทูของผูใชงานซ่ึงถือวา
มีความแมนยํามาก ถึงแมจะมีความแมนยํามากก็ยังมีขอเสีย คือ มีความลาชาในการใหบริการ และอีกรูปแบบหนึ่งคือ 
การพัฒนาแบบจําลองสารสนเทศเพื่อเลือกเสนทางโดยสารรถประจําทางบนพ้ืนฐานอัลกอริทึมพลวัต เอ สตารเปนนํา
แนวคิดการคัดเลือกเสนทางดวยอัลกอริทึมพลวัต เอ สตารมาใชเพื่อคนหาและคัดเลือกเสนทางที่เหมาะสมแกผูใชงาน 
ทําใหชวยคํานวณเวลาและวางแผนการเดินทาง (พงษศิลปและณัฏฐวุฒิสิทธิ์, 2561) 
 ดวยเหตุนี้จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาระบบคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร 
ขึ้นมาเพื่อสรางความสะดวกรวดเร็วแกผูใชงาน ที่ตองการคนหาสถานท่ี ที่ตองการทราบพรอมทั้งสายรถประจําทาง
ตามชวงเวลาท่ีผูใชตองการใชบริการรถประจําทาง โดยสามารถคนหาผานอินเทอรเน็ตได ระบบชวยคนหาเสนทางที่
เหมาะสมจึงมีสวนชวยในการวางแผนการเดินทางและชวยลดงบประมาณคาใชจายในการเดินทางโดยรถประจําทาง
และยังสามารถอํานวยความสะดวกแกผูใชงานบนอินเทอรเนต็ไดอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือคนหาเสนทางที่สั้นที่สุด ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย และไดเสนทางที่ถูกตอง 
 3. เพื่อศึกษาคุณภาพระบบคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
1. หนังสือคูมือเสนทางประจําทางและลายละเอียด ฉบับป 2548-2549 
 จากหนังสือคูมือเสนทางประจําทางและรายละเอียดนั้น ไดถูกรวบรวมขอมูลเสนทางและรายละเอียดของรถ
ประจําทางแตละสายไวอยางครบถวน ครบทุกสาย ที่ใหบริการ ณ เวลานี้ซึ่งการทําครั้งนี้ ไดใชเวลาในการรวบรวม
ขอมูลจากผูที่มีความรู เกี่ยวกับเสนทางรถประจําทางจากหลายๆสวน อาทิ เชน สํานักนโยบายและแผน                
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สวนประสานงานเดินรถ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ กองเดินรถ เขตเดินรถของ ขสมก. หรือ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ บริษัทเดินรถของเอกชน และผูสนใจ ซึ่งไดจัดทํามาเปนคร้ังที่ 7 จากครั้งแรกไดทําการแกไข ปรับปรุงขอมูล 
ทั้งในเร่ืองการลําดับขอมูล ปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบเอกสาร รวมทั้งในสวนของเนื้อหา เชน เพ่ิมเสนทางใหม 
แกไขเสนทางเดิม ลบเสนทางเกาที่ยกเลิกไปแลว จัดการแบงโดยเรียงตามเลขสายตั้งแตสายท่ี 1 ถึงสายท่ี 547  
 สําหรับการรวบรวมขอมูลเสนทางการเดินรถเมล ไดจัดทําการรวบรวมเสนทางรถเมลโดยใชขอมูลพื้นฐาน
จากสํานักนโยบายและแผน สวนประสานงานการเดินรถองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สําหรับสวนอื่นไดทําการ
รวบรวมจาการสํารวจภาคสนามเพ่ือนสมาชิก และประสบการณสวนบุคคล เพื่อนํามาวิเคราะหและนําเสมอใน
รูปแบบเอกสาร หนังสือ พรอมรายละเอียดอื่นๆ เชน อัตราคาโดยสาร, ประเภทรถ, เสนทางการเดินรถ เขตการเดิน
รถ ฯลฯ เปนตน  
2. การแกปญหาโดยการนําหลักการทางคณิตศาสตรมาเพ่ือแกปญหา 
 การแกปญหาโดยใชหลักการคํานวณทางคณิตศาสตร เพื่อนํามาแกปญหา ทฤษฎีกราฟ ซึ่งเปนสาขาหนึ่งใน
คณิตศาสตร ซึ่งสามารถนําไปประยุกตในสาขาอ่ืนไดอีกมากมาย โดยการที่เรานํากราฟไปใชในการสรางตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรชองปญหา เชน ในทางวิทยาศาสตรนักเคมีไดนํากราฟมาสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของโมเลกุลทางเคมี
ซึ่งประกอบไปดวยอะตอมที่เชื่อกันดวยพันธะเคมี โดยใชจุดแทนอะตอมละเสนแทนพันธะเคมี อยางไรก็ตาม ในทาง
คมนาคม ปญหาท่ีพบคือ การเลือกเสนทางในการขนสง เชน การวางแผนในการเดินทางที่ตองผานทุกเสนทาง และเปน
ระยะทางที่สั้นที่สุดซี่งผูที่ประสบปญหานี้ เชน บุรุษไปรษณีย พนักงานจดมิเตอรน้ําประปา/ไฟฟา และผูโดยสายรถ
โดยสารประจําทางเปนตน ปญหาเหลานี้สามารถนํากราฟไปใชสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร และสามารถแกปญหาโดบ
นําความรูทางทฤษฎีกราฟมาใช โดยใหจุดแทนปายจุดจอดรถของรถโดยสารประจําทาง และเสนแทนถนน  
แนวคิดเกี่ยวกับกราฟ  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกราฟจาก สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล (2548) สรุปไดวา กราฟเปนเร่ือง
สําคัญในสาขาวิชาภินทนคณิตศาสตร หรือ คณิตศาสตรไมตอเนื่อง (Discrete Mathematics) ในการประยุกต
กราฟนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตางๆ กราฟที่จะกลาวถึงในท่ีนี้จะกลาวถึงความสัมพันธของจุดและเสน
เชื่อมโยงจุด สวนกราฟในทางคณิตศาสตรนั้น สามารถใชแทนปญหาในโลกของความเปนจริงไดหลายปญหา ไมวา
จะเปนปญหาทางดานฟสิกส เคมี วิทยาศาสตรการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พันธุศาสตร จิตวิ ทยา สังคม
วิทยา และภาษาศาสตร และนอกจากนี้ หลายสาขาทางคณิตศาสตรเชน ทฤษฎีกรุป (Group Theory) ทฤษฎีเมท
ริกซ (matrix theory) ความนาจะเปน (Probability) และโทโพโลยี (Topology) ลวนมีความเกี่ยวของกับทฤษฎี
กราฟทั้งสิ้น เชนการใชกราฟแสดงการหาวิธีเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งดวยรถโดยสารในแผนที่ ซึ่งจุด
แทนดวยสถานท่ีตางๆ สวนเสนเชื่อมแทนดวยถนนหรือเสนทาง และน้ําหนักบนเสนเชื่อมแทนดวยระยะทาง เวลา 
และ คาโดยสารในการเดินทางดวยถนนหรือเสนทางนั้น ๆ  
3. การออกแบบและวิเคราะห Dijkstra’s algorithm 
 Dijkstra’s algorithm เปนหลักการพื้นฐาน โดยนักคณิตศาสตรก็อาศัยรูปภาพเปนตัวแทนของปญหา            
ซึ่งรูปภาพเหลานี้เรียกวา เน็ตเวิรค (Network) หรือ กราฟ (Graph) ซึ่งเน็ตเวิรคนี้ประกอบไปดวย เซตของวงกลมท่ี
เรียกวา โหนด(Node) ซ่ึงใชแสดงอาคารและสถานท่ี และ เชื่อมโยงดวยเสนท่ีเรียกวา อารค (Arc) ซ่ึงใชแสดงถนน
และมีระยะทางเปนตัวกําหนดในการนําเน็ทเวิรคไปใชสวนมากจะใหโหนดแทนเมือง ส่ีแยก ปายรถเมล สถานีรถไฟ 
สําหรับอารคจะนําไปใชเปนตัวแทนของ ส่ิงเชื่อมระหวางโนดตางๆ ไมวาจะเปนถนน รางรถไฟ ทอน้ํา สายเคเบิล 
หรือแมกระท่ังส่ิงที่ไมมีตัวตน เชน ความสันพันธระหวางโหนด หรือ การติดตอเชื่อมโยงระหวางโหนด ในบางครั้ง
บนอารคจะมีตัวเลขท่ีแสดงถึงระยะทางท่ีใชเดินทางระหวางโหนด บนเสนทางนั้นๆ Dijkstra’s algorithm ซึ่งคิด
โดยนาย Edsger Dijkstra เปนการทํางานท่ีทําการคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุด ที่จะใชเดินทางจากจุดเริ่มตนจุดหนึ่งไป
ยังจุดสิ้นสุดใด ๆ บนกราฟ โดยผานเสนทางที่เชื่อมตรง อารคระหวางโหนดตาง ๆ 
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4. ปญหาวิถีสั้นสุด (Shortest path problem) 
ในทฤษฎีกราฟ ปญหาวิถีสั้นสุด (shortest path problem) เปนปญหาท่ีตองการหาวิถีสั้นสุดระหวางจุด

ยอด 2 จุดภายในกราฟ กลาวคือในวิถีสั้นสุดนั้น ผลรวมของน้ําหนักในเสนเชื่อมแตละเสนรวมกันแลวนอยท่ีสุดใน
บรรดาวิถีทั้งหมด เชน 

ปญหาวิถีสั้นสุดอาจแตกตางกันออกไป ตามแตประเภทของกราฟที่กําลังจะดําเนินการ เชน กราฟระบุ
ทิศทาง กราฟไมระบุทิศทาง กราฟผสม กราฟถวงน้ําหนัก หรือ กราฟไมถวงน้ําหนัก เปนตน วิถีสั้นสุดจากจุดยอด u 
ไป v คือวิถีที่มีจุดเร่ิมตนที่ u และจบท่ี v โดยท่ีผลรวมของน้ําหนักในวิถีนั้นนอยท่ีสุดในบรรดาวิถีทั้งหมดจาก u ไป 
v สําหรับกราฟไมถวงน้ําหนัก นิยามใหวิถีสั้นสุดคือวิถีที่มีเสนเช่ือมนอยที่สุด 

โดยทั่วไป ปญหาวิถีสั้นสุดจะกําหนดจุดยอด u และ v มาใหและใหหาวิถีสั้นสุดระหวางจุดยอดท้ังคู เรียก
ปญหานี้วาปญหาวิถีสั้นสุดแบบคูเดียว นอกจากน้ียังมีปญหาวิถีสั้นสุดอยูดวยกันอีก 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 ปญหาวิถีสั้นสุดแบบแหลงตนทางเดียว เปนปญหาท่ีตองการหาวิถีสั้นสุดจากจุดยอด v ไปจุด
ยอดอ่ืนๆทั้งหมดในกราฟ 

รูปแบบที่ 2 ปญหาวิถีสั้นสุดแบบแหลงปลายทางเดียว เปนปญหาท่ีตองการหาวิถีสั้นสุดจากจุดยอด
ทั้งหมดมาที่จุดยอด v ปญหานี้ในกรณีของกราฟไมระบุทิศทางสามารถแกไดทันทีโดยมองปลายทางเปนตนทาง 
แลวแกไขปญหาวิถีสั้นสุดแบบแหลงตนทางเดียวแทน ในกรณีกราฟระบุทิศทางก็สามารถลดรูปปญหามาเปนปญหา
วิถีสั้นสุดแบบแหลงตนทางเดียวไดเชนกัน โดยกลับเสนเชื่อมจากจุดยอด a ไป b เปน b ไป a กอน แลวแกไข
ปญหาวิถีสั้นสุดแบบแหลงตนทางเดียวจาก v แทนฃ 

รูปแบบท่ี 3 ปญหาวิถีสั้นสุดแบบทุกคู เปนปญหาที่ตองการหาวิถีสั้นสุดจาก u ไป v สําหรับทุกๆจุดยอด u 
, v ภายในกราฟ 

สังเกตวาปญหาแตละรูปแบบสามารถแกไดโดยการแกปญหาวิถีสั้นสุดแบบคูเดียวหลายๆคร้ัง อยางไรก็
ตาม การแกไขปญหาในแตละรูปแบบมีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไปซ่ึงทําใหมีประสิทธิภาพมากกวาการแกปญหา
ปญหาวิถีสั้นสุดแบบคูเดียวหลายๆ ครั้ง 

อันที่จริง ณ ปจจุบัน ยังไมมีขั้นตอนวิธีใดที่กรณีเลวรายสุดสามารถแกปญหาวิถีสั้นสุดแบบคูเดียวโดยที่มี
ประสิทธิภาพดานเวลามากกวาปญหาวิถีสั้นสุดแบบแหลงตนทางเดียวได[1] ดังนั้นเม่ือตองการแกปญหาวิถีสั้นสุด
แบบคูเดียว โดยทั่วไปก็จะแกปญหาวิถีสั้นสุดแบบแหลงตนทางเดียวจนไดคําตอบท่ีตองการและจบขั้นตอนวิธี 
อยางไรก็ตาม สําหรับกราฟพิเศษบางประเภทสามารถแกปญหาวิถีสั้นสุดแบบคูเดียวโดยการคํานวณลวงหนาได 
เชน กราฟตนไม กราฟเสนตรง วัฏจักรกราฟเดียว เปนตน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กิตติเดช และ เกียรติศักดิ์ (2552) ไดทําการศึกษาเร่ือง ระบบคนหาเสนทางหลักที่สั้นท่ีสุดและเสนทางรอง
โดยใชขั้นตอนวิธีระบบมด ในการพัฒนาระบบ พบวาใหผลเปนท่ีนาพอใจ โดยสามารถชวยอํานวยความสะดวกใน
การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดสะดวกและรวดเร็วข้ึนเนื่องจากระบบสามารถคํานวณหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุด
และเสนทางอ่ืนๆ พรอมทั้งแสดงรายละเอียดตางๆ ใหกับผูใชเพื่อใหผูใชสามารถตัดสินใจไดวาควรเลือกใชเสนทาง
ไหนในการเดิน เพื่อหลีกเลี่ยงจากการจราจรที่แออัดในเขตกรุงเทพมหานครจากการพัฒนาระบบไดมีการทดลองใช
งาน และทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูเชี่ยวชาญดาน คอมพิวเตอรจํานวน 5 คน และกลุมผูใชงานทั่วไปจํานวน15 คน โดยผลจากการวิเคราะหขอมูล
ของความพึงพอใจในโปรแกรม พบวาผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจในโปรแกรมอยูในระดับดี 
เนื่องจากระบบสามารถประมวลผลและแสดงผลลัพธไดตรงตามความตองการโดยไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 สวนกลุมผูใชงานทั่วไปมีความพึงพอใจในโปรแกรม อยูในระดับดี โดยไดคาเฉลี่ย
เทากับ 4.14 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ดังนั้น สามารถสรุปไดวา ระบบการคนหาเสนทางหลักที่สั้น


�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ที่สุดและเสนทางรองโดยใชขั้นตอนวิธีระบบมดมีความพึงพอใจอยูในระดับท่ีดี  ในอนาคตอาจนําระบบในการชวย
ตัดสินใจเขามารวมกับระบบการคนหาเสนทางหลักท่ีสั้นท่ีสุดและเสนทางรองโดยใชขั้นตอนวิธีระบบมด เพื่อ
สามารถวิเคราะหหาเสนทางที่ดีที่สุดแทนการตัดสินใจของผูใชงานเอง โดยคํานึงถึงระยะทาง สภาพการจราจร 
สภาพพ้ืนผิวถนน และความกวางของถนน และนําปจจัยตางๆ มาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือหาเสนทางท่ีผูใชควรจะ
เดินทาง เนื่องจากในสมการการหาเสนทางของอาณาจักรมดสามารถเพิ่มตัวแปรหรือปจจัยตางๆและกําหนดคาถวง
น้ําหนักเขาไปไดในตัวสมการ ทํางายตอการเพิ่มหรือลดปจจัยที่นํามาใชในการพิจารณาหาเสนทาง 

ราชการ และ สุนันฑา (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบหาเสนทางที่เหมาะสมโดยวิธีระบบ
มดและ Dijkstra’s algorithm จากการดําเนินงานทดสอบวัดประสิทธิภาพระหวางวิธีระบบมดและ Dijkstra’s 
algorithm ซึ่งวิธีระบบมดจะใหผลเฉลยการคนหาเสนทาง มีจํานวนคําตอบที่มีหลากหลายแต Dijkstra’s 
algorithm จะใหผลเฉลยเพียง 1 คําตอบเทานั้นและเปนคําตอบที่ดีเพียงคําตอบเดียวเทานั้น ทําใหสรุปไดวาการ
ใหผลเฉลยคําตอบที่มีหลากหลายสามารถทําใหเกิดทางเลือกที่มากข้ึนและสามารถใชคําตอบในการแกปญหาไดมาก
ขึ้นดวยวิธีระบบมด มีความเหมาะสมกับการใชงานในสภาพเสนทางในปจจุบันเพราะ เมื่อเสนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด
เกิดมีปญหา เนื่องเหตุผลดวยเหตุใดๆก็ตาม เชนเน่ืองจากการกอสราง หรือเสนทางทางชํารุดก็ตาม เราก็จะสามารถ
รูวาเสนทางที่เหมาะสมเสนรองตอไปคือเสนทางใด โดยที่เราไมตองมาทําการคนหาอีกครั้ง หากเปรียบเทียบกับ 
Dijkstra’s algorithm แลว วาถึงไดเสนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็ตามหากเสนทางนั้นมีปญหาเกิดขึ้นมา ก็จะไมหา
เสนทางที่เหมาะสมรองลงมาได สิ่งที่ทําไดอยางเดียวคือการคนหาเสนทางท่ีเหมาะสมใหมเทานั้น ซึ่งจะทําใหเกิด
การเสียเวลาอยางย่ิง เพราะหากถามีจํานวนโหนดมากแลว Dijkstra’s algorithm จะใชเวลามากในการคนหา
เสนทาง แตละครั้งวิธีระบบมดยังสามารถนําไปประยุกตใชในงานตางๆไดอีกมากมายไมว าจะเปนงานทางดาน 
เครือขาย ทางดานขนสง ทางดานการเดินรถ เชน หากระบบไมสามารถเช่ือมตอกันได ระบบสามารถใชเสนทางอื่น
ในการเชื่อมตอเพื่อแกปญหาไดอีกทาง การสงสินคาจากแหลงผลิตสินคาไปยังศูนยเก็บสินคา การเลือกเสนทางใหม
เมื่อเสนทางในการขนสงนั้นเกิดปญหา เปนตน 

หากมีการประยุกตใช Dijkstra’s algorithm และวิธีระบบมดเขาดวยกัน เพื่อใหไดผลเฉลยในการคนหา
เสนทางที่สั้นที่สุดและไดเสนทางรองไดที่แนนอนจะสามารถทําใหเกิดประโยชนตอไปไดอยางมาก 

อุษา และ จิรารัตน (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการคนหาเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ระบบการคนหาเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพบนพ็อกเก็ตพีซีนี้ สามารถใชงานไดจริง จากการทดสอบบนเคร่ืองพ็อกเก็ตพีซีนั้น พบวามีประโยชนตอผูใช 
ซึ่งชวยใหทราบเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางมากขึ้น ทําใหผูใชไดมีโอกาสคนหาและเลือกเสนทางการเดิน
รถจากรถโดยสารประจําทางเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางไดรวดเร็วมากข้ึน อยางไรก็ตามในการพัฒนาระบบนี้ไดพบ
ปญหาและขอจํากัดของระบบดังนี้คือ 

1. ขอบเขตการทํางานนั้น ยังไมครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท้ังหมดบนพ็อกเก็ตพีซี 
2. จากการทดสอบแลวนั้น พบวาผูใชมีความจําเปนในการเดินทางแบบสองเสนทางหรือมากวาสอง

เสนทาง ระบบไมไดครอบคลุมถึงการเดินทางสองเสนทางหรือมากกวาสองเสนทาง 
3. จากการทดลองใชงานจริงแลวนั้น ผูใชบริการไมสามารถพิมพขอมูลที่ตองการคนหาเองรวมดวยได ใน

กรณีที่ไมมีขอมูลนั้นใหผูใชเลือกในรายการที่มีของระบบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาระบบคนหาเสนทางท่ีสั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยมีขั้นตอนวิธี
ดําเนินงานในการศึกษาดังนี้ 
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 1. การศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมูล จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลในการคนหาเสนทางเดินรถ
โดยสารประจําทางในปจจุบัน มีการคนหาเสนทางการใชรถโดยสารประจําทางอยูหลายรูปแบบ ตางๆ ซึ่งอาจทําให
ไดรับขอมูลเสนทางเดินรถลาชาและคลาดเคลื่อนไปจากเวลาที่ตองการเดินทาง ระบบงานสามารถคนหาไดเฉพาะ
สายรถโดยสารประจําทางที่ผานบริเวณนั้นๆ ทําใหเสียเวลาในการคนหา และใชเวลานานในการเดินทาง  
 2. การวิเคราะหปญหา ผูวิจัยไดเล็กเห็นปญหาการคนหาขอมูลการเดินทางโดยใชรถโดยสารประจําทางมี
ความลาชาและมีความคลาดเคลื่อนไปจากเวลาท่ีตองการเดินทาง จึงไดทําการระบบการพัฒนาระบบคนหาเสนทาง
ที่สั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหแกผูที่ใชบริการ โดยระบบไดเลือก
ทางเลือกใหกับผูใชรถโดยสารประจําทาง เพื่อเปนการแกไขปญหาการคนหาการใชรถโดยสารประจําทางท่ีมีความ
ลาชา และมีความคลาดเคลื่อน  
 3. การวิเคราะหและออกแบบ จากการวิเคราะหปญหาจึงไดทําการพัฒนาระบบชสําหรับการใชรถโดยสาร
ประจําทางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวยขอมูลของสายรถประจําทาง ปายหยุดรถโดยสารประจําทาง 
ประเภทของรถโดยสารประจําทาง และแผนที่เสนทางการเดินรถ ทําใหระบบมีความสามารถในการคนหาขอมูลที่
ตองการ เชน สถานท่ีที่ตองการทราบ ระบบสามารถบอกสายรถโดยสารประจําทาง พรอมระยะทาง ประเภทของ
รถโดยสารประจําทางที่ผาน และแผนที่ในการเดินทาง ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหแกผูที่ใชบริการ โดยระบบ
ไดเลือกทางเลือกใหกับผูใชรถโดยสารประจําทาง เพื่อเปนการแกไขปญหาการคนหาการใชรถโดยสารประจําทางที่มี
ความลาชา และมีความคลาดเคลื่อน  
 4. การพัฒนาระบบงาน จากการวิเคราะหระบบการพัฒนาระบบคนหาเสนทางที่สั้นท่ีสุดของรถประจํา
ทางในกรุงเทพมหานคร ทําใหสามรถออกแบบหนาระบบและฐานขอมูลใหตอบสนองความตองการของผูใชงานได
สะดวกและถูกตอง ไมวาจะเปนการคํานวณหาเสนทาง การคํานวณคาใชจายและการโดยไมมีการเปลี่ยนหรือตอรถ
โดยสารประจําทาง 
 5. ทดสอบระบบและแกไขปรับปรุงขอผิดพลาด จากการพัฒนาระบบคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดของรถประจํา
ทางในกรุงเทพมหานคร ผูพัฒนาไดนําระบบไปใชกับกลุมตัวอยางผูใชบริการรถโดยสารประจําทาง ซึ่งเมื่อเกิด
ปญหาหรือขอผิดพลาดขึ้น ทางผูจัดทําไดทําการปรับปรุงแกไขขอมูลระบบโดยทันที 
 6. การประเมินผล จากการพัฒนาระบบคนหาเสนทางที่สั้นท่ีสุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร 
ผูพัฒนาไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานโดยการใชวิธีแจกแบบประเมินใหแกกลุมตัวอยางผูใชบริการรถโดยสาร
ประจําทาง ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลจะนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชสูตร เพื่อสํารวจความพึง
พอใจของผูใชระบบและนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการพัฒนา
ระบบโดยใชภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor) ในการติดตอกับฐานขอมูล MySQL ผานทางเว็บ
บราวเซอรซึ่งทําหนาที่บํารุงรักษาขอมูล โดยใชขอมูลการเดินรถของเขตการเดินรถเขตท่ี 6 เปนขอมูลตัวอยางใน
การศึกษา ทดสอบในระบบการพัฒนาระบบคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร และใช 
Dijkstra’s algorithm ในการวิเคราะหการคํานวณหาระยะทางที่สั้นท่ีสุดในการคนหาเสนทาง 
 ผลจากการศึกษาทําใหไดระบบการพัฒนาระบบคนหาเสนทางท่ีสั้นที่สุดของรถประจําทางใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช Dijkstra’s algorithm ในการวิเคราะห คํานวณหาระยะทางที่สั้นท่ีสุด ซึ่งสามารถทําการ
คนหาผานทางเว็บเทคโนโลยี มีฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลจุดจอดรถโดยสารประจําทาง เสนทางการเดินทาง
ของรถโดยสารประจําทาง ระยะทางการเดินรถ ระยะเวลาของการโดยสารรถโดยสารประจําทาง รวมถึงคาใชจาย
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ในการใชโดยสารรถโดยสารประจําทาง ทั้งนี้ผูใชยังสามารถดูแผนท่ีการเดินทางในแตละเสนทางท่ีระบบแสดงผลใน
การคนหาเสนทาง และผูดูแลระบบ ยังสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลได 
 ระบบสารสนเทศตรงตามความตองการของผูใชงาน สามารถเลือกเสนทางโดยสาร รถโดยสารประจําทาง
ตามเงื่อนไขที่ผูใชตองการ โดยการคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดไดถูกตองตามหลักความเปนจริงในการคนหาเสนทางการ
เดินรถโดยสารประจําทาง และระบบก็เอื้ออํานวยใหผูดูแลระบบบํารุงรักษาขอมูล ปรับปรุงขอมูลเสนทางรถโดยสาร
ประจําทาง หรือสถานีตนทางถึงสถานีปลายทางของสายรถแตละสาย ซึ่งเสนทางเดินรถอาจจะเปนเสนทางเกาที่มี
อยูแลว และยังสามารถเพิ่มเติมสายรถโดยสารประจําทางสายใหมพรอมท้ังรายละเอียดสายรถโดยสารประจําทางได 
  

ขอจํากัด และขอเสนอแนะของระบบ 
 1. ระบบในสวนของการคํานวณคาใชจาย ของรถโดยสารประจําทางประเภทรถปรับอากาศบางประเภท 
ยังไมสามารถคํานวณคาใชจายไดตามการคํานวณคิดคาโดยสารของบริษัทขนสง เน่ืองจากคาโดยสารในแตละปายมี
ราคาตางกันไปตามประเภทรถโดยสารที่ใหบริการ 
 2. ระบบยังไมรองรับการเลือกเสนทางที่ผูใชตองการผาน หรือเลี่ยงท่ีจะผานเสนทางนั้นๆ 
 3. ควรเพิ่มการคนหาเสนทางที่ตองการโดยสามารถเลือกเสนทางที่ตองการผาน หรือไมตองการผานได  

4. ควรเพิ่มระบบท่ีสามารถจัดการขอมูลคาใชจายในการเดินทางได เชน สามารถใหทางผูประกอบการเดิน
รถโดยสารประจําทางเปนผูจัดการขอมูลราคาคาโดยสาน เปนตน 

5. นําสัญญาณไฟจราจรและสภาพการจราจร มาวิเคราะหรวมกันกับระบบในการคนหาเสนทางรอง เพื่อ
สนับสนุนผูใชงาน โดยคํานึงถึง สภาพการจราจร โดยนําปจจัยตางๆ เชน จํานวนปริมาณความหนาแนนของรถใน
ชวงเวลาตางๆ หรือจะเปนจํานวนสัญญาณไฟจราจรในเสนทางนั้นๆ มาวิเคราะหคํานวณในการคนหาเสนทา งท่ีที่
เหมาะสมตามที่ผูใชตองการ 

 
ภาพที่ 1 แสดงหนาเว็บหลักที่ใชในการคนหาเสนทาง 

 
ภาพที่ 2 แสดงการคนหาชื่อในเมนู Text Box ปายรถโดยสารประจําทาง 
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ภาพท่ี 3 แสดงหนาการคนหา โดยบอกระยะทาง เวลา คาใชจายในการเดินทาง 

 

อภิปรายผล 
 จากการใช Dijkstra’s Algorithm ในการคํานวณหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุด และคํานวณคาใชจายและเลือก
เสนทางโดยสารรถโดยสารประจําทางตามเง่ือนไขท่ีผูใชระบุตองการ คือ ตองการคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุด ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา ระบบท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถรองรับความตองการของผูใชงานระบบได แตดวยจํานวนขอมูลในระบบมี
จํานวนนอยทําใหการใช Dijkstra’s Algorithm ในการคํานวณหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุด และคํานวณคาใชจายผล
ประมวลผลไดอยางรวดเร็ว และแมนยํา หากมีการเพ่ิมจํานวนของขอมูลในระบบเพ่ิมมากขึ้นใน ระบบอาจมีการ
ประมวลผลที่ชาลงได 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดของรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร คณะ
ผูจัดทําขอขอบคุณ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และผูเก่ียวของที่ใหคําชี้แนะแนวทางในการทําวิจัยในครั้ง 
รวมไปถึงการใหขอมูลตางๆ และระบบงานเดิมขององคกรเพ่ือนํามาเปนกรณีศึกษา คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่ง 
การศึกษาคนควาคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเกิดประโยชน 
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บทคัดยอ 
ในการศึกษาเรื่องรูปแบบการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติ กรณีศึกษาถ้ําหลวง ขุนน้ํา

นางนอน จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ือสรางรูปแบบในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา
ในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียตอผูประสพภัย และทีมงานเจาหนาที่ ที่เขาชวยเหลือ 
เพื่อประหยัดงบประมาณทั้งภาครัฐ และเอกชน และเพื่อสรางนวัตกรรมรูปแบบท่ีใชเปนแนวทางในการแกปญหาใน
สถานการวิกฤติจากภัยธรรมชาติ  

จากการมาเยือนของภัยธรรมชาติที่ไมไดบอกกลาวกันลวงหนา ณ จุดนัดพบที่ถ้ําหลวง ขุนน้ํานางนอน 
จังหวัดเชียงราย โดยนักฟุตบอลพรอมดวยโคช รวมทั้งสิ้น 13 คน รับอาสาไปตอนรับภัยธรรมชาติโดยไมไดเตรียม
ตัว ขาวนี้ไดแพรสะพัดไปท่ัวโลกถึงการติดอยูในถํ้าที่ถูกคุกคามโดยน้ําฝนท่ีตกลงมาเขาสูถ้ําเปนจํานวนมหาศาล ไร
ทางออก และในเวลาเดียวกันก็ปราศจากทางเขาดวยเชนกัน เหตุการณถูกบีบบังคับในเรื่องของการขาดน้ํา ขาด
อาหาร ขาดอากาศหายใจ ซ่ึงทาทายหนวยงานท่ีเขามาชวยเหลือทั้งภายนอกประเทศ และภายในประเทศ ไมวาจะ
เปนนักดําน้ําท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก แตความสําเร็จในคร้ังนี้ตองแลกกับการสูญเสียชีวิตของอดีตหนวยซีลจาก
กองทัพเรือไทยเขาคือ จ.อ.สมาน กุนัน หรือจาแซม  นําความเสียใจมาสูคนในครอบครัว และคนไทยทั้งประเทศที่
ติดตามขาวการชวยเหลือชีวิตเปนอยางมาก สรุปผลการวิจัยไดวาเกิดจากปญหาดานความเสี่ยง ดานเวลากับการ
วางแผน เตรียมพรอมดานสุขภาพอนามัย อภิปรายผลเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของผูนําปฏิบัติตอผูประสพ
ภัย และทีมงานเจาหนาที่ที่เขาชวยเหลือไดรับความปลอดภัยสูงสุด สงผลใหประหยัดงบประมาณท้ังภาครัฐ และ
เอกชน และนําประสบการณมาสรางเปนบทเรียนการเรียนรูใหมหรือเรียกวานวัตกรรมรูปแบบท่ีใชเปนแนวทางใน
การแกปญหาในสถานการวิกฤติจากภัยธรรมชาติได 
 
คําสําคัญ : ภัยธรรมชาติ, การแกปญหา, วิกฤต  
 
ABSTRACT 

In the study of pattern for solving problems in crisis situations from natural disasters 
Case study of Tham Luang Kunnam Nang Non. The purpose is to create a pattern of work. 
To be a guideline for solving problems in crisis situations from natural disasters in order to 
reduce losses to the disaster victims and staff to help in order to save budget for both public 
and private sectors and to create innovative models that are used as guidelines for solving 
problems in crisis places from natural disasters.
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From the visit of a natural disaster that was not informed in advance at the meeting 
point at Tham Luang Khunnam Nang Non, Chiang Rai Province By footballers, along with 
a total of 13 coaches, volunteered to welcome natural disasters without being prepared This 
news has spread all over the world in the caves that have been threatened by the rain that 
has fallen into the cave in an enormous amount, without a solution, and at the same time 
without an entrance. The incident was forced in terms of lack of water, lack of food, 
suffocation. Which challenges agencies that come to help both outside the country and 
within the country Whether it is a world-famous diver, but this success must be exchanged 
for the loss of life of the sealed unit from the Thai Navy. He is PO1 Saman Kunan or Jasam
brings condolences to family and Thai people throughout the country. The news of life 
support is very significant. The results of the research can be said to be caused by any 
problems. The leaders treated the victims and the team that received safety assistance 
received a large amount of budget from the government and the private sector and brought 
the experience gained as a guide. To solve problems in a crisis place from natural disasters.

Keywords : Natural Disaster, Problem Solving, Crisis
 

บทนํา 
จังหวัดเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม เปนจังหวัดที่นอกจากเดนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแลว ยังมี

ทัศนียภาพสวยงาม โอบลอมดวยธรรมชาติปาเขา ใคร ๆ ก็อยากมาเท่ียวพักผอน สูดอากาศหายใจเขาเต็มปอด 
สถานท่ีที่กําลังถูกพูดถึงอยูตอนนี้คือ ถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน วนอุทยาน ถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอน ตั้งอยูที่ตําบลโปง
ผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดอยนางนอน มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร มีตํานาน 
ดอยนางนอน  มีอยูหลายเร่ืองเลาดวยกันจากคนโบราณ แตเกือบทุกเรื่องมักจบลงดวยความเศรา  สถานที่เที่ยวที่
นาสนใจ ภายในวนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอน ถ้ําหลวง เปนถ้ําหินปูนขนาดใหญ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อวา
เปนถํ้าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ําเปนหองโถงกวางมาก ภายในถํ้าจะพบกับความงามของ เกล็ด
หินสะทอนแสง หินงอก หินยอย และมีธารน้ําไหลตลอดทั้งปชวงเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน ของทุกป ถ้ําหลวง
จะปดไมใหนักทองเท่ียวเขาไปชมพ้ืนที่ถ้ํา เนื่องจากมักมีน้ําหลากเขาไปขางใน อาจทําใหเกิดอันตรายได สําหรับ
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมคือ เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน (เอ็มไทย. 2561) สถานท่ีทองเที่ยว สถานที่พักผอนของ
คนเราแตกตางกันไปตามฐานะ โอกาส  เวลา และสถานที่ หากอยูในเมือง หางสรรพสินคาเปนแหลงที่มีผูคนมาเดิน
เลนพักผอนหากิจกรรมทําได หนึ่งในสถานท่ีของเด็กๆ ที่มีโอกาสไมมากนักโดยเฉพาะทีมฟุตบอลเด็กจากจังหวัด
เชียงรายประกอบไปดวยเด็กนักเรียนหลากหลายโรงเรียนมารวมตัวกันเพื่อเลนฟุตบอลภายใตชื่อทีม  หมูปา จํานวน  
12 คน รวมโคชอีก 1 คน รวมเปน 13 คน  ไดปรึกษาวางแผนไปเตะบอลอุนเคร่ืองบนดอย หลังจากเตะบอลเสร็จจึง
พากันไปถํ้าหลวง เร่ืองราวเริ่มตนในวันที่ 23 มิ.ย. 2561 อันเปนวันคลายวันเกิดครบ 17 ปของนายพีรพัฒน สม
เพียงใจ หรือนองไนท เปนนักเรียนจาก ร.ร.แมสายประสิทธิ์ศาสตร หลังจากท่ีเขาและเพื่อน ๆ ทีมหมูปา พรอมดวย
ผูชวยผูฝกสอน หรือ โคชเอก นายเอกพล จันทะวงษ ไดซอมฟุตบอลเสร็จแลว ทุกคนกจึงปนจักรยานมุงหนาไปที่ถ้ํา
หลวง เพื่อที่จะฉลองวันเกิดใหกับนองไนท กอนเขาไปภายในถ้ํา พวกเขาไดทิ้งกระเปา พรอมทั้งจอดรถจักรยานไว
ตรงทางเขาถ้ํา พกเพียงไฟฉายไป แตฝนที่ตกอยางหนักในชวงเวลานั้น ทําใหเกิดน้ําทวมปดปากถํ้าจนทําใหพวกเขา
ตองติดอยูภายใน  (หนังสือพิมพขาวสด. 2561) เทือกเขาขุนน้ํานางนอนไดชื่อเพราะวา หากมองในดานดี เทือกเขา
นี้จะมีลักษณะคลายผูหญิงนอนหงาย ทอดกายเปนเขตแดนก้ันระหวางไทยกับเมียนมา ภายในเทือกเขายังมีถ้ําหลวง
ซึ่งมีความยาวของระบบโถงถ้ําภายในถึง 10 กิโลเมตร และเปนถํ้าที่มีความใหญติดอันดับ 4 ของประเทศ แมถํ้าจะดู
สงบเงียบสวยงามในหนาแลง แตในถํ้านั้นมีปายเตือนไววาหามเขาถ้ําตั้งแตเดือน ก.ค. เปนตนไป เนื่องจากเม่ือน้ํา
หลากมา ถ้ําหลวงก็จะกลายเปนสถานที่อันตรายแบบสุดขั้ว เพราะน้ําอาจทวมสูงไดถึง 5 เมตรในบางแหง โจชัว 
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มอรริส มัคคุเทศกทองถิ่นบอกกับบีบีซีวา ในชวงฤดูฝนน้ําจะหลากมาพรอมกับโคลนจํานวนมาก จนทําใหแทบมอง
ไมเห็นอะไร เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหมสําหรับชาว อ.แมสาย เมื่อบรรดาผูปกครองทราบแลววา ลูก ๆ เขาไปเลนในถ้ํา
หลวงผานแอปพลิเคชันสนทนา ในวันที่ฝนตกหนัก มีอยางเดียวคือพวกเขาตองมุงหนาสูถ้ําเพื่อตรวจสอบเม่ือถึงปาก
ถ้ํา สิ่งที่พวกเขาพบก็คือ รถจักรยานถูกจอดท้ิงไว เชนเดียวกันกับกระเปาและรองเทาฟุตบอล ที่ถูกวางไว ในขณะ
ปริมาณน้ําที่ไหลเขามาในถ้ํามีจํานวนมาก เนื่องจากฝนตกตอเนื่องมาหลายวัน ขอมูลจากญาติที่ออกมาท่ีไดสนทนา
กับเด็ก ๆ เม่ือออกมาแลวบอกวา เม่ือเขาไปไดสักพักก็เกิดน้ําทวมฉับพลันภายในถ้ํา ทําใหพวกเขาตองถอยรนหนีน้ํา
เขาไปลึกภายในถ้ํามากยิ่งขึ้น ถามวาลึกขนาดไหนนั้น จุดที่ทีมดําน้ําจากอังกฤษเจอเด็ก ๆ ก็คือ บนเนินนมสาว ซึ่ง
อยูลึกเขาไปราว 4 กิโลเมตรจากปากถํ้า ซึ่งเลยจุดที่เรียกวา หาดพัทยา เขาไปอีก สวนภายนอกถ้ําหลวงนั้น 
ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือทีมหมูปาก็ดําเนินการไปอยางเขมขน ไมวาจะเปน ทีมนักทําลายใตน้ําจูโจมหรือ
หนวยซีล ตํารวจ หนวยกูชีพอื่น รวมไปจนถึงกลุมจิตอาสาตางระดมกําลังกันเพื่อสนับสนุนภารกิจนี้ใหสําเร็จ
ลุลวง อีกทางหนึ่งท่ีคิดวาชวยไดคือการสวดมนต ออนวอนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใหชวยใหเจาหนาที่คนหาเด็ก ๆ หมูปาได
โดยเร็ว และชวยใหเด็ก ๆ ปลอดภัย  

เร่ืองราวปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือเด็ก ๆ หมูปา มิใชเร่ืองเล็ก ๆ ของ อ.แมสาย จ. เชียงรายเทานั้น 
หากแตเพราะปฏิบัติการคร้ังนี้ตองการกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการดําน้ําในถ้ําท่ีน้ําทวม ทําใหกลุมกูภัยนานาชาติ
เดินทางเขามา กลุมแรกเดินทางมาถึงพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบดวย กลุมผูเชี่ยวชาญดานการกูภัยของกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา นักดําน้ําในถ้ําจาก สหราชอาณาจักร เบลเยียม ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย 
ลาว และจีน  ที่สงผูเชี่ยวชาญดานการกูภัยเขามาชวย ตลอดการคนหา เจาหนาที่กูภัย นักดําน้ําจากนานาชาติ ตอง
เผชิญกับความยากลําบาก ไมใชเพียงอุปสรรคจากน้ําทวมสูง แตยังรวมไปถีงลักษณะทางกายภาพของโพรงถ้ําใตน้ํา
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังน้ําทวม บางจุดก็เต็มไปดวยโคลนตม ทําใหทัศนวิสัยในการมองเห็นยากลําบากมาก
ขึ้น ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จก็อยูที่นั่น คํากลาวนี้มักเปนจริงเสมอ เพราะหลังจากนั้นเพียงวันเดียว นัก
ดําน้ําชาวอังกฤษก็มีขาวดีที่ทําใหทุกคนที่เฝารอ "คนแปลกหนาที่อยากเจอที่สุด" ไดดีใจกัน นายจอหน โวลันเธน 
และนายริชารด สแตนตัน นักดําน้ําชาวอังกฤษ ดําน้ําผานโพรงถ้ําที่แคบมืด เพ่ือติดต้ังเชือกนําทาง ในที่สุดทั้งสอง
คนก็เขาถึงหาดพัทยาท่ีคาดวาเด็กจะอยูกัน แตปรากฏวาไมพบรองรอยอะไรตอจากนั้นพวกเขาจึงมุงหนาเขาไปอีก
ไมกี่รอยเมตรก็พบโพรงที่มีอากาศ ทุกครั้งที่มีโพรงอากาศ เราจะโผลขึ้นมาแลวตะโกน สูดอากาศเพ่ือรับกลิ่น จอหน
บอกกับบีบีซี วาวิธีนี้คือขั้นตอนมาตรฐานในการกูภัย "เราไดกลิ่นของเด็ก ๆ กอนที่จะเจอ และไดยินเสียงพวกเขา" 
(วินัย ภูประชาตระกูล. 2561) 

วีระบุรุษผูสละชีพ จาเอกสมาน กุนัน คือบุคคลที่ตองถูกจารึกชื่อในปฏิบัติการชวยเหลือหมูปาคร้ังนี้ ถือวา
เปนวีรบุรุษที่เสียชีวิตระหวางการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเปนเร่ืองที่ไมมีใครคาดคิด และไมตองการใหเกิดขึ้น เหตุเกิดขึ้นใน
วันที่ 6 ก.ค. 2561 ในระหวางที่ลําเลียงถังบรรจุอากาศเขาไปภายในถํ้า เขาไดหมดสติเนื่องจากขาดอากาศทําใหนักดํา
น้ําคูบัดดี้ตองดึงตัวเขาข้ึนมาจากน้ํา และพยายามชวยชีวิตแตก็ไมสามารถย้ือชีวิตของเขาไวได จาสมานตองสละชีพ
ดวยอายุเพียง 38 ปเทานั้น ผานเหตุเสียใจจากการสูญเสียมาแลว ก็พบกับเร่ืองดีใจที่ไดพบเจอเด็กทีมหมูปาแลว ถึง
เวลาที่จะตองเร่ิมปฏิบัติการลําเลียงทีมหมูปาออกจากถ้ําหลวง นายณรงคศักด์ิ โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัด
พะเยา ในฐานะผูบัญชาการศูนยอํานวยการรวมคนหาผูสูญหาย แถลงวา "วันนี้คือ "ดีเดย" โดยเร่ิมปฏิบัติภารกิจตั้งแต
เวลา 10.00 น. โดยมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 13 คน และหนวยซีลไทย 5 คน เขารวมปฏิบัติการ และคาดวาเด็ก
คนแรกจะออกจากถํ้าในเวลาประมาณ 21.00 น.ขณะเดียวกันนั้น สื่อมวลชนไดถูกรองขอใหออกจากพ้ืนที่บริเวณหนา
ถ้ําหลวง เพื่อเปดทางใหการลําเลียงเด็กนักฟุตบอลและโคชออกจากถํ้าไดอยางสะดวกมากข้ึน พรอมจัดสวนที่ทําการ 
อบต. โปงผาเปนศูนยสื่อมวลชนแหงใหมแทน ตลอด 3 วันนับจากน้ัน สมาชิกหมูปาก็ทะยอยถูกลําเลียงออกจากถํ้า
หลวง พรอมถูกนําสงตัวไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหดวยรถพยาบาล และเฮลิคอปเตอร อยางปลอดภัย
ทั้ง 13 คน กอนที่พายุฝน และมรสุมลูกใหมกําลังจะเขาในอีกวันถัดมา  (สํานักขาวบีบีซีนิวส. 2561) 
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ดังนั้น ดวยความเปนมา รวมถึงความสําคัญตามที่ไดกลาวขางตนนี้  ผูวิจัยไดเห็นถึงปญหา และโอกาส จึง
สนใจศึกษา วิจัยถึงรูปแบบการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติ เพ่ือสรางรูปแบบในการปฏิบัติงาน 
และเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียตอผูประสพภัย และ
ทีมงานเจาหนาที่ ที่เขาชวยเหลือ รวมถึงประหยัดงบประมาณทั้งภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งสรางนวัตกรรมรูปแบบท่ี
ใชเปนแนวทางในการแกปญหาในสถานการวิกฤติจากภัยธรรมชาติ และกับสภาพแวดลอมปจจุบันได 

 

คําถามการวิจัย 
จากเหตุการณที่ถ้ําหลวง ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย เกิดเหตุการณไมคาดฝนจากภัยธรรมชาติฝนตก

น้ําทวมเปนเหตุใหทีมฟุตบอล ที่กําลังทองเที่ยวสํารวจถ้ําอยูในขณะนั้นไมสามารถออกมาได ตั้งแตวันที่ 23 มิ.ย. 
2561 ถึง 10 ก.ค. 2561 รวม 18 วัน โดยการติดอยูในถ้ํานั้น ไมมีอาหารนอกจากน้ําฝนท่ีตกอยูภายนอกถ้ําแลว        
ซึมผานถ้ําไหลหยดลงมาเทานั้น ในสภาวการณเชนนี้ผูติดถ้ําเสี่ยงตอการขาดอาหาร และขาดอากาศหายใจสูงมาก  
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561 พล.ร.ต.อาภากร อยูคงแกว ผบ.หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เปดเผยวาจาเอก
สมาน กุนัน อายุ 38 ป นักทําลายใตน้ําจูโจม หรือหนวยซีล ท่ีรับภารกิจใหลําเลียงขวดอากาศจากโถงสาม ภายใน
ถ้ําหลวงไปยังจุดตางๆ บริเวณสามแยก ตั้งแต 5 ก.ค. 2561 เวลาเร่ิมดําน้ํา 20.37 น. เมื่อเสร็จภารกิจ ขณะดําน้ํา
กลับไดหมดสติในน้ํา คูดําน้ําไดทําการปฐมพยาบาล (CPR) แตไมไดสติ จึงนํากลับมายังโถงสามเพื่อปฐมพยาบาลอีก
ครั้ง แตก็ยังไมไดสติ และเสียชีวิตลงในเวลาประมาณ 01.00 น. (สนุกดอทคอม. 2561) จากปญหาดังกลาวสรุป
คําถามไดวาจากการท่ีมีเด็กติดอยูในถ้ําเปนเวลา 18 วัน และนักทําลายใตน้ํา หรือหนวยซีลเสียชีวิตนั้นเราจะ
สามารถสรางรูปแบบท่ีใชเปนแนวทางในการแกปญหาในสถานกรณวิกฤติจากภัยธรรมชาติไดอยางไรเพื่อ 

1. ลดระยะเวลาการชวยเหลือของเจาหนาที่ใหนอยกวา 18 วันเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจาก
การขาดอาหารและขาดอากาศหายใจ 

2. ตองไมมีเจาหนาที่เสียชีวิตจากการชวยเหลือ  
3. ประหยัดงบประมาณทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 

วัตถปุระสงคของงานวิจัย   
การวิจัยเร่ืองรูปแบบการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติ  กรณีศึกษาถ้ําหลวง ขุนน้ํานาง

นอน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาใน
สถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียตอ 

1. ผูประสพภัย และทีมงานเจาหนาท่ี ที่เขาชวยเหลือ 
2. ประหยัดงบประมาณทั้งภาครัฐ และเอกชน 
3. สรางนวัตกรรมรูปแบบท่ีใชเปนแนวทางในการแกปญหาในสถานการวิกฤติจากภัยธรรมชาติ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติ กรณีศึกษาถ้ําหลวง ขุนน้ํานางนอน 

จังหวัดเชียงราย  ผูวิจัยไดออกแบบกรอบการวิจัยไดดังนี้ 
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ภาพประกอบท่ี 1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกีย่วของ 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติ กรณีศึกษาถ้ําหลวง ขุนน้ํานาง

นอน จังหวัดเชียงราย  เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากการมาเยือนของภัยธรรมชาติ ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการสรางรูปแบบเพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจาก
ภัยธรรมชาติโดยมีแนวคิดทฤษฎีดังตอไปนี้ 
1. แนวคิดการเอาตัวรอดตัวอยางการเอาตัวรอดของชาวญีปุ่นกรณีแผนดินไหว 

แนวคิดการเอาตัวรอดตัวอยางการเอาตัวรอดของชาวญ่ีปุนกรณีแผนดินไหว และ ทฤษฎีการเอาตัวรอด
จากภัยพิบัติการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติในญี่ปุน เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับแผนดินไหวเมื่อเกิดแผนดินไหว 
หากไมมีความรูเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นอยางถูกวิธีก็อาจทําใหบาดเจ็บหรือไดรับอันตรายถึงแก
ชีวิตได ทางที่ดีที่สุดก็คือการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ วันอยูเสมอ ในแตละ
จังหวัดของประเทศญี่ปุนจะมีศูนยปองกันภัยพิบัติที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขามาเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
แผนดินไหว การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม รวมถึงเขาอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ
ชวยหายใจอยางถูกวิธีดวย 

 

รูปแบบท่ีใชเปน
แนวทางในการ

แกปญหาในสถาน
กรณวิกฤติจากภัย

ธรรมชาติ 

ผลลัพธ 
1.ผูประสพภัยรอดชีวิต 
2.ทีมงานชวยเหลือรอดชีวิต 
3.ลดการสูญเสียทรัพยากรของภาครัฐและเอกชน 

แนวคิดทฤษฎ ี
1.การเอาตัวรอดจากภัยพิบัต ิ
2.ทฤษฎีการวางแผนแบบบูรณาการ3.แนวคิดการเอาตัวรอด
ตัวอยางการเอาตัวรอดของชาวญ่ีปุนกรณีแผนดินไหว 
4.ทฤษฎีภาวะผูนาํ 
5.ทฤษฎีการตัดสนิใจ 

 

ผูชวยเหลือและผูประสพ 
ภัยธรรมชาติ 

ปญหาของผูชวยเหลือ 
1.ขาดความพรอมในเร่ือง
ของอุปกรณที่ใชในการ
ชวยเหลือ และขาดความ
ชํานาญในการใชอุปกรณ        
2.ขาดประสพการณทาํให
ขาดความชาํนาญในการ
ชวยเหลือ 

ผลลัพธ 
1. ผูชวยเหลือเสียชีวิต 
2. ผูประสพภัยติดถ้ําเปน
เวลานานหลายวันเสี่ยงตอ
การเสียชีวิตจากความหิว
และจากโรคภัย 
3. สูญเสียงบประมาณของ
ภาครัฐและภาคเอกชนเปน
จํานวนมาก 
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ดังนั้น การศึกษาหาควารูในขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติตางๆ ไวลวงหนา โดยนําเสนอขอมูลผานหนวยงาน 
โรงเรียนหรือครอบครัว จะชวยใหสามารถเอาตัวรอดเมื่อตกอยูในสถานการณฉุกเฉินไดดีมากขึ้น คูมือเตรียมความ
พรอมกรณีเกิดภัยพิบัติ เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะต่ืนตระหนกเมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติ ผูที่อาศัยอยูในญี่ปุนหรือพื้นที่ๆ  
มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ควรเตรียมความพรอมดวยการเขาไปศึกษาขอมูลที่ศูนยปองกันภัยพิบัติประจําเมือง
ที่อาศัยอยู รวมถึงเขารวมกิจกรรมฝกซอมอพยพของทางโรงเรียนหรือหนวยงานอยางเปนประจํา จัดทําคูมือปองกัน
ภัยพิบัติ เชน คูมือ Tokyo Bousai เตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ คูมือเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติสําหรับชาวตางชาติ 
หมั่นติดตามขาวสารเกี่ยวกับวาตภัย และอุทกภัยจากทางวิทยุหรือโทรทัศนอยูเสมอ รวมถึงติดตามขอมูลอัพเดท
จากเว็บไซตของสํานักอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุน สํานักอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุน  ขอมูลการปองกันภัยพิบัติในกรณีที่มีคําแนะนํา
ใหอพยพ: หากมีคําแนะนําใหอพยพหรือรูสึกไมปลอดภัยกับสถานการณในตอนนั้น ใหรีบอพยพออกมากอนใน
เบื้องตน สําหรับกรณีนี้ ไมควรเขาใกลสถานที่อันตรายที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลม เชน ชายทะเล ริมตลิ่ง 
สวนกรณีน้ําทวมสูงไมปลอดภัยและมีพายุฝนอยางตอเนื่อง ควรตรวจสอบข้ันตอนการอพยพและศูนยอพยพฉุกเฉิน
ลวงหนา เพราะแตละที่จะมีระเบียบและขอแนะนําที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับเมืองหรือจังหวัดนั้นๆ  ศูนยอพยพ
ฉุกเฉินจัดตั้งข้ึนในแตละจังหวัดโดยเฉพาะวิธีการสื่อสารในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในชวงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ สามารถใช
บริการขอความฉุกเฉินสําหรับเหตุภัยพิบัติ หรือ “Disaster Message Services” จากเครือขายผูใหบริการ เชน 
Disaster Message Board (web171), NTT East,  NTT West ฯลฯ  (Study Industry Travel Area. 2018)  
 การจัดทําคูมือสําหรับปองกันภัยพิบัติ หม่ันฝกซอมอยูเปนประจํา ติดตามขาวสารอยูเสมอโดยเฉพาะเวลาท่ี
เราตองทํากิจกรรมตางๆ ในสถานที่เสี่ยงแลวใหสมมุติวาเวลาเกิดปญหาแลวจะแกไขอยางไรใหเตรียมการไวลวงหนา
ทุกครั้งเวลาทํากิจกรรม รวมถึงการบริหารงานแบบบูรณาการ มีเจาภาพ  มีสวนรวม มียุทธศาสตร วิสัยทัศน 
เปาประสงคพันธกิจชัดเจน  รวดเร็วลดขั้นตอน แกปญหาเรงดวนที่เกิดขึ้น  มีประสิทธิภาพประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ 
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหการบริหารงานแบบบูรณาการประสบผลสําเร็จ คือ การพัฒนาสรางวิสัยทัศนแบบคิดใหม
ทําใหม (Rethinking the Future) ไดแก หลักการ (Rethinking Principle) การแขงขัน (Competition)  การบริหาร
องคกร (Control & Complexity) ความเปนผูนํา (Leadership) ระบบเครือขาย (Networking) มีสวนรวม 
(Participating) (หนังสือพิมพไทยนิวส. 2561) 
3. ทฤษฎีการตัดสนิใจ 

ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) เปนการ มองวารัฐบาลควรทาอะไร ไมควรทาอะไร และถาจะลง
มือทําจะทําอยางไร ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนหัวใจของการบริหาร ซึ่งมุงเนนไปที่ผลประโยชนสาธารณะ เปนการ
มองในมิติการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งปนสวนที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะกิจกรรมทุกอยางของมนุษยตองมี
การตัดสินใจซึ่งเปนหัวเล้ียวหัวตอที่สําคัญ เพราะหากตัดสินใจผิดจะทําใหเกิดความลมเหลว แตหากมีการตัดสินใจที่
ถูกตองก็จะมีแตความเจริญรุงเรือง นอกจากนี้ในทฤษฎีดังกลาว Simon ไดแนะนําวา “การบริหารคือ การตัดสินใจ
และเมื่อตัดสินใจแลวควรสงใหผูอื่นนําเอาไปปฏิบัติ”  ทฤษฎีทางเลือกเชิงเหตุผล (Rational Choice Theory) เปน
การมองในมิติเดียวกับทฤษฎีการตัดสินใจ คือมองในมิติการตัดสินใจ ของผูบริหาร ในทฤษฎีทางเลือกเชิงเหตุผลเปน
การขยายทฤษฎีการตัดสินใจซึ่งมุงเนน ไปที่อรรถประโยชนสูงสุดของคน โดยตองเลือกวาจะทําอะไรกอนทําอะไร
หลัง (อัยรวี วีระพันธพงศ. 2558) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
           การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณเจาะลึก  
(In-depth Interview) กลุมตัวอยางคือ ผูที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการชวยเหลือบรรเทาสาธารณะภัย 
จํานวน 15 คน ผูที่มีประสพการณตาง ๆ จากภัยพิบัติ จํานวน 15 คน หลังจากท่ีไดขอมูลจากการสัมภาษณ และ
รวบบรวมขอมูลจากสื่อตางๆ แลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาแบงกลุม เพื่อทําการแยกประเภทของขอมูล แลวตัดขอมูลที่
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ไมมีความจําเปนออกไปที่เรียกวาการลดทอนขอมูล เมื่อลดทอนขอมูล จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดลดทอดดังกลาวมา
ใหรหัสขอมูล Coding ที่ไดลดทอนออกมาเปนหัวขอใหญ และใสรหัสขอมูลหัวขอยอยตอไป จากนั้นจึงนํามาสรุปวา
ขอมูลที่ไดมานั้นสอดคลองหรือไมสอดคลองกับทฤษฎีอยางไร เพื่อนําไปวิเคราะหสรุปผล อภิปรายผล และเปน
ขอเสนอแนะตอไป 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย           
การวิจัยรูปแบบการแกปญหาในสถานการณวิกฤติจากภัยธรรมชาติ กรณีศึกษาถํ้าหลวง ขุนน้ํานางนอน 

จังหวัดเชียงราย   จากเหตุการณดังกลาวใหทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต 1 คน คือจาแซมนั้น จากขอคนพบสรุปผลได
วาเกิดจากปญหาดานความเสี่ยงซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาตามวัตถุประสงคขอที่ 1.ผูประสพภัย และ
ทีมงานเจาหนาที่ที่เขาชวยเหลือ ไดรับความปลอดภัย  ดานเวลากับการวางแผน เตรียมพรอมดานสุขภาพอนามัย 
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาตามวัตถุประสงคขอที่ 2.ประหยัดงบประมาณทั้งภาครัฐ และเอกชน และการ
วิจัยในครั้งนี้ทําใหเกิดรูปแบบที่ใชเปนแนวทางในการแกปญหาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 3.สรางนวัตกรรม
รูปแบบท่ีใชเปนแนวทางในการแกปญหาในสถานการวิกฤติจากภัยธรรมชาติ 
ผลที่ไดจากการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ 

1. ดานความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของทีมงาน พล.ร.ต.อาภากร กลาวอีกวาอยางไรก็ตามขณะนี้มี
อดีตซีลเปนอาสาสมัครชวยงานอีกหลายคนซึ่งซีลมีหนาที่เปนหัวหมูทะลวงฟนในเหตุการณนี้ ถูกฝกมาใหทํางานใน
ภาวะความเส่ียงตลอดเวลา ดังนั้น ความเจ็บปวยและเสียชีวิตเปนสิ่งที่ตองเผชิญ สุดทายก็มีผูเสียชีวิต 1 คนคือ    
จ.อ.สมาน กุนัน หรือจาแซม เสียชีวิตเนื่องจากหมดสติขาดอากาศขณะดําน้ํากลับ สอดคลองกับการใหสัมภาษณ
ของนักดําน้ําชาวอังกฤษที่กลาวไววาหนวยซีลของไทยทํางานบนความเสี่ยงท่ีผิดหลักความปลอดภัยของการดําน้ําใน
ถ้ํา โดยเจสัน มัลลินสัน ไดกลาวไวในการใหสัมภาษณ (หนังสือพิมพขาวสด. 2561) 

2. ดานเวลากับการวางแผน พล.ต.ฉลองชัย กลาววา ปจจัยสําคัญคือเวลาทําใหตองปรับแผนตลอด จากที่
หลายคนสอบถามถึงความปลอดภัยของเด็กในสภาวะที่ตองอยูในถ้ํา ลาสุดเจาหนาที่กําลังเรงนําทออากาศพัน
สายโทรศัพทสนามเพื่อเขาไปถึงเด็กใหเร็วที่สุดเพื่อเติมออกซิเจนใหเด็กจากดานนอก และหากโทรศัพทสนามถึงเนิน
นมสาว เด็ก ๆจะไดคุยกับพอแม ขณะท่ีดานบนมีอากาศยานบินหาปลองโพรง ซึ่งสวนใหญที่พบเปนโพรงตัน หาก
โพรงใดมีน้ําซึมซับเขาถ้ําจะอุดไมใหน้ําเขาไปเติมซึ่งตองรักษาระดับน้ําในถ้ําใหคงที่  และลดลงเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของซีล (หนังสือพิมพไทยรัฐ. 2561) สอดคลองกับผูใหสัมภาษณที่ไมประสงคออกนาม 1 กลาววาการปฏิบัติ
หนาที่ในคร้ังนี้เปนประสบการณใหมอยากตอการคาดเดาทําใหเสียงบประมาณจากภาครัฐ และเอกชนจํานวนมาก
เพราะเราใชเวลาในการทํางานกันนามมากถึง 18 วันแตก็ถือวาเปนบทเรียนใหมที่คุมคา ที่มีประโยชนที่ตองนําไป
ศึกษาเรียนรูหาทางแกไขตอไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนท่ัวไปและที่สําคัญเรื่องเวลาก็เปน
ประโยชนกับผูประสพภัยพิบัติเปนอยางยิ่งในเร่ืองสุขภาพ และจิตใจ 

3. เตรียมพรอมดานสุขภาพ และอนามัย ขณะดําน้ํากลับจากลําเลียงขวดอากาศจากโถง 3 เขาไปสงในถํ้า
แตหมดสติกอน และเสียชีวิตในที่สุด จากการสอบถามทราบวา จ.อ.สมาน รับภารกิจ เม่ือวันที่ 5 ก.ค. 2561 ให
ลําเลียงขวดอากาศจากโถงสามไปวางตามจุดตางๆ บริเวณสามแยก โดยเร่ิมดําน้ําในถ้ําตั้งแตเมื่อเวลา 20.37 น. 
หลังเสร็จภารกิจไดดําน้ํากลับแตหมดสติในน้ําระหวางนั้นคูดําน้ําที่ไปดวยกันไดปฐมพยาบาล (CPR) แตไมไดสติจึง
รีบนํากลับมายังโถง 3 เพื่อปฐมพยาบาลอีกคร้ัง ยังคงไมไดผลและเสียชีวิตเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 6 ก.ค. 
2561 การเสียชีวิตของ จ.อ.สมาน สาเหตุก็คือเปนลมขณะดําน้ําขณะท่ีรองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กลาว
วาการเสียชีวิตของ จ.อ.สมาน เน่ืองจากเปนลมขณะท่ีดําน้ํา สาเหตุอาจเกิดจากรางกายไมแข็งแรงทําใหเปนลมหรือ
เพราะเขามีโรคประจําตัว ตองไปตรวจสอบอีกครั้ง (หนังสือพิมพไทยรัฐ.2561) สอดคลองกับผูใหสัมภาษณที่ไม
ประสงคออกนาม 2 กลาววาผูเขารับการชวยเหลือตองผานการตรวจสุขภาพอยางแนใจเสียกอน โดยเฉพาะสถาน
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การวิกฤติและอันตรายแบบนี้และไมควรใหทํางานหนักเกินไป การพักผอนก็สําคัญควรใสใจใหมากกวานี้ควรให
ผูชวยเหลือมีเวลาพักผอนและทานอาหารเสริมเพ่ือบํารุงรางกายใหฟนตัวโดยเร็วกอนที่จะปฏิบัติภาระกิจตอ เพ่ือ
ชวยลดความสูญเสียอันอาจเกิดจากความไมพรอมของตัวผูชวยเหลือเอง หนวยพยาบาลเคล่ือนที่ก็ตองพรอมเสมอ
ในขณะเจาหนาที่กําลังปฏิบัติหนาที่ และควรอยูใกลชิดใหมากที่สุด  
 ผลที่ไดจากการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 2 ผลท่ีไดคือประหยัดงบประมาณ การเตรียมความ
พรอม การวางแผนที่ดีอยางถูกตองและถูกวิธีโดยมีการส่ังการแบบ Center Operation ที่การสั่งการการบังคับ
บัญชาท่ีมาจากศูนยกลางแหงเดี่ยวจะทําใหการตัดสินใจและรวดเร็วเด็ดขาดและแมนยําทําใหสามารถควบคุม
งบประมาณไดอยางดีเยี่ยมงบประมาณไมบานปลาย 

จากผลที่ไดตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 และขอที่ 2 จึงเกิดเปนนวัตกรรมดานรูปแบบท่ีใชเปนแนวทางในการ
แกปญหาในสถานการวิกฤติจากภัยธรรมชาติตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
  

อภิปรายผล           
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบที่ใชเปนแนวทางในการแกปญหาในสถานการณวิกฤติ กรณีศึกษาถ้ําหลวง ขุนน้าํนาง
นอน จังหวัดเชียงราย  เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากการมาเยอืนของภัยธรรมชาติ พล.อ.ประยุทธ กลาววาไดตกลง
ใจมอบหมายใหนายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการจงัหวัดเชียงรายในขณะนั้นทําหนาที่ผูบัญชาการเหตุการณ 
อยางตอเนื่องจนประสพความสําเร็จแมจะมีผูเสียชีวติและงบประมาณเปนจํานวนมากก็ตามแตผลงานก็ออกมาเปน
ที่นายกยองในความเปนผูนาํดังนี้ 

1. ผูนําตองมีความเปนเอกภาพ และมีความรอบรูในสถานการณวิกฤติอยางแทจริงเพื่อลดความสูญเสีย 
เพื่อเปนประโยชนในการส่ังการ ในการตัดสินใจ และกํากับดูแลการทํางานในภาพรวม อยางใกลชิด สอดคลองกับ
แนวทางของภาครัฐในเร่ืองการปองกันบรรเทาสาธารณภัยเปนไปตามแผนการปฏิบัติ ขอหาม ขอบังคับที่กําหนดซ่ึง
เกิดจากการหารือกันทุกฝายอยางรอบคอบแลว ทั้งในระดับรัฐบาลแลวทุกกระทรวงไดใหการสนับสนุนอยางเปน
ระบบ ทั้งนี้ อาจจะดวยลักษณะความเปนผูนํา ของผูวาฯจังหวัดเชียงราย มีสวนสําคัญอยางมากที่จะชวยใหการ
ทํางานท่ีเราตองเอาชนะธรรมชาติ แขงกับเวลาเปนไปดวยความเรียบรอยเปนที่ชื่นชมของทุกฝาย  ในเม่ือเรารูถึงผล
ของความเสี่ยงแลวเราก็ควรระมัดระวังอยาฝนตนเอง ในการปฏิบัติหนาที่ของจาแซม ผูซึ่งเคยทํางานกับหนวยซีลมา
กอน แตปจจุบันเขาไดลาออกแลวไมวาจะเปนความฟตซอม พละกําลัง  อายุ โรคภัย ความพรอม ของจาแซมนั้น  
เปนอุปสรรคท่ีเราไมควรมองขามอยางเด็ดขาดเพราะการปฏิบัติภาระกิจในครั้งนี้ทุกอยางคือความเส่ียงถึงแก ชีวิต
ประกอบกับผูนําตองมีการวางแผนงานใหสัมพันธกันกับเวลา สอดคลองกับคํากลาวของ ‘สองนักดําน้ําอังกฤษ’ ชวย
กู13ชีวิต ในถ้ําหลวง ระบุ หนวยซีลของประเทศไทย ทํางานผิดหลักความปลอดภัย ในภารกิจชวยชีวิตทีมหมูปา ที่
เปดเผยรายละเอียดผานเว็บไซตเดลีเมลถึงภารกิจชวย 13 หมูปา จากการสัมภาษณดังกลาวไดมีการกลาวถึงวิธี
ปฏิบัติดานความปลอดภัยของหนวยซีลไทยดวย โดยระบุวาเปนการทํางานบนความเสี่ยงที่ผิดหลักความปลอดภัย
ของการดําน้ําในถ้ํา โดยเจสัน มัลลินสัน ระบุในชวงหนึ่งของการใหสัมภาษณดวยวา ตนแปลกใจท่ีหนวยซีลของไทย
นั้นมีวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยที่ตางออกไปจากทีมดําน้ําอังกฤษ “พวกเขาอยูภายนอกพื้นที่คอมฟอรทโซน 
ภายใตสภาพแวดลอมการดําน้ําในถ้ํา และอุบัติเหตุมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นดวยเหตุผลดังกลาว วิธีการของพวกเขา
นั้นผิดทั้งหมด และพวกเขาไมไดใชอุปกรณที่ถูกตอง” มัลลินสันระบุ พรอมเลาเสริมวา นักดําน้ําในถ้ําที่มี
ประสบการณจะทํางานบนพื้นฐานของอุปกรณสํารอง แตละรอบจะมีถังอากาศอยางนอยสองถัง เรกูเรเตอรสองตัว 
และไฟฉายสามชุด ขณะที่นักดําน้ําหนวยซีลใชถังอากาศถังเดียวดําน้ําในบางชวง นั่นทําใหในกรณีที่หากเกิดเหตุไม
คาดฝนอยางอากาศหมด หรือเรกูเรเตอรเสียก็จะเปนปญหาใหญได ทั้งสองคนรูสึกตกใจมากที่พบวาเจาหนาที่หนวย
ซีลหลายคนท่ีอยูกับเด็กภายในถํ้านั้นไมมีอากาศเพียงพอท่ีจะดําน้ํากลับออกมาดวยตัวเอง  “พวกเขาทําตามคําสั่ง 
และพวกเขาถูกบอกใหไปใหถึงโถงดังกลาว และอยูกับเด็ก รวมถึงพวกเขาถูกสั่งใหอยูจุดนั้นจนถึงชวงเวลาสุดทายไม
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วาจะเกิดอะไรขึ้น” ดวยเหตุผลดังกลาวสงผลใหนักดําน้ําอังกฤษ 4 คน ท้ังมัลลินสัน เจเวลล ริค สแตนตัน และ 
จอหน โวลันเธน ตองเขาไปรับเด็กๆ คนตอคน และตองนําถังอากาศ ไฟสองสวางไปใหหนวยซีลดวย (หนังสือพิมพ
ขาวสด. 2561) 

2. การวางแผนตองแขงกับเวลา การจัดทําระบบแจงเตือนภัยตางๆ ปายตางๆ ตามสถานที่ทองเที่ยว การ
สํารวจถ้ําที่นาสนใจ เหลานี้ตองเรงสํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งถ้ํานี้ ก็จะเปนถ้ําที่ไดรับความสนใจจากคนท้ังโลก 
เพราะฉะนั้นก็อาจจะชอบการทองเท่ียวแบบผจญภัย เราตองสํารวจ ตรงไหนที่ไปได ตรงไหนไปไมได  ตองมี
มาตรการปองกัน ตองมีการจัดเตรียมอุปกรณในการกูภัยและชวยชีวิต แนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ทั้งนี้ ทั้งหมด
ที่เราทําวันนี้ก็เพื่อเปนการสนองตอบพระกระแสรับส่ังวา เราตองเรียนรูจากประสบการณ ตระหนักถึงความเปนมา
เปนไป แลวก็นําบทเรียนนี้ไปใชในการวางแผน ระบบแจงเตือนภัยตางๆ และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ  เนื่องจาก
เหตุการณดังกลาวไมสามารถคาดคะเนไดจึงอยากตอการวางแผนการทํางานทําใหเสียเวลาไปบางแตสุดทาย
เปาหมายก็ปลอดภัยแตปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยก็คือเร่ืองสุขภาพในการวางแผนที่ดีสอดรับกับเวลาการ
ปฏิบัติงานนั้นจะชวยลดความสูญเสียทั้งดานงบประมาณภาครัฐ และเอกชนไดผูนําตองยึดหลักการยืดหยุน การ
ปรับตัว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ (หนังสือพิมพผูจัดการ. 2551) “หลักยืดในการปรับเปลี่ยน
สไตลผูนํา สิ่งสําคัญ คือ ผูนําจะตองวินิจฉัยสถานการณไดถูกกอน ปกติสถานการณที่ตองวินิจฉัย ซึ่งเรียกวา ความ
พรอมรับในเร่ืองนั้น หรือ การปรับเปล่ียนเร่ืองบางเร่ือง” 

3. ความรู วิธีการเอาชีวิตรอดในการเดินปาเขาถ้ําจากสถานการณที่ทั้งประเทศกําลังใหความสนใจกรณีทีม
ฟุตบอลเยาวชน 13 คนสูญหายไปใน “ถ้ําหลวง” ของวนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอน กอนเขาไปสํารวจปาหรือ
ในถ้ํา แจงเจาหนาที่กอนจะเดินทางเขาไปสํารวจปาหรือถํ้า  

สรุปการอภิปรายผลทั้ง 3 ขอนั้นเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของผูนําปฏิบัติตอผูประสพภัย และ
ทีมงานเจาหนาที่ที่เขาชวยเหลือไดรับความปลอดภัยสูงสดุ สงผลใหประหยัดงบประมาณทั้งภาครัฐ และเอกชน และ
นําประสบการณมาสรางเปนบทเรียนการเรียนรูใหมหรือเรียกวานวัตกรรมรูปแบบท่ีใชเปนแนวทางในการแกปญหา
ในสถานการวิกฤติจากภัยธรรมชาติไดตตอไป 
 

ขอเสนอแนะ            
1. ฝกซอมการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติโดยเร่ิมจากการออกนโยบายภาครัฐ 
2. เอาประสบการณที่เกิดขึ้นมาศึกษาหาทางแกปญหา ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝกซอม 
3. สิ่งที่ควรทํา คือควรแจงเจาหนาท่ีที่ดูแลสถานท่ี หรืออุทยานกอน เพ่ือในกรณีที่เขานับจํานวน

นักทองเท่ียวไว หากปรากฏวาจํานวนหายไป เจาหนาที่จะไดเร่ิมดําเนินการคนหาไดอยางรวดเร็ว เตรียมความพรอม
ของตัวเอง โดยเตรียมอุปกรณที่จําเปน เชน เชือก อุปกรณปฐมพยาบาล แหลงกําเนิดแสงไมวาจะเทียนไขหรือไฟ
ฉาย และที่สําคัญคือ ตองมีหลักความรูมากอนที่จะสํารวจสถานท่ีนั้นๆ หากในกรณีที่เกิดสถานการณฉุกเฉินจะได
สามารถเอาตัวรอดได หลักความรู เชน วิธีเอาชีวิตรอดในปา หลักการดํารงชีวิตในถ้ํา วิธีปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน 
(สถาบันนิติเวชวิทยา, กระทรวงสาธารณสุข. 2561)  
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การพัฒนาวิสาหกิจอัญมณีสูการทองเที่ยว 
 
THE DEVELOPMENT OF GEM ENTERPRISES INTO TOURISM
 
ผูวิจัย   ดร.ฐกฤต  ธนภัทรธรรม  

ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย  
ดร.ยศพงศ  รัตนมุง 

 

บทคัดยอ  
 การรวมกลุมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายกัน ที่เรียกวา "เครือขาย
วิสาหกิจ" หรือ "คลัสเตอร" (cluster) การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศนับวาเปนความ
จําเปนเรงดวนที่จะทําใหประเทศไทยสามารถกาวสูการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ และเม่ือนํามาพัฒนา
เปนธุรกิจการทองเท่ียวเพิ่มเขาไป นับเปนแนวทางสําคัญท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและสรางขีดความสามารถใหกับ
อุตสาหกรรมไทยอยางย่ังยืน แตตองขับเคลื่อนอยางจริงจังจากหลายฝายท่ีเกี่ยวของ 
 
คําสําคัญ : วิสาหกิจอัญมณี,การทองเที่ยว 
 
ABSTRACT 
 Grouping leads to strengthening of similar or similar industries called "enterprise 
networks" or "clusters" .The development of the country's competitive capability is an 
urgent need to make Thailand able to compete in the international trade arena. When 
developing into a tourism business. It is an important way to increase the potential and 
create capacity for the Thai industry sustainably. But must drive seriously from many 
parties involved 

Keyword : Gem enterprises, Tourism
 

บทนํา 
 การพัฒนาเครื่องประดับอัตลักษณชุมชนใหไดเพิ่มมากขึ้นนั้น เปนการผลักดันใหเกิดเสนทางสายอัญมณี
และเครื่องประดับ เพื่อดึงนักทองเที่ยวไทยและตางชาติเขาไปเท่ียวชมเพิ่ม เพื่อสรางความเขมแข็งในการประกอบ
กิจการและสรางรายไดใหกับเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดที่มีสินคาเครื่องประดับอัตลักษณที่มี
ความโดดเดน เฉพาะตัว ตองเขาไปสงเสริมใหมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (จีไอที)ไดเขาไปชวยพัฒนาเครื่องทอง
สุโขทัย เคร่ืองเงินลานนาเชียงใหม เครื่องเงินชนเผาเมืองนาน มุกอันดามันจากภูเก็ต รวมถึงพลอยสีจันทบุรีและตาก
แลว ซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดสินคาใหมๆ ที่มีอัตลักษณเปนของตนเองออกสูตลาดไดเพิ่มขึ้น และไดรับความนิยม
มากข้ึน เพราะมีการผสมผสานระหวางศิลปะด่ังเดิม กับเทรนดแฟชั่นสมัยใหมเขาไป ทําใหสินคาเปนที่ตองการ และ
กําลังอยูระหวางการลงพ้ืนที่ เพ่ือหาความเปนไปไดในการพัฒนาอัตลักษณเครื่องประดับทองถ่ินในจังหวั ดตางๆ 
เพิ่มเติม ทั้งนี้สมาคมฯยังมีเขาไปชวยพัฒนาสินคาของทองถ่ินมาประยุกตเพื่อสรางอัตลักษณใหกับสินคา นอกจากนี้
ไดมีการพัฒนาชองทางการตลาด โดยไดรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ผลักดันใหเกิดเสนทาง
สายอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ๆ เปนแหลงผลิต เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติเขาไปเท่ียวชม 
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และหาซ้ือสินคา ขณะเดียวกัน จะชวยในการขายสินคาผานชองทางออนไลน การนําไปออกงานแสดงสินคาทั้งใน
และตางประเทศ ปจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีรายไดรวมประมาณ 1 ลานลานบาท เปนการคา
ขายภายในประเทศประมาณ 5 แสนลานบาท และสงออกประมาณ 5 แสนลานบาท(ราเชนทร พจนสุนทร,2561) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มอบให สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ เปน
หนวยงานกลาง ในการบูรณการรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐ และ เอกชน อาทิ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ ในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย-ในตางประเทศโดยใหความรูเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน
พลอยสี เชนทับทิม และไพลิน สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาพลอยสีชั้นนําของโลก หวังผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาพลอยสีชั้นนําของโลก เนนการสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจชุมชน และสราง
ความเชื่อมั่นในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับใหแกนักทองเท่ียวที่เขามาทองเที่ยวประเทศไทย ปละกวา 35 ลาน
คน ใหสามารถซ้ืออัญมณีและเคร่ืองประดับไดอยางม่ันใจ ทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มอบนโยบายในการ
ดําเนินงานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในคร้ังนี้ เพ่ือตอยอดและเรงดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรในการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย ประจําป 2561 โดยมอบหมาย
ให สถาบัน GIT เรงจัดทําแผนการดําเนินงาน ใหสอดรับกับแผนการปฏิบัติงาน ประจําป 2561 อันไดแก การเพ่ิม
ศักยภาพและสรางตลาดใหกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหเปนสากลและเพิ่มชองทางการตลาด การ
สรางภาพลักษณ (Country Image) ของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก
และสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภคทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาการตลาดยุคใหมผานระบบออนไลน 
(Digital Marketing/ E- Commerce) การเพ่ิมขีดความสามารถวิจัยและนวัตกรรมดานอัญมณีและเครื่องประดับ
อยางครบวงจร รวมถึงการเปนหนวยงานกลางอยางมืออาชีพ ในการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งบูรณาการรับกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาฝมือแรงงาน 
และ การลงไปชวยพัฒนาผูประกอบการรายยอยในภูมิภาคตางๆ ใหเพิ่มมากขึ้น 
 ทั้งนี้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเปนการผลิตเพื่อสงออกเสียสวนใหญราวรอยละ 80 
โดยสถานการณสงออกของประเทศในชวง 11 เดือนแรกของป 2560 ท่ีผานมาสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับยังคง
เปนสินคาสงออกสําคัญอันดับ 3 ของประเทศ คิดเปนรอยละ 5.55 ของมูลคาการสงออกสินคาโดยรวม มีมูลคา
สงออกรวม 12039.02, ลานเหรียญสหรัฐ (409,237.62 ลานบาท) ปรับตัวลดลงรอยละ 10 ขณะท่ีมูลคาการ
สงออกไมรวมทองคําขยายตัวไดเกือบรอยละ 2 และมีการสงออกทับทิมดวยมูลคา 339 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากป 2559 รอยละ 28 สวนไพลิน มีมูลคาสงออก 361 ลานเหรียญสหรัฐฯ เติบโตไดเกือบรอยละ 20 ซ่ึงถือเปน
สัญญาณที่ดีสําหรับการสงออกไทย ซึ่งในป 2560 ที่ผานมาไทยเปนผูผลิตและสงออกสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับอันดับ 13 ของโลก และคาดวาในป 2561 และ 2562 มีแนวโนมที่จะสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ไดเพิ่มมากขึ้น โดยการสงออกนั้นมีสวนสําคัญที่ชวยกระจายรายไดไปยังผูประกอบการ และ แรงงาน ต้ังแตตนน้ํา – 
ปลายน้ํา ทั้งที่อยูในสวนกลาง และ ภูมิภาค ซึ่งมีประมาณ 2,000,000 คน ใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น(สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ,2561) 
 ปจจุบันการทองเที่ยวแนวผจญภัย การสรางประสบการณในการทองเที่ยวเขามามีบทบาทมาก ไมวาจะ
เปน การเดินทางที่เขาถึงแหลงทองเที่ยวลําบาก เชน เหมืองปลอก การแตงกายเหมือนชาวบานในชุมชน ตามแบบ
สะพานมอญ สังขละบุรี หรือแมแตการตามหารานกาแฟในทุงนา เปนตน ดังนั้นหากวิสาหกิจอัญมณีไทย ไมวาจะ
เปนจังหวัด สุโขทัย นาน เชียงใหม สุรินทร จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี ก็ตาม ก็สามารถ สรางจุดขายเพ่ือดึงดูด
นักทองเที่ยวที่หวังเพื่อไปหาประสบการณการขุดพลอย หรือ แมแตนักทองเที่ยวที่มุง ไปซ้ือพลอยเปนหลักก็ตาม 
จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นวานักทองเท่ียวอาจเกิดวิสัยทัศนนําไปตอยอดทางธุรกิจไดอีกมากมาย 
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แนวทางและกรอบความคิดในการวิเคราะหภาพรวมวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 ในการศึกษาและวิเคราะห ของอุตสาหกรรมวิสาหกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับไดใชกรอบความคิด 
(Framework) Diamond Model ของ Prof. Michael E. Porter เพ่ือศึกษาศักยภาพของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรม กลยุทธในการผลิตสินคาและใหบริการ(Manufacturing Strategies) เพ่ือศึกษาความสามารถ
และศักยภาพของผูประกอบการตามรูปแบบกลยุทธการผลิตสินคา และใหบริการที่มีอยูในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทย และการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster Development)เพื่อศึกษาองคประกอบ
และการเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรมและเครือขายวิสาหกิจ 
 

แนวคิดแผนจําลองเพชร (Diamond Model) 
M. E. Porter เชื่อวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เหลานี้ถามีความสามารถเพ่ิมผลิตภาพ

ของตนใหสูงขึ้นได ยอมอยูในสภาพที่ไดเปรียบคูแขงขันไดและหากหลายๆวิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
เพิ่มข้ึน ก็ยอมสงผลใหอุตสาหกรรมนั้นๆมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้นเชนกันและหากหลายๆอุตสาหกรรม
ในประเทศมีผลิตภาพเพิ่มข้ึน ก็จะนําไปสูการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสูงขึ้นได 
  จากการศึกษาและการสังเกตของ Prof. Porter พบวา ทําไมบางประเทศหรือในบางพื้นท่ีของประเทศจึง
มีอุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูงอยูหลายอุตสาหกรรม ท้ังนี้เนื่องจากประเทศหรือเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ         
มีปจจัยแวดลอมที่เอ้ือใหบริษัทในอุตสาหกรรมตางๆ สามารถปรับปรุงและพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ของตน
อยูเสมอ ดังนั้นในการประเมินความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจจึงจําเปนตองพิจารณาวาปจจัย
แวดลอมของเครือขายวิสาหกิจนั้นๆ มีคุณภาพสูงและเอื้อตอการเพิ่มผลผลิตของบริษัทในเครือขายวิสาหกิจนั้นๆ 
หรือไม เพียงไร ทั้งนี้ปจจัยแวดลอมดังกลาวมี 4 ดาน ซ่ึง Prof. Porter เรียกวา “ Diamond Model” 
องคประกอบของปจจัยกําหนด (Determinants) 4 ดานใน Diamond Model ไดแก 
 (1) เงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions)  
 (2) เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions)  
 (3) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 
 (4) บริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท (Context for Firm Strategy Structure And Rivalry) 
 ทั้งนี้ Prof. Porter ไดใหความสําคัญตอบทบาทของรัฐบาล (Government) ที่มีผลกระทบอยางมาก         
ทั้งทางตรงและทางออมตอปจจัยแวดลอมทั้ง 4 ดานใน Diamond ซึ่งจะสงผลตอปจจัยตางๆ เอื้อหรือเปนอุปสรรค
ตอการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทที่อยูในเครือขายของวิสาหกิจนั้นๆ 

 
ภาพที่ 1.1 : แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอร (Diamond Model) 

ที่มา : Michael E. Porter, The competitive Advantage of Nation, 1990 
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ผลจากการพัฒนาคลัสเตอรจะกอใหเกิดความสามารถจัดหาองคประกอบพิเศษสําหรับผลิตไดงายขึ้น  
เนื่องจากมีความสัมพันธของอุตสาหกรรมในทุกระดับตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา อุตสาหกรรมสนับสนุนและ
หนวยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ไดงายขึ้น เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจ เปนกิจกรรมการผลิตท่ีสามารถเสริมความสามารถซึ่งกันและกัน 
ผูประกอบการในกลุมสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงายข้ึน กอใหเกิดการเสริมสรางความสามารถดาน
นวัตกรรมรวมกัน และการรวมกลุมยังชวยใหผูประกอบการมีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอยางตอเนื่องจา
กกการขับเคลื่อนของสมาชิกกลุม อีกทั้งยังชวยสงเสริมการผลิตและการขยายตัวของธุรกิจใหมๆ ในเครือขายคลัส
เตอรรวมกัน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,2552) 
 ซึ่งจากท่ีไดกลาวมาขางตนวารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มอบให สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ เปนหนวยงานกลาง ในการบูรณการรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน อาทิ กรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับอัญมณีและเคร่ืองประดับจากประเทศไทย-ในตางประเทศโดยให
ความรูเร่ืองเกี่ยวกับมาตรฐานพลอยสีภายใตโครงการเดนๆ ที่มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ ดําเนินการเรงดวน ในป 2561 นั้น อาทิ 
 1. การพัฒนาผูประกอบการใน 6 ภูมิภาค โดยกระทรวงพาณิชยได เห็นความสําคัญดานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยมอบหมายใหสถาบันทําการลงพื้นท่ี ดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผล ตามแผนการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในสวนภูมิภาค สถาบันฯ 
สงทีมงานลงพื้นที่ติดตามใกลชิด เริ่มจากตําบลดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดที่มีเอกลักษณดานอัญ
มณีและเครื่องประดับ อาทิ สุโขทัย นาน เชียงใหม สุรินทร จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี ทั้งนี้ เพ่ืออุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับสามารถผลิต และออกแบบสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และตรงความตองการของผูบริโภคในแตละประเทศ โดยตอจากนี้ใหสถาบันฯ เรงออกแบบและ
จัดทําหลักสูตรดานอัญมณีและเคร่ืองประดับที่ใหความรู แบบครบวงจรทั้งดานการผลิต การออกแบบท้ังภาคทฤษฎี
และปฎิบัติจริง โดยเนนใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชไดจริงเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ
ตลาด และเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับ ผลงานหรือชิ้นงานที่ไดจะถูกนํามา จัดแสดง
และจําหนายใน Museum Gallery และ Gallery Shop ของสถาบัน รวมท้ังใหประสานกับกรมพัฒนาธุรกิจฯ เพื่อ
ตอยอดดานการบริหารจัดการ E-Commerce และประสานกับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนดานการตลาดอยางเปนระบบ รวมท้ังประสานกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เพื่อจัดทําใหเปนเสนทาง
การทองเที่ยวเชิงอัญมณีและเคร่ืองประดับตอไปอยางยั่งยืน 
 2. Gems & Jewelry Training Institute เนนใหสถาบันท่ีเนนการเรียนการสอนทั้งดานเทคนิค การผลิต 
การออกแบบ และการสรางแบรนด และยังมีผูเชี่ยวชาญดานการเจียระไนเพชร พลอยที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดย
สอนตั้งแตระดับชางฝมือ พนักงานขาย ไปจนถึงผูประกอบการ 
 3. แผนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโลหะมีคา เชน ทอง เงิน แพลทินั่ม ฯลฯ โดยวิธีการตรวจสอบ
ความบริสุทธ์ิของโลหะมีคา และการนําระบบ Hallmark มาใชในประเทศไทย โดยการสมัครใจ พรอมสรางความรู
ความเขาใจใหแกผูประกอบการภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในตัวเคร่ืองประดับ ซึ่งจะทําใหเพิ่มขีด
ความสามารถในการสงออกเครื่องประดับมากย่ิงขึ้น Hallmark เปนตราสัญลักษณที่ตอกหรือประทับ ลงบนสินคา 
เพื่อแสดงคาความบริสุทธิ์ของโลหะมีคา เปนมาตรการสากลที่สรางความเชื่อมั่นใหผูซื้อ ตราที่ประทับนี้ประกอบไป
ดวยตราหนวยงานกลาง ซึ่งก็คือ GIT, ตราความบริสุทธิ์ของโลหะมีคา และตราของผูผลิต 
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 4. การรวบรวมและจัดทํา ฐานขอมูลอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ัวประเทศ วาแตละ Cluster มีจํานวน
ผูผลิต ผูคาเทาใด อยูที่ไหนบาง เพื่อเปนฐานขอมูลกลาง ของประเทศ โดยจะเร่ิมตนจากจันทบุรีกอน เพ่ือเปน
การบูรณาการรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพื่อจัดใหเปน 1 ในเสนทางการทองเที่ยวอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 5. การสรางเฟรนไชสในตางประเทศ เพื่อสรางภาพลักษณ และ แบรนดอิมเมจ ในการตรวจสอบอัญมณี
และเครื่องประดับ ใหเกิดความเชื่อมั่นในอัญมณีและเครื่องประดับท่ีผานการตรวจและรับรองจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ รวมท้ังการเผยแพรการอบรมหลักสูตรดานอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีเปนจุดเดน
ของประเทศไทย ใหกาวไปในระดับนานาชาติ มากยิ่งขึ้น 

ในสวนของการพัฒนาการทองเที่ยวสูธุรกิจอัญมณีนั้น กลุมวิสาหกิจตองมีการรวมตัวกันเพื่อสรางจุดแวะชม 
นอกจากจะดูอัญมณีแลว อาจเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวทดลองลงไปขุดดวยตนเองดวย และหากทานใดสามารถขุด
เจอพลอยกอนไมใหญโต และมีราคาแพงก็สามารถนํากลับไปได แตถาพลอยท่ีเจอเปนพลอยท่ีมีราคาสูง  ทาง
วิสาหกิจก็จะนําพลอยที่ผานการเจียรนัยแลว ในราคาที่เหมาะสมมาแลกเปลี่ยน  
 จากนั้นจึงออกไปเดินดูตลาดพลอย เชน ถาเปนจังหวัดจันทบุรี ที่ถนนศรีจันท ไดมีโอกาสเห็นพอคาพลอย
จากอินเดีย ศรีลังกา หิ้วกระเปาเดินทางเอาพลอยเขามาขายใหพอคาและคนเดินพลอยไดเลือกซ้ือ ในขณะเดียวกัน
ใครที่มีพลอยแลวอยากไดแหวน โดยไมตองเสียเวลารอคอยในการส่ังทํานาน ก็มีที่ ขายตัวเรือนในรูปแบบตางๆ ที่
สามารถนําพลอยไปใหทางรานฝงเขาไปไดเลย 
 ตบทายกอนเดินทางกลับดวยอาหารกลางวันท่ีรานดังประจําจังหวัด ท่ีมีการตกแตงรานตามสไตลของการ
ทองเที่ยวดูอัญมณี หรือ อาจแวะดื่มเครื่องดื่มในรานที่เขารวมกับวิสาหกิจ เย่ียมชมแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
แหลงกําเนิดอาหารทะเลสด และแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือเปนการสนับสนุนวิสาหกิจอื่นตอไป 
  

สวนสรุป  
การวิเคราะหทางดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมตามแผนจําลองเพชร (Diamond 

Model) พบวา 
(1) เงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) จุดเดนท่ีสําคัญของวิสาหกิจอัญมณี คือการมี

แรงงานท่ีมีความชํานาญสูง มีความประณีต ละเอียดออนและตนทุนไมสูง มีความพรอมในการสาธิตและสอน
นักทองเท่ียวที่มาเยี่ยมชมและนําไปบอกตอถึงฝมือและความประณีตนั้นเอง  

(2) เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) อัญมณีไทยตองประสบกับการแขงขันที่รุนแรงใน
ตลาดโลก หากมองในแงดีการแขงขันใหผูผลิตตองพยายามปรับตัว โดยเฉพาะทางดานการปรับปรุงคุณภาพและ
รูปแบบผลิตภัณฑ แตเม่ือนําการทองเที่ยวมาเชื่อมโยงดวยแลวนั้น จะเปนการเพิ่มมูลคาในตัวสินคามากข้ึน จะทําให
นักทองเท่ียวไทยและตางประเทศเห็น value chain ในการผลิตอัญมณีแตละชิ้นนั่นเอง 

(3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) ทางดานปจจัยที่
เก่ียวของและปจจัยสนับสนุน นั่นคือการทําเหมืองพลอยหรือบอพลอย และการทองเที่ยวนั้นเอง ทางวิสาหกิจควรมี
สรางความรวมมือกับทุกฝายเพื่อสรางการทองเท่ียวเชิงอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน 

(4) บริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท (Context for Firm Strategy Structure And Rivalry) 
สําหรับสภาพและลักษณะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กิจการขนาดเล็กและขนาด
กลางควรรวมมือกันเพื่อสรางเครือขายทางธุรกิจ เพื่อสรางการทองเท่ียวเชิงอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน 
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การออกแบบงานขององคกรในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
 
Job design of the Organization in Disruptive Technology 
 
ผูวิจัย   ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย  

ดร.ยศพงศ  รัตนมุง 
 

บทคัดยอ  
 ในยุคสมัยของการทํางานเปลี่ยนแปลงไป การกาวทันเทคโนโลยีตางๆในยุคดิจิตอล ถือเปนความไดเปรียบ
ขององคกร โดยเฉพาะ การทํางานของฝายบุคคลในยุคดิจิตอล ที่ตองมีการอัพเดตใหทันเทคโนโลยีดวยเชนกัน การ
เขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ดังนั้นการออกแบบงานเพื่อใหพนักงาน
เกิดการปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางาน และการบริหารขององคกรยอมมีสวนสําคัญ โดยเฉพาะฝายบุคคลเปนฟนเฟอง
สําคัญในการติดตอทั้งภายนอกและภายในองคกรยอมตองปรับตัวอยางรวดเร็ว รวมทั้งติดองคความรู เสริมทักษะให
ครบเพื่อเปนขุมพลังสําคัญใหกับองคกรตอไป 
 
คําสําคัญ : การออกแบบงาน,เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
 
ABSTRACT 
 In the era of work changed. The pace of technology in the digital age. It is an 
advantage of the organization, especially the Human Resources Department in the digital 
age., Especially the work of the personnel in the digital age That needs to be updated to 
keep up with technology as well. Access to innovation and technology is an important 
factor that causes change. Therefore, Job design for the employees to adjust the way of 
thinking, working methods and management of the organization will have an important. In 
particular, Human Resources Department is an important backbone in both external and 
internal contacts. Including knowledge ,complement the skills to become a vital force for 
the organization 

Keyword : Job design , Disruptive Technology
 

บทนํา 
 จากผลการสํารวจ แนวโนมดานทรัพยากรบุคคลป 2560 ของดีลอยท ที่ชื่อวา Rewriting the rules of 
the digital age พบวา ประเทศไทยใหความสําคัญในเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบดิจิตอล (Digital HR), 
การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Acquisition), ผูนํา (Leadership), และ ตําแหนงงานและการเรียนรู 
(Career & Learning) มากท่ีสุด ขณะท่ีเพื่อนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใตลงความเห็นวา สิ่งที่มีความสําคัญ
สูงสุดสามอันดับแรก ไดแก การสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ (Talent Acquisition), องคกรแหงอนาคต 
(Organization of the Future) และ ตําแหนงงานและการเรียนรู (Careers & Learning)  
 การสํารวจแนวโนมดานทรัพยากรบุคคลของดีลอยท ที่ทําตอเนื่องเปนปที่หา และปนี้จัดวาเปนการสํารวจ
ที่มีขนาดใหญที่สุด ครอบคลุมที่สุด โดยมีกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูนําองคกรธุรกิจและผูนําดานทรัพยากรบุคคล จํานวน
กวา 10,000 คนจาก 140 ประเทศ เขารวมการสํารวจในครั้งนี้ ในประเทศไทยมีกลุมตัวอยาง 42 คน ผลปรากฏวา
แนวโนมดานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญสูงสุดสําหรับประเทศไทยไดแก Digital HR อยูที่ 98%, Talent Acquisition 
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อยูที่ 95%, Leadership และ Careers & Learning เทากันท่ี 93% ขณะท่ีผูตอบแบบสํารวจในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตระบุวาปจจัยสําคัญสามอันดับแรกไดแก Talent Acquisition อยูที่ 91% , Organization of the Future 
อยูที่ 90% และ Careers & Learning อยูที่ 89% นอกจากนี้ผูตอบคําถามทั่วโลกเห็นวาสิ่งสําคัญท่ีสุดคือ 
Organization of the Future อยูที่ 88% ปจจุบันเราอยูในยุคดิจิตอลอยางเต็มตัวแลว ซึ่งสะทอนใหเห็นอยาง
ชัดเจนในการบริหารหรือการทํางานขององคกรตางๆทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังประเทศไทยดวย ผูบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพและผูนําองคกรตางปรับตัวเพื่อรับมือและจัดการกับความทาทายของการทํางานในยุค
ดิจิตอลท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว 
 เมื่อตองปรับองคกรใหเปนดิจิตอลแลว ผูนําเองก็ตองปรับตัวตามไปดวย ผูนําควรพิจารณานําเทคโนโลยีที่
มีความกาวหนา มาใชกับการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการดานทรัพยากรบุคคลในทุกแงมุมและทุกขั้นตอน 
ผลการสํารวจของดีลอยทพบวาบริษัทตางๆจํานวน 56% มีการออกแบบโปรแกรมทรัพยากรบุคคลใหม โดยใช
ประโยชนจากเคร่ืองมือดิจิตอลและมือถือมากข้ึน ขณะที่อีก 33% ไดมีการนําแอพพลิเคชั่นปญญาประดิษฐ หรือ AI 
(Artificial Intelligence) แอปพลิเคชั่นมาใชกับการทํางานของฝายทรัพยากรบุคคลอยูแลว ซ่ึงผูนําในองคกรและ
ผูบริหารดานทรัพยากรบุคคล ในปจจุบันตางมีภารกิจสําคัญในการสรางทํางานดิจิตอล เพ่ือใหองคกรเปน “องคกร
แหงอนาคต” ดังนั้น ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่สําคัญในการชวยบริษัทออกแบบโครงสรางองคกร โดยนํา
เทคโนโลยีดิจิตอลมาใชทั้งกับการทํางานของพนักงานและกับฝายทรัพยากรบุคคลเองดวย ฝายทรัพยากรบุคคล อยู
ระหวางการเปล่ียนแปลงในหลากหลายมิติ การที่จะวางตัวเองเปนท่ีปรึกษาทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพใหแกองคกร
นั้น ฝายทรัพยากรบุคคลจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใหบริการและโปรแกรมพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ 
ควบคูกับการออกแบบการทํางานใหเปนดิจิตอล เปนสําคัญ 
 ปจจุบันผูนําองคกรธุรกิจหันไปหาโมเดลธุรกิจแบบใหมที่ใหความสําคัญกับการทํางานในลักษณะเครือขาย 
อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานมักจะตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีไมทัน ฝายทรัพยากรบุคคลมีความ
ลําบากในการวิ่งตามเทคโนโลยี บุคลากรมืออาชีพดานทรัพยากรบุคคลเพียง 35% เทานั้นที่ใหคะแนนความสามารถ
ของตัวเองในระดับ “ดี” หรือ “ดีเยี่ยม” เมื่อเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ และหุนยนต ไดพลิกโฉมรูปแบบการทํา
ธุรกิจและการทํางานอยางมหาศาล องคกรเองก็ควรตองทบทวนวิธีการบริหาร และรูปแบบในการทําธุรกิจของ
ตนเองอยางจริงจัง อนาคตของการทํางาน เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา ‘กฎเกณฑใหมๆ’ ท่ีองคกรทั้งหลาย
ตองปฏิบัติตาม หากยังตองการคงความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจตอไป ซึ่งผูนํา ก็เปนยังปจจัยสําคัญท่ีจะ
กําหนดความสําเร็จขององคกร เมื่อองคกรกาวเขาสูองคกรดิจิตอลเต็มตัว ผูนํายุคปจจุบันตองการทักษะและความ
เชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากผูนํายุคเกา อยางไรก็ตาม องคกรสวนใหญยังขยับเปล่ียนแปลงชาเกินไป ในเรื่องการ
สรางผูนํายุคดิจิตอล สงเสริมผูนําคนรุนใหม และรูปแบบของผูนําแบบใหม  จากผลการสํารวจในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถาม 87% เห็นตรงกันวาผูนําที่เกงเรื่องดิจิตอลและพรอมปรับตัวใหกับโลก
ยุคใหมเปนเร่ืองสําคัญมาก แตมีเพียง 5% เทานั้นที่มีโครงการพัฒนาผูนําดิจิตอลเปนเรื่องเปนราว 12% ระบุชัดวา
ยังไมแผนในเร่ืองนี้แตอยางใด 
 ความคาดหวังในเรื่องผูนําเพิ่มขึ้นอยางมากและเร็วจนหลายคนตั้งตัวไมทัน ปจจุบันนี้ผูนําองคกรถูก
คาดหวังใหนําพาองคกรไปสูความสําเร็จภายใตบริบทของยุคดิจิตอลพลิกโลก (disruptive technologies) 
ประชากรวัยทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการผันผวนของการเมืองโลก กลาวโดยสรุปคือ ผูนําในปจจุบันตอง
บริหารการเปล่ียนแปลงของสามส่ิง คือ องคความรู พฤติกรรม และอารมณ ซึ่งผูนํามักจะจะไดรับความสนับสนุน
จากองคกรของตนในเร่ืองดังกลาวนอยมาก ผลการสํารวจทั่วโลกระบุวา บริษัททั่วโลกเพียง 11 % เทานั้นท่ีรายงาน
วาองคกรของตัวเองมีการเตรียมพรอมไปสูการเปนองคกรแหงอนาคต เทคโนโลยีกําลังเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว 
และนวัตกรรมเหลานี่ไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ตลอดจนวิธีการทํางานและวิธีติดตอสื่อสารของเราอยางสิ้นเชิง พูด
งายๆก็คือ การทํางานในโลกยุคดิจิตอลทําใหกฎเกณฑทางธุรกิจเปล่ียนไป องคกรตางๆตองเปลี่ยนวิธีคิดและ ปรับ
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พฤติกรรมภายในองคกร เพื่อใหสามารถบริหาร จัดระเบียบ กระตุน จัดการ และสรางการมีสวนรวมของพนักงาน 
ในศตวรรษที่ 21 ใหได ไมเชนนั้นจะถูกคนอื่นแซงหนาไปจนหมด” (https://www.dokbiaonline.com/single-
post/2017/05/02) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบงาน 
 การออกแบบงานขององคการเปนสิ่งสําคัญ และมีความจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทําการ วิเคราะหและ
พิจารณา รวมท้ังทําการตัดสินใจอยางเปนระบบ เพื่อทําใหองคการสามารถสรางความเชื่อมโยง และเกิดความ
สอดคลองระหวางโครงสรางองคการกับสภาวะแวดลอมไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ผู บริหารจะตองตระหนักวา
การออกแบบงานที่ เหมาะสม จะชวยใหเกิดการประสานงาน ระหวางบุคลากรและหนวยงานตางๆ เกิด
ประสิทธิภาพ แลวยังมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอีกดวย สวนในดานความแตกตางกันของรูปแบบโครงสราง
องคการที่เลือก เชน โครงสรางแบบเนนตามหนาที่ ที่เนนการแบงงานกันทําเพื่อใหเกิดความชํานาญเฉพาะดานนั้น 
จะกอใหเกิดความแตกตางในบทบาท และความคิด และรูปแบบในการทํางานและความสัมพันธของตนกับผูอื่น โดย
หากทําการแบงงาน กันทําเพิ่มมากขึ้นเทาใด ความแตกตางเหลานี้จะปรากฏชัดขึ้นและจะมีผลตามมาตอปญหาของ
การ ประสานงานท่ีจะมีความยุงยากมากขึ้นก็ได เทคนิคการออกแบบงานมี 4 ประการหลัก (Woodman & 
Sherwood , 1977) ไดแก (1)การหมุนเวียนงาน (Job rotation) (2)การทํางานใหงาย (Work simplification) 
(3)การขยายงาน (Job enlargement) (4)การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้  
1. การหมุนเวียนงาน (Job rotation) 

การหมุนเวียนงาน เปนการสับเปลี่ยนพนักงานจากการทํางานในที่ทํางานแหงหนึ่งไปยังที่ทํางานอีกแหง
หนึ่งในชวงเวลาที่กําหนดไว  การหมุนเวียนเปนการเปลี่ยนงานซ่ึงไมใชเปนผลมาจากการเลื่อนตําแหนง 
(Promotion) หรือผลจากการตอบแทน การหมุนเวียนเปนวิธีการสับเปลี่ยนงานในแนวราบ (Horizontal level) 
ซึ่งขยายขอบขายของงานทําใหพนักงานมีความสามารถในการทํางานที่มีความหลากหลายข้ึน ระดับภาระหนาที่ของ
พนักงานท่ีถูกสลับเปลี่ยนมีความคลายคลึงกันการหมุนเวียนงานเปนกระบวนการจูงใจใหพนักงานไมเกิดความเบื่อ
หนายซ้ําซากและจําเจอยูกับงานเดิม การหมุนเวียนงานตางจากการเลื่อนตําแหนงเพราะการเลื่อนตําแหนงเปนการ
เปล่ียนตําแหนงในระดับสูงขึ้นในการจัดลําดับชั้นขององคกรโดยปกติการเล่ือนตําแหนงเปนการเปล่ียนแปลงใน
ระดับการตอบแทนและมักจะเปนการเพิ่มภาระหนาที่ความรับผิดชอบและสถานะภาพ(Campion,Cheraskin and 
Stevens.1994) 
2. การทํางานใหงาย (Work simplification) 

การทํางานใหงายหรือความงายของงาน หมายถึง การกําหนดใหงานแบงแยกเปนสวน ๆ ใหงายตอการปฏิบัติ 
เพื่อไมใหรูสึกวาทํางานไมไดหรือการออกแบบงานใหมีขั้นตอนและมีหลักเกณฑที่ชัดเจน เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน 
Harold Koontz และ Heinz weithrich (1988 : 556) ไดกลาววา การทํางานใหงาย (work simplification)        
เปนวิธีการทํางานอีกรูปแบบหน่ึง ที่ตองไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมจากคนงาน ท่ีจะทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
ขึ้นมา โดยมีการจัดอบรมบุคลากรที่ทํางาน เพื่อใหแนวคิดและเทคนิคในการทํางาน เชน การศึกษาความเคลื่อนไหว
และเวลา (Motion and Time studies) การวิเคราะหการไหลของงาน ตลอดจนการออกแบบผังการทํางานใน
สถานการณตางๆ อยางเหมาะสม 
 Gerald nadler (1957) ไดใหความหมายไววาการทํางานใหงาย (work simplification) เปนแนวคิดที่
เปนเทคนิคที่ใชพัฒนางานหรือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากงาน และเปนกรอบแนวคิดที่ทําใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางานในองคกร ซ่ึงการทํางานใหงาย (work simplification) เปนการวิเคราะหงานอยางเปนระบบ ที่มีลักษณะที่
สําคัญคือ (1) กําจัดงานท่ีไมจําเปนออกไป (2) จัดงานท่ีมีอยูใหดีที่สุด และ (3) ใหความมั่นใจวาวิธีการที่ดีที่สุดจะถูก
นํามาใช ทุกคนในที่ทํางาน จะตองมีความคิดวา วิธีที่ใชในการทํางานถือวา เปนสิ่งที่ดีที่สุด 
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 จากความหมายการทํางานใหงาย (work simplification) ท่ีนําเสนอดังกลาวนั้น อาจสรุปไดวาการทํางาน
ใหงาย (work simplification) เปนเทคนิคการสรางงานและการปรับปรุงการทํางาน โดยแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด 
อาศัยความรวมมือและการมีสวนรวมของบุคคลในที่ทํางานมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
 หลักการทํางานตามแนวคิดการทํางานใหงาย (work simplification) การทํางานในอดีต การพิจารณางาน
ในปจจุบันและจะทําอะไรในอนาคตเปนเร่ืองที่มีความจําเปน ท่ีผูนําไปใชจะตองใหความสนใจเปนพิเศษ หมายความ
วา การเรียนรูงานในอดีตจะเปนหนทางที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการทํางานในอนาคต จะทําใหทราบปญหา 
ขอบกพรอง สิ่งที่ควรปรับปรุง การตรวจสอบผลผลิต การใชเวลาในการทํางาน จะเปนส่ิงที่แสดงถึงกระบวนการ
ทํางานท่ีผานมา ถาพบวางานไมเปนท่ีพอใจ อาจจะชวยใหมองเห็นวิธีการที่จะทําใหเกิดผลที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ 
การวิเคราะหงานในอดีตยังชวยใหผูรับผิดชอบงานมองเห็นงานท่ีไมจําเปนท่ีควรกําจัดออกไป ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปน
จุดประสงคหลักของการทํางานใหงายลง 
 ตามที่ไดนําเสนอแนวคิด หลักการของการทํางานใหงาย (work simplification) อาจกลาวไดวาการ
ทํางานใหงาย เปนแนวคิดการวางแผนการทํางาน มุงใหอัตราผลผลิต (Productivity) เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่ม
อัตราผลผลิตของภาระงาน ยอมหมายถึง การไดผลผลิตจํานวนสูงขึ้นดวยราคาถูกลง (รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม 
และ เนื้อโสม ติงสัญชลี , 2538) ดังนั้นการเพิ่มอัตราผลผลิต ใหกับองคประกอบทรัพยากรตางๆที่ ใชในการผลิตไม
วา จะเปนเครื่องจักร วัสดุหรือแรงงานยอมมีผลในการทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง การศึกษาเคลื่อนไหวและเวลา        
(Motion and Time studies) เปนเทคนิคที่เปนเครื่องมือสําคัญของแนวคิดการทํางานใหงาย (work simplification) 
3. การขยายงาน หรือการเพ่ิมปริมาณงาน (Job enlargement) 
 การขยายงาน หมายถึง การเปล่ียนแปลงขอบเขตของงานใหผูปฏิบัติงานทํางานมากข้ึน ปริมาณงานมาก
ขึ้น ความรับผิดชอบเทาเดิม (ขยายงานในแนวนอน) ไดแก คนงานที่ทําหนาที่ในการใชเครื่องมือ อาจจะเพิ่มหนาที่
ในการติดตั้ง และบํารุงรักษา เพ่ิมเติมให เปนตน 
 การขยายงาน เปนเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกเคร่ืองมือหนึ่งที่นาสนใจ เนนการ
มอบหมายปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นดวยลักษณะงานท่ีมีมูลคางาน (Job Value) ไม แตกตางไปจากขอบเขตงานท่ี
รับผิดชอบอยูในปจจุบัน เพียงแตปริมาณของงานท่ีตองรับผิดชอบจะเพิ่มหรือขยายขอบเขตงานข้ึน ดังตัวอยางเชน
คุณสมชาย ปจจุบันตําแหนงหัวหนางานขายหนังสือพิมพรายวัน สังกัดฝายขายและการตลาด 

หนาที่ปจจุบัน : ขายหนังสือพิมพรายวันในเขตกรุงเทพฯ และออกเย่ียมเยียนลูกคารายเกา รวมทั้งติดตอ
หาลูกคาใหม  
การเพิม่ปริมาณงาน: สามารถเพิ่มไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 
 • เพิ่มงานใหขายส่ิงพิมพชนิดอื่นที่บริษัทผลิต เชน นิตยสารรายปกษ นิตยสารรายเดือน  
 • เพิ่มงานใหทํางานเกี่ยวกับธุรการงานขายดวย ไดแก จัดทํารายงานการขาย ประจําเดือน และจัดทําใบ
แจงเปดและปดการขาย  
 • เพิ่มงานใหขายหนังสือพิมพในเขตปริมณฑล นอกเหนือจากเขตกรุงเทพฯ 
 จะเห็นไดวาการเพ่ิมปริมาณงานนั้นสามารถเปนไดทั้งการขยายงานท่ีมีความแตกตางเฉพาะเร่ือง  หรือ 
เฉพาะผลิตภัณฑที่ เพิ่มขึ้น หรือพื้นที่การดูแลรับผิดชอบที่ เพิ่มข้ึน โดยมีขั้นตอนการทํางานเหมือน เดิมไม
เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเปนการขยายขอบเขตงานท่ีมากข้ึนกวาเดิม แตมูลคาของงานนั้นยังเหมือนกับงานเดิมที่
เคยรับผิดชอบ  
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วัตถุประสงคหลักของการขยายงาน หรือการเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) เพื่อเปนการเพิ่ม
ทักษะการทํางานใหกับพนักงาน โดยเฉพาะทักษะในดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency)           
ที่ เพ่ิมขึ้นจากการบริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกวาเดิมที่เคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการ
บริหารเวลา ทักษะการแกไขปญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและพัฒนาทีมงาน พบวาเมื่อพนักงาน
ไดรับมอบหมายงานท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึน ยอมทําใหพนักงานตองพยายามที่จะทํางานท่ีไดรับมอบหมายนั้นใหบรรลุผล
สําเร็จ ดังนั้นการเพิ่มปริมาณงานจึงเปนอีกเครื่องมือการพัฒนาท่ีทําใหพนักงาน ตองกระตือรือรน ตองปรับตัวใน
การทํางานอยูเสมอ อันสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกไมเบื่อหนาย หรือซํ้าซากจําเจกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4. การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) 
 การเพิ่มคุณคางานจะเปนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและระดับความรับผิดชอบของงาน เพื่อที่จะใหมีความ
ทาทายมากขึ้นแกบุคคล โดยพื้นฐานแลวการเพิ่มคุณคางานจะเปนการขยายความรับผิดชอบ บุคคลจะมีโอกาส
ไดรับความรูสึกทางความสําเร็จ การยกยอง ความรับผิดชอบ และการเจริญเติบโตมากข้ึนภายในงาน แมวาการเพิ่ม
คุณคางานไดแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานและความพอใจของ บุคคลที่สูงขึ้นภายในบริษัทหลายบริษัทมาแลว 
เอทีแอนดที โพลารอยด และเจ็นเนอรัล มอเตอร และอีกหลายบริษัทไดบรรลุความสําเร็จสูงมาก ภายหลังจากการ
ใชการเพ่ิมคุณคางาน ภายในกรณีสวนใหญแลวประสิทธิภาพและความพอใจของบุคคลไดเพิ่มสูงขึ้น การขาดงาน
และการออกจากงานของบุคคลไดลดลง ตัวอยางของการเพิ่มคุณคางานท่ีรูจักกันอยางแพรหลายคือ ประสบการณ
ของวอลโว ณ โรงงานคาลมารและอุดเดแวลลา ของสวีเดน เท็กซัส อินสตรูเมนท ไดใชการเพ่ิมคุณคางานเพื่อที่จะ
ปรับปรุงงานของภารโรง บริษัทไดใหภารโรงควบคุมตารางเวลาของพวกเขามากข้ึน และปลอยใหพวกเขาจัดลําดับ
งานทําความสะอาดและซ้ือวัสดุของพวกเขาเอง ผลลัพธ คือ การออกจากงานลดลง การรักษาความสะอาดดีขึ้น 
และบริษัทสามารถประหยัดตนทุนไดประมาณ 103,000 เหรียญ การเพ่ิมคุณคางานคือ การเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
ภายในเนื้อหาและความรับผิดชอบของงาน เพื่อที่จะสรางความทาทายมากขึ้นแกบุคคล การเพิ่มคุณคางานจะเปน
การขยายความรับผิดชอบทางแนวด่ิง บุคคลจะมีโอกาสไดรับความรูสึกทางความสําเร็จ การยกยอง ความ
รับผิดชอบ และความกาวหนาภายในการทํางาน บุคคลหลายคนไดพยายามแยกความแตกตางระหวางการเพิ่ม
คุณคางานและการขยายงาน การขยายงานจะเปนความเปลี่ยนแปลงความกวางของงาน เพ่ือที่จะสรางความ
หลากหลายของงานแกบุคคลมากขึ้น การขยายงานตามแนวนอน เชน บุคคลอาจถูกสอนใหใชเครื่องจักรสองหรือ
แมแตสามเครื่อง แทนท่ีจะเปนการใชเคร่ืองเดียวเทานั้น แตไมไดใหความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ในทางกลับกันการเพิ่ม
คุณคางานจะใหความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน เชน คนงานท่ีถูกสอนใหใชเครื่องจักรสามเครื่องอาจจะถูกมอบหมายใหจัด
ตารางเวลา ของเคร่ืองจักรดวย การเพิ่มความรับผิดชอบของคนงาน หมายถึงการใหคนงานมีความเปนอิสระเพิ่มขึ้น
ภายในการทํางาน การตัดสินใจและการควบคุมตนเองมากขึ้นภายในงาน การเพิ่มคุณคางานจะไมเหมือนกับการ
ขยายงานท่ีเพียงแตรวมงานท่ีงายเขา ดวยกัน การเพ่ิมคุณคางานจะสรางความซับซอนและความลึกภายในงานดวย
การใหมีความรับ ผิดชอบการวางแผนและการตัดสินใจที่โดยปกติจะเปนหนาที่ผูบริหาร เชน เบอรนารด เอฟ เบร็น
นาน ประธานกรรมการของมอนทโกเมอร่ี วอรด ไดใหอํานาจหนาท่ีแกพนักงานธุรการขายอนุมัติเช็คและจัดการกับ
ปญหาสินคา คืนได หนาท่ีที่คร้ังหนึ่งจะเปนของผูจัดการราน ลูกคาของวอรดพอใจกับการบริการที่รวดเร็วขึ้น ดังนั้น
การเพ่ิมคุณคางานจะถูกเรียกวาการเพ่ิมงานตามแนวดิ่ง ในขณะท่ีการขยายงานจะถูกเรียกวาการเพ่ิมงานตาม
แนวนอน การเพิ่มคุณคางานจะเปนขั้นตอนที่ยิ่งใหญของการบริหาร การเพิ่มคุณคางานจะใหสัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงในปรัชญาของการบริหารเก่ียวกับ บทบาทของคนงาน โดยทั่วไปการขยายงานจะไมยกยองคนงานไป
มากกวาการเปนทรัพยากรกายภาพของ บริษัท การขยายงานจะเพิ่มโอกาสที่คนงานจะทํางานไดดีในฐานะของ
ทรัพยากรกายภาพ (การไมรูสึกเบื่อ) และลดโอกาสท่ีคนงานจะลาออกหรือขาดงานลง แตการเพิ่มคุณคางานจะแสดง
การยอมรับของผูบริหารวาคนงานจะเปนทรัพยากร ทั้งสองของบริษัท ทั้งทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรสมอง 
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  จากที่ไดกลาวมาท้ังหมดนี้ชี้ใหเห็นวา การออกแบบงานเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอความรูสึก
ของพนักงาน ตอทัศนะการมองของพนักงานท่ีมีตอสภาพงานท่ีทําอยู และตอการประพฤติปฏิบัติของพนักงานดวย 
จึงยอมแสดงใหเห็นวา งานท่ีแตละคนทําอยูจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมอยางแทจริง การระมัดระวัง
ออกแบบงานโดยการเลือกแนวทางจากการออกแบบทั้ง 3 แบบ คือ แนวทางการบริหารที่มีหลักเกณฑ การเพ่ิม
คุณคาของงานใหกับแตละตําแหนงงาน และการจัดกลุมทํางานเปนอิสระเอกเทศ จะเปนทางเลือกตาง ๆ ที่จะตอง
นํามาประยุกตใชออกแบบงานใหเหมาะกับสถานการณ และในทางปฏิบัติจะไมมีแนวทางใดท่ีใชไดดีที่สุ ดแนวทาง
เดียว การออกแบบงานจะตองมีการผสมผสานวิธีการตาง ๆ และตองนําเอาประเด็นปญหา และขอพิจารณาตาง ๆ 
ที่เก่ียวของมาประกอบใชในทุกครั้งที่ไดมีการออกแบบงาน  
 

สวนสรุป 
 ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ในป 2019 สวนหนึ่งยังคงผูกกับนโยบายของภาครัฐท่ีเนนการมุงสู
อุตสาหกรรม 4.0 ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) มีผลตอการกําหนดทิศทางการทํางาน
ของฝายบุคคลในทุกองคกร ซ่ึงจะทําใหเกิด Disruptive HR Trends ที่ฝายบุคคล ควรใหความใสใจในการปรับกล
ยุทธการทํางาน 
 รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สงผลกระทบตอตลาดแรงงาน ซ่ึงการเติบโตอยางกาว
กระโดดของเทคโนโลยีในชวงไมกี่ปที่ผานมา ทําใหซอฟทแวรตาง ๆ เขามามีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งทําใหมีประเด็นตางๆท่ีนํามาสู ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ในป 2019 ดังนั้นการ
ออกแบบงานใหองคกรในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ควรมีทิศทางดังนี้ 

1. การจัดใหงานเปนสิ่งที่มีลักษณะงาย(Work simplification) โดยใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการไดเสร็จทันที ชวยใหทํางานไดงายขึ้น เร็วข้ึน สะดวกข้ึนและชวยลดขอผิดพลาดใน
การทํางานโดยใชฐานขอมูลผูใชบริการจากองคกรนั้นผานระบบอินเตอรเน็ตหรือขอมูลจากงานบริการแบบครบ
วงจรที่บันทึกไวซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรมาสนับสนุนที่จุดใหบริการทําใหการบริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยไม
จําเปนตองเสียเวลาคนหาเอกสารเพื่อตรวจสอบ และนอกจากนี้ยังสามารถใหผูรวมงานฝายอื่นสามารถบริการ
ตนเองไดในการหาขอมูลตางๆโดยมีการเตรียมสถานท่ีและคอมพิวเตอรไวบริการอีกดวย หรือการเก็บบันทึกขอมูล
แบบดิจิทัล หรือ digital record keeping ในการสรรหาผูสมัครงานท่ีใช หากตองมีการสัมภาษณงานแบบขาม
ประเทศ ก็สามารถใชเทคโนโลยี video conference ในการสัมภาษณงานแบบ real-time และเหน็หนาเห็นตา
ผูสมัครงานไดดวยเพราะนี่คือเครื่องมือที่ชวยใหการทํางานภายในเดินหนาไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. การหมุนเวียนงาน(Job rotation) พนักงานจะสับเปลี่ยนงานท่ีมีลักษณะงายๆ หรืองานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน จากงานหน่ึงไปอีกงานหน่ึง เปนการลดความเบื่อหนายในการทํางานชิ้นหนึ่ง เพ่ือไปทํางานอีกชิ้นหนึ่ง  
ซึ่งในยุคปจจุบันที่พนักงานมักเปนคนรุนใหม คนทํางานรุนใหมสวนใหญเปนคนท่ีไมชอบอยูกับท่ี ชอบการทํางานท่ี
หลากหลาย ดังนั้นการเปดโอกาสใหมีการหมุนเวียนเปล่ียนงาน (Job Rotation) ถือเปนสิ่งสําคัญมาก เนื่องจากจะ
ทําใหพนักงานที่ทํางานในตําแหนงเดิมมาซักระยะหนึ่ง มีโอกาสไดทํางานในตําแหนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงาน 
ทําใหพนักงานมีทักษะ ความรูที่รอบดานมากข้ึน มองเห็นปญหา และเรียนรูวิธีการแกปญหาในหนาที่อื่น มองเห็น
การทํางานท่ีเก่ียวเนื่องกัน ซ่ึงจะชวยใหเพิ่มทักษะในการทํางาน อีกท้ังยังเพิ่มโอกาสการเติบโตในหนาที่การงาน การ
หมุนเวียนเปลี่ยนงาน จะชวยสรางการเรียนรูแบบ 360 องศา ทําใหพนักงานมีทักษะและมุมมองในการบริหาร
จัดการใหม ๆ กอใหเกิดความรูความสามารถเฉพาะทาง หรือที่เราเรียกวา ผูเชี่ยวชาญ (Specialist) ซึ่งจําเปนมาก
กับงานสายนี้ ซึ่งปจจุบันนี้ เทคโนโลยีไดพัฒนามาถึงจุดที่เราไมจําเปนตองออกไปไหนไกล ก็สามารถพัฒนาศักยภาพ
ไดผานออนไลนแลว พนักงานจะเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องจากการแบงปนประสบการณและความรูจากคนอ่ืนๆ 
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ในองคกร และจากหลายชองทาง ซ่ึงเทคโนโลยีในปจจุบันก็จะชวยอยางมากในการพัฒนาชองทางและสภาพแวดลอม
ใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันไดในระดับที่เรียกวา ชุมชนการเรียนรูรวมกันแบบเสมือนจริงไดอยางแทจริง 

3. การขยายขอบเขตงาน(Job enlargement) เปนการเพ่ิมหนาที่ของพนักงานหรือปริมาณงานใหมาก
ขึ้น เพื่อลดความเบื่อหนายและเพิ่มความสนใจในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงการขยายขอบเขตของงานนี้จะเพ่ิม
จํานวนหนาที่และความรับผิดชอบในระดับเดียวกันของพนักงาน เชน จากพนักงานถายเอกสารก็เพิ่มหนาที่ใหเปน
พนักงานเดินเอกสารดวย เปนตน เพื่อไมใหเขาเกิดความรูสึกเบื่องานท่ีทํา และบางคร้ังอาจจะใหเขาแสดงความ
คิดเห็นในงานที่เขาทําดวย ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน เชน การปรับลดขนาดขององคกร 
หรือพนักงานลาออกจากองคกรโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรือรูลวงหนาก็เปนระยะเวลาส้ันๆ นั้น เมื่อเกิดปญหา
ขึ้นผูบริหารจึงมักจะแกไขเฉพาะหนาโดยการเพิ่มภาระหนาท่ีใหกับพนักงานท่ีทํางานเดิม 

4. การเพิ่มคุณคาในงาน (Job enrichment) เปนการเพ่ิมความรับผิดชอบใหกับพนักงานใหความเปน
อิสระในการทํางานและใหควบคุมตนเอง เปนวิธีที่สามารถเพ่ิมความหมายและคุณคาในตัวงานสําหรับพนักงาน โดย
สรางแพลตฟอรมที่จําเปนตองใชเพื่อใหพนักงานไดประสบการณการทํางานท่ีดีขึ้น เม่ือพนักงานมีประสบการณเชิง
บวกในการทํางานดั่งเทคโนโลยีที่เขาใชในชีวิตประจําวัน ท่ีสะทอนความเปนสวนตัว ความเร็วและใชไดทุกที่ทุกเวลา
แลว พวกเขาจะทํางานอยางมีความสุขและสรางประสิทธิผลไดมากข้ึน 
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การลงทุนทองคําของนักลงทุนไทยในในยุค 4.0 
 
Gold investment of Thai investors in the 4.0 era 
 
ผูวิจัย   ดร.สุจาริณี  เชษฐกุล  

ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย  
ดร.ยศพงศ  รัตนมุง 

 

บทคัดยอ  
 การลงทุนในทองคํารูปแบบใหมลาสุด คือ TFEX Gold-D นั่นก็คือ การเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนในทองคํา
ใหอินเตอรทันสมัยมากขึ้น ราคาซ้ือขายเคลื่อนไหวตามราคาทองคําในตลาดโลก (ทองคําแทงความบริสุทธิ์ 
99.99%) และสงคําสั่งซ้ือขายในหนวยเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ (USD) นอกจากน้ี ผูลงทุนสามารถซื้อขาย TFEX 
Gold-D ไดเกือบถึงเที่ยงคืน (23.55 น.) จึงชวยเพิ่มโอกาสในการทํากําไร รวมถึงสามารถปรับกลยุทธและวาง
แผนการลงทุนไดอยางทันทวงที ขอดีของ Gold-D มีดงันี้ 1) สามารถติดตามราคาและสงคําสั่งซื้อขายไดดวยตัวเอง
แบบ real-time ผานระบบอินเตอรเน็ต 2) เลือกใชบริการผานโบรกเกอร ดวยอุปกรณที่หลากหลาย เชน          
PC, iPhone, iPad และ Android 3) โปรแกรมการซ้ือขายและฟงกชั่นการใชงานมีความหลากหลาย สามารถตอบ
โจทยการซื้อขายและสรางกลยุทธไดตามความตองการ และ 4)ระบบการซ้ือขายและชําระราคามีความปลอดภัยได
มาตรฐานสากล 
 
คําสําคัญ : การลงทุนทองคํา,ยุค 4.0 
 
ABSTRACT 
 Investing in the latest gold form is TFEX Gold-D. Changing the investment pattern 
in gold to be more modern. The trading price is moving according to the gold price in the 
world market. (99.99% purity gold bullion) and order trading in US dollar units(USD). In 
addition, investors can trade TFEX Gold-D almost at midnight (23.55 hrs). Thereby 
increasing the chances of making a profit Including the ability to adjust strategies and plan 
investments in a timely manner. Advantages of Gold-D are 1) You can track prices and 
send orders by yourself in real-time via the Internet. 2) Choose to use the service through 
brokers With various devices such as PC, iPhone, iPad and Android 3) Trading programs 
and functionality are diverse. Able to respond to trading and create strategies as needed and 
4) Trading and settlement systems are safe and meet international standards

Keyword : Gold investment, 4.0 era
 

บทนํา 
 ในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สงผลใหอัตราดอกเบ้ียยังคงอยูในระดับต่ํา การฝากเงินกับธนาคาร
พาณิชยอาจไมเพียงพอตออัตราเงินเฟอที่ยังคงอยูในระดับสูง ทําใหผูบริโภคหันไปลงทุนประเภทอ่ืนแทน ไมวาจะ
เปนการลงทุนในตราสารหนี้ และการลงทุนในตลาดซึ่งสามารถสรางผลตอบแทนไดดีกวา ทั้งนี้จุดมุงหมายในการ
ลงทุนอาจแตกตางกันไป ผูลงทุนบางรายลงทุนเพื่อหวังรายได บางรายหวังกําไรจากการขายหลักทรัพย และบาง
รายอาจตองการไดทั้งสองอยาง (จตุรพร สุริยะฉายและคณะ, 2557 อางถึงจิรัตน,2554) ดังนั้น การงทุนในทองคํา
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จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุน ทองคํา’ นั้นอยูคูกับสังคมไทยมาชานานท้ังในฐานะเครื่องวัดความมั่งคั่งสวน
บุคคล และดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจโดยรวม ดวยคุณสมบัติพิเศษของทองคําที่ตางจากโลหะมีคาชนิดอื่นในแงของความ
งดงาม ความคงทน ความหายาก และการที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดนับครั้งไมถวน จึงไมเพียงทําใหทองคําเปน
เคร่ืองประดับที่ไดรับความนิยมเทานั้นแตยังสามารถเก็บออมไวเพื่อความมั่งคั่งในระยะยาวไดอีกดวย ทําใหใน
ปจจุบันการลงทุนในทองคําไดรับความนิยมมากขึ้น คนเร่ิมหันมาสนใจซื้อทองคําแทงเก็บสะสมแทน เนื่องจากซื้อ
ขายคลองตัวกวาทองรูปพรรณและไมมีคากําเหน็จ 
 แตเนื่องจากยุคสมัยในปจจุบัน การตดตอสื่อสารนั้นรวดเร็ว เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกมีจํานนมาก การ
ฝากเงิน โอนเงิน ซ้ือของ ไมจําเปนตองไปท่ีธนาคารอีกตอไป รวดเร็วแคปลายนิ้วมือ ดังนั้นการลงทุนก็เชนเดียวกัน 
ในแอฟพลิเคชั่นตางๆ นั้นถูกสรางมาเพื่อนักลงทุนมีสมัครเลนและมืออาชีพ งายเพียงแคกดอาน แลวส่ังซื้อไดเลย 
ดังนั้นการลงทุนในทองคําก็เชนเดียวกัน  
 ขณะนี้โลกอยูในยุค 3.0 คือยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) ที่ผลักดันกระแสทุนนิยมอยางเต็มสูบ จนทํา
ใหเกิด (1) บริษัทขามชาติขนาดใหญ ขยายฐานการลงทุนในประเทศกําลังพัฒนามากข้ึน (ซ่ึงนํามาสูการแยงตลาด
ของบริษัททองถิ่น) (2) เกิดการยายฐานการผลิต จากประเทศพัฒนาแลวมาสูประเทศกําลังพัฒนา (ทําใหแรงงาน
ของประเทศพัฒนาแลวตกงาน) และ (3) ตนทุนการผลิตที่ลดลง (ซ่ึงสวนใหญเปนผลจากบริษัทท่ีกดคาจางของ
พนักงาน ขณะท่ีเพิ่มผลกําไรใหกับผูถือหุนและผูบริหาร) นํามาสูอัตราเงินเฟอทั่วโลกท่ีลดลง ซึ่งประเด็นท้ังสาม
นํามาสูความเหลื่อมล้ําทางชนชั้น และโลกยุค 4.0 ท่ีตอตานโลกาภิวัฒนในปจจุบัน 
 โลกยุค 4.0 นี้จะมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ คือ (1) นโยบายเศรษฐกิจจะหันมาเนนในประเทศมากขึ้น 
โดยจะเนนการลดภาษีและกฎระเบียบดานเศรษฐกิจเพื่อเอื้อตอธุรกิจในประเทศ (2) นโยบายการคลังจะนําหนา
นโยบายการเงิน (3) แนวนโยบายใหมจะตอตานกระแสการเปดเสรี เชน กีดกันทางการคา ตั้งกําแพงภาษี ทํา
สงครามคาเงิน สนับสนุนใหเอกชนที่ไปลงทุนยังตางประเทศหันกลับมาลงทุนในประเทศ และตอตานผูอพยพ และ 
(4) การเผชิญหนาระหวางรัฐบาลของประเทศตาง ๆ จะมีมากข้ึน อันเปนผลจากนโยบายท่ีเนนเศรษฐกิจในประเทศ
และตอตานโลกาภิวัฒนดังกลาว 
 เมื่อโลกยุค 4.0 เปนเชนนี้ ทําใหธีมในการลงทุน รวมถึงคําแนะนําในการลงทุนจะเปล่ียนไป โดยในสวน
ของธีมในการลงทุนนั้น สรุปเปน 5 ธีม คือ (1) นโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมและตอตานโลกาภิวัฒน จะเปนท่ี
นิยมมากขึ้น (2) เงินเฟอมีแนวโนมวาจะกลับมา (3) ราคาโภคภัณฑมีแนวโนมวาจะเร่ิมฟนตัวข้ึนบาง (4) แนวโนม
ดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับสูงขึ้น ซ่ึงจะขึ้นอยูกับการฟนตัวของเศรษฐกิจในแตละ
ประเทศ และ (5) ปญหาภูมิรัฐศาสตรจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (ปยศักดิ์ มานะสันต, 2560) 
 ดังนั้นเมื่อเราจะมากลาวภาพรวมการลงทุนกับทองคํานั้น พบวา โอกาสสรางผลตอบแทนจากการท่ีราคา
ทองคําปรับตัวสูงขึ้น แมวาในชวงที่ผานมาราคาทองคําอาจจะมีความผันผวน แตเนื่องจากทองคําเปนทรัพยากรที่
จํากัด ทําใหทองคํามีโอกาสที่จะมีราคาสูงขึ้นไดในระยะยาว ใชปองกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอได เนื่องจากใน
ยามที่อัตราเงินเฟอสูงขึ้น ราคาทองคําก็มักจะขยับขึ้นดวยและหลายๆ คร้ังที่ราคาทองคํานั้นเพิ่มขึ้นสูงกวาการ
เพิ่มข้ึนของอัตราเงินเฟอ ทําใหผูบริโภคที่ถือครองทองคําอยูสามารถรักษาอํานาจการซื้อไวได การสะสมทองนั้นเปน
การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํามักจะไมเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการลงทุนในหุน ตราสารหนี้ หรือสินทรัพยเพื่อการลงทุนอื่นๆ ดังนั้นการมีทองคําเปนสินทรัพย
สวนหนึ่งจึงชวยใหอุนใจไดมากข้ึน 
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 ภาพรวมของธุรกิจคาทองคําในประเทศวา ในสมัยแหงโลกาภิวัตนที่ประเทศไทยกําลังเขาสูยุค 4.0 เรามัก
ไดยินคนพูดถึงคําวา “นวัตกรรม” กันบอยๆ นี่ก็นวัตกรรม นั่นก็นวัตกรรม ทุกอยางดูจะเปนนวัตกรรมไปเสียหมด 
และในความเปนจริงก็ดูเหมือนนวัตกรรมจะเปนส่ิงที่ไดเขามาเก่ียวของและกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันเรา
ทุกคนอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งดานการงาน การติดตอสื่อสาร การจับจายใชสอย ไมเวนแมกระทั่งในเรื่องของการ
ลงทุน ซึ่งในปจจุบันมีนวัตกรรมการลงทุนมากมายเขามาชวยอํานวยความสะดวกสบาย ตอบโจทยเปาหมายการ
สรางผลตอบแทน และเขาถึงผูคนจํานวนมากไดดีกวาในอดีต ซึ่งนักลงทุนท่ีเลือกลงทุนในทองคําจึงเลือกมาลงทุนใน 
โกลดฟวเจอรส   
 

โดยทั่วไปในตลาดทองคําบานเรา เราจะสามารถลงทุนในทองคําได 6 รูปแบบหลักๆ ดังน้ี 
1. ทองรูปพรรณ (Gold Ornaments) 
 สําหรับบางคน การซื้อทองรูปพรรณอาจไมถือเปนการลงทุนในแงของการแสวงหากําไรเสียทีเดียว เพราะบาง
คนอาจเนนนํามาสวมใสเพื่อแสดงฐานะทางสังคม และทองรูปพรรณจะตามมาดวยคาใชจายหลายตอในรูปของคา
กําเหน็จ (คาแรง) ในการทําลวดลายตางๆ บวกเพิ่มจากราคาทอง และเมื่อเวลาท่ีเราตองการนําทองไปขายคืน สวนของ
คากําเหน็จก็เปนสวนที่เราจะไมไดคืน นอกจากนี้ เม่ือเวลาขายคืน รานทองจะเอาทองไปชั่ง และหักคาสึกหรอจากการ
สวมใสที่ทําใหคาทองหายไป อีกทั้งราคาขายคืนจะตํ่ากวาราคาซ้ือหลายบาท เชน ราคาทองรูปพรรณรับซื้อ 19,510 บาท 
ราคาขายอยูที่ 20,300 บาท ตางกัน 790 บาท และเมื่อหักคาสึกหรอของทองคําดวยราคาก็จะยิ่งต่ําลง เปนตน 
2. ทองคําแทง (Gold Bars) 
 การลงทุนในทองคําแทงนาจะเปนการลงทุนท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย เพราะซ้ืองาย ขาย
สะดวก คาธรรมเนียมในการซ้ือขายตํ่ากวาทองรูปพรรณ สวนมากทองคําที่นิยมลงทุนในประเทศไทยจะเปนทอง 
96.5% เพราะขายงาย และราคาถูกกวา ทองคํา 99.99% โดยขนาดท่ีนิยมซ้ือขายกันจะมีตั้งแต 5 บาท , 10 บาท, 
20 บาท และ 50 บาท แตในกรณีทองคํา 99.99% จะเปนที่นิยมสําหรับนักลงทุนตางชาต ิซึ่งขนาดที่นิยมซื้อขายกัน 
เชน 100 กรัม และ 1 กิโลกรัม 
3. เหรียญทองคํา (Gold Coins) 
 การลงทุนในเหรียญทองคําจะเปนที่นิยมกันมากโดยเฉพาะนักสะสมทองคําในตางประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา (U.S. Eagles) แอฟริกาใต (Krugerrand) หรือแคนาดา (Maple Leaf) ซ่ึงเหรียญทองคําที่เปนท่ีนิยม
ของนักสะสม นอกจากการขายจะไดกําไรจากราคาสวนตางแลว ยังไดกําไรจากความนิยมในตัวเหรียญอีกดวย ซึ่ง
เมื่อรวมแลวอาจไดมากกวาการลงทุนในทองคําแทงเสียอีก ดังนั้นการลงทุนในเหรียญทองคําก็เปนการลงทุนท่ี
นาสนใจอีกแบบหนึ่ง เชน การลงทุนในเหรียญกษาปณที่ระลึกแบบที่เปนทองคํา ซ่ึงการลงทุนในเหรียญแบบนี้แมวา
ราคาทองจะตํ่าลง แตราคาหนาเหรียญก็ยังสามารถเปนหลักประกันใหกับเหรียญทองได และเมื่อราคาทองขึ้น ราคา
เหรียญก็จะยิ่งสูงขึ้นอีก เปนตน เหรียญทองคําเปนการลงทุนกึ่งกลางระหวางทองรูปพรรณที่สามารถใชประโยชนใน
ฐานะท่ีเปนเครื่องประดับ และทองคําแทง แมจะมีคาธรรมเนียมสูงกวาทองคําแทง แตก็ยังถูกกวาทองรูปพรรณ ใน
บานเรานี้ ถามองในแงของการลงทุนแบบแสวงหากําไร การลงทุนในเหรียญทองคําอาจยังมีไมมากนัก แตก็เร่ิมมีเปด
ตลาดใหสะสม หรือลงทุนแลวอยางเชนของบริษัท ออสสิริส จํากัด ตามรูปขางลางนี้ 
4. หุนเหมืองทอง (Gold Miner Shares) 
 การลงทุนในหุนเหมืองทองก็คือ การเขาถือ หรือซื้อหุนในบริษัทท่ีทําเหมืองทองน่ันเอง ในเมืองไทยมี
บริษัทเดียวคือ บมจ. ทุงคาฮาเบอร (THL) แตถาในตางประเทศจะเปนท่ีนิยม และมีหุนใหถือพอสมควร เชน 
Barrick Gold Corporation หรือ Anglogold Ashanti ซึ่งอาจใหผลตอบแทนไดสูง เพราะเหมืองทองมีตนทุนการ
ผลิตต่ําลง แตขายทองคําไดราคาดีขึ้น กรณีนี้จริงๆ แลวบางคนอาจมองไดวาเปนการลงทุนในหุนมากกวา เพียงแต
ราคาหุนของบริษัทเหลานี้จะไดรับผลกระทบบวก หรือลบเต็มๆ จากราคาทองคําในตลาดโลก 
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5. กองทุนรวมทองคํา (Gold Mutual Funds) 
 การลงทุนในกองทุนรวมทองคําก็คือ การเขาซื้อหนวยลงทุน (Unit) ในกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่ซื้อ
ทองคํามาเก็บไวเปน Asset นั่นเอง โดยในเมืองไทยนั้น จะเปนการไปซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมทองคําใน
ตางประเทศอีกทีหนึ่ง ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงทั้งในแงของราคาทองคํา และอัตราแลกเปลี่ยน โดยเราสามารถซื้อ
กองทุนรวมทองคําเหลานี้ไดจากบริษัทจัดการกองทุนหลายๆ บริษัทในเมืองไทย โดยอาจมีทั้งแบบธรรมดาไมมีเงิน
ปนผล (เชน กองทุนกรุงศรีโกลด (KF-Gold)) แบบมีเงินปนผล (เชน กองทุนเปดเค-โกลด (K-Gold)) และแบบเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (เชน กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล โกลด เพื่อการเลี้ยงชีพ (MFC International Gold 
Retirement Fund))  

ขอดีของกองทุนรวมทองคําคือ ผูลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนระหวางการลงทุนไมวาจะในรูปของเงิน
ปนผล (ซ่ึงจะมีภาษี ณ ที่จาย 10%) หรือในรูปของกําไรจากสวนตางในมูลคาหนวยลงทุน (Capital Gain ซึ่งไมตอง
เสียภาษี) แตก็มีขอเสียเชนกัน ตัวอยางเชน มูลคาหนวยลงทุนท่ีอาจลดลง และมีคาใชจายในการบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการลงทุน และคาธรรมเนียมในการซื้อขาย เปนตน 
6. โกลด ฟวเจอรส (Gold Futures) 
 เปนการลงทุนในทองคํารูปแบบใหมลาสุดในบานเรา โดยผานตลาดอนุพันธ TFEX (Thailand Futures 
Exchange) ซึ่งโกลด ฟวเจอรสนี้โดยสาระแลวก็คือ การเขาทําสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนานั่นเอง โดยมีทองคํา 
96.5% เปนสินคาอางอิง (Underlying) เปนการลงทุนระยะส้ันท่ีเริ่มไดรับความนิยมจากนักลงทุนในเมืองไทย
พอสมควร เพราะใชเงินลงทุนไมเยอะ ไมตองลงตามมูลคาทองจริงๆ แตใชวิธีวางเงินประกัน (หรือมารจิน (Margin) 
และสามารถทํากําไรไดทั้งขาข้ึน และขาลง แตประเด็นสําคัญสําหรับการลงทุนแบบนี้คือ เราจําเปนตองศึกษาและ
ทําความเขาใจอยางมาก เพราะการลงทุนทองคําในรูปแบบนี้มีความซับซอนมากกวาแคการซื้อทองคําแทงมาเก็บ
แลวรอเวลาขายทํากําไร 
 
ขอแตกตางระหวาง Gold Futures กับทองคําแทง 
 ทองคํา โกลดฟวเจอรส 

เงินลงทุน จายชําระเงิน100% วางเงินค้ําประกันประมาณ 10% 
ของมูลคาสัญญา 

การสงมอบสินคา ตองไปรับสงมอบท่ีรานทอง ใชวิธีชําระสวนตางราคาเปนเงินสด 
กลยุทธ 
การทํากําไร 

ทํากําไรไดเฉพาะขาขึ้น ทํากําไรไดทั้งขาขึ้นและขาลง 

ขอมูลราคาซ้ือขาย เปลี่ยนแปลงตามราคาของสมาคม 
เฉลี่ยวันละ 1-2 คร้ัง 

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตามราคา
เสนอซ้ือขาย 
ของคนในตลาด 

คาธรรมเนียม 
การซื้อขาย 

ไมมีคาธรรมเนียม แตมีสวนตางราคา
ซื้อขาย 100 บาท 
 

มีคาธรรมเนียม 0.1% ของมูลคา
สัญญา แตมีสวนตางราคาซื้อขายแค 
10 บาท 

ระยะเวลา 
การลงทุน 

ระยะกลาง-ยาว ระยะสั้นวันตอวัน 

ที่มา:บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จํากัด, https://www.mtsgoldfutures.co.th/th/products/gold-50.php 
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การซื้อขายโกลดฟวเจอรส  
 กอนอื่นตองไปสมัครและเปดบัญชีกับโบรกเกอรที่เปนสมาชิกของ TFEX รายใดรายหน่ึงกอน รวมถึงราน
ทองที่เปน Selling Agent หรือ Introducing Agent ดวย กอนซื้อขาย ควรทําความเขาใจกฎเกณฑตางๆ เมื่อเปด
บัญชีแลวก็เร่ิมเทรดโดย 
 1. นําเงินเขาบัญชี เพื่อวางเงินหลักประกันขั้นตน (Initial Margin) ซ่ึงกําหนดไวประมาณ 10% เราอาจใส
ไวมากกวานั้นไวกันเหนียว เพราะหากราคาเปลี่ยนแปลงจนเราขาดทุนและเงินเหลือต่ํากวาระดับ เงินประกันรักษา
สภาพ (Maintenance Margin) เราจะถูกเรียกใหเติมเงินเขาไปใหเต็มจนเทากับระดับ Initial Margin อีกครั้ง เรียก
เงินกอนนี้วา เงินประกันผันแปร (Variation Margin) หรือเรียกวา Margin Call นั่นเอง การถูกเรียกเติมเงิน เรา
ตองทําใหเสร็จ 1 ชั่วโมงกอนปดทําการวันถัดไป และตองระวังการถูก Force close หรือบังคับปดสัญญาหากราคา
ทองคําผันผวนมากจน Margin เหลือต่ํากวา 30% (ของ Initial Margin) 
 2. สงคําสั่งซ้ือขาย ทําไดทั้งผานเจาหนาที่ หรือผานอินเทอรเนท โดยบางคําส่ังจะไมสามารถสงผานเนทได 
ตองผานเจาหนาที่เทานั้น เชน การสงคําสั่งซ้ือขายท่ีมากหรือนอยกวาราคาปจจุบันเกิน 5% หรือ การสงคําสั่งซื้อ
ขายขามซีรีสเดือนท่ีเรียกวาคําสั่ง Combo (เปนการเลน Spread กินสวนตางระหวางสัญญา 2 ตัว) หรือ คําสั่งซื้อ
ขายเกิน 20 สัญญา 
คําสั่งซื้อขายใน Gold Futures สําหรับนักลงทุน นาจะมี 3 ลักษณะ 
 หากซื้อ เราจะเรียกวา Long (จริงๆ คําวา Long ในภาษาอังกฤษ เขาหมายถึง การสงคําสั่งจองซื้อ แตคน
ไทยเรียกงายๆวาซื้อ ซ่ึงงายแตพาสับสนดี) 
 หากขาย เราเรียกวา Short (และเชนกัน คําวา Short หมายถึงการจองขาย) โดยการขาย เราไม
จําเปนตองซื้อกอน ก็สามารถขายได นี่คือขอดีที่ผมเห็นในตลาด Gold Futures 
 การเลน Spread หรือการเลือกซื้อสัญญาเดือนหนึ่ง แตไปขายอีกเดือนหนึ่ง อันนี้เปนการเลนกับสวนตาง
ของราคาของแตละเดือน หากเห็นวาหางไปหรือแคบไป เราก็สามารถสงคําส่ัง combo หรือการสงคําส่ังซื้อและขาย
ออกไปพรอมกัน วิธีนี้ โบรกเกอรจะคิด Margin แค 1 ใน 4 เทานั้น เพราะความเสี่ยงต่ํากวาการซื้อขายปกติ 
รายละเอียด เทคนิคการเลนตรงนี้ คงตองไปศึกษาฝกกันเอง มีวิธีเลนกินสวนตางแบบนี้ไดดวย 
 3. ทุกๆวัน โบรกเกอรจะคํานวณกําไรขาดทุน โดยคํานวณจากราคาซ้ือขายเฉลี่ย 5 นาทีสุดทาย เรียกวา 
Mark to Market หากกําไร โบรกเกอรจะนําเงินใสใหในบัญชี เราสามารถเบิกออกมาใชไดเลย แตหากขาดทุน และ 
Margin เหลือต่ํากวาระดับ Maintenance Magin เราตองเติมเงินเขาไปใหเต็มหรือเกินระดับ Initial Margin ไป
กอน 9 โมงเชาของอีกวัน ไมเชนนั้นเราจะ trade ไมได (ก็มันเต็มวงเงินแลว) และภายใน 1 ชั่วโมงกอนตลาดปดทํา
การ หากยังไมเติมเงิน ก็จะถูก Force close ไป สําหรับนักลงทุนระยะกลางหรือยาว อาจตองคิดเพราะ ระบบมัน
บีบใหเราตองติดตามทุกวัน ทุกเวลา แตสําหรับคนเลนสั้นๆ ก็ไมมีปญหาอะไร 
 4. ปดสัญญา โดยการสงคําสั่งดานตรงขามเขาไป หรือ ปลอยใหสัญญาหมดอายุ ซึ่งอยางแรก ก็คิดกําไร
ขาดทุนจากราคาเปดสัญญากับราคาปดสัญญา สวนหากรอหมดอายุ ก็คํานวณกําไรขาดทุนจากราคาเปดสัญญากับ
ราคาท่ีคํานวณจากตลาดลอนดอนตอนเชา (London A.M. Fixing Price) 
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ที่มา :TARADTHONG.COM, http://www.taradthong.com/content/gold-futures 

 ลาสุด ภาวการณลงทุนในทองคํานาจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเม่ือตลาดอนุพันธแหงประเทศไทยหรือ TFEX
ไดประกาศอยางเปนทางการในการที่จะออกสินคาหรือผลิตภัณฑใหมที่เรียกวา “GOLD-D” ซ่ึงผลิตภัณฑใหมนี้           
ก็คือ สัญญา Gold Futures นั่นเอง โดยในชวงตนสินคา “GOLD-D” จะไมมีการรับสงมอบทองคําแทงแตมีขอ
พิเศษที่ผมเองคิดวานาจะประสบความสําเร็จไดดี นั่นก็คือ มีหนวยการซื้อขายของราคาเปน USD/OZ หมายความ
วาเปนหนวยท่ีแตกตางจาก Gold Futures ในปจจุบันที่มีหนวยเปน บาท/บาททองคําความดีอันท่ี 2 คือ “GOLD-D” 
ที่จะ Launch เขามา คือใชทองคําบริสุทธิ์ 99.99% เชนเดียวกับตลาดโลก ดังนั้น ราคาท่ีใชซื้อขายกับ “GOLD-D” 
จะมีการอางอิงและลอไปกับทิศทางตลาดโลก จึงทําให “GOLD-D”จะมีสภาพคลองในการซื้อขายสูงเชนเดียวกับ
ตลาดโลกเลยทีเดียว “GOLD-D” จะเปนพระเอกตัวจริงสําหรับนักลงทุนในตลาดทองคําของไทย และจะสามารถ
เปนผลิตภัณฑที่ประเทศเพื่อนบานใหการสนใจและมาลงทุนไดอีกดวยเชนกัน ไมวาจะเปนประเทศลาว เขมร 
เวียดนาม รวมไปถึงประเทศสิงคโปร ฮองกง หรือแมแตประเทศในโซนยุโรปก็ตาม เพราะวาอุตสาหกรรมการลงทุน
ทองคําในไทยมีความแข็งแกรงเชนเดียวกับตลาดโลก(บริษัท เอ็มทีเอส โกลด ฟวเจอร จํากัด, https://www.tfex.co.th) 
 

สวนสรุป  
 การลงทุนในทองคํา ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเร่ือย ๆ จากเดิมท่ีซื้อขายกันผานรานทอง พัฒนามาซ้ือขาย
ออนไลน และปจจุบันการลงทุนในทองคําพัฒนารูปแบบมาเปนสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เรียกกันวา“TFEX Gold-
D” ซึ่งเปนการลงทุนที่ไดนําลักษณะเดนของการซื้อขายแบบ Gold Futures มาผสมผสานกับการลงทุนในทองคํา
จริง ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาดานผลิตภัณฑแลว รูปแบบการซื้อขาย TFEX Gold-D ตลอดจนเคร่ืองไมเครื่องมือใน
การซื้อขายก็ไดรับการพัฒนาใหผูลงทุนใชงานไดงาย สะดวกสบาย ตอบสนองกับเปาหมายและ Lifestyle ในการซื้อ
ขายมากยิ่งขึ้น 
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กลยุทธการทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 
 
Nostalgia Tourism Strategy 
 
ผูวิจัย   ตรีเนตร  ตันตระกูล 
 

บทคัดยอ 
การตลาดยอนเวลา (Retro Marketing) หรือกระแสเรโทร เปนกลยุทธการทองเที่ยวแบบหนึ่ง ที่เรียกวา

การทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism Strategy) ที่นักการตลาดใชการเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบัน
(Build Linkage) เขาดวยกัน โดยการดึงความสนใจของนักทองเที่ยวที่มีจินตนาการรวมกันถึงยุคสมัยใดสมัยหนึ่งท่ี
ยังคงประทับใจ เปนชวงเวลาแหงความสุข ความสงบเรียบงายที่ผานไปแลวในอดีต การยอนความทรงจําดังกลาวทํา
ใหเกิดความรูสึกโหยหาที่จะกลับไปสูเวลาและสถานท่ีเดิมอีกครั้ง แตในความเปนจริงทางกายภาพอดีตเปนสิ่งที่ไม
สามารถยอนกลับไปไดนอกเสียจากสรางหรือจําลองข้ึนมาใหมในรูปของเรื่องเลาและความทรงจําในรูปแบบตางๆ 
กระแสเรโทรจึงเปนการทองเที่ยวที่เขามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย แมจะเปนเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ ของการ
ทองเที่ยวแตไดสรางความเชื่อมโยงประสบการณความสุขตาง ๆในอดีตใหผูมาเยือนสามารถรับรูได ดังนั้นหลักการ
ทําการตลาดยอนเวลาใหประสบความสําเร็จจึงขึ้นกับการสรางการรับรูและจดจําโดยมีกิจกรรมทางการตลาดที่สราง
ความผูกพันธระหวางตัวสินคา การบริการและสถานท่ีกับผูบริโภคอยางลึกซึ้ง ทําใหผูที่ไดมาสัมผัสตางไดัรับ
ประสบการณที่ประทับใจและรูสึกมีความสุข ทําใหเกิดพฤติกรรมการกลับมาใชบริการหรือซื้อซ้ําในครั้งตอไป 
 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 
 
Abstract 

Retro Marketing is Nostalgia Tourism Strategy which marketers build linkage 
between the present and the past by bringing tourists back to experience happy, peaceful 
moments in the past. The memory recall ignites Nostalgia. In reality, it is impossible to 
physically travel back to the past, but it can be created and simulated through storytelling in 
various ways. So, trend of retro travel can fulfill this missing part. Through it is a short 
experience, it brings joy in the past to visitors. The key success factor of Retro Marketing is 
to create awareness and memory through marketing activities intertwining relationship of 
products, services, places, and consumers that will bring visitors impression and happiness 
and create repurchase behavior.  

Keywords : Nostalgia Tourism 
 

ความนํา 
 การทองเที่ยวแบบ Nostalgia Tourismคือปรากฎการณทางสังคมอันเปนท่ีมาของวัฒนธรรมการ
ทองเท่ียวแบบถวิลหาอดีตซึ่งนับวาเปนความสําเร็จดานการตลาดในการดึงความสนใจนักทองเที่ยวที่จินตนาการ
รวมกันถึงยุคสมัยใดสมัยหนึ่งในอดีตอันเปนชวงเวลาแหงความสุข ความเจริญรุงเรืองหรือสวยงามที่สุดดานใดดาน
หนึ่ง การทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีตเปนกระแสการทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จมาแลวท่ัวโลกท่ีมิใชเกิดขึ้นใน
สังคมใดสังคมหนึ่ง แตกําลังเปนกระแสการทองเที่ยวในระดับสากลที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นใน ทุก ๆ ป 
(เกรียงไกร วัฒนสวัสดิ์, 2555) สําหรับประเทศไทย กระแส Nostalgia Tourism ไดปรากฎขึ้นในรูปแบบของตลาด
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แบบยอนยุค (Traditional Market) นับต้ังแตตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดยอนยุคเชียงคาน และในท่ีสุด
ปรากฏการณนี้ก็ไดยกระดับไปสูการออกแบบกอสรางตลาดยอนยุคข้ึนใหมโดยที่ไมจําเปนจะตองยึดโยงอยูกับพ้ืนท่ี
ตลาดเกาอีกตอไป (Let’s go to the Market, 2018) เชน ตลาดน้ํา 4 ภาค ท่ีพัทยา พ.ศ. 2551 ตลาดยอนยุค
เพลินวาน หัวหิน พ.ศ. 2552 ตลาดนํ้าหัวหินสามพันนาม พ.ศ. 2554 มาจนถึงตลาดน้ําขวัญ-เรียม ที่ปรากฎข้ึนใน
ใจกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2554 ทอดตัวยาวระหวางสองฝงของคลองแสนแสบ บริเวณพ้ืนท่ีเขตบางกะป
เพื่อใหคนกรุงเทพฯ ไดสัมผัสกับกล่ินอายชนบทท่ียอนยุคไปถึงป 2479 ตามชื่อนวนิยายอมตะเร่ืองแผลเกาอันเปน
ที่มาของชื่อตลาดน้ํา และประสบความสําเร็จจนถึงปจจุบัน. 
 

ความหมายของ Nostalgia Tourism 
การถวิลหาอดีตหรือ โหยหาอดีต (nostalgia) ในรูปแบบตาง ๆ เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทําไดและมัก

กระทําอยูเสมอจนกลายมาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของปจเจกบุคคลและวิถีวัฒนธรรมของสังคมโดยทั่วไป (พัฒนา 
กิติอาษา, 2546) นักการตลาดจึงนําแนวคิดที่โหยหาอดีตของคนในสังคมมาสรางเปนจุดขาย  

จากความสําเร็จของการทําตลาดแบบยอนยุคของแหลงทองเที่ยวปจจุบัน พบวาการนําแนวคิดการทํา
ตลาดยอนเวลาแบบเกาที่นําแบบใหมมาผสมผสาน เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับการใชชีวิตปจจุบัน ควรมี
องคประกอบ 3 ประการ คือ ประการแรก การสรางความเชื่อมโยงยุคสมัยปจจุบันกับอดีต (Build Linkage)เขา
ดวยกัน กระตุนใหผูบริโภคยอนระลึกถึงอดีต โดยสิ่งสําคัญตองเปนการเชื่อมโยงกับส่ิงที่กอใหเกิดความสุขใหกับ
ผูบริโภค การนําการตลาดยอนยุคแบบใหมผสมเกามาใชควรใชสิ่งที่ไดรับความนิยมอยางมากในอดีต มีลักษณะโดด
เดนและไมเหมือนใคร (Unique) เพ่ือนํามาเปนตนแบบในการผลิตสินคา ประการที่สอง การสรางคุณคาใหกับ
ผูบริโภคโดยทําวิจัยและพัฒนา (Research And Development) สินคาเพ่ือหาความตองการของ ผูบริโภคใน
ปจจุบัน และหาจุดบกพรองของสินคาที่ขายอยูในตลาดที่ยังไมสามารถความตองการของ ผูบริโภคได เพ่ือนําขอมูล
ในการวิจัยไปพัฒนาสินคาในการปรับปรุง และเพิ่มเทคโนโลยี ใหกับสินคาใหเกิดความเหมาะสมกับการใชงานใน
ปจจุบัน การเพ่ิมคุณคา (Value Added) เหลานี้จะทําใหสินคาหรือบริการที่นํามาทําการการตลาดยอนยุคแบบใหม
ผสมเกามีประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคา และ ประโยชนทางดานอารมณความรูสึกที่ตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคในสมยัปจจุบัน ประการท่ีสาม การทําใหผูบริโภครับรูสินคาหรือบริการที่สรางข้ึน ซ่ึงสามารถทําไดโดยผาน
การทําโฆษณาและ กิจกรรมทางการตลาด  
 

ความตองการของนักทองเที่ยว Nostalgia Tourism  
 จากคํากลาวของ Baker and Kennedy (1994) ที่อธิบายถึง “การถวิลหาอดีต” วาไมไดสื่อความหมาย
เฉพาะเพียงอารมณความรูสึกซึ่งเกิดจากประสบการณที่มีกับสถานท่ีในอดีตเทานั้น แตมีความหมายวา “ความรูสึก
รําลึกถึงหรือ อารมณหวานขมซึ่งมาจากการโหยหาประสบการณ การบริการหรือผลิตภัณฑในอดีต” การท่ีผูคนและ
สังคมตางโหยหาหรือตองการยอนเวลากลับไปหาอดีต เพราะอดีตมีเสนหและมีพลังอยางมหาศาลตอความรูสึกและ
จินตนาการ แตเพราะไมมีใครสามารถยอนเวลาไปอดีตได ดังนั้นการถวิลหาอดีตในรูปแบบตางๆ จึงเขามาแทรกใน
วิถีชีวิตของปจเจกบุคคลและวิถีวัฒนธรรมของสังคม ทําใหเกิดการสรางจุดขายเพ่ือตอบสองความตองการของ
นักทองเท่ียว ที่ปรารถนาการทองเที่ยวท่ีแตกตาง ดวยการส่ือถึงวิถีชีวิตในอดีต เชน การเสนออัตลักษณไทย (Thai 
Identity) การเสนอภาพลักษณทองถิ่น (Local Images) หรือการสรางข้ึนใหมโดยอิงประวัติศาสตร (Creating 
Attraction) หรือการตลาดยอนเวลา (Retro Marketing) เปนตน 
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พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
สิ่งที่นักทองเที่ยว Nostalgia Tourism มีความตองการไมแตกตางกับนักทองเที่ยวประเภทอ่ืน ๆ เมื่อเดินทาง

เขาสูสถานที่ทองเที่ยวแบบยอนเวลา มาจากความพอใจสวนตัว และอีกสวนหนึ่งเพื่อตองการแสดงสถานภาพของตน
เพื่อใหสังคมยอมรับและยกยอง สําหรับคนบางคนการเดินทางทองเที่ยวมีเหตุผลมาจากความตองการที่จะหลีกหนี
ภารกิจประจําวันที่ซ้ําซาก นอกจากนี้ก็มีการเดินทางเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากมีประสบการณแปลกๆใหมๆ  
(นฤมล สมิตินันทน , 2527) ขณะท่ีวิมล จิโรจพันธ และคณะ (2548: 48) กลาวถึงการทองเที่ยวที่เก่ียวโยงกับอดีตไววา 
นักทองเที่ยวตองการมีประสบการณทองเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรม (Culture Tourism) เปนการเดินทางเพ่ือสัมผัส
สถานที่ และในบางครั้งเขารวมวิถีชีวิตเกา ๆ ที่หาไดยากในทองถ่ินเกา ๆ ที่มีความนาสนใจ เปนที่ดึงดูดความสนใจ เชน
เคร่ืองแตงกายตามประเพณี การเริงระบําพื้นบาน การแสดงศิลปะและหัตถกรรมโบราณ หรือเพื่อชมประวัติศาสตร 
(Historical Tourism) ที่เนนความรุงเรืองในอดีต ไดแก พิพิธภัณฑสถาน และโบสถเกา ๆ หรือการเยือนอนุสาวรีย 
โบสถวิหาร พระราชวังตาง ๆ ชมการแสดงแสง สี เสียง เหตุการณเดน ๆ ในอดีตกาล 
 พฤติกรรมนักทองเท่ียวที่ตองการยอนเวลากลับไปสูอดีต สงผลใหเกิดกลยุทธการตลาดที่แตกตางจาก
การตลาดแบบเดิม ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายใหชัดเจนข้ึน 
 

แนวคิดการตลาดยอนเวลา (Retro Marketing) 
การตลาดยอนเวลา หรือการตลาดยอนยุค (Retro Marketing) เปนแนวคิดที่ดึงความรูสึก หรือพฤติกรรม

ผูบริโภคยุคหลังสมัยใหมที่โหยหาวิถีชีวิตดั้งเดิม และรอยอดีตมาประยุกตใชเพื่อวางแผนใหเขาถึงผูบริโภคใหมาก
ที่สุด นันทพร สุวรรณาวุธและคณะ (2553) อธิบายใหเห็นชัดเจนวา นักการตลาดใชวิธีนําสินคาท่ีเคยขายดี หรือ
ไดรับความนิยมในอดีตมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กนอย อาจต้ังใจผลิตเลียนแบบใหเหมือนของดั้งเดิม (Original 
Style) หรือนํามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมแตยังคงกลิ่นอายของรอยอดีตใหหวนรําลึกถึง 

สวนการตลาดยอนเวลาในความเห็นของ บุริม โอทกานนท (2554) อธิบายวาเปนกลยุทธในการทําตลาด 
ผลิตภัณฑในรูปแบบของการสรางใหเกิดการยอนสมัย ระลึกถึงอดีต โดยการนําเอาผลิตภัณฑเกามาใช ใหม หรือการ
สรางเลียนแบบ หรือการสรางใหมีความคลายคลึง หรือมีกลิ่นอายของสินคาหรือบริการ ที่ใชกันในยุคนั้น ๆ ดวยการ
ผสมผสานบรรยากาศ วัฒนธรรม ประเพณี วิถิชีวิต ความเปนอยู ทําใหผูใชเกิดอารมณความรูสึกวากําลังไดใชสินคา
หรือบริการที่มีจําหนายอยูในยุคนั้นสมัยนั้น 

กระแสเรโทร (Retro) ที่นับวาประสบความสําเร็จในแวดวงธุรกิจดานหนึ่ง คือการนําภาพยนตรและละคร
เกาท่ีทํากี่คร้ังก็ยังไดรับความนิยม และกลายเปนกระแสสังคมวิพากษวิจารณ มาสรางใหม เชนภาพยนตรเรื่อง “จัน
ดารา” หรือเร่ือง “แฟนฉัน” ที่ใชกระแสเรโทรมาประยุกตใชจนไดรับความนิยมและตอบรับคอนขางดีประสบ
ความสําเร็จทั้งดานรายไดและชื่อเสียง สวนเรื่องที่คอนขางใหมคือเรื่อง “เพื่อนสนิท”ท่ีทําใหวัยรุนหนุมสาวสนใจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมอยากไปพบบรรยากาศอบอุนและประทับใจทามกลางขุนเขาและสายลมหนาว (พ.ศ.2548) 
หรือลาสุดปพ.ศ. 2561 ละครโทรทัศนเร่ืองบุพเพสันนิวาสไดสรางกระแส nostalgia ที่ผูชมลุมหลงความรูสึกโหยหา
อดีตตามบทละครของคูพระเอกนางเอกที่ขามเวลามาพบรักกัน จนละครประสบความสําเร็จอยางถลมทลาย ถึงกับ
กลาวกันวา ในวันที่ละครออนแอรผูคนจะรีบกลับบานเพื่อรอเฝาดูละครทําใหถนนโลงรถติดนอยลง และทําใหเกิด
กระแสรณรงคการแตงตัวยอนยุคทั้งหนวยงานราชการ งานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสงผลใหตลาดเสื้อผา
ยอนยุคประสบความสําเร็จกระจายไปท่ัวภูมิภาค นอกจากนั้นภาษายอนยุคที่ใชในละคร เชน ออเจา ก็ยังนํามาใช
เปนสรรพนามแทนตัวหญิงสาว หรือแมแตการทําสื่อโฆษณาที่ใหพรีเซ็นเตอรแตงกายและใชภาษายอนยุคโฆษณา
สินคา โดยเฉพาะตัวแสดงเอกในละครก็ประสบความสําเร็จในการแสดงท้ังในละคร และงานโฆษณาท่ีมีงานติดตอ
ยาวนานจนละครจบไปแลว แตกระแสยอนยุคยังคงมีอิทธิพลตอเนื่องขามปมาจนถึง พ.ศ. 2562 
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 บุพเพสันนิวาส ละครยอนเวลาถวิลหาอดีต (https://gmlive.com/marketing-strategy-Buppesannivas) 
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ภาพยนตรหรือละครแนว เรโทร (Retro) ลวนมีจุดมุงหมายปลุกเราหวงอารมณ ความรูสึกของผูมีอดีตและ
ความหลังที่ประทับใจ เพราะมีคุณสมบัติที่มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่คลายความทรงจําในวันวานท่ีทําใหหวน
ระลึกถึงเสมอราวกับวาภาพยนตรไดนําพาใหยอนไปอยูในชวงเวลาแหงความสุขนั้นจริง ๆ เพราะในบางชวงจังหวะ
ของชีวิต บางชวงจังหวะเวลา และบางชวงที่อยูกับคนบางคนสามารถกระตุนจนทําใหอยากหวนกลับไปยังอดีตอีกครั้ง 
แมจะเปนเพียงเวลาแหงการสมมุติก็ตาม 
 

กลยุทธการทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 
หลักการในการทําตลาดเพื่อการทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีต คือการใชรูปแบบการตลาดที่เลนกับอารมณ

ความรูสึกผูบริโภคเปนหลัก โดยใชบรรยากาศและส่ิงของในอดีตที่เปนความทรงจําไมวาจะเปนวิถีชีวิต แฟชั่น 
วัฒนธรรม มาใชเปนกลยุทธในการเชื่อมโยงกับผูบริโภคเพ่ือสรางความรูสึกยอนระลึกถึงความสุขในวัยเด็กหรือวัยรุน
ของผูบริโภคในการกลับไปหาอดีตเขามาสอดแทรกกับตัวสินคาและบริการ การตลาดแบบ Retro Market แทนท่ี
จะทําการตลาดกับสินคา (Product) การตลาดยอนยุคกลับหันมาทําตลาดกับสถานท่ี (Place) ที่คิดวาสามารถดึงให
เกิดการทองเท่ียวหรือตอบรับกระแสการทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีตได 
 ในแนวคิดทางตะวันตกของ Oliver (1997: 33-34) ไดมองไปถึงผลสัมฤทธ์ิดานการทําการตลาดท่ีผูกพันธ
กับการทองเที่ยวซึ่งนอกจากจะประสบความสําเร็จในแงของผูบริโภคแลว ดานของผูใหบริการควรมีความยั่งยืนดวย 
โดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ (2558) ไดนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชดวยการวัดผลสัมฤทธ์ิดานการมุงเนนท่ี
ลูกคาและการตลาด ประกอบดวยความพึงพอใจของลูกคาและความภักดีของลูกคา และองคประกอบของ
ผลสัมฤทธิ์ดานการตลาดการทองเท่ียวแบบย่ังยืน โดยการประเมินระดับความภักดีของลูกคา 3 ลําดับข้ัน ไดแก        
(1) ความพึงพอใจตอองคประกอบของแบรนด (beliefs) (2) ความรูสึกพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑ (attitude) และ 
(3) ความตั้งใจอยางแนวแนทีจ่ะซ้ือทุกสิ่งทุกอยางเก่ียวกับผลิตภัณฑ (conation)  
 จากที่มาของแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดยอนเวลาแบบ Retro Nova ดังกลาว ขนิษฐา บรมสาลี 
(2560) จึงนํามาอธิบายเพื่อสรางเปนกลยุทธการทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีตท่ีสามารถนําไปสูความสําเร็จ ที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรกเรียกวา Build Linkage คือสรางความเชื่อมโยงยุคสมัยปจจุบันกับอดีตเขาดวยกัน กระตุนให
ผูบริโภคระลึกถึงวนัคืนเกาๆที่ไดประสบมาในอดีตโดยสิ่งสําคัญคือตองเปนสิ่งที่กอใหเกิดความสุขใหกับผูบริโภคได 
นอกจากนั้นธุรกิจที่ตองการนํา Retro-Nova มาใชตองเริ่มจากการมองหาส่ิงตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จ ไดรับ
ความนิยมอยางมากในอดีต มีลักษณะที่โดดเดนและไมเหมือนใคร (Unique) เพื่อนํามาเปนตนแบบในการผลิต
สินคา เชนในกรณีของบริษัทยามาฮา มอเตอร เปนบริษัทแรกที่ไดนํารถจักรยานยนตรุนเกาอยางเวสปา สกูตเตอร 
(Vespa Scooter) มา เปนตนแบบของรถจักรยานยนตฟโน (Fino) โดยในอดีต Vespa ไดรับความนิยมอยางมาก
และมีจุดเดนที่มีลอขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สีสันสดใส มีรูปทรงโคงมน ยามาฮาจึงนําลกัษณะเดนเหลานั้นของ Vespa 
มาถอดแบบดีไซตออกมาเปนรถจักรยานยนต Fino จนเปนที่โดนใจผูบริโภค และไดรับการตอบรับอยางดีจากตลาด  

ขั้นตอนที่ 2 Build Value คือสามารถสรางคุณคาใหกับผูบริโภคได โดยการจัดทํา วิจัยและพัฒนา (R & D) 
สินคาเพื่อคนหาความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน และพรอมกับหา จุดบกพรองของสินคาท่ีขายอยูในตลาด
ปจจุบันที่ยังไมสามารถ ตอบโจทยผูบริโภคได เพ่ือนําไปเพ่ิม เทคโนโลยีใหม ๆ ใหกับสินคาในอดีตใหเกิดความ
เหมาะสมกับการใชงานปจจุบัน การเพ่ิมคุณคา เหลานี้จะทําใหสินคาในอดีตที่นํามาทําการตลาดแบบ Retro-Nova 
มี Functional Benefits และ Emotional Benefits ที่ตรงใจกับผูบริโภคในสมัยปจจุบันและสรางขอไดเปรียบ
เหนือคูแขงในตลาดเหมือนกับที่ยามาฮาไดทํา R & D เพื่อศึกษาถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภค ที่ใช 
รถจักรยานยนต คือตองการไดรถจักรยานยนตที่มีน้ําหนักเบา ขับขี่ไดงาย มีดีไซนที่ดูทันสมัยแต คลาสสิก (Modern 
Classic) รวมถึงมีลูกเลนในการแตงสีสันและฟงกชั่นพิเศษใหกับรถจักรยานยนตตามสไตลของผูขับข่ีได ซึ่งเปนการ
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เพิ่มคุณคา ให Fino ทําใหเจาะกลุมผูบริโภคไดทั้งชายและหญิงที่เปนคนรุนใหมท่ีมีสไตลของตนเอง ชอบสิ่งแปลก
ใหม รวมถึงคนยุคกอนท่ี นิยมชมชอบรถจักรยานยนต Vespa ก็หันมาสนใจซื้อ Fino 

ขั้นตอนท่ี 3 Build Awareness คือสามารถทําใหผูบริโภครับรูสินคาหรือบริการที่สรางขึ้น ซึ่งสามารถทํา
ได โดยการทํากิจกรรมทางการตลาดท้ัง Above the Line และ Below the Line โดยในการทํา Retro Nova นี้
จะเนนไปที่การทํา Below the Line เน่ืองจากสามารถเขาถึง กลุมเปาหมายไดดีและใชงบประมาณนอยกวา อีกทั้ง
ผูบริโภคสามารถเขามามีประสบการณรวม ผูกพันเปนหนึ่งเดียวกับสินคาหรือบริการ เชน การใช Forward Mail 
สราง Community   

 
                      1955 : Vespa 150 GS                                   Yamaha Fino  

 
สินคาที่เชื่อมโยง อดีต สูปจจุบนั (motorival.com/vespa-primavera-50th-anniversary, 2562) 

 
สรุปความขางตน จะพบวาสิ่งที่ทําใหกระแสเรโทร โนวา (RetroNovaประสบความสําเร็จจะตองมี

กระบวนการและความสามารถประยุกตใชของนักการตลาดท่ีเขาไปสรางประสบการณรวม (Share Experience) 
และการจับเอาความรูสึกของการหวนรําลึกถึงอดีตของผูบริโภคออกมาพัฒนาและนําไปตอยอดจากประสบการณ
เดิม กลายเปน ประสบการณใหมโดยใชผลิตภัณฑ (Product) เปนตัวเชื่อมประสบการณ ดุจดังสินคาเหลานั้น เปน
ตัวแทนเสมือนจริงของเวลาท่ีลวงผานเลยไป สามารถดึงอารมณความรูสึกไดทุกครั้งที่ไดเห็นหรือไดสัมผัสทําใหเกิด
ความสุขเหมือนนําอดีตมาวางไว ณ เวลาปจจุบัน 
 

ตลาดนํ้า (Floating Market) 
ตลาดน้ํานับเปนการตลาดยอนเวลารูปแบบหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จดานการทองเที่ยว เพราะวิถีชีวิตของ

คนไทยผูกพันมากับสายน้ํานับจากสมัยอยุธยาเร่ือยมา ที่ผูคนอาศัยอยูบริเวณริมน้ําลวนใชลําน้ําในการดํารงชีวิต
ประจําวันรวมทั้งการประกอบอาชีพ ใชเปนที่ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตร สินคาและส่ิงของเคร่ืองใช 
เปนสถานท่ีนัดพบในทองน้ําที่เรียกวา “ตลาดน้ํา” เสนหของตลาดน้ําจึงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตผูคนที่พึ่งพิงสายน้ํา
ในการดํารงชีพ สะทอนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนในทองถ่ินตาง ๆ ตราบจนปจจุบัน กระแส
การทําตลาดยอนยุค ทําใหนักทองเที่ยวปรารถนาที่จะเห็นภาพความสวยงามสงบรมเย็นท่ีเปนไปในอดีต และ
ตองการเขาไปเปนสวนหนึ่งในภาพนั้น ตลาดน้ํายอนยุคจึงเปนท่ีมาในการบริหารจัดการและใชกลยุทธเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่นอกจากจะไดความประทับใจดานสถานที่แลว ยังเปนท่ีจับจายซื้อ
อาหารและสินคาที่มีเอกลักษณของกาลเวลาจวบจนถึงยุคปจจุบัน  
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ตลาดนํ้ายอนยุค (Traditional Floating Market) : ตลาดนํ้า ขวัญ-เรียม 
การสรางตลาดน้ําในกรุงเทพมหานคร เปนแนวคิดของนักการตลาดที่ตองการสรางตลาดน้ํายอนยุคขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตองการของคนในเมืองหลวงหรือคนจากชนบทท่ีอพยพมาใชชีวิตหางไกลแมน้ําและธรรมชาติที่
คุนเคย ดังเชนการสรางตลาดน้ํา “ขวัญ - เรียม” ที่ประยุกตใชแนวคิดการตลาดแบบเรโทร (Retro Market) มาเปน
จุดขายดวยการนําอมตะนิยายเร่ือง “แผลเกา” ของ ไม เมืองเดิม ที่สรางเปนภาพยนตรักจบแบบโศกนาฏกรรมแหง
คลองแสนแสบของ “ไอขวัญและอีเรียม” จนประสบความสําเร็จเพราะผูชมประทับใจทั้งเนื้อเรื่องและความไพเราะ
ของเพลง “ขวัญของเรียม” ที่ทําใหยังอยูในความทรงจํารวมสมัย การใชชื่อของพระเอกนางเอกมาเปนชื่อของตลาด
น้ําจึงเปนกลยุทธทางการตลาดแบบ “Retro” ที่นักการตลาดเลือกใชเพื่อตอบสนองกับความตองการของผูบริโภค
ไดอยางตรงจุด 

 

 
สะพานเรือกระดูกงู และเรือเอี๊ยมจุน (www.kwanriamfloatingmarket.com, 2562) 

  

 
   ไอขวัญ – อีเรียม (www.gupapai.com/ตลาดนํ้าขวัญเรียม, 2562) 

 
นอกจากจุดขายที่มีที่มาจากชื่อเสียงของ ขวัญ-เรียมแลว ในพ้ืนท่ีของตลาดน้ํายังดึงความทรงจําจากอดีต

ใหผูมาเยือนไดสัมผัสไดจริงดวยการนําเรือเอี๊ยมจุนมาเปนสถานท่ีขายและบริการอาหารริมน้ํา ตลอดจนจําลอง
สะพานเรือกระดูกงูที่เปนสถาปตยกรรมไทยเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหวางผูคนสองฝงคลองแสนแสบใหไดเดินติดตอ 
ซื้อขายสินคาและบันทึกรูปถายรวมกัน มาเปนจุดขายรวมสมัยไดอยางงดงาม 
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 แมนวา ตลาดน้ําขวัญ-เรียมจะเปนตลาดน้ําท่ีมีที่มาจากส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นมาใหม ที่เรียกวา
การตลาดแบบ “Man Made” ไมเปนตลาดยอนเวลาอยางแทจริง หลักความคิดแบบ Man Made คือการออกแบบ
ใหมีลักษณะการยอนยุคแบบ เรโทร (Retro Nova) ส่ิงสําคัญของการตลาดรูปแบบนี้คือ สรางจุดใหนักทองเที่ยว
สามารถถายภาพไดหลายจุด (Photo Point) เพื่อเปนการตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคยุคหลังสมัยใหม (post 
modern) ที่นิยมถายรูปดวยกลองสมารทโฟน และสงผานออนไลนไดทันทวงที จึงเปนท่ีนิยมของนักทองเที่ยวที่
ตองการการตอบสนองความแปลกใหมดวยการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมผานเทคโนโลยีการถายภาพเขากับชีวิต
ปจจุบัน ทําใหตลาดน้ํา ขวัญ-เรียม เปนตลาดน้ํายอนเวลาแบบ เรโทร โนวา ท่ีเลือกการตลาดเชิงกลยุทธแบบถวิล
หาอดตี : Nostalgia Tourism Strategy มาใชจนประสบความสําเร็จ 

 

สรุป 
นักการตลาดแบบ Retro ทําใหผูคนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครที่เปนทั้งเมืองหลวงและศูนยกลางความ

เจริญที่เต็มไปดวยปญหาการจราจรและสภาพความเปนอยูที่แออัดคับคั่ง มีโอกาสไดผอนคลายความตึงเครียดจาก
สภาพแวดลอมดวยการหลีกหนีความวุนวายในวิถีชีวิตของสังคมเมืองไปสัมผัสกับตลาดน้ํา ขวัญ-เรียม ท่ีนํายอนเวลา
กลับไปสูอดีตที่งดงามและเงียบสงบโดยไมตองเดินทางไกลออกไปถึงตางจังหวัด นับเปนอีกความสําเร็จหนึ่งของกลยุทธ
การตลาดแบบถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism Strategy) ท่ีสามารถดึงเอาคุณคาของสถานที่และสินคาในอดีตกับ
การบริการรวมสมัยมาผสานกับเทคโนโลยี ทําใหผูบริโภคสามารถเสพความสุขความบันเทิงในระยะเวลาอันส้ัน          
ที่บาลานซระหวาง Emotional กับ Functional Benefit จนสามารถเชื่อมโยงอดีตและปจจุบันไดอยางเหมาะสมและ 
มีดุลยภาพในโลกที่ความเปนสากลเขาครอบงําความเปนตัวตนของคน ชุมชน สังคมและประเทศในปจจุบัน. 
 

เอกสารอางอิง  
เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2555). ความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต: กรณีศึกษาชุมชน
 ตลาดสามชุกรอยป จังหวัดสุพรรณบุรี, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ขนิษฐา บรมสาลี. (2560). ธุรกิจการทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทยสําหรับตลาดน้ําแบบดั้งเดิม. กรุงเทพฯ: 
 วารสารฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ, 10(2), เดือนพฤษภาคม –  สิงหาคม. 
นฤมล สมิตินันทน.(2527) การทองเที่ยว, กรุงเทพฯ : ภาควิชาพานิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  
นันทพร สุวรรณาวุธ, จารุนาฎ เลิศสกุลเจริญ, วัชราภรณ อรานุเวชภัณ, ไพฑูรย มินขุนทด, และพัลลภา ปติสันต. 

(2553). กรุงเทพฯ: Retro Marketing: อดีตที่เรียกคืนได. For Quality Trend, 17(151), 22-25.  
บุริม โอทกานนท. (2552). แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีในตราสินคา. กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ,         

12 พ.ย. 2552, 33(4157). 
พัฒนา กิติอาษา. (2546). มานุษยวิทยากับการศึกษาการโหยหาอดีตในสังคมไทยรวมสมัย, กรุงเทพฯ :             

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. 
วิมล จิโรจพันธุและคณะ. (2548). การทองเที่ยวเชิงนิเวศ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสงดาว. 
Baker, S. M. and Kennedy, P. F. (1994). “Death by Nostalgia: A Diagnosis of Context-Specific  Case.” 

Advances in Consumer Research Vol 21, 169-174. In Allen C. T. and John D. R.,  eds. 
Provo UT: Association for Consumer Research.  

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. New York :  McGraw 
Hill, 33-34. 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 
 

สื่อออนไลน 
พัลลภา ปติสนัต. (2553). Retro Marketing อดีตที่เรียกคืนได.

http://inside.cm.mahidol.ac.th/bm/index.php/bm-on-stages/159-retromarketing-1.         
สืบคนเม่ือ 20กุมภาพันธ 2562. 

ภาพประกอบการโฆษณาละครบุพเพสันนิวาส , https://gmlive.com/marketing-strategy-
 Buppesannivas, สืบคนเมื่อ 2 มีนาคม 2562.  
ภาพประกอบตลาดนํ้า ขวัญ-เรียม. https://www.kwanriamfloatingmarket.com/15588198/ 
 สืบคนเม่ือ 2 มีนาคม 2562. 
ภาพประกอบรถ Vespa – Yamaha, https://www.motorival.com/vespa-primavera-50th anniversary, 

สืบคน 2 มีนาคม 2562. 
สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, https://www.mots.go.th/.../Notification of The National Tourism 

Policy, สืบคนเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2562 
ภาพประกอบ ขวัญ-เรียม, https://www.gupapai.com/ตลาดนํ้าขวัญเรียม, สืบคน 20 กุมภาพันธ 2562. 
Let’s go to the Market. TAT REVIEW: Vol.4 No.1. January – March 2018. 
 http://www.tatreviewmagazine.com/e-magazine/no1-2018/ สืบคน 20 กุมภาพันธ 2562. 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
Administration according to good governance principles of Lat Sawai Municipality 
Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province
 
ผูวิจัย   นิพนธ  ทาบุราณ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
และสถานภาพทางสังคมประชากรท้ังหมด ไดแก ผูนําทองถ่ินคณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล จํานวน 84 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ.96สถิติพื้นฐานไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย 
รอยละสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานคือ t-test และ f-test (One Way Anova) 
  ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย  อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานทั้ง 6 ดาน พบวา การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวายอยูในระดับมากทุกขอทั้ง 6 ดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ดาน
นิติธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมา คือ ดานหลักการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11ดานหลักคุณธรรม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ดานหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03ดานหลักความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย เทากับ 
3.90 และดานหลักความคุมคามีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 และผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและ
สถานภาพทางสังคมแตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : การบริหารงาน , หลักธรรมาภิบาล,เทศบาลเมือง 
 
Abstract 

 This research aims to study the level of administration according to good 
governance of the municipality Lad Sawai, Lam Luk Ka District,, Pathum Thani 
Province. To compare the effectiveness of the implementation of good governance in the 
administration of the municipality Lad Sawai, Lam Luk Ka, Pathum Thani by sex, age, 
education. Monthly income and social status, the entire population, including local leaders, 
local administrators. Chairman of the Local Council Municipal employees and employees 
of the municipalities of the 84 instruments to collect data scales 5 of 30 items have the 
confidence equals. 96 basic statistics such as frequency, percentage statistics on the test 
project. t-test and f-test (One Way Anova) study found. 

 The administration applying good governance of the municipality Lad Sawai, Lam 
Luk Ka District, Pathum Thani Province. The overall level When BY aspects 6 found that 
the administration applying good governance of the municipality Lad Sawai high level in 
all 6 sides, sort of average to low is the rule of law with an average of 4.17. the second is 
the principle involved. With an average of 4.11 The main virtue With an average of 4.11 on 
the principle of transparency. With an average of 4.03 The main responsibilities with an 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



average of 3.90, and its main value is an average value of 3.89 and comparing the 
administration applying good governance of the municipality Lad Sawai. Lam Luk Ka
District, Pathum Thani with gender, age, education. Monthly income and social status 
differences. Both overall and in all aspects, not statistically different at 0.05.

Keywords : Management , good governance principles , Municipality.
 

บทนํา 
ประเทศไทยมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับการปฏิบัติงานภาคราชการ เอกชนและประชาชน

เพื่อใหประเทศมีการพัฒนาไปในทางที่ดี และเกิดความเปนธรรมในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ถือวาเปนสวนราชการที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดและเปนหนวยดําเนินการซ่ึงทํา
หนาที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจตางๆ ในพ้ืนท่ีเพื่อแกไขปญหา ความเดือดรอน 
และตอบสนองความตองการของประชาชน ในขณะเดียวกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยกําลังปญหา
เรงดวนท่ีตองไดรับการแกไขเพราะมีขอกลาวหาตอนักการเมือง ขาราชการและนักการเมืองทองถ่ิน วามีพฤติกรรม
ในเชิงทุจริตคอรรัปชั่นที่มีการกระทํากันในหลายรูปแบบ ทั้งในแงการยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสิน
ของรัฐไปเปนของตน การเลือกจางและการทําสัญญาจางหรือใหสัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผูสนับสนุนตนเทานั้น  
การใชตําแหนง เจาหนาที่ของรัฐที่เอื้อประโยชนใหบริษัทของตนเองและพรรคพวก ผลประโยชนขัดกันหรือ
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และการเอ้ือประโยชน (Trading Influence) ตลอดจนการทุจริตใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การสมยอมราคาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย ท้ังในรูปแบบขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซ่ึงเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย ทั้งหลายไดถูกจับตามองจากสังคมวา มีการทุจริตคอรรัปชั่นเชนกัน มีขอมูล
สถานการณทุจริตในสังคมไทยและการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจากหลายๆแหงที่ยืนยันคอนขางตรงกัน
วา โดยภาพรวมคนไทยและสังคมไทยยังมีปญหาดานความซื่อสัตย สุจริต ดานคุณภาพ จริยธรรม 

 เทศบาลเมืองเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมือง เปนหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งขึ้น
ในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญ และใชการบริหารบานเมืองเปนหลัก รูปแบบองคกรของเทศบาลแบงเปน 3 ประเภท 
คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนเปนเทศบาล คือ จํานวนและ
ความหนาแนนของประชาชนในทองถิ่น ความเจริญทางดานเศรษฐกิจของทองถ่ิน พิจารณาจากการจัดเก็บรายได
ตามที่กฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถิ่น (วิชิต โพธาราม, 2547 :1) 
เทศบาลเมืองลาดสวายเปนหนึ่งในเทศบาลที่ไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลเมืองประกาศตามความในมาตรา 42 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.
2546 ใหมีอํานาจการบริหารจัดการแกไขปญหาในพื้นท่ี  
  เทศบาลเมืองลาดสวายเปนเมืองศูนยกลางของอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ศูนยการคา 
สถาบันการศึกษา และเปนที่พักอาศัยที่ใกลแหลงงาน คือ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และตลาดไท มีลักษณะพื้นท่ี
เปนที่ราบลุมที่เอ้ือแกการเพาะปลูก จึงทําใหมีพื้นที่ทําการเกษตรอยูในทุกพ้ืนที่ทําการเกษตร สวนใหญเปนการปลูก
ขาว รองลงมาไดแก ไมผล-ไมยืนตน พืชผัก ไมดอกไม ประดับ และพืชพลังงาน โดยการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
มีแนวโนมลดลง เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ อสังหาริมทรัพยจากกรุงเทพมหานคร จนเกิดการขยายตัวของเขต
เมืองและเขตอุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมถือเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญในการทํารายไดใหกับจังหวัด มูลคาการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2531อันสืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบาย
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สงเสริมอุตสาหกรรมอยางจริงจัง และจังหวัดปทุมธานีถือวาเปนพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพราะอยูติดกับเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สนามบินดอน-เมอืง มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลางจังหวัด 
การคมนาคม การขนสงสะดวกทั้งทางรถยนตและทางรถไฟมีเนื้อที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ ประมาณ 33 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 20,625 ไร มีประชากร จํานวน 57,565 คน จํานวนครัวเรือน 33,901 แบงเขตการปกครองเปน 3 
เขต 11 หมูบาน ประกอบดวย  

เขตที่ 1 ไดแก  หมูที่ 1 บานคลองหา ,หมูที่ 2 บานคลองหา,หมูที่ 3 บานคลองหา , 
หมูที่ 6 บานคลองสี่ ,หมูที่ 10 บานคลองสาม ,หมูที่ 11 บานคลองหกวา  

 เขตที่ 2 ไดแก หมูที่ 5 บานคลองสี่, หมูที่ 8 บานคลองสาม  ,หมูที่ 9 บานคลองสาม 
 เขตที่ 3 ไดแก หมูที่ 4 บานคลองสี่, หมูที่ 7 บานคลองสี่  

สภาพปญหาของเทศบาลเมืองลาดสวายมีปญหาของการเพิ่มจํานวนประชากรท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากประชาชนตางทองถิ่นตางเขามาทํางานตามสถานประกอบการตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม  หมูบาน
จัดสรร และหางสรรพสินคา รวมท้ังเด็กและเยาวชนท่ีเขามาศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา
ในเขตจังหวัด โดยที่ปญหาอาชญากรรมที่ประกอบโดยเด็กและเยาวชนไมวาจะเปนการมีเพศสัมพันธ มั่วสุม ยาเสพ
ติด ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย หรืออาชญากรรมรุนแรง มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนท้ังในแงความรุนแรง 

ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองลาดสวายจึงมีความสนใจที่จะวิจัยการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนเร่ืองท่ีนาสนใจและเปนประโยชน
อยางมากตอการเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาเทศบาลเมืองลาดสวายใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช
วิธีการวิเคราะหทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวของและขอมูลในเชิงสถิติจากคณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน/สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูปกครองทองถิ่นและพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองลาดสวายตามหลักธรรมาภิบาลซ่ึง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถเปนขอมูลใชประกอบในการบริหารงานอันจะสงผลใหการพัฒนาทองถ่ินและการ
จัดบริการสาธารณะตรงกับความตองการคุมคาตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  
 2. เพ่ือวิจัยหาแนวทางในการบริหารและการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยการนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลเมืองลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตลอดถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
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 ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม  
 (Independent Variables)        (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มุงวิจัยเฉพาะเทศบาลเมืองลาดสวย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวม
ทั้งสิ้น 84 คน 
กลุมตัวอยาง  
 1. คณะผูบริหารทองถิ่น/ประธานสภาทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 17 คน  
 2. ผูปกครองทองถ่ิน จํานวน 1 คน  
 3. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง จํานวน 66 คน  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  
 2. สามารถใชเปนแนวทางในการบริหารและการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Quality List) แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) โดยถามเก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับตําแหนงและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย 6 
หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุมคา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด 
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลจากการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
ลาดสวายไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล 
 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได  
5. สถานภาพทางสงัคม 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลเมืองลาดสวาย 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักการมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 
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 2.1 ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเก่ียวกับแนวคิดและหลักเกณฑการวิจัย  ความเปนธรร
มาภิบาลของเทศบาลเมืองปญหาการบริหาร  
 2.2 สรางแบบสอบถาม วิจัยเพื่อวัดความเปนธรรมาภิบาลของเทศบาล 6หลักคือ หลักนิติธรรม              
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา  
 2.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหที่ปรึกษาตรวจสอบแกไขสํานวนและภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม เพ่ือให
ไดขอคําถามที่มีความชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น  
 2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน 
แลวนํามาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได 0.96 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการงานเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ดังนี้  
 1. ขออนุญาตนายกเทศมนตรี เพ่ือขอความอนุเคราะหในการใหพนักงานเทศบาลตอบแบบสอบถาม  
 2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและขอรับคืนดวยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาล โดยไดรับความรวมมือจากกลุม
ตัวอยาง ตอบแบบสอบถามทันที พรอมขอรับคืนกลับมาเม่ือตอบเสร็จเรียบรอย 
 3. จํานวนแบบสอบถามที่แจก 84 ชุด ไดรับคืนเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ สามารถนําไปวิเคราะหได 84 ชุด 
คิดเปนรอยละ 100 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละชุด  
 2. ลงรหัสสอบถามกําหนดตัวเลขแทนคาขอมูลในแบบสอบถามแตละขอ แลวบันทึกขอมูล  
 3. นําแบบสอบถามทุกฉบับประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการ ดังนี้  
  3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ หาคาร อยละ 
(Percentage) แลวนํามาเสนอเปนตารางแสดงจํานวนรอยละ  
  3.2 ศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน และพนักงานจางของเทศบาล ผูปกครองทองถ่ินท่ีมีตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3.3 เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑการพิจารณา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด: 
2535 : 100) ดังนี้  
  คาเฉลี่ย      ความหมาย  
  4.51-5.00    ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  
  3.51-4.50    ความคิดเห็นในระดับมาก 
  2.51-3.50    ความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
  1.51-2.50    ความคิดเห็นในระดับนอย  
  1.00-1.50    ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffieient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
 2. สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้  
  2.1 รอยละ (Percentage) 
  2.2 คาเฉลี่ย (Mean) 
  2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 66.70 

รองลงมา คือ เพศหญิง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 33.3 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 -50 ป จํานวน 41 คนคิด
เปนรอยละ48.8 รองลงมาคือ มีอายุ ระหวาง 31-40 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 35.7 ดานระดับการศึกษา
สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อนุปริญญา จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมา คือ ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 34.5 และดานรายไดสวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมา คือ 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 23.8 
และสถานภาพทางสังคมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

สถานภาพทางสังคม จํานวนคน รอยละ 

1. ผูนําทองถิ่น 1 1.2 

2. คณะผูบริหารทองถิ่น/ประธานสภาทองถิ่นและ 
 สมาชิกสภาทองถิ่น 

17 20.2 

3. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 66 78.6 

รวม 84 100.0 

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 เมื่อจําแนกเปนรายดาน
พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ดาน
หลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมาคือ ดานหลักคุณธรรมและดานหลักความมีสวนรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.11 เทากัน ดานหลักความโปรงใส มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 ดานหลักความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.90 ดาน
หลักความคุมคามีคาเฉล่ีย เทากับ 3.89 ตามลําดับ ดังตาราง  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองลาดสวาย 

  
ระดับประสิทธผิล 

(N = 84) 
1. ดานหลักนิติธรรม 4.17 0.40 มาก 

2. ดานหลักคุณธรรม 4.11 0.47 มาก 

3. ดานหลักความโปรงใส 4.03 0.47 มาก 

4. ดานหลักความมีสวนรวม 4.11 0.53 มาก 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.90 0.47 มาก 

6. ดานหลักความคุมคา 3.89 0.45 มาก 

รวม 4.03 0.46 มาก 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผูนําทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล มีความเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกออกเปน  
6 ดาน ดังนี้  
 1. ดานหลักนิติธรรมโดยภาพรวมผูนําทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน พนักงาน
เทศบาล ลูกจางเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในดานนิติธรรมอยูในระดับมาก 
เร่ืองที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การตราระเบียบขอบังคับตางๆของเทศบาลอยูภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวและ
เร่ืองที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ เทศบาลไดตราเทศบัญญัติและระเบียบ ขอบังคับของเทศบาลเพื่อถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม 
 2. ดานหลักคุณธรรมโดยภาพรวมผูนําทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน พนักงาน
เทศบาล ลูกจางเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในดานหลักคุณธรรมอยูในระดับ
มาก เร่ืองที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือบุคลากรมีความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อใหที่กําหนดไวและเร่ืองท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เทศบาลไดจัดกิจกรรมและการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดีและถูกตองใหผูปฏิบัติงานในองคกร
และประชาชนไดถือปฏิบัติ เทศบาลไดปฏิบัติหนาที่ดวยความมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณและบุคลากรมี
ความสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบวินัยของทางราชการและขอกฎหมายตางๆอยางเครงครัด 
 3. ดานหลักความโปรงใสโดยภาพรวมผูนําทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน พนักงาน
เทศบาลและลูกจางเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในดานหลักคุณธรรมอยูในระดับ
มาก เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลมีระบบและกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผลที่ทําใหปลอดการทุจริต
คอรรัปชั่นและเร่ืองที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ มีระบบการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกร  
 4. ดานหลักการมีสวนรวมโดยภาพรวมผูนําทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน พนักงาน
เทศบาลและลูกจางเทศบาล มีความเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับ
มาก เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบลเสมอและเรื่องที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เทศบาลมีกระบวนการและกลไกในการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน  
 5. ดานหลักความรับผิดชอบโดยภาพรวมผูนําทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น 
พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล มีความเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในดานหลักความรับผิดชอบ
ในระดับมาก เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลมีการสนองตอบตอความคาดหวังและความตองการของประชาชน
ในการรับบริการที่ดีและเร่ืองที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ บุคลากรมีจิตใจเสียสละ เห็นคุณคาขององคกรที่ตนสังกัดอยู 
 6. ดานหลักความคุมคาโดยภาพรวมผูนําทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน พนักงาน
เทศบาลและลูกจางเทศบาล มีความเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในดานหลักความคุมคาอยูในระดับมาก 
เร่ืองที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เทศบาลไดสรางงานบริการตางๆตรงกับความตองการของประชาชนและผูรับบริการและ
เร่ืองที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เทศบาลไดปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักความประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากรตางๆของ
องคกร เทศบาลใชทรัพยากรขององคกรเพื่อการบริการสาธารณะไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด บุ คลากร
ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและมีคุณภาพ  
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อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี”ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวายอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานหลักนิติธรรม และมีภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา การตราระเบียบขอบังคับตางๆของเทศบาลอยูภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานหลักความมีสวนรวม เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เทศบาลเมืองลาดสวายเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเมืองเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานหลักคุณธรรมเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา บุคลากรมีความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดไว มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ดานหลักความโปรงใส เมื่อพิจารณารายขอพบวาเทศบาลเมืองลาดสวาย มีระบบและกระบวนการ
ตรวจสอบ ประเมินผล ที่ทําใหปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานหลักความรับผิดชอบเมื่อพิจารณา
รายขอพบวา เทศบาลเมืองลาดสวายมีการสนองตอบตอความคาดหวังและความตองการของประชาชนในการรับ
บริการท่ีดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานหลักความคุมคา เม่ือพิจารณารายขอพบวา เทศบาลเมืองลาดสวายไดสรางงาน
บริการตางๆตรงกับความตองการของประชาชนและผูรับบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ ตามสมมุติฐาน คณะ
ผูบริหารทองถิ่น สภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล ลูกจางเทศบาลและผูปกครองทองท่ี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดและปจจัยทางสังคม มีความคิดเห็นแตกตางกัน ผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองลาดสวายพบวา คณะผูบริหารทองถิ่น สภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล ลูกจางเทศบาลและผูปกครองทองท่ี ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดและปจจัยทางสังคม มีความคิดเห็นไมแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. เมื่อทราบถึงปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองลาดสวายแลวควรนําไปเปนแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลและปรับปรุงการบริหารงานใหดี
ยิ่งขึ้น  
 2. เปนการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารและดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตอประชาชนโดยสวนรวม  
 3. ควรมีการแจงผลการดําเนินงานในการบริหารกิจการองคกรใหประชาชนทราบและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะ มีการนําผลการประเมินไปใชเพื่อปรับปรุงและวางแผนพัฒนางานอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการ
ดําเนินการปรับปรุงใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง มีการเผยแพรและประชาสัมพันธเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนทราบ  
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรวิจัยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานของเทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและประชาชนในทองถ่ิน 
 2. ควรวิจัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือ ประชาชน เพื่อทําใหทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและทราบถึงปญหาการบริหารจัดการของเทศบาลในเขตอําเภอลําลูกกา  
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการนํ้ารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
 
The Academic Affairs administration of Nam Ron Yang Sao Academic Development 
Center under the Phetchabun Primary Education Service Area Office 3
 
ผูวิจัย ดร. นลธวัช  ยุทธวงศ 

 อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนอรทเทิรน ตาก  
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการ
น้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จากโรงเรียนใน
ศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 96 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนา
วิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู ดานการ
นิเทศการศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ตามลําดับ ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรกําหนดระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจน           
ควรจัดแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเพียงพอ ควรมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน ควรมีการเผยแพรผลงานวิจัยกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ ควรมีการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมิน และ
ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
คําสําคัญ : การบริหารวิชาการ, โรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว 
 
ABSTRACT 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and 
recommendations on the academic administration of the schools of Nam Ron Yang Sao 
Academic Development Center, Wichian Buri District, Phetchabun Province under 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3. The population and the data source 
of the research were 96 experts, school administrators, and teachers from 11 schools of 
Nam Ron Yang Sao Academic Development Center. The research instruments were 
questionnaires and interviews. For questionnaires, the collected data were analyzed by 
frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation. For interviews, the 
collected data were analyzed by content analysis. The findings of the research indicated 
that; on the whole, the academic administration of the schools of Nam Ron Yang Sao 
Academic Development Center, Wichian Buri District, Phetchabun Province under 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3 seemed to be at the high level. 
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When each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was 
found that all of them were at the high level; that is, measurement, evaluation, and 
transferring credits, the development of learning process, curriculum development, the 
development of the quality assurance system, the development of learning resources, 
supervision, and research for educational quality development, and the development of 
media, innovation, and educational technology respectively. In terms of recommendations on 
the academic administration of the schools of Nam Ron Yang Sao Academic Development 
Center, Wichian Buri District, Phetchabun Province under Phetchabun Primary Educational 
Service Area Office 3, it can be said that the schools should clearly specify work rules and 
regulations. In addition, the schools should sufficiently provide the students with learning 
resources and laboratories. The schools should apply local wisdom to learning and teaching 
management. Moreover, the schools should focus on publicizing research works to other 
schools and organizations. The schools should concentrate on supervision, monitoring and 
evaluation, and the schools should also give precedence to the outcomes of the internal 
quality assurance to be used as the data for development continuously. 

Keywords : The Academic Affairs administration, Nam Ron Yang Sao Academic 
Development Center

 

บทนํา 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในชวงท่ีผานมาดําเนินการภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัต
ของโลกศตวรรษที่ 21 ไดเกิดการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ไดแก ดานบริบทของการจัดการศึกษามีความ
เปลี่ยนแปลงทั้งการลดลงของประชากรที่สงผลตอจํานวนนักเรียน การลดลงของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนมากข้ึน ดานโอกาสทางการศึกษา พบวา ประชากรวัย
เรียนมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษามากข้ึน ดานคุณภาพของการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับที่ไมนาพอใจ และความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนเทียบกับนานาประเทศท่ัว
โลกและในอาเซียน อยูในระดับรั้งทาย (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 19) การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมเมืองและชนบท สงผลตอสัมพันธภาพของครอบครัว เกิดความแตกแยก เปน
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทําใหความสัมพันธระหวางรุนสูรุนนอยลง เพราะขาดความสัมพันธใกลชิด นอกจากนี้ยังมี
การอพยพยายถิ่นฐานเขาสูเมืองใหญ เกิดปญหาสังคม เร่ืองยาเสพติด อาชญากรรมตาง ๆ มีการรับวัฒนธรรมตาง ๆ 
ที่หลากหลาย โดยสื่อมีการนําเสนอที่ไมสรางสรรคเทาท่ีควร ทําใหเปนปญหาทับซอนโยงใยกันไปมาซ่ึงลวนแลวแตมี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 7) 
 ผลการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษายังไมเปนท่ีนาพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยมากและตํ่ากวาหลายประเทศในแถบเอเชีย แมวาเยาวชนจะมีการ
ใฝหาความรูเพิ่มขึ้น แตยังขาดความสามารถในการจัดการ และการสังเคราะหขอมูลที่สืบคนได และการนําไปใช
ประโยชน สวนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก และเยาวชน ยังตองมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีคุณภาพของ
กําลังแรงงาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) แมวาจะไดรับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น แตยังไมตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งสถานประกอบการตองการแรงงานที่ไมตองใชทักษะสูงมาก สวนใหญเปนผูที่จบระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แตสัดสวนของผูเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายประเภทอาชีวศึกษายังคงนอยกวาประเภทสามัญศึกษา เน่ืองจากมุงหวังเรียนตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งเห็นได
จากจํานวนผูเรียนอาชีวศึกษามีแนวโนมนอยลงทุกป ทําใหมีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง สวนแรงงานที่สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกป แตไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน จึงยังมีผูวางงานอยู
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จํานวนมาก อยางไรก็ตามกําลังแรงงานในระดับนี้ก็ยังขาดแคลนอยูจํานวนหนึ่ง สะทอนใหเห็นวาถึงแมจะมีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาตามท่ีนายจางตองการแลว แตอาจยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไมตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนและกําลังแรงงาน
ที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่พรอมเพื่อตอบสนองตอความตองการของภาคสวนตาง ๆ มากกวาจัดการศึกษาตาม
ความพรอมของสถานศึกษา และตองมีการวิเคราะหความตองการกําลังคนเพื่อวางเปาหมายการจัดการศึกษา เพื่อ
การผลิตกําลังคนเขาสูตลาดงานและการพัฒนากําลังคนเพ่ือยกระดับคุณภาพกําลังแรงงานใหสูงขึ้น นอกจากนี้
ปญหาดานประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใชจายงบประมาณทางการศึกษา 
ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางและระบบการจัดการท่ีตองไดรับการปรับปรุงเปนลําดับแรก (กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 65) 
 อยางไรก็ตาม แมวาจะเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย แตสิ่งสําคัญที่ทําใหสังคมไทยดํารงอยูไดอยางสงบสุข คือ 
สถาบันการศึกษาที่มีหนาที่ในการใหการอบรมส่ังสอนใหการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหสามารถอยูในสังคมได
อยางเขมแข็ง สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเองได การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งสงผลในการพัฒนาประเทศ กลาวไดวา การศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญอยาง
หนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกลาวถึง หนาที่แหงรัฐที่ตอง
จัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 54 “รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสอง
ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็ก
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการ
ดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมี
การเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว  ใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษา
แหงชาติดวย การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 
2553 หมวดที่ 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตราท่ี 22 ไดกลาวถึง แนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองเนนทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
มาตรา 24 กลาวถึง การจัดการเรียนการสอนวาใหจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงใหคิดเปน ทําเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา 
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม และอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนไดเกิดความรู 
สามารถใชงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือ และแหลง
เรียนรูตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ และประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง 
และบุคคลในชุมชน เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2553) 
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 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลไดกําหนดขอบขาย ภารกิจการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาไว 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหนาที่หลักในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหครอบคลุมงานท้ัง 4 งาน 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ คือ มุงสรางคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย อารมณ 
สังคม มีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางานมีคุณธรรมไดตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและอยูในสังคม
อยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) ซ่ึงการบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
สถานศึกษาและเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง สวนการ
บริหารดานอื่น ๆ นั้น แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกนั แตก็เปนเพียงสวนสงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหาร จะตองสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร (จันทรานี สงวนนาม, 2553 : 148) และปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
(2553 : 3-4) ไดกลาวถึง ขอบขายของงานวิชาการไววา การบริหารงานวิชาการจะประกอบดวยงานดังตอไปนี้  คือ 
การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดตารางสอน การ
จัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อเปนการพัฒนาครูผูสอนใหกาวทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม ๆ การจัดสื่อการเรียนการสอน การจัดหองสมุดเปนท่ีรวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และวัสดุอุปกรณ
ที่เปนแหลงวิทยาการใหนักเรียนไดศึกษาและคนควาเพิ่มเติม การนิเทศภายในเปนการชวยเหลือแนะแนวครูใหเกิด
การปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการเรียน จึงเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารโรงเรียนตอง
ใสใจและใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว พบวาปญหาท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหารงานวิชาการ คือ 1) ผูเรียนขาดทักษะในการเรียนรู 2) ผูเรียนขาดทักษะดานการส่ือสารโดยการเขียนตาม
ความคิดของตนเองและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3) ขาดการใชแหลงเรียนรูที่สําคัญภายในโรงเรียน ไดแก หองสมุด 
สื่ออินเทอรเน็ตและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 4) ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 คอนขางต่ํากวาระดับประเทศ ซ่ึงไปสอดคลองกับขอบขายและภารกิจการบริหารงานวิชาการตาม
คูมือการปฏิบัติงานขาราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในดาน 8 ดาน ไดแก 1) การพัฒนา
หลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการ 3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 6-7) 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดงักลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว ใหมีประสิทธิภาพสูงมากข้ึน และสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนางานวิชาการของหนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอ

วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
2.  เพื่อศึกษาขอแสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว 

อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ มีรายละเอียดนําเสนอโดยเรียบเรียงไว ดังนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
2.  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
3.  ขอมูลสภาพท่ัวไปของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
4.  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาวอําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คน และครูผูสอน จํานวน 84 คน 
ของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ในปการศึกษา 2560 จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนบานไทรงาม 
2) โรงเรียนบานซับกระโซ 3) โรงเรียนคลองบง 4) โรงเรียนบานถํ้ามงคลชัย 5) โรงเรียนบานเขาสูงราษฏรบํารุง        
6) โรงเรียนบานเนินสะอาด 7) โรงเรียนบานน้ํารอน 8) โรงเรียนบานโคกสําราญ 9) โรงเรียนบานโคกกรวด           
10) โรงเรียนบานซับตะแบก และ 11) โรงเรียนบานน้ําออม รวมทั้งสิ้น จํานวน 95 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอแสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 แหลงขอมูลที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คน และครูผูสอน จํานวน 11 
คน ของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ในปการศึกษา 2560 จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนบานไทรงาม 
2) โรงเรียนบานซับกระโซ 3) โรงเรียนคลองบง 4) โรงเรียนบานถํ้ามงคลชัย 5) โรงเรียนบานเขาสูงราษฏรบํารุง          
6) โรงเรียนบานเนินสะอาด 7) โรงเรียนบานน้ํารอน 8) โรงเรียนบานโคกสําราญ 9) โรงเรียนบานโคกกรวด          
10) โรงเรียนบานซับตะแบก และ 11) โรงเรียนบานน้ําออม รวมทั้งสิ้น จํานวน 23 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑที่กําหนดไว เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
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ผลการวิจัย 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาวฯ โดยรวมอยูในระดับมาก           

(� = 3.90) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานการวัดผล 

ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก (� = 4.12) รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู อยูในระดับมาก (� = 4.08) และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก (� = 4.02) 
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มาก         

(� = 3.73) ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูในระดับมาก (� = 3.73) 
หากพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลได ดังนี้ 

 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (� = 4.02) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการของสถานศึกษาครบตามกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับมาก (� = 4.21) รองลงมา คือ สนับสนุนใหครูได
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร เชน การใหเขาประชุมอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน อยูในระดับมาก           

(� = 4.19) และจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรูที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา          

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับมาก (� = 4.09) ตามลําดับ และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา          

อยูในระดับมาก (� = 3.82) 

 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก (� = 4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ จัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝงคุณธรรมคานิยมหลัก            
12 ประการ คานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม อยูในระดับมาก          

(� = 4.23) รองลงมา คือ สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมาก           

(� = 4.21) และจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (� = 4.18) 
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ อยูในระดับมาก (� = 3.83) 

 ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (� = 4.12) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุก

ระดับชั้น อยูในระดับมาก (� = 4.25) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑ

การประเมิน อยูในระดับมาก (� = 4.16) และสงเสริมใหครูดําเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง อยูในระดับมาก (� = 4.14) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการ

กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาอยางชัดเจน อยูในระดับมาก (� = 4.05) 

 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (� = 3.73) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมา

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (� = 3.85) สถานศึกษาสรางความตระหนักแกบุคลากรใหเห็น

ประโยชนและความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก (� = 3.85) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ

สงเสริมบุคลากรในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (� = 3.76) และสถานศึกษามีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อยูในระดับมาก 
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(� = 3.68) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ จัดใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัยกับสถานศึกษา และ

หนวยงานอ่ืน อยูในระดับมาก (� = 3.57) 

 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก(� = 3.79) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสรางความตระหนักให
บุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการผลิตสื่อใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (� = 3.93) รองลงมา คือ มีการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมใหม ๆ 

เพื่อนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานดานวิชาการ อยูในระดับมาก (� = 3.88) และสถานศึกษา

มีการดําเนินการประชุมชี้แจงการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (� = 3.83) 
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ จัดแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเพียงพอกับการจัดการ

เรียนการสอน อยูในระดับมาก (� = 3.69) 

 ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก (� = 3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู อยูในระดับมาก (� = 3.85) รองลงมา คือ มีการสํารวจและจัดทําขอมูลแหลง

การเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับมาก (� = 3.84) และสถานศึกษาจัดใหมีแหลงเรียนรู

ภายในสถานศึกษาไดอยางเพียงพอและสอดคลองกับสาระการเรียนรู อยูในระดับมาก (� = 3.83) ตามลําดับ และ
และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ สถานศึกษานําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา อยูในระดับมาก (� = 3.76) 

 ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (� = 3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและดําเนินการนิเทศภายใน อยูในระดับ

มาก (� = 3.89) รองลงมา คือ ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน

ภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก (� = 3.82) สถานศึกษาดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน

รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา อยูในระดับมาก (� = 3.82) และสถานศึกษามีการกําหนด

นโยบายและทิศทางการนิเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก (� = 3.80) ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา

อยางตอเนื่องและเปนระบบ อยูในระดับมาก (� = 3.80) ตามลําดับ และและขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ           

มีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา อยูในระดับมาก (� = 3.72) 

 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (� = 3.89) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

(� = 3.95) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยูใน

ระดับมาก (� = 3.91) มีการดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (� = 3.91) และสถานศึกษาจัดประชุมสัมมนาเพ่ือใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก              

(� = 3.85) ตามลําดับ และและขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ นําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช

เปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (� = 3.84) 
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ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการนํ้ารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ไดแก 
 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการนิเทศ 
กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา (f = 19) รองลงมา คือ ควรมีการสรุปผลการ
ดําเนินงานบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ (f = 18) 
และควรมีการปรับปรุงพัฒนางานบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (f = 17) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการนิเทศ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ (f = 21) รองลงมา คือ ควรจัดสถานท่ี สื่อ อุปกรณ 
และหองเรียนเฉพาะดาน เชน หองวิทยาศาสตร หองเรียนภาษาอังกฤษหองเรียนอาเซียน เปนตน เพ่ือสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเหมาะสมกับสภาพและความตองการของนักเรียน (f = 18) และสถานศึกษาควร
พัฒนาองคกรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดเวลา (f = 17) ตามลําดับ 
 ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ขอเสนอแนะที่มีคาความถ่ีสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
ตองมีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาอยางชัดเจน (f = 23) รองลงมา 
คือ ควรมีการกํากับติดตามการวัดประเมินผลใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (f = 21) และควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาให
สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดในแตละสาระการเรียนรู (f = 20) ตามลําดับ 
 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือควรจัดใหมี
การเผยแพรผลงานการวิจัยกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน (f = 19) รองลงมา คือ สถานศึกษาตองมีการกํากับ 
ติดตามการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง (f = 18) และสถานศึกษาควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน (f = 18) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ ควรจัดแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (f = 20) รองลงมา คือ 
ควรพัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูแกครู บุคลากร ชุมชน และจัดใหมีวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน (f = 19) และควรมีการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนา (f = 18) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาควรนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (f = 20) รองลงมา คือ สถานศึกษาควรมีการ
เผยแพรแหลงเรียนรูที่สําคัญ เชน สถานที่ บุคคลสําคัญ ภูมิปญญาทองถ่ิน (f = 19) และสถานศึกษาควรจัดใหมี
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเพียงพอ และสอดคลองกับสาระการเรียนรู (f = 18) ตามลําดับ 
 ดานการนิเทศการศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการประเมินผลการ
จัดระบบและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา (f = 20) รองลงมา คือ ผูบริหารตองมีทักษะในการนิเทศและมี
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา (f = 18) และสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและครูเพื่อใหเกิดการ
ยอมรับในการนิเทศภายใน (f = 17) ตามลําดับ 
 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง (f = 20) รองลงมา 
คือ สถานศึกษาจัดประชุมสัมมนาเพ่ือใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา (f = 19) และสถานศึกษาตองมีการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (f = 18) ตามลําดับ 
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สรุปขอเสนอแนะที่มีคาความถ่ีสูงสุดในแตละดาน ดังนี้ 
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ สถานศึกษาควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานการ

บริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู คือ สถานศึกษาควรมีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยางสม่ําเสมอ 
ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน คือ สถานศึกษาตองมีการกําหนดระเบียบแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาอยางชัดเจน 
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ สถานศึกษาควรจัดใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัยกับ

สถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน 
ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ สถานศึกษาควรจัดแหลงเรียนรูและ

หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 
ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู คือ สถานศึกษาควรนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา 
ดานการนิเทศการศึกษา คือ สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศใน

สถานศึกษา 
ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ สถานศึกษาควรนําผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้ 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนใหความสําคัญกับงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักของการบริหารโรงเรียนโดยให
ความสําคัญในการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู  และการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธเนตร หลงศรี (2555 : 78) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
วิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สภาพปจจุบัน และสภาพที่พึงประสงคในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภานุรัตน นันตา และธนิษฐา รัศมี
เจริญ (2555 : 98) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษา 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิลวรรณ วัฒนา (2556 : 95) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา 
สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมปอง  เส็ง
ดอนไพร (2556 : 36) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรวุฒิ ปกกาโล (2556 : 112) ไดศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและ
ปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขาดเล็กตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาพปจจุบันการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา           
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งจากการวิเคราะหระดับปฏิบัติการบริหารงาน
วิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว เมื่อพิจารณารายดานพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
หากพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน มีการแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาครบตามกลุมสาระการ
เรียนรู สนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร เชน การใหเขาประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
จัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยันต อินทเจริญศานต (2555 : 
102) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
มีการจัดการเรียนการสอน โดยปลูกฝงคุณธรรมคานิยมหลัก 12 ประการ คานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคสอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรม สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสมอวงษ 
(2555 : 95) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทในการสงเสริมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผูบริหาร และครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา 
การบริหารวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขอสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นตอ
การบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
 ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวา ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น จัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผาน
เกณฑการประเมิน และสงเสริมใหครูดําเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พนัส ดวงเอก (2555 : 170) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชากาของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา           
การบริหารงานดานวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมและรายขอสวนใหญ มีความ
คิดเห็นตอการบริหารวิชาการอยูในระดับมาก 
 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน สรางความตระหนักแกบุคลากรใหเห็นประโยชน และความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน และ
สถานศึกษาสนับสนนุใหครูนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษามีการสงเสรมิ
บุคลากรในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง และสถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียนใหกับครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อโนทัย ใจกลาง (2555 : 
175) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
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 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก            
เปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สรางความตระหนักใหกับบุคลากรในสถานศึกษาเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการผลิตสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานดานวิชาการ  
สถานศึกษามีการดําเนินการประชุมชี้แจงการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นุกูล เวศสุวรรณ (2557 : 178) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูตอการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมโรงเรียนตึก 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 4 
ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก 
 ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนและบุคลากรใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีการ
สํารวจและจัดทําขอมูลแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน และสถานศึกษาจัดใหมีแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาไดอยางเพียงพอและสอดคลองกับสาระการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยันต          
อินทเจริญศานต (2555 : 102) ไดศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวาการบริหารงานดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยภาพรวมเห็นวามี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและดําเนินการนิเทศภายใน ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดปฏิทินการ
นิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และสถานศึกษาดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน
รูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา และสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและทิศทางการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย ชูเลิศ (2553 : 96) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา             
การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก 
 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา มีการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และมีการดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง และ สถานศึกษาจัดประชุมสัมมนาเพื่อใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับครูผูสอนและบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรลือ พลพันธ 
(2550 : 148) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาชวงชั้นท่ี 1-3 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร ครูวิชาการและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีหนองคาย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา สภาพ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาชวงชั้นท่ี 1-3 ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
หากพิจารณาขอเสนอแนะเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยใหทุกฝายมีสวนรวม และหลักสูตรตองสอดคลองกับสภาพ ปญหา ความตองการของ
ชุมชน มีการสรุปผล มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ภารดี  
อนันตนาวี (2552 : 281-282) ไดกลาวถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 2) วิเคราะหสภาพแวดลอม 3) จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ดังนี้        
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3.1) นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู 3.2) นิเทศการใชหลักสูตร 3.3) ติดตามและประเมินผล 3.4) ปรับปรุง
และพัฒนาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรโดยการสงบุคลากรไปเขารับการ
ฝกอบรม และควรพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ภารดี  อนันตนาวี 
(2552 : 282) ไดสรุปแนวทางการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่สําคัญ ดังนี้ 1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู 2) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู 3) จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง 
ๆ และ 4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครูดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ตองมีระเบียบแนวทางปฏิบัติและมีเอกสาร
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ภารดี อนันตนาวี (2552 : 282-283)           
ไดกลาวถึง การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ไวดังนี้ 1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 2) สงเสริม ใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน การศึกษาสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู                         
3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมิน ตามสภาพจริงจาก
กระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 4) จัดใหการเทียบโอนความรูทักษะประสบการณและผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนาเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้น
เรียนและสรางความตระหนักใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของ
การทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชาลินี ฉายารักษ (2550 : 53) ไดกลาววา การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การวิจัยที่กระทําโดยครูผูสอนในชั้นเรียน เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนใหดีขึ้น โดยมีจุดเนนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพของแตละ
คนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  1) ศึกษาวิเคราะห วิจัย การบริหารการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 2) สงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรู และ 3) ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานองคกรหนวยงาน
และสถาบันอื่น 
 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงการใชสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการตาง ๆ ให
เพียงพอ มีการพัฒนาและประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ สุมาลี สัจจาวัฒนา (2554 : 45-46) ไดกลาววา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
หมายถึง การศึกษาสํารวจ วิเคราะหปญหาในการจัดหา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพ่ือใชจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูสําหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนรวม มีการประสานความรวมมือใหผูปกครอง องคกรในทองถ่ิน 
หนวยงาน และสถาบันอื่นมีสวนรวมในการจัดหาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการผลิตจัดหา และการพัฒนาใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนการเผยแพรสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ครูผลิต และพัฒนาใหสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ไดใชประโยชนตอการเรียนการสอนเปนการพัฒนาวิชาชีพครู 
 ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู  สถานศึกษาควรมีการสํารวจและจัดทําขอมูลแหลงการเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชแหลงเรียนรูมีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน
มาใชสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาและจัดแหลงการเรียนรูใหเพียงพอตอผูเรียน และมีการ
เผยแพรแหลงเรียนรูตาง ๆ เสมอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัชฎาภรณ ไชยฤทธิ์ (2554 : 58) ไดกลาววา การ
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พัฒนาแหลงเรียนรู หมายถึง กระบวนการและสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา มุงเนนไปท่ีการจัดใหผูเรียน
ที่หลากหลายในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงตองมีการประชาสัมพันธ และรวมมือกับ
บิดามารดาผูปกครองและบุคลากรชุมชนใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาให มี
ความพรอมสําหรับการจัดการเรียนรู พรอมทั้งประสานจัดการเกี่ยวกับแหลงเรียนรูกับหนวยงานองคกรอื่น ๆ          
เชน หองสมุดประชาชน หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ อุทยาทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนพฤกษศาสตร 
ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืน 
 ดานการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายและแผนการนิเทศภายใน โดยใหครูและบุคลากร
มีสวนรวมในการวางแผนกําหนดการตาง ๆ และมีการกํากับติดตามประเมินผลการ ดําเนินการนิเทศภายในอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 56) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการของผูนิเทศ ที่มุงใหคําแนะนํา และความชวยเหลือครูผูสอน ในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดผลดีตอการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ 
สมชาย ชูเลิศ (2553 : 54) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูให
การนิเทศหรือผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนของครูเพื่อใหไดมาซ่ึงประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน 
 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดประชุมชี้แจงใหครูและ
บุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการทุกขั้นตอน ต้ังแตการวางแผน ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน และควรนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เข็มทอง          
ศิริแสงเลิศ (2555 : 33) ไดกลาววา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การประกัน
คุณภาพของการบริหารงานสถานศึกษา วาไดมีการวางแผนการทํางานและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ เพื่อให
ผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางการศึกษาและตรงกับความตองการของผูรับบริการไดตลอดเวลา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 สําเร็จลุลวงไดเกิดจากไดรับ
ความรวมมือและความอนุเคราะหจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูผูสอน ในโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการน้ํารอนยางสาวอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ในปการศึกษา 2560 ทุกทานที่ใหความกรุณาชวยเหลือ 
และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบแกไขเครื่องมือวิจัยที่ใชเก็บขอมูลในการ
วิจยัครั้งนี้ และขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร บทความ และหนังสือท่ีผูวิจัยใชในการสืบคนขอมูล คุณคาและประโยชน
อันพึงมีจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบและอุทิศใหแก คุณแม คุณพอ คุณครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรู      
ผานส่ือกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
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บทคัดยอ 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน               
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิด
ประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรนและทดลองนํารอง 2) ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถาม
ตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหกับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ี
ใชไดแกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการศึกษาและ
ความเปนครูมืออาชีพ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติ
ทดสอบทีแบบไมอิสระ (dependent samples t–test) และแบบกลุมเดียว (one sample t–test) ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบการจัดการเรียนรูมี 6 ขั้นตอน มีคุณภาพอยูในระดับมาก นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
การศึกษาและความเปนครูมืออาชีพหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู, การคิดวิเคราะห, ประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลาง 
 
Abstract 

The purpose of this research was to develop an instructional model focusing on 
questioning based on mediated learning experience approach for enhancing analytical 
thinking of early childhood education northern college. The objective were 1) to develop 
and evaluate the quality of the instructional model 2) to implement the instructional model. 
This samples were drawn by mans of purposive sampling. The data were analyzed by using 
mean, Standard deviation, Dependent samples t–test and one sample t–test. The results 
were as follows. Instruction management of mediated leaning experience consisted of six 
steps including. The quality of the model checked by experts was good. Posttrial score was 
higher than pretrial score; and higher than 70 percent, statistically significant at the .01 
level. Achievement in Educational and Professional Teachers, posttrial score was higher 
than pretrial score statistically significant at the .01 level. 

Keywords : Instructional model, Analytical thinking, Mediated Learning Experience 
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บทนํา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลและใหการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

อีกทั้งเปนผูมีอิทธิพลตอการเรียนรูของเด็ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาวในฐานะผูผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัย ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาจึงมุงเนนใหมีคุณลักษณะ
สําคัญของความเปนครูในศตวรรษที่ 21 และครูไทยในยุคไทยแลนด 4.0 ดวยปรัชญาของหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิต
ใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการเปนครูปฐมวัย (หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2558, หนา 6)  

การคิดเปนเครื่องมือชวยใหมนุษยสรางความรูไดอยางไรขีดจํากัด โดยกา รรับขอมูลจัดเก็บคนหา
ความหมาย จําแนกเปรียบเทียบ วิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ สรางสรรคและออกแบบส่ิงใหมๆ ติดตามกํากับ
ควบคุมและประเมินความกาวหนาของการพัฒนาความรู ความคิดของคนนั้นไมมีวันส้ินสุดจนกวาสมองจะหยุด
ทํางาน ดังนั้นการคิดจึงเปนกลไกสําคัญที่ใชในการเรียนรูและแยกแยะสิ่งที่ดีและไมดี จึงเปนสวนหนึ่งที่จําเปนตอ
การเรียนรูในอนาคตและเปนคุณลักษณะหนึ่งที่ตองการสงเสริมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน สอดคลองกับครูในยุคการศึกษา
ไทย 4.0 ตองเปนครูมืออาชีพ โดยมีความรูในศาสตรดานเนื้อหาความรูในวิชาท่ีสอนและศาสตร ดานการสอน         
มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน ถายทอดความรูใหกับผูเรียนไดดี มีความสามารถในดาน ICT เปนผูที่มี
คุณธรรมจริยธรรมความเปนครู สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเปนผูที่พัฒนาความรูของตนเองอยางตอเนื่องอยู
เสมอจึงจะสามารถพัฒนาผูเรียนในยุคการศึกษา 4.0 ใหเปนบุคคลากรของประเทศท่ีมีศักยภาพเพียงพอ การที่จะ
ทําเชนนี้ไดผูเรียนจะตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค การคิด
ผลิตภาพ การคิดนวัตกรรม ซ่ึงเปนการคิดที่สรางผลผลิตท่ีมีความใหมไมซ้ําแบบใครและมีความเปนเชิ งบวก 
นอกจากนี้ทักษะการเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนตองสรางคือ 1) เนนทักษะ ความรูและความเชี่ยวชาญ
ที่เกิดกับผูเรียน 2) สรางความรูความเขาใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการ ระหวางวิชาหลักที่เปนจุดเนน 3) มุงเนน
การสรางความรูและเขาใจในเชิงลึกมากกวาการสรางความรูแบบผิวเผิน 4) ยกระดับความสามารถผูเรียนดวยการ
ใหขอมลูที่เปนจริง การใชสื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรูในสถานศึกษา  การทํางาน และในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 5) ใชหลักการวัด
ประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง  

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551, หนา 25-26) 
ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร อาทิ 
กระบวนการสรางความรู กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด และผูเรียนมีบทบาทในการกําหนดเปาหมาย วางแผน
และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้ง
คําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตางๆ ซึ่งพิมพันธ เดชะคุปต (2545, หนา 7-8) กลาววาไดมี
การนํารูปแบบและเทคนิคการสอนที่สงเสริมการคิดแบบตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดของผูเรียนอยูเปนจํานวนมาก แตก็พบวามีขอจํากัดในการนําไปใชทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผูเรียนและผูสอน ซึ่งการเรียนรูอยางเปนกระบวนการเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของ
ตน ไมมีบุคคลใดสามารถเรียนรูแทนกันได ซึ่ง สกินเนอร (Skinner อางถึงใน พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550, หนา 214) 
ไดกลาววา เปนความยากลําบากอยางยิ่งที่จะใหเด็กคนพบส่ิงตางๆ ดวยตนเอง การปลอยใหเด็กคนควาหาคําตอบเอง
โดยไมรูทิศทางจะทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน โดยเฉพาะการคิดซึ่งเปนความสามารถทางสมองในการขจัดความ
ไมสมดุลที่เกิดขึ้นและเปนกระบวนการทางปญญาท่ีเกิดขึ้นในสมองของบุคคล โดยเมื่อบุคคลรับขอมูลเขามาแลวจะ
ดําเนินการจัดกระทํากับขอมูลเพื่อนําไปสูการแกปญหา ดังนั้นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดที่เหมาะสมจึงควรจะเปนรูปแบบวิธีการท่ีมีลักษณะการชวยเหลือ แนะนําให ผูเรียนสราง
ความรูดวยตนเอง สอดคลองกับอรพรรณ พรสีมา (2543, หนา 3-7) ไดแสดงความคิดเห็นวาการคิดเปนกระบวนการ
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ทํางานของสมองเปนสิ่งที่จับตองไมได เปนปฏิกิริยาภายในสมองที่โตตอบตอสิ่งเราตั้งแตการรับขอมูล การพิจารณา
และการจัดขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยรอบดานเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ทบทวน 
ไตรตรอง สังเคราะหแนวคิดตางๆ เขาดวยกัน เกิดเปนองคความรูใหมหรือทางเลือกใหมและคิดแกปญหา 

 แนวคิดเรื่องประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลาง (Mediated learning Experience) ซ่ึง รีวเวน เฟอรติน 
(Reuven Feuerstein, 1991, p.1-3) เช่ือวาการเรียนรูที่มีประสิทธิผลนั้น แบบแผนของการเรียนรู (Modality of 
learning) จะตองมีลักษณะดังนี้ S – H – O – H – R ซ่ึง S ยอมาจาก Stimulus หมายถึง สิ่งเรา H ยอมาจาก 
Human Mediator หมายถึงผูเปนสื่อกลาง O ยอมาจาก Organism หมายถึงอินทรียหรือผูเรียนแตละคน R ยอมา
จาก Response หมายถึงการตอบสนอง ซ่ึงแบบแผนการเรียนรูดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ในการเรียนรูของ
บุคคลนั้นจะตองมีผูที่เปนสื่อกลางคอยชวยเหลือ แนะนําในการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงเราและการตอบสนอง ครูถือวา
เปนบุคคลสําคัญในการชวยเสริมสรางประสบการณการเรียนรู บทบาทของครูในการทําหนาท่ีเปนคนกลางชวย
เสริมสรางประสบการณการเรียนรู (Mediator)นั้น ถือวาเปนปจจัยหลักของประสิทธิผลของการเรียนรู สอดคลอง
กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2543, หนา 64) กลาวไววา การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู คือครูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตั้งแตขั้นเตรียมการเรียนเปนข้ันที่
ครูตองศึกษาสาระการเรียนรูและตัวชี้วัดในหลักสูตรเพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความตอเนื่องพรอมทั้ง
เตรียมวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้ันการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเปนขั้นที่ครูทําหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุน สงเสริม อํานวยความสะดวก ชวยเหลือและ
แนะนําใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรูดวยตนเอง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
และนักเรียนกับนักเรียน ขั้นประเมินผลเปนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมทุกดานท้ังในสวนของ
กระบวนการและผลงานตามสภาพจริงทั้งดานความรูและทักษะ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสมสอดคลองและเอ้ือ
ตอการนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
โดยนําแบบแผนของการเรียนรู S – H – O – H – R คือ 1) ส่ิงเรา (Stimulus) ผูสอนสรางสถานการณหรือจัดสิ่ง
เราเพื่อเราใจผูเรียน กระตุนใหเกิดปญหาเกิดความอยากรูอยากเห็นและสนใจติดตามบทเรียน 2) ผูเรียน 
(Organism) มีสวนรวมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน มีปฏิสัมพันธทั้งสมาชิกภายในกลุมและ
ระหวางกลุมเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู  3) การตอบสนอง (Response) ผูเรียนสรุปสาระความรู
ดวยตนเอง ผูสอนชวยเสริมหรือแกไขเพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดท่ีถูกตองและชัดเจน สวนครูจะทําหนาท่ี
เปนส่ือกลางในการเรียนรู (Mediator) ชวยใหผูเรียนไดเผชิญกับสถานการณตางๆ และมุงใหความสนใจในส่ิง
กระตุนที่คัดสรรแลว ครูจะชวยใหผูเรียนนําประสบการณเดิมของตนมาพัฒนาเชื่อมโยงกับความรูใหมเกิดความ
เขาใจและนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งกระบวนการเรียนรูผานครูผูเปนส่ือกลางนั้น ผูเรียนไดเรียนรูจากการ
กระทํา (learning by doing) เรียนรูวิธีการเรียน (Learn how to learn) และวิธีการคิด (How to think) อยาง
สมบูรณ (Ben-Hur, 1998, p. 85) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตาม
แนวคิดประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ใหมีคุณภาพตามปรัชญาท่ีวา ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการเปนครูปฐมวัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ เนนการใชคําถามตามแนวคิด

ประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน  
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 2. เพ่ือทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผาน
สื่อกลางเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  วิทยาลัย        
นอรทเทิรน และศึกษาผลโดย 

 2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลัง
เรียน กับเกณฑรอยละ 70 

 2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการศึกษาและความเปนครูมืออาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) พ.ศ. 2558 
 1.1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.2 หลักสูตรสูแผนการสอน 
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 

2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
2.2 การจัดกลุมของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
2.3 การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู 
2.4 การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

  2.5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
3. การเรียนรูแบบใชคําถาม 

3.1 ความหมายการเรียนรูแบบใชคําถาม 
3.2 หลักการออกแบบกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนรูแบบใชคําถาม 
3.3 ขั้นตอนการเรียนรูแบบใชคําถาม 

4. แนวคิดประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลาง 
4.1 ความหมายของประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลาง  
4.2 แบบแผนของการเรียนรูผานสื่อกลาง 
4.3 บทบาทของครูที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางการเรียนรู 
4.4 การจัดการเรียนรูผานสื่อกลางกับการคิดวิเคราะห 

5. การคิดวิเคราะห 
5.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
5.2 การคิดวิเคราะห  
5.3 การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
6.1 งานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
6.2 งานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ประกอบดวย 2 ขั้นตอนตามจุดประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิด

ประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ดําเนินการดังนี้ 

 1) นําขอสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
และความเปนครูมืออาชีพ ความสามารถในการคิดวิเคราะห แนวคิดประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลาง มา
กําหนดเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู  
   2) ยกรางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลาง
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  วิทยาลัยนอรทเทิรน 
ประกอบดวย 1. ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน 2. ตัวรูปแบบการเรียนการสอน มีองคประกอบดังนี้ หลักการ 
วัตถุประสงค เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 3. การนํารูปแบบไปใช 4. ผลท่ีไดจากการ
ใชรูปแบบ 

3) การจัดทําเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรู 

4) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
เปนกลุมผูใหขอมูลไดมาโดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน
และระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัย มาตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบรูปแบบตามหลักการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู พบวา ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 5) ทดลองนํารองรูปแบบการจัดการเรียนรูฯเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการปฏิบัติกับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซ่ึงไดจากการสุมแบบเจาะจง 
(purposive selection) จํานวน 20 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง ผลการทดลองนํารอง พบวา การจัดการเรียนการ
สอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบ
ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูฯและแบบประเมินเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรู
ผานส่ือกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัย
นอรทเทิรน ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2561 ซึ่งไดจากการสุมแบบเจาะจง (purposive selection) จํานวน 30 คน ดําเนินการโดย กอนการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูฯไดทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการศึกษา
และความเปนครูมืออาชีพ แลวดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวจํานวน 4 แผน ขณะดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูมีการวัดและประเมินผลหลังจบการเรียนรูแตละแผน เพื่อศึกษาพัฒนาการความกาวหนาในการ
เรียนรูและหลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ ไดทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการศึกษาและความ
เปนครูมืออาชีพดวยเครื่องมือชุดเดียวกันกับกอนเรียน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหการศึกษาและความเปนครูมืออาชีพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการศึกษาและความเปนครูมืออาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบ
ไมอิสระ (dependent samples t – test) และแบบกลุมเดียว (one sample t – test) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิด

ประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน  

1.1 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิด
ประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ดังนี้ 

 1) แนวทางการจัดการเรียนการสอนการศึกษาและความเปนครูมืออาชีพ พบวา ครูทํา
หนาที่เปนตัวกลางของการเรียนรู (Mediator) คอยใหความชวยเหลือในการเรียนรูระหวางผูเรียนกับสิ่งเราและระหวาง
ผูเรียนกับการตอบสนอง เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความตั้งใจและการตอบสนอง การตระหนักในคุณคาของการเรียนรู 
ความสามารถเชื่อมโยง การกํากับตนเองในการเรียนรู ความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง การมีสวนรวมของผูเรียน วางแผนใน
การเรียนรูของตน ความรูสึกทาทายในการเรียนรู ความเปนปจเจกบุคคลของผูเรียนและการปรับเปล่ียนตนเอง 

 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 6 ข้ัน คือ 1) จําแนกแยกแยะ      
2) เปรียบเทียบ 3) จัดหมวดหมู 4) เชื่อมโยงความสัมพันธ 5) สรุปความ 6) การประยุกต  

 3) แนวคิดประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลาง พบวา แบบแผนของการเรียนรู 
(Modality of learning) ของ Feuerstein (1991, pp. 1-2) มีลักษณะ S – H – O – H – R ซึ่ง S ยอมาจาก 
Stimulus หมายถึงสิ่งเรา H ยอมาจาก Human Mediator หมายถึงผูเปนสื่อกลาง O ยอมาจาก Organism 
หมายถึงผูเรียนแตละคน R ยอมาจาก Response หมายถึงการตอบสนอง  

 1.2 ผลการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใช
คําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน มีองคประกอบสําคัญ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค 
เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยดําเนินการตามกิจกรรมการสอน 6 ขั้น คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ขั้นกระตุนความสนใจ (Attention) ครูตั้งคําถามใหนักเรียนสังเกตขอมูลหรือ
รายละเอียดของสิ่งตางๆ จําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งนั้นๆ ท่ีเปนองคประกอบยอยๆ 2) ขั้นคนหาขอมูล 
(Explore Data) ครูตั้งคําถามใหนักเรียนทบทวนในรายละเอียดแลวเปรียบเทียบระหวางสิ่งสองสิ่งและหาความ
ชัดเจนในความเหมือนความตางของสิ่งสองสิ่งนั้น 3) ขั้นเรียกขอมูล (Recall) ครูซักถามทบทวนใหนักเรียนนําสิ่ง
ตางๆ ที่กําหนด ใหจําแนกไปตามระดับที่กําหนดไวใหเกิดเปนหมวดหมู แตละหมวดหมูมีคุณสมบัติตามที่ตองการ   
4) ขั้นทํางาน (Practice) ครูตั้งคําถามใหนักเรียนวิเคราะหความสัมพันธระหวางส่ิงสองส่ิง และสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธไดหลายมิติ 5) ขั้นตีความและลงขอสรุป (Interpreting Data) ครูซักถามใหนักเรียนรวบรวมขอมูล 
บอกความสัมพันธของขอมูล 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ครูตรวจสอบความสามารถในการนําความรูความ
เขาใจในส่ิงที่เรียนรูไปสรางขอสรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ 

 1.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนน
การใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรู คูมือการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 1.4 ผลการทดลองนํารองเพื่อศึกษาความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ  พบวา กิจกรรมตาม
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีระบบเปนข้ันตอน สามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางตอเนื่อง 

2. ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผาน
สื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร
ทเทิรน เปนผลมาจากการนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นโดยใชกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรูไปทดลอง
ใชกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ซึ่งไดจากการ
สุมแบบเจาะจง (purposive selection) จํานวน 30 คน ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ (1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) 
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การศึกษาและความเปนครูมืออาชีพหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการ

เรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยนอรทเทิรน มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. ดานรูปแบบการจัดการเรียนรู รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนดําเนินการโดยสังเคราะห ขอมูลพื้นฐานในเร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนที่มีครูทําหนาที่เปนสื่อกลางในการจัดประสบการณการเรียนรู  ประสบการณการเรียนรูผาน
สื่อกลาง ความสามารถในการคิดวิเคราะห นํามาเปนกรอบในการกําหนดหลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูทําหนา ท่ีเปน
สื่อกลางในการจัดประสบการณการเรียนรู มาเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใน
คร้ังนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ Joyce และ Weil (1996, pp. 5-14) และ ทิศนา แขมมณี (2550, หนา 4-5) ท่ีได
เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบวา การพัฒนารูปแบบตองมีทฤษฎีรองรับ ควรมีการวิจัยเพ่ือตรวจสอบทฤษฎีและ
ตรวจสอบคุณภาพในเชิงวิชาการใชในสถานการณจริง โดยการออกแบบองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
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ประกอบดวยหลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จัดทํา
เอกสารประกอบรูปแบบฯ นําเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบและเอกสาร
ประกอบรูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข และนําไปทดลองนํารองเพ่ือพิจารณาความเปนไปไดแลวนาํมาปรับปรุงแกไขกอนนําไป
ทดลองใชรูปแบบใหไดตามจุดมุงหมายเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นจึงทําใหมั่นใจไดวารูปแบบการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบได 
  2. ดานผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  

 2.1 ผลความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร
ทเทิรน ที่เปนกลุมทดลองมีคะแนนผลความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลท่ีพบนี้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดไวใน
แตละแผนการเรียนรู มีแนวการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน  

 2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการศึกษาและความเปนครูมืออาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ที่เปนกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการศึกษาและความ
เปนครูมืออาชีพหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลที่พบนี้เกิดจากขั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนขั้นที่ครูทําหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุน สงเสริม อํานวยความสะดวก 
ชวยเหลือและแนะนําใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรูดวยตนเอง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธระหวาง
ครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน สอดคลองกับทองสุข รวยสูงเนิน (2552, หนา 29) กลาววาในมาตรฐานการ
เรียนรูและสาระการเรียนรูจะแสดงระดับของความรูหรือทักษะการคิดแบบตางๆไว หากผูสอนสามารถวิเคราะห
ทักษะการคิดที่กําหนดไวหรือแฝงอยูในมาตรฐานและสาระการเรียนรูไดชัดเจน จะชวยใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
สรางความรูความเขาใจใหกับผูเรียนไดตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหลักสูตรหรือสูงกวา 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ผูสอนที่นํารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปใช สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ใชในการสอน และสามารถ

ปรับเวลาท่ีใชในการสอนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตามระดับความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน 
 2. ผูสอนอาจมีการวัดผลประเมินผลโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การประเมินจากการตอบคําถาม 

แบบฝกหัด ชิ้นงาน  
 3. ผูสอนควรพัฒนากระบวนการเรียนรูควบคูกับเน้ือหาสาระในรายวิชาไปพรอม ๆ กัน 

 

กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ซึ่งไดรับความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการวิจัย รวมท้ังให

กําลังใจในการดําเนินการวิจัยตลอดมาจาก อธิการบดี ผศ.ดร.ไตรรัตน ยืนยง และคณบดี อาจารยไพรินทร บุหลัน 
จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญ ดร.จันทร โกศล ดร.ศุกลรัตน ม่ิงสมร ดร.วัฒนา ไตตอผล อาจารยไพรินทร 
บุหลัน และอาจารยพวงพิศ เรืองศิริกุล ที่ไดกรุณาตรวจสอบแกไขใหขอเสนอแนะในการจัดทํารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนการใชคําถามตามแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะห สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน 
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ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอรทเทิรน ท่ีใหความรวมมือรวมกิจกรรมการ
เรียนรูดวยดีตลอดระยะเวลาทําการทดลอง รวมทั้งบุคคลอีกหลายทานท่ีไมอาจกลาวนามไดหมดในที่นี้  ท่ีมีสวน
ชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทําวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
 
SATISFACTION OF THE PARENTS TOWARDS EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
OF KALAHOMRACHASANA SCHOOL MINISTRY OF EDUCATION OFFICE OF 
TAK EDUCATION SERVICE AREA 2
 
ผูวิจัย   พวงพิศ  เรืองศิริกุล 

อาจารยคณะศึกษาศาสตรวิทยาลัยนอรทเทิรน จังหวัดตาก  
 

บทคัดยอ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกลาโหมราชเสนา รวมท้ังสิ้น 102 คน เคร่ืองมือที่ใชวิจัยเปน
แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบ
สัมภาษณทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย คือ ดานครูผูสอน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง อยูใน
ระดับมาก ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน อยูในระดับมาก ดานการบริการนักเรียน อยูในระดับมาก และดานงาน
วิชาการ อยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางตอเนื่อง ครูสงเสริมใหนักเรียน
คนควาหาความรูดวยตนเอง สถานศึกษามีการสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษา
จัดบริการดานตางๆใหนักเรียน สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครอง
ในการจัดการศึกษา 

 
คําสําคัญ : การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate the satisfaction and 
recommendations of the parents towards Early Childhood Education of Kalahomrachsana 
School Minisry of education office of Tak Education Service Area 2 The participants and the 
data source of the research were 102 qualified people, school administrators, teachers, the 
parents of the students of of Kalahomrachsana School. The instruments used in the research 
were questionnaires and structured interview forms. The collected data were analyzed by 
frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis.
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The findings of the research indicated that; on the whole, the satisfaction of the 
parents towards Early Childhood Education of Kalahomrachsana School Minisry of 
education office of Tak Education Service Area 2 seemed to be at the high level. When each 
side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all of 
them were at the high level. The highest mean score seemed to be the side of the teachers.

In addition, the inferior mean scores seemed to be the side of the relationship 
between the school and the parents, the learning environment, the student services, and the 
academic matter respectively.

In terms of recommendations of the satisfaction of the parents towards Early 
Childhood Education of Kalahomrachsana School Minisry of education office of Tak 
Education Service Area 2

it was found that the school should continuously evaluate the development of the
students in 4 sides. The school should also provide the student services. In addition, the
school should hold the meeting for the parents of the students to exchange ideas and create 
the mutual understanding of the learning management. The teachers should also encourage 
the students to explore more knowledge by themselves. Moreover, the school should 
appropriately create the learning environment for the teaching and learning activities.

Keywords : the satisfaction of the parents towards early childhood education 
 

บทนํา 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 จัดทําขึ้นสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552–2559 
ตลอดจนสภาพปญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผานมา ซึ่งพบวายังมี
ปญหาท่ีจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาทั้งดานการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน  ดานคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศท่ียังอยูในระดับต่ํา 
ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังตองเพิ่มเติม ในดานประสิทธิภาพจากกรอบทิศทาง นโยบายและ
สภาพดังกลาวขางตน การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ
ประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่
เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนาท่ีผานมาสงผลกระทบตอคนและ
สังคมไทยหลายประการ ดังนี้ คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัยแตยังมีปญหาดานสติปญญาคุณภาพ
การศึกษาและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 1-2) 
 กฎหมายและเอกสารสําคัญที่เก่ียวของกับการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย โดยรวมถึงผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตอง
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นดวย การจัดการศึกษาอบรมขององคกร
วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับ
ความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของ ความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดบทบัญญัติที่ถือเปนกรอบและ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบ ทั้งในเร่ืองสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 วาดวย
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษาที่กําหนดใหการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือ มี
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคล
ดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการ ใหจัดตั้งแตแรกเกิด หรือ
พบความพิการ โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามแตละระดับการศึกษา จึงมีกลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน เรงรัดพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานผูเรียน พัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดานใหเด็กปฐมวัยทุก
คน กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา จากกระแสความเปล่ียนแปลงในสังคมที่ผานมา พอแม ผูปกครอง และชุมชน
เห็นคุณคาของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานท่ีจะตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ทําใหพอแม 
ผูปกครองและผูคนในชุมชนจํานวนมากเริ่มมีความกระตือรือรนท่ีจะเขามามีสวนรวมรับรูและสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหแกบุตรหลานของตน รวมท้ังตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหการศึกษาที่จัด
โดยสถานศึกษาทุกแหงมีมาตรฐานทัดเทียมกันสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจําเปนจะตองมี
การนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดอยูในสิ่งแวดลอมของการเรียนรูที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไดมีการ
กําหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู         
ใหผูเกี่ยวของสามารถนําหลักสูตรฉบับนี้ไปพัฒนาเด็กไดถูกตองเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน  
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 2-3) 
 จากความสําคัญดังกลาวทําใหโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหไดคุณภาพ เปนที่ยอมรับของ
ชุมชนนั้น โรงเรียนจะตองมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อใหเปน ท่ียอมรับของผูปกครอง 
เนื่องจากในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 มีจํานวนโรงเรียนระดับปฐมวัยจํานวนมาก การ
แขงขันในเร่ืองคุณภาพและ มีมาตรฐาน หากโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 ไมเปนที่ยอมรับของผูปกครองแลว มีผลทําใหโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนลดลงพอนักเรียนลดลง 
ถามีครูยายหรือเกษียณก็จะไมมีตําแหนงมาแทนเกิดปญหาครูสอนไมครบชั้นทําใหมีผลตอการจัดการเรียนการสอน 
 จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
กลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สามารถจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนตอไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2  
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2. ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3. ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สพป. เขต 2  
  4. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 6. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ประกอบดวย 2 ขั้นตอนตามจุดประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 ดําเนินการดังนี้ 
   1) ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย และรายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ทํานิยามปฏิบัติการในการศึกษาและนํานิยามปฏิบัติการมา
เปนแนวทางในการสรางขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
   2) จัดทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
      2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
กลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบ ดังนี้ 
       ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
      ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
กลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ในประเด็น ดังนี้  1. ดานงานวิชาการ 2. 
ดานครูผูสอน 3. ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน 4. ดานการบริการนักเรียน 5. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับผูปกครอง 
     2.2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
กลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เปนแบบก่ึงโครงสราง (Semi – 
Structured Interviews) เปนประเด็นสัมภาษณที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมากําหนดประเด็นในการ
สัมภาษณเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงาน 
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   3) ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 คนซ่ึงเปนผูที่มี
ความรูและประสบการณทางดานการบริหารการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา จํานวน 1 คน ครูผูสอนซ่ึงเปน
ผูแทนครูทั้งโรงเรียน จํานวน 2 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 6 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive selection) รวมท้ังสิ้น จํานวน 10 คน แลวนําแบบสอบถามไปหาคาดัชนีความสอดคลอง Index of 
Item-Objective Congruence (IOC) โดยพิจารณาขอท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.60 เปนตนไป     
   4) นําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try–Out) กับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 ราย ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลว มาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี Cronbach’s Alpha 
Coefficient ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น 0.969 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยนําแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา กับผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 102 คน  
การรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
   1.1 ขอหนังสือจาก วิทยาลัยนอรทเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   1.2 ทําหนังสือจากโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ถึง ผูปกครองนักเรียน และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง  
   1.3 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ 
   1.4 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมด จํานวน 102 ฉบับ จากทั้งหมด 102 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100 จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามแลว นําคะแนนท่ีไดจัดพิมพ
ลงเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูล 
 2. นําแบบสัมภาษณเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทาง การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
   2.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กอนลงภาคสนาม ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวทางในการสังเกตปฏิสัมพันธและปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดในสนาม 
สรางแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.2 ผูวิจัยไดเลือกสัมภาษณโดยมีคุณสมบัติดังนี้ ผูทรงคุณวุฒิ คือ ดร.ประจบ ขวัญม่ัน
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนกลาโหมราชเสนา คือ นางสมพิศ วงษอํานาจ ครูผูสอนจํานวน 2 คน คือ นางสาว
สิริลักษณ จันตา นางสาวจินดา จานะศักด์ิ ผูปกครองนักเรียน คือ นางวรนุช คําใจ นางพรรณี คําวัง นางแสงทอง 
สงเสียง นางเรไร ตาคําปญญา นางสอน ยอดอาย และนายชัยวัฒน อินตา   
   2.3 การเตรียมตัวทํางานภาคสนามเพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพครั้งนี้ไดขอมูลที่
ครบถวน ตรงตามความเปนจริงและประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดเตรียมรายละเอียดตาง ๆ ในการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกรณีศึกษา เชน แบบบันทึกการสัมภาษณ แบบบันทึกการศึกษาเอกสารและ
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อุปกรณประกอบการสัมภาษณ เชน เคร่ืองบันทึกเสียง กลองบันทึกภาพ เปนตน และดําเนินการนัดหมายวัน เวลา 
สถานท่ี ลวงหนากับผูทรงคุณวุฒิและวางแผนในการเดินทางไปสัมภาษณตามที่นัดหมายไวตอไป 
   2.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ลุมลึก มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะตอบ
ปญหาการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสัมภาษณและการวิเคราะหเอกสาร  
   2.5 การสัมภาษณ ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ โดยการ
สัมภาษณอยางเปนทางการ แหลงขอมูล คือ ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และตัวแทนผูปกครอง
นักเรียนตามประเด็นที่กําหนดไว 
   2.6 นําแบบสัมภาษณเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทาง การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
กลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 มาวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปนขอ ๆ 
จําแนกออกเปนรายดาน 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลในการหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
คารอยละ การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะหสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประชากร ทั้งหมด 102 คน จําแนกตามสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามโดยใช ความถี่และคารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง 
 2. วิเคราะหระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพื้นฐานคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (�) (Standard 

Deviation) คาความถี่ (Frequency) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) 
   1.1 คารอยละ (Percentage)โดยใชสูตรคํานวณเพื่อวิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

   1.2 คาเฉลี่ย (� ) โดยใชสูตรคํานวณเพื่อวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

   1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (�) โดยใชสูตรคํานวณเพื่อวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
   1.4 คาความถี่ (Frequency) ใชสูตรคํานวณเพื่อสรุปความถี่ของขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณ 
 2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก คา IOC และการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient อางถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2556 : 121) 
   2.1 คาความสอดคลอง IOC จะตองมีคาตั้งแต 0.60 ข้ึนไป 
   2.2 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน กลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สามารถนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
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 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 55.88 และเพศชาย 

จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 44.12 ดานอายุ สวนใหญมีอายุ 40-49 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 39.22 
รองลงมาคืออายุ 30-39 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 31.37 และอายุ 50 ปขึ้นไปจํานวน 57 คน คิดเปนรอย
ละ 9.80 ดานวุฒิการศึกษา สวนใหญมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 89.22 วุฒิปริญญาตรี 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.80 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.98 

 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน กลาโหมราชเสนา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 พบวา การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (� =4.40) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานครูผูสอน อยูในระดับมากท่ีสุด  (� =4.51) รองลงมาดาน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง อยูในระดับมาก (� =4.48) ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน อยูใน

ระดับมาก (� =4.42) ดานการบริการนักเรียน อยูในระดับมาก (� =4.33) และดานงานวิชาการ อยูในระดับมาก     

(� =4.26) ตามลําดับ  

 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ประกอบดวย 5 ดานดังนี้ 
 1) ดานงานวิชาการขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดานอยางตอเนื่อง (f=8) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประเมินผลทําใหทราบผลการจัดการเรียนการสอน
หรือการจัดประสบการณ (f=6) และสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงเนนพัฒนาเด็ก
ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา (f=4) ตามลําดับ 
 2) ดานครูผูสอนขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรู
ดวยตนเอง (f=6) รองลงมา คือ ครูแนะนําหรือแนะแนวทางใหนักเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเอง (f=5) และครู
จัดบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมของการเรียนรูเพื่อเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู (f=4) ตามลําดับ 

 3) ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือสถานศึกษามีการ
สภาพแวดลอมเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (f=7) รองลงมา คือ สถานศึกษาไดปรับปรุงและพัฒนา
สนามเด็กเลนเพียงพอและปลอดภัย (f=5) และสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
(f=3) ตามลําดับ 

 4) ดานการบริการนักเรียนขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3ลําดับแรก คือ สถานศึกษาจัดบริการดาน
ตางๆใหนักเรียน (f=5) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมนักเรียนใหเปนผูที่มีสุขนิสัยที่ดี (f=4) และ
สถานศึกษาจัดเคร่ืองเลนสนามใหใชงานไดอยางปลอดภัย (f=3) ตามลําดับ 

 5) ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ
สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครองในการจัดการศึกษา ( f=8) 
รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดใหมีการประกันภัยคุมครองแกนักเรียนทุกปการศึกษา (f= 6) และสถานศึกษาจัดทํา
เอกสารเผยแพรขาวสารและกิจกรรมการดําเนินงานของโรงเรียน (f= 4) ตามลําดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (� =4.40) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย คือ ดานครูผูสอน อยูในระดับมากที่สุด (� =4.51) รองลงมา ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
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ผูปกครอง อยูในระดับมาก (� =4.48) ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน อยูในระดับมาก (� =4.42) ดานการบริการ

นักเรียน อยูในระดับมาก (� =4.33) และดานงานวิชาการ อยูในระดับมาก (� =4.26) ตามลําดับ  

 หากพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้  ดานงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก (  =4.26) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีการแจงผลพัฒนาการใหกับ

ผูปกครองไดรับทราบอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากท่ีสุด (  =4.75) รองลงมา มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู ให

สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข อยูในระดับมากท่ีสุด (  =4.61) และส่ือการเรียนการ
สอนเปนตัวกลางในการถายทอด เปนตัวกลางนําความรูจากผูสอนสูเด็ก ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค         

ที่วางไว อยูในระดับมากที่สุด (  =4.55) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการประเมินพัฒนาการ

ทั้ง 4 ดาน อยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (  = 3.69) ดานครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (� =4.51) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ครูเปนผูจัดระบบการเรียนการสอน 
ตั้งแตหลักสูตรจนการวางแผนการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด (� =4.74) รองลงมาครูเอาใจใสในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่อยางสมํ่าเสมอ อยูในระดับมากที่สุด (� =4.73) และครูไมทอดท้ิงหรือละทิ้งหนาที่การงาน อยู

ในระดับมากที่สุด (� =4.71) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ครูเสริมแรงใหผูเรียนสรางความรู

ดวยตนเอง อยูในระดับมาก (� =4.25) 

 ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (� =4.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความมั่นคงและแข็งแรง อยูในระดับ
มากที่สุด (� =4.68) รองลงมา หองเรียนสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด 

(� =4.65) และโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กระตือรือรน และแสวงหาความรูอยูตลอด          

อยูในระดับมากที่สุด (� =4.55) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีสนามเด็กเลนเพียงพอ

และปลอดภัย อยูในระดับมาก (� =4.18) ดานการบริการนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก (� =4.33) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ
ใหแข็งแรง อยูในระดับมากท่ีสุด (� =4.68) รองลงมา โรงเรียนจัดบริการนักเรียนใหไดรับพัฒนาการครบท้ัง 4 ดาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด (� =4.57) และโรงเรียนจัดบริการใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการมาเรียนหนังสือ อยูใน

ระดับมากที่สุด (� =4.54) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือโรงเรียนจัดบริการใหนักเรียนไดรับ

สะดวกในทุกดาน อยูในระดับมาก (� =3.97) ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองในภาพรวม โดยรวม

อยูในระดับมาก (� =4.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 

โรงเรียนจัดประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจในเรื่อง ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนประจําในทุกภาคเรียน ๆ 
ละ 1 คร้ัง อยูในระดับมากท่ีสุด (� =4.81) รองลงมา ผูปกครองมีความภาคภูมิใจที่สงบุตรหลานศึกษา ณ โรงเรียน

แหงนี้ อยูในระดับมากที่สุด (� =4.76) และโรงเรียนรายงานผลการพัฒนาการของนักเรียนเปนระยะ ๆ อยาง

สม่ําเสมอ อยูในระดับมากที่สุด (� =4.71) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือโรงเรียนแลกเปล่ียน

ความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครองในการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก (� =4.16)  

สรุปขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุดในแตละดานดังนี้  ดานงานวิชาการ คือ สถานศึกษามีการประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางตอเนื่อง ดานครูผูสอน คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง ดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน คือ สถานศึกษามีการสภาพแวดลอมเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการ
บริการนักเรียน คือ สถานศึกษาจัดบริการดานตางๆใหนักเรียน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง คือ 
สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครองในการจัดการศึกษา 
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 2. ขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 ไดแก ดานงานวิชาการ ขอเสนอแนะท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษามีการ
ประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดานอยางตอเนื่อง (f =8) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประเมินผลทําใหทราบผลการ
จัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณ (f =6) และสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อมุงเนนพัฒนาเด็กดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา (f =4) ตามลําดับ ดานครูผูสอน ขอเสนอแนะที่มี
คาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง (f =6) รองลงมา คือ ครูแนะนํา
หรือแนะแนวทางใหนักเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเอง (f =5) และครูจัดบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมของ
การเรียนรูเพื่อเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู (f =4) ตามลําดับ ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ขอเสนอแนะที่มี
คาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือสถานศึกษามีการสภาพแวดลอมเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (f =7) 
รองลงมา คือ สถานศึกษาไดปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเลนเพียงพอและปลอดภัย ( f =5) และสถานศึกษาจัด
สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน (f =3) ตามลําดับ ดานการบริการนักเรียน ขอเสนอแนะที่มี
คาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษาจัดบริการดานตางๆใหนักเรียน (f=5) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมนักเรียนใหเปนผูที่มีสุขนิสัยที่ดี ( f=4) และสถานศึกษาจัดเครื่องเลนสนามใหใชงานไดอยาง
ปลอดภัย (f=3) ตามลําดับ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองขอเสนอแนะท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครอง  ในการจัด
การศึกษา (f =8) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดใหมีการประกันภัยคุมครองแกนักเรียนทุกปการศึกษา ( f = 6) และ
สถานศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารและกิจกรรมการดําเนินงานของโรงเรียน (f = 4) ตามลําดับ 

สรุปขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุดในแตละดานดังนี้  ดานงานวิชาการ คือ สถานศึกษามีการประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางตอเนื่อง ดานครูผูสอน คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง ดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน คือ สถานศึกษามีการสภาพแวดลอมเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการ
บริการนักเรียน คือ สถานศึกษาจัดบริการดานตางๆใหนักเรียนดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง คือ 
สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครองในการจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวา มีการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับครูในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาความคิดเห็นอยูในระดับมากมีการสรางความตระหนักแกครูเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาความพึงพอใจอยูในระดับมากมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเองความพึงพอใจอยู
ในระดับมากผูบริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรสถานศึกษาความพึงพอใจอยูในระดับมากมี
การจัดทําโครงสรางและสาระของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคของ
สถานศึกษาความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการใชหลักสูตร
ไดอยางเหมาะสม สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอื่น ๆ ใหเหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษมีการเสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความ
เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษากอนนําไปใชสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับสภาพ ปญหาและความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคมแสดงใหเห็นวาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 มีการแจงผล
พัฒนาการใหกับผูปกครองไดรับทราบอยางตอเนื่อง มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู ใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันได
อยางมีคุณภาพและมีความสุข และมีการประเมินผลทําใหทราบผลการจัดการเรียนการสอนหรือการจัด
ประสบการณ และยังสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของภิญโญ สาธร (2550: 43) งานวิชาการ คือ หัวใจของ การ
บริหารโรงเรียน เพราะจุดมุงหมายของการมีโรงเรียนก็คือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความสามารถท่ีจะ
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ดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาแหงชาติ ซึ่งเนนจุดมุงหมายแตกตางกันแตระดับชั้น 
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะพยายามกระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหงานวิชาการของโรงเรียนดําเนินไป
ดวยวิถีทางที่ถูกตองบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว และมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพราะผูบริหารโรงเรียน
เปรียบเสมือนกับธงชัยที่จะเขามาซึ่งความสําเร็จของโรงเรียน สอดคลองกับอภิชัย กุลชา ( 2552: 40) กลาววา 
หนาที่หลักของโรงเรียน คือ การใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ งานดานวิชาการ จึงเปนงานที่เก่ียวของ
กับหลักสูตร สื่อการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สอดคลองกับรุง ลอยเลิศ ( 2552: 20)        
ไดใหความหมายของงานวิชาการวา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียน
ใหเกิดความรูและการศึกษาของเด็กนักเรียนที่เปนระบบ และบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน ไดแก 
แฟมสะสมงาน ซึ่งครูและนักเรียนจะตองทํางานรวมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สอดคลองกับกมล ภูประเสริฐ (2552: 6) งานวิชาการหมายถึง งานที่เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่
คาดหวังนั้นประกอบดวยงานหลาย ๆ ดาน ไดแก งานเก่ียวกับหลักสูตร งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เปนตน ซ่ึง มีการเปลี่ยนแปลงความคิดท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการปฏิบัติจริง งานเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการเรียน ที่หันมาเนนการประเมินตามสภาพสอดคลองกับอุทัย ธรรมเตโช (2551: 6) งานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพที่สุด หรือการบริหารที่ใหพลเมืองมีความรู มีคุณธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพ ดํารงตนเปน
พลเมืองดี ชวยกันพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 
หากพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
 ดานงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวาว มีความคิดเห็นอยูในระดับมีการแจงผล
พัฒนาการใหกับผูปกครองไดรับทราบอยางตอเนื่องมีการจัดหลักสูตรการเรียนรู ใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันได
อยางมีคุณภาพและมีความสุขการประเมินผลทําใหทราบผลการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณ 
สอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของภิญโญ สาธร (2550: 43) งานวิชาการ คือ หัวใจของ การบริหารโรงเรียน 
เพราะจุดมุงหมายของการมีโรงเรียนก็คือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน มีความสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูได
ดวยความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาแหงชาติ ซึ่งเนนจุดมุงหมายแตกตางกันแตระดับชั้น ดั้งนั้น จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะพยายามกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหงานวิชาการของโรงเรียนดําเนินไปดวยวิถีทางท่ี
ถูกตองบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพราะผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนกับธงชัยที่
จะเขามาซ่ึงความสําเร็จของโรงเรียน สอดคลองกับอภิชัย กุลชา (2552: 40) กลาววา หนาที่หลักของโรงเรียน คือ 
การใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ งานดานวิชาการ จึงเปนงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร สื่อการสอน 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สอดคลองกับรุง ลอยเลิศ (2552 : 20) ไดใหความหมายของงาน
วิชาการวา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียนใหเกิดความรูและ
การศึกษาของเด็กนักเรียนที่เปนระบบ และบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน ไดแก แฟมสะสมงาน ซ่ึงครู
และนักเรียนจะตองทํางานรวมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของกัณสินีย ดีรอด (2553 : ก) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปไดวา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครทุกดานโดยแตละดานท่ีมีผูปกครองมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ1) ดานวิชาการผูปกครองมีความพึงพอใจในเร่ืองการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน         
2) ดานบทบาทหนาที่ของครูผูสอน ผูปกครองมีความพึงพอใจครูผูสอนในเรื่องของการรวมมือกันของครูและ
ผูปกครองในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การอบรมเล้ียงดู และการแกปญหาใหกับเด็กแตละ
คนอยางเหมาะสม 3) ดานการจัดสภาพแวดลอมผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดอาคารสถานท่ีใหมีความ
แข็งแรงและปลอดภัย 4) ดานการบริการผูปกครองมีความพึงพอใจในเร่ืองท่ีมาตรการปองอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
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อยางชัดเจนมากที่สุด 5) ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ผูปกครองมีความพึงพอใจท่ีโรงเรียนเปด
โอกาสใหผูปกครองมีโอกาสไดซักถามความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียน  
 ดานครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เปนเพราะวา ครูเปนผูจัดระบบการเรียนการสอนตั้งแต
หลักสูตรจนการวางแผน การเรียนการสอนมีความพึงพอใจมากครูเอาใจใสในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสมํ่าเสมอ 
และครูเสริมแรงใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของ ทัศนีย ศุภเมธี ( 2551 : 74) 
ไดกลาวถึงครูผูสอนวา ครูที่แทนั้นเปนครูผูกระทําแตความดี ไดแก ตองขยันหม่ันเพียร และอุตสาหะพากเพียร         
ตองเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ตองหนักแนน อดกล้ันและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวม ระวังความประพฤติของตน 
ใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตองปลีกตัว ปลีกใจ จากความสะดวกสบายและความสนุก ร่ืนเริงที่ไมสมควรแก
เกียรติภูมิของตน ตองตั้งใจมั่นคง และแนวแน ตองซื่อสัตยและรักษา ความจริงใจ ตองเมตตา หวังดี ตองวางใจเปน
กลางไมปลอยไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูน สมบูรณขึ้นท้ังในดานวิทยาการและความฉลาดรอบรู
ในเหตุและผล สอดคลองกับสันทัด สินธุพันธประทุม (2552: 100) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนไววา ในปจจุบัน 
ครูทําหนาที่ผูกขาดการถายทอดความรู ฝกใหผูเรียนทําตาม เนนการทองจําเนื้อหาวิชาไมไดแลว การสอนตอง
เปลี่ยนมาเปนการเรียนความรู ตองเปล่ียนมาเปนความคิด วิธีการสอนที่ครูเคยเปนศูนยกลาง ตองเปลี่ยนใหผูเรียน
เปนศูนยกลาง ครูตองหาแนวทางใหผูเรียนไดเรียนรูไดเอง รูวิธีเรียนรู และรักท่ีจะเรียนรู  
 ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวา อาคารเรียนและอาคารประกอบมี
ความมั่นคงและแข็งแรง หองเรียนสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก สภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2553 : 40) 
หองเรียนจะตองโปรง มีการถายเทอากาศที่ดี เพราะหากอากาศถายเทไมพอแลว นอกจากนั้น หองเรียนจะตอง
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ไมชํารุดเสียหาย รวมทั้งจัดใหมีมุมตาง ๆ ที่เด็กสามารถเลือกเลนและทํากิจกรรมได
ดวย และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เชาวรัตน โทณผลิน (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีผูปกครองนักเรียนตัดสินใจ
สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวัย ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีผูปกครองนักเรียนตัดสินใจสงบตุร
หลาน เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวัยมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานการเรียนการสอน ไดแก โรงเรียนมีการใช
สื่อการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี ปจจัยดานบทบาทของครูปฐมวัย ไดแก ครูมีกริยาทาทาง
การพูดจาตอนักเรียนเหมาะสม ปจจัยดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก โรงเรียน ตั้งอยูใกลบาน 
ปจจัยดานการบริหารโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมีการอบรมสั่งสอน โดยสงเสริมกิริยามารยาท และจริยธรรมที่ดีใหกับ
นักเรียนปจจัยดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนอาคารและสถานท่ี ไดแก โรงเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาด
ของอาคาร สถานที่ เชน หองน้ํา หองเรียนหองนอน หองอาหาร ตามลําดับ และสวนปจจัยดานคาธรรมเนียมการ
เรียน ไดแก อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ความเหมาะสมเปนเกณฑการตัดสินใจของผูปกครองนอยกวาปจจัยอื่นๆและ
ไดมีผลงานวิจัยของ ชุลีพร อนมาร (2551) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีสงเด็กเขาเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับปฐมวัย จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นในการสงเด็กเขาเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับปฐมวัย มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยมากที่สุดทุก ๆ ดาน อันดับสูงสุดแตละดาน คือ ดานการ
เรียนการสอน ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ ดานกิจการนักเรียน และ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง มีดังตอไปนี้ คือ ครูสอนใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัย ครูที่สอนนักเรียนอนุบาลแตงกายสะอาด 
เรียบรอย สภาพแวดลอมของโรงเรียนเปนระเบียบสวยงาม รมร่ืน โรงเรียนสอนใหนักเรียนรูจักชวยเหลือตนเองและ
ผูบริหาร ครู ตอนรับผูปกครองดวยไมตรีจิตที่ดีผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกันมีความคิดเห็นดานการเรียน
การสอนไมแตกตางกัน  
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 ดานการบริการนักเรียน โดยรวมในระดับมาก เปนเพราะวา โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพให
แข็งแรง โรงเรียนจัดบริการนักเรียนใหไดรับพัฒนาการครบทั้ง 4 ดานโรงเรียนจัดบริการใหนักเรียนไดรับสะดวกใน
ทุกดานสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( 2553: 19) ไดให
ความหมายของการบริการนักเรียนวา การบริการนักเรียนเปนสวนหนึ่งของงานกิจการนักเรียน ซึ่งจัดบริการให
นักเรียนระดับปฐมวัย เพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัย ใหผลเต็มที่ตอการเพิ่มพูนความสมบูรณ และประสบการณ
ชีวิตโดยตรง แกนักเรียนอยางทั่วถึง นอกเหนือจากกิจกรรม การเรียนการสอน การบริการนักเรียน ไดแก การ
จัดบริการดานโภชนาการ การจัดบริการ ดานสุขภาพอนามัย และการจัดบริการดานความปลอดภัย  
 ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะวา โรงเรียนจัดประชุม
ผูปกครองเพ่ือชี้แจงและทําความเขาใจในเร่ือง ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนประจําใน ทุกภาคเรียน ๆ ละ 1 คร้ังผูปกครอง
มีความภาคภูมิใจที่สงบุตรหลานศึกษา ณ โรงเรียนแหงนี้โรงเรียนแลกเปล่ียนความรูและสรางความเขาใจกับ
ผูปกครอง ในการจัดการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของ หรรษา นิลวิเชียร ( 2555: 235) กลาววา 
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมของพอแม ครู และบุคคลในชุมชน 
ไดทํางานรวมกันนับต้ังแต การวางแผนการทํางาน การเรียนรู และการตัดสินใจ โดยการจัดโปรแกรม การมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมของผูปกครอง ท้ังนี้ เพ่ือผลประโยชนทางดานการจัดการศึกษาของเด็ก อรุณี หรดาล (2552: 6) 
กลาววา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง หมายถึง การท่ีผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
พัฒนาการ และเตรียม ความพรอมใหแกเด็ก ดวยการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว 
ผูปกครองอาจกระทําดวยตนเอง หรือใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กก็ไดและสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของพรพิมล แซซี่ (2550) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชน ระดับปฐมวัย: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลโชคชัย ลาดพราวกรุงเทพมหานครผลการวิจัย พบวา ผูปกครองมี
ความเห็นวา โรงเรียนอนุบาลโชคชัย ลาดพราว ตอการจัดการศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานการเรียน
การสอน ในประเด็นครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเลานิทานและพูดหนาชั้น และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง ในประเด็นโรงเรียนเชิญผูปกครองมารวมประชุมชี้แจงเก่ียวกับกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจัดประชุม
ผูปกครองเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนการสอน และโรงเรียนชี้แจงใหความรูเก่ียวกับแนวการจัดประสบการณใน
ชั้นอนุบาลใหผูปกครองทราบ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของมาลี เดชบุญ(2552) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนนภัสสรานุบาล ผลการศึกษาสรุปไดวาผูปกครองที่มีความ
พึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนนภัสสรานุบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในระ
ละเอียดพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจในทุกองคประกอบอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนผูปกครองและชุมชน ดานครูผูสอน ดานการจัดประสบการณดารเรียนรู การบริการ
ดานอื่นๆของโรงเรียนและดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูตามลําดับ  
 ขอเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 หากพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  
 ดานงานวิชาการ คือ ควรมีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางตอเนื่องสอดคลองกับแนวคิดของกรม
วิชาการ (2546 : 46) ไดกําหนดถึงหลักการประเมินผลพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ป วาเปนการประเมินพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็ก โดยถือวาเปนกระบวนการตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมปกติ ที่จัดใหเด็กในแตละวัน ทั้งนี้ มุงใหนําขอมูลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงวางแผนจัดกิจกรรม เพื่อ
สงเสริมใหเด็กแตละคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพการประเมินผลพัฒนาการ  
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 ดานครูผูสอน คือ ครูเสริมแรงใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองสอดคลองกับแนวคิดของ สันทัด สินธุพันธ
ประทุม (2552 : 100) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนไววา ในปจจุบัน ครูทําหนาท่ีผูกขาดการถายทอดความรู       
ฝกใหผูเรียนทําตาม เนนการทองจําเน้ือหาวิชาไมไดแลว การสอนตองเปล่ียนมาเปนการเรียนความรู ตองเปลี่ยนมา
เปนความคิด วิธีการสอนที่ครูเคยเปนศูนยกลาง ตองเปล่ียนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูตองหาแนวทางใหผูเรียนได
เรียนรูไดเอง รูวิธีเรียนรู และรักที่จะเรียนรู  
 ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน คือ สภาพแวดลอมเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
แนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2550: 10) ไดเสนอแนะแนวทางการจัด
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ การจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศ ควรจัดใหมีความอบอุนคลายบาน มีพื้นที่วางใหเด็กไดเลน และเคล่ือนไหวอยางอิสระ โดยไมเปน
อันตราย เด็กสามารถทํางานไดดวยตนเอง และทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมไดการจัดหองเรียนควรคํานึงถึงสี       
แสงสวาง อากาศ ความสะอาด ความมีระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัย ความสะดวก ความสุข สนุกสนานสําหรับ
เด็กสอดคลองกับงานวิจัยของสิริลักษณ ทิพยมนตรี ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองเด็ก
ปฐมวัยที่มีตอการ จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเปรมประชา(สายหยุด-เกษม สงเคราะห) สํานักงานเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาสรุปไดวาความพึงพอใจของผูปกครองเด็กปฐมวัยที่มีตอสภาพแวดลอมของโรงเรียน
เปรมประชา(สายหยุด-เกษมสงเคราะห)สํานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มากจํานวนโตะ เกาอี้มีเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ขนาดของโตะเกาอี้เหมาะสมกับนักเรียน และการจัด
สภาพแวดลอมนอกหองเรียนในภาพรวมผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก มีครูเวรประจําวันยืนรับสงนักเรียน 
การจัดบริเวณโรงเรียนใหมีที่ทิ้งขยะถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ การจัดการและดูแลบริเวณรอบโรงเรียนใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยตามลําดับ  
 ดานการบริการนักเรียน คือ โรงเรียนจัดบริการใหนักเรียนไดรับความสะดวกทุกดาน สอดคลองกับแนวคิด
ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2553 : 19) ไดใหความหมายของการบริการนักเรียนวา การบริการ
นักเรียนเปนสวนหนึ่งของงานกิจการนักเรียน ซ่ึงจัดบริการใหนักเรียนระดับปฐมวัย เพ่ืออํานวยความสะดวก
ปลอดภัย ใหผลเต็มที่ตอการเพ่ิมพูนความสมบูรณ และประสบการณชีวิตโดยตรง แกนักเรียนอยางทั่วถึง 
นอกเหนือจากกิจกรรม การเรียนการสอน การบริการนักเรียน ไดแก การจัดบริการดานโภชนาการ การจัดบริการ 
ดานสุขภาพอนามัย และการจัดบริการดานความปลอดภัย  
 ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง คือ โรงเรียนแลกเปล่ียนความรูและสรางความเขาใจกับ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2553: 45-234) 
กําหนดใหงานชุมชน โดยโรงเรียนจะตองมีการสรางสัมพันธอยางใกลชิดเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนระดับ
การศึกษาและชุมชน เด็กมีความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ตองการความรักและ ความอบอุน         
จากครอบครัวเปนอันดับแรก จะตองเปน การดําเนินการบนรากฐานของความเขาใจที่ดีตอกันโรงเรียนตองพัฒนา
และหาวิธีการทํางานรวมกันกับผูปกครองใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสรางความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน 
จะเปนกระบวนการสองทาง คือ จากบานไปยังโรงเรียน และจากโรงเรียนไปยังบาน ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
ตางๆ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2554: 30) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียนเปนการสรางคุณคาทาง
การศึกษาใหกับเด็ก และเปนการสรางคุณคาใหกับสังคม เพราะหมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครอง ครู และ
โรงเรียน ใหการสรางสรรคและพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตและพัฒนาใหเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ การรวมมือกัน
ระหวางบาน โรงเรียนและชุมชน 
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ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายเก่ียวกับดานการประเมินผลการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรวางแผนการนํานโยบายเกี่ยวกับการนิเทศ
ติดตามการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัยเปนประจําและตอเนื่อง  
 สถานศึกษาควรดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหครูผูสอนเสริมแรงใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ควร
จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ควรจัดใหนักเรียนไดรับความสะดวกทุกดาน และควรมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครองในการจัดการศึกษา 
 ผูปกครองนักเรียนควรมีสวนรวมดําเนินการเกี่ยวกับดานครูผูสอน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ดานการบริการนักเรียนและดานงานวิชาการ  
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรวิจัยเร่ือง การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  
 2. ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูผูสอนปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2  
 3. ควรวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2   
 4. ควรวิจัยเร่ือง การจัดบริการใหนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2   
 5. ควรวิจัยเร่ือง การแลกเปล่ียนความรูและสรางความเขาใจกับผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารยไพรินทร  บุหลัน คณบดีคณะศึกษาศาสตร อาจารย        

ผศ.อนงค ตันติวิชัย และ อาจารย ดร. กรรณิการ ทองรักษ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการวิจัยนี้
เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการ ใหขอมูลที่เปนประโยชนอยาง
มากตอการศึกษาคร้ังนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวาการวิจัยนี้คงจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับเร่ืองเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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