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สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน จำนวน

ทั้งสิน้ 3 ท่านต่อ 1 บทความ 

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ ฯ ขอขอบพระคุณ คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ 

อำนวยการ ฯ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติและ 

สละเวลาในการพิจารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอ  

ทุกท่าน รวมไปถึง ผู้นำเสนอทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติต่อไป  
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การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยนื 

Managing community resources on Thai Herbs to create learning resource to 

the sustainable community  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรชุมชนด้านสมุนไพรไทย และเพื่ อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 

การวิจัย คือ นวัตกรชุมชนตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 40 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการความรู้ของนวัตกรชุมชนใน 5 ด้าน พบว่า ด้านความรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ด้านทักษะ ด้านการจัดการความรู้ ด้านเครือข่าย และด้านนโยบาย ตามลำดับ 2) การบริหารจัดการทรัพยากร

ชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยนื พบว่า ลำดับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพร

ไทยจากค่าเฉลี่ยมากสุดไปหาน้อยท่ีสุด มีดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมใน 

การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน และด้านการมีส่วนร่วมใน

การลงทุนและปฏบัิตงิาน ตามลำดับ     
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Abstract 
 This research on community resource management on Thai herbs to create sustainable learning resources 

for the community aims to develop a body of knowledge for community innovators on Thai herbs and to study 

participation in community resource management on Thai herbs to create sustainable learning resources for the 

community. Using quantitative research methods. The sample group used in the research was 40 community 

innovators of Huai Lan Subdistrict, Dok Kham Tai District, Phayao Province, obtained by random sampling. The 

research instruments were questionnaires, and interview forms. The quantitative data was analyzed with statistics 

such as frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research found that. 1. The knowledge management of community innovators in 5 areas 

found that knowledge was at the highest level, followed by skills and knowledge management, network side and 

policy, respectively. 2. Community resource management on Thai herbs to create sustainable learning resources for 

the community. It was found that the management with participation from the highest to the lowest average could 

be sorted as follows: Participation in the search, planning, implementation of activities Participation in problem 

discovery and root causes and participation in the monitoring and evaluation of the work and participation in 

investment and performance, respectively. 

 

Keywords:   Resource management participation, Thai herbs, Social compensation, Community innovator 

 
บทนำ 

ปัจจุบันการตระหนักถึงเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนโดยเฉพาะใน

สภาวการณ์ท่ีผลิกพลันด้านโรคระบาดในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนได้มีความพยายามในการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้

เกิดขึน้เพื่อให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และให้ชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น การบริหารทรัพยากรต่างๆในชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในปัจจุบันเกิดปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างชัดเจนเนื่องจากคนในชุมชนยังไม่

เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรและยังไม่ทราบถึงแหล่งทรัพยากรชุมชนท่ีจะสามารถสร้างเป็นแหล่ง

เรียนรู้ได้และเนื่องจากภาระหน้าที่และอาชีพของคนในชุมชนยังต้องการเวลาในการสร้างการมีส่วนร่วมแม้ว่าชุมชนแต่ละ

แห่งจะมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอยู่มากมายแต่การดึงเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือการคัดเลือกทรัพยากรท่ี

สามารถนำมาเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ยังไม่ดีพอ จึงยังทำให้ชุมชนเกิดปัญหาการมสี่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ 

สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันท่ีมีความหลากหลายด้านวิชาการและมีความพร้อมใน

การพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยู่ในชุมชนและมีปณิธานเพื่อการพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็งจึงมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นตัวเชื่อมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในการจัดโครงการวจิัยระหว่างวิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยาและชุมชนตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ 

จังหวัดพะเยา 
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ชุมชนตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้านมีจำนวนผู้อยู่

อาศัย 2,260 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากร 8,425 คน พื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตตำบลห้วยลานเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม

ผลผลิตส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย มันสำปะหลังเป็นต้น อีกท้ังยังมีการประมงและปศุสัตว์เป็นรายได้เสริม เช่น 

การเลี้ยงไก่ วัว และกระบือ ในส่วนของการประโยชน์พื้นท่ีภาคพณิชยกรรม ค้าขายและบริการส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชน

ของแต่ละหมู่บ้าน ปัจจุบันในพื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลห้วยลานมีแหล่งท่องเท่ียวท้ังเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตแิละแหล่งท่องเท่ียว

ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ ข่วงอนุรักษ์นกยูงไทย วัดถ้ำเทพนมิติ ถ้ำค้างคาว วัดพระธาตุจอมไคร้ สระสนั่นมรกต โดยใน

ชุมชนยังมีกลุ่มอาชีพในพื้นท่ีตำบลห้วยลาน ได้แก่ กลุ่มค้าไม้เก่า กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้าน

ใหม่แท่นคำ เป็นต้น ด้านการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยลาน 1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง และ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตำบลห้วยลานมปีราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองสมุนไพรไทยได้แก่ หมอบุญญรัตน์ เจนใจ ซึ่งเป็นบุคคลที่

ได้ศึกษาสมุนไพรไทยและมีความรู้เร่ืองภาษาล้านนา จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้พบว่า ตำบลห้วยลานมพีืช

สมุนไพรไทยอยู่หลากหลายชนิดท่ียังสามารถหาได้ในชุมชนและบริเวณป่าชุมชนรวมถึงด้วยลักษณะภูมิทัศน์ของชุมชนยัง

สามารถปลูกพชืสมุนไพรชนิดต่างๆได้ดีด้วย และท่านยังชีว้่าชุมชนยังไม่มีองค์ความรู้และความตระหนักถึงการนำสมุนไพร

ไทยมาใชแ้ปรรูปให้เกิดประโยชน์และมองว่าการสร้างแหล่งเรียนรู้สมุนไพรไทยในชุมชนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและชุมชน

จะได้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นจนสามารถทำให้ชุมชนยั่งยืนได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาล

ตำบลหว้ยลาน) 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นของการบริหารจัดการทรัพยากรและด้านต่างๆ ของตำบลห้วยลาน ได้แก่ (แผนพัฒนาท้องถิ่ น 

พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลหว้ยลาน) การบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น การขาดนโยบายสาธารณะดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนยังขาดความ

กระตือรือร้นและความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดทำฐานข้อมูลทางด้านสังคมไม่เป็นระบบ การ

วางแผนการดำเนินงานไม่ชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์และแนะนำประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน เทคโนโลยี

สารสนเทศไม่เพยีงพอต่อการปฏบัิตงิาน เป็นต้น 

จากปัญหาและความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนโดยทำให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทำ

ให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรของชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชนให้ดีขึ้นทำให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงสนใจศึกษาวิจัยเร่ือง 

“การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยนื” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและ

การแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรชุมชนด้านสมุนไพรไทย  

2. เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนดา้นสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

อย่างยั่งยืน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นวัตกรชุมชนตำบลห้วยลาน อำเภอ

ดอกคำใต ้จังหวัดพะเยา จำนวน 40 คน โดยมขีั้นตอนในการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) การกำหนดประชากร 3) การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) ปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่บทความวิจัย  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 1) จัดทำหนังสือและประสานงานกับนวัตกรชุมชนตำบลห้วยลาน จำนวน 

40 คน เพื่อส่งแบบสอบถามโดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการส่งคืนแบบสอบถามผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีใน

การเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยได้นำส่งแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 40 ฉบับ และ 2) คัดเลือกแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์ โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 40 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

เครื่องมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อและท้ังฉบับ ได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00  

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) การวเิคราะห์เชงิปริมาณ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับ

คืนมา ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว ้ลงรหัสข้อมูลเพื่อทำการวเิคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาองคค์วามรู้ของนวตักรชุมชน 

(ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดนักวิชาการด้านการ

จัดการชุมชน) 

1. ด้านทักษะ 

2. ด้านความรู้ 

3. ด้านการจัดการความรู้ 

4. ด้านนโยบาย 

5. ด้านเครอืข่าย 

การบริหารจัดการทรพัยากรสมุนไพรไทย 

(ใชก้ารมสี่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 

 

1. ด้านการมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหา 

2. ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏบัิตงิาน 

4. ด้านการมสี่วนร่วมในการตดิตามและประเมินผลงาน 

 

การบริหารจัดการทรพัยากรชุมชนด้านสมนุไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ผลการวิจัย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวจิัยตามวัตถุประสงค์การวจิัย ได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรชุมชนด้านสมุนไพรไทย ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้

ของนวัตกรชุมชนใน 5 ด้าน พบว่า นวัตกรชุมชนมีการพัฒนาด้านความรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะ  

ดา้นการจัดการความรู้ ด้านเครือข่าย และด้านนโยบาย ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการพัฒนาองค์ความรู้ของนวัตกรในภาพรวม 

การพัฒนาองคค์วามรู้ของนวตักรชุมชน 
n = 40 

อันดับ 
X  S.D. ระดับ 

1. ด้านความรู้ 4.52 .78 มากที่สุด 1 

2. ด้านทักษะ 4.25 .71 มาก 2 

3. ด้านการจัดการความรู้ 4.20 .69 มาก 3 

4. ด้านเครอืข่าย 3.40 .67 ปานกลาง 4 

5. ด้านนโยบาย 3.20 .61 ปานกลาง 5 

รวม 3.91 .69 มาก  
 

2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

อย่างยั่งยืน พบว่า ประกอบไปด้วยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 4 ด้าน และจากการวเิคราะห์ข้อมูลสามารถเรียงลำดับ

การมสี่วนร่วมจากค่าเฉลี่ยมากสุดไปหาน้อยสุด สรุปได้ดังนี้  

1) ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม ( X  = 4.22 S.D.= .80) 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมิน  

ผลงาน ( X  = 4.20 S.D.= .65)   

3) ด้านการมสี่วนร่วมในการลงทุนและปฏบัิตงิาน ตามลำดับ ดังตารางต่อไปน้ี ( X  = 4.13 S.D.= .76) 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรสมุนไพรไทยในภาพรวม 

การบริหารจัดการทรพัยากรสมุนไพรไทย  
n = 40 

อันดับ 
X  S.D. ระดับ 

1. ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนดำเนนิกิจกรรม 4.22 .80 มาก 1 

2. ด้านการมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 4.20 .56 มาก 2 

3. ด้านการมสี่วนร่วมในการตดิตามและประเมินผลงาน 4.20 .65 มาก 2 

4. ด้านการมสี่วนร่วมในการลงทุนและปฏบัิตงิาน 4.13 .76 มาก 3 

รวม 4.19 .63 มาก  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 1) ผลการวเิคราะห์การจัดการความรู้ของนวัตกรชุมชนใน 5 ด้าน พบว่า นวัตกรชุมชนมกีาร

พัฒนาด้านความรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะ ด้านการจัดการความรู้ ด้านเครือข่าย และด้านนโยบาย 

ตามลำดับ และ 2) การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่า 

ประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 4 ด้าน สามารถเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากสุดไปหาน้อยสุด คือ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วม

ในการติดตามและประเมินผลงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏบัิตงิาน ตามลำดับ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลมีประเด็นท่ีสำคัญของการวจิัยท่ีสามารถนำมาอภปิรายได้ ดังนี้ 

 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาองค์ความรู้ของนวัตกรชุมชนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้าน

สมุนไพรไทย ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านความรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะตัวแทนชุมชนท่ีเข้ามาอบรมในโครงการ

พัฒนานวัตกรชุมชนนั้นเป็นตัวแทนชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถในตนเองและเป็นผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน ครู และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ท่ีมีองค์ความรู้ในบริบทของชุมชนอยู่แล้ว

จงึไม่ยากที่จะพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากการจัดโครงการนี้ จึงทำให้ผลการวิจัย พบว่า นวัตกรชุมชนมีองค์ความรู้โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ นพรัตน์ ดวงแก้วเรือน ธงชัย ภูวนาถวิจิตร และชรินทร์ มั่งคั่ง (2559) ที่

ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในท่ีดินและลดพฤติกรรมทำลายสิ่งแวดล้อมของคนใน

ชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ชุมชนมีองค์ความรู้ในชุมชนท่ีมีผลต่อการสร้าง

ความมั่นคงในท่ีดินและลดพฤติกรรมทำลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน 4 เร่ือง คือ องค์ความรู้ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม ้ระบบเกษตรกรรมย่ังยนื การจัดทำผังชีวิตผังตำบล และระบบสบืทอด  

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่

ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดและอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะขั้นตอนในการวางแผนเป็นขั้นตอนท่ีทุกฝ่ายสามารถเข้ามาร่วมดำเนินการได้สะดวกเนื่องจากในชุมชนจะมีการร่วม

ประชุมในชุมชนเพื่อพูดคุยกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอยู่เป็นประจำแต่การพูดคุยจะเป็นการแลกเปลี่ยนแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ว่าจะมีแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างไรบ้างและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานต่าง ๆ ร่วมกัน 

ส่วนขั้นตอนด้านอื่นๆต้องอาศัยบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชนจึงจะสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ ในเร่ือง

การบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนก็เช่นกัน ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะเข้ามาร่วมพูดคุยวางแผนเบื้องต้นใน 

การจัดการทรัพยากรในชุมชนตนเองแต่ในขั้นตอนของการค้นหาปัญหา การร่วมทุนและปฏิบัติ รวมถึงการติดตามและ

ประเมินผลส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้นำชุมชน จึงทำให้ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน

ดำเนนิกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา ใช่รุ่งเรือง (2550) ที่ได้ศกึษา การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดราชบุรี พบว่า การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มขององค์การบริหารส่วนตำบล ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับ ปานกลาง
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

และระดับมาก โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมอนุรักษ ์
  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ของนวัตกรชุมชนด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดดังนั้น หน่วยงานท่ีดูแล

ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนควรจัดระบบบริหารจัดการความรู้ของชุมชนให้

ชัดเจนครอบคลุมเกี่ยวกับทรัพยากรในชุมชนท้ังหมดเพื่อจะง่ายต่อการนำเอาความรู้ต่าง ๆ ของชุมชนมาปรับใช้อย่าง

ทันท่วงทีและให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาความรู้ 

 2. ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้ของนวัตกรชุมชนด้านนโยบายมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้นหน่วยงานท่ีจัดทำ

นโยบายควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนอย่างท่ัวถึง 

3. ผลการวจิัย พบว่า การมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนดา้นสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้

สู่ชุมชนอย่างย่ังยนื ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนัน้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร

จัดเวทีแสดงความคิดเห็นในการร่วมวางแผนการดำเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบเพื่อรักษาและ

พัฒนาการมสี่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง 

 4. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรสมุนไพรไทยด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานมี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดหาแหล่งทุนและจัดตั้งกองทุนเพื่อชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน

การดำเนนิงานเพราะชุมชนยังขาดศักยภาพในการลงทุน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรทำวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน เพื่อศึกษาว่าผล

การมสี่วนร่วมแต่ละด้านเป็นอย่างไร 

 2. เนื่องจากวิจัยนี้เฉพาะเจาะจงเพียงแค่สมุนไพรไทย ดังนั้นเพื่อความครอบคลุมควรทำวิจัยเร่ือง การบริหาร

จัดการทรัพยากรชุมชนในทุก ๆ มติขิองทรัพยากรในชุมชนเพื่อความย่ังยนืของชุมชน  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วจิัย ขอขอบพระคุณ โครงการ 1 คณะ 1 สัษลักณ์แห่งความสำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีให้ทุนสนับสนุน

การวิจัยในคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 

ตัวแทนชาวบ้าน เทศบาลตำบลห้วยลาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต ้ท่ีให้ข้อมูลและร่วมดำเนนิโครงการจนทำให้

งานวจิัยฉบับนี้ประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนนิงานของชุมชนและสถานศกึษาต่อไป 
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การสำรวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

The survey of the satisfaction for the planning and budget management system, 

University of Phayao 
 

ฤทธิชัย มณทีิพย์1* 

Rittichai Maneethip1* 
 

บทคัดยอ 
    งานวจิัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผลและประโยชน์ของระบบ ด้านการออกแบบ ด้านการให้คำปรึกษา

การใช้งาน และด้านการสนับสนุนการใช้งาน ทำการสำรวจจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการระบบได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างานแผนงาน/ผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน จากส่วน

งานและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 34 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบบริหารจัด 

การแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 

จากคะแนนเต็ม 5 พบว่า ด้านการให้คำปรึกษาการใชง้าน มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.60 รองลงมา ได้แก่ ด้านการสนับสนุน

การใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ด้านประสิทธิผลและประโยชน์ของระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และด้านการออกแบบ  

มคีะแนนเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด คือ 4.24 ตามลำดับ 
 

คําสําคัญ:  ความพงึพอใจ ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

Abstract 
The objectives of the research were to investigate the level of satisfaction of the Planning and Budget 

Management System (e-budget) of University of Phayao. By The 4 categories from the Planning and Budget 

Management System: The effectiveness and usefulness, the system design, the supporting and service usage, 

and the advice service. The data were collected through the online questionnaire for University of Phayao staff 

such as Director/Head of Planning/Plan and Policy Analyst amount 34 peoples The results of the study show that                      

The 4 categories from the Planning and Budget Management System has the high level of the satisfaction.            

The data were analyzed by the average of 5, found that the highest category is the advice service 4.60 score, 

followed by the service usage 4.29 score and The effectiveness and usefulness 4.27 score while the lowest is               

the system design supporting is 4.24 score. 
 

Keywords:  Satisfaction, Budgeting and planning management system, University of Phayao 
 

 
1 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 Planning Division, University of Phayao, Phayao, 56000 

* Corresponding author: Rittichai.ma@up.ac.th 
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บทนำ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่าง

รวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบการสื ่อสาร  ซึ ่งรัฐบาลได้กำหนด

พระราชบัญญัตกิารจัดทำยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. 2560 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป ประเทศ ตาม

ระยะเวลาและรายการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนด ระเบียบว่าด้วยการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้การ

รายงานดังกล่าวจัดทำผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ จัดทำ

ระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ(eMENSCR) เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการดำเนินการตาม

แผนระดับต่างๆ ของประเทศ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 

หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ

และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นการใช้งานระบบ 

eMENSCR ในการรายงานผลการดำเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาตจิึงเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการทบทวนและวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแนวนโยบายของกระทรวง  

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อส่งเสริม

การบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยกองแผนงาน ได้รับผิดชอบในการจัดทำระบบ

บริหารจัดการแผนและงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านแผนงานและ

งบประมาณของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสำเร็จ 5 ด้านดังนี้ 1) พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 2) วจิัยและนวัตรกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 3) บริการวชิาการด้วยองค์ความรู้และน

วัตรกรรม 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 5.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล  

ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาในการดำเนินงานของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อการใช้

ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ ซึ่งอยู่ในระยะเร่ิมตน้ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนนิการวจิัยเร่ือง “การสำรวจความความพึง

พอใจที่มีต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำ

ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการจัดการแผนและงบประมาณ ของกองแผนงาน ให้มีประสิทธิภาพ 

มคีวามพร้อม สะดวกต่อการใชง้านและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใชง้านภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้งานต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

สถานภาพของบุคลากร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 

- ระยะเวลาในการทำงาน 

 

 

- คะแนนความพงึพอใจ 

1. ด้านรูปแบบการใช้งาน 

2. ด้านระบบความปลอดภัย 

3. ด้านการให้บริการ 

4. ด้านความพงึพอใจในการใชร้ะบบ

บริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

-  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ต่อไป 

 

กรอบแนวคิด 

การวจิัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความพงึพอใจที่มตี่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การสำรวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บรกิารระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบ

บริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยมีวิธีการดำเนินการสำรวจ ดังต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. การรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มประชากร ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสิทธิในการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและ

งบประมาณ มหาวทิยาลัยพะเยา สายวชิาการ 1,015 คน สายบริการ 1,008 คน รวมท้ังสิ้น 2,023 คน 

2. การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยวิธีคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามจาก

ผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา ของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหัวหน้า

สำนักงาน/หัวหน้างานแผนงาน/ผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน ในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น  

53 คน โดยมกีลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามกลับมา จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15 ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงาน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการสำรวจ 

1. การสร้างเครื่องมอื 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยได้สร้างขึน้โดยมขีั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา รวมท้ังศกึษาเอกสาร ตำราต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแนวคิดและเนื้อหาของแบบสอบถาม 

1.2 จัดทำแบบสอบถาม 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 

2. ลักษณะของเครื่องมอื 

ในการสำรวจครั้งนี้ผู้วจิัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการจัดเก็บขอ้มูล โดยการค้นควา้ จากหนังสือ

และเอกสารต่าง ๆ และบูรณาการจากแนวคิด ทฤษฎ ีที่เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หมายถึง 

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศกึษา ระยะเวลาในการทำงาน  

ตอนที ่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจที ่ม ีต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวทิยาลัยพะเยาซึ่งจะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วย  

   5 หมายถงึ พงึพอใจมากท่ีสุด 

   4 หมายถงึ พงึพอใจมาก 

   3 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง   

   2 หมายถงึ พงึพอใจน้อย   

   1 หมายถงึ พงึพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 
 

การตรวจสอบเครื่องมอืแบบสอบถาม 

 โดยให้ผู้ท่ีเชี่ยวชาญเป็นผู้อ่านและช่วยปรับปรุงเพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ ได้แก่  

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน 

3. อาจารย์ท่ีปรึกษางานวจิัย 

4. คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์โดยตรงกับผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีเป็นหัวหนา้สำนักงาน/หัวหนา้งานแผนงาน/ผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน ในช่วงเดอืน มนีาคม - เมษายน 2565 

ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น 34 คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการสำรวจครั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์    

ซึ่งมีขัน้ตอนการวเิคราะห์ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน ์

2. ลงรหัสในแบบสอบถามจากโปรแกรมในคอมพวิเตอร์และทำการวเิคราะห์ 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์

ข้อมูลพื ้นฐานทั ่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 356 Excel ลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลัยพะเยา ในการวเิคราะห์ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดระดับคะแนน  

 การวัดระดับคะแนนผลประเมนิความพงึพอใจท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัย

พะเยา นั้น วัดโดยนำมาหาค่าเฉลี่ยและตัวแปรของค่าเฉลี่ย ซึ่งกำหนดระดับความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดับ ท่ีมีคะแนน

แต่ละระดับช้ันออกไปเป็นช่วง ๆ ซึ่งสามารถนำมาวเิคราะห์ดว้ยการทำอันตรภาคชัน้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ดังนี้ 

   อันตรภาคชัน้ =     พสิัย  

      จำนวนชัน้ 

     = คะแนนสูงท่ีสุด – คะแนนน้อยท่ีสุด 

           จำนวนชัน้  

     = 5 – 1 

        5 

     = 0.80 
 

 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถนำมากำหนดระดับความคิดเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับ

มคีะแนนต่างกัน 0.80 ดังนี้ 

พงึพอใจมากท่ีสุด  ระดับค่า  4.21 – 5.00 

พงึพอใจมาก  ระดับค่า  3.41 – 4.20 

   พงึพอใจปานกลาง  ระดับค่า  2.61 – 3.40 

   พงึพอใจน้อย  ระดับค่า  1.81 – 2.60 

   พงึพอใจน้อยท่ีสุด  ระดับค่า  1.00 - 1.80 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื ่อง การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา จำนวน 34 คน ใชเ้วลาใน

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ทำการศึกษาได้นำเสนอผล

การศกึษาข้อมูล ดังนี้  

 ตอนท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี   2   ข้อมูลเกี่ยวกับความพงึพอใจท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ตอนที่  3   ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ด้านความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อระบบบริหารจัด 

การแผนและงบประมาณ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 แสดงจำนวนและรอ้ยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  รายการ    จำนวนคน N = 34           ร้อยละ       

1. เพศ 

 1) ชาย      5   14.71 

 2) หญิง      29   85.29 

2. อาย ุ

1) น้อยกว่า 25 ปี       0    0.00 

2) 26 – 35 ป ี     8                        23.53 

3) 36 – 45 ป ี     20   58.82 

4) 46 ป ีขึ้นไป     6   17.65 

3. ระดับการศึกษา 

 1) ต่ำกว่าปริญญาตรี    0   0.00 

 2) ปริญญาตรี     20   58.82 

 3) ปริญญาโท      14   41.18 

 4) ปริญญาเอก       0   0.00 

4. ระยะเวลาในการทำงาน 

 1) น้อยกว่า 1 ป ี     1   2.94 

 2) 1 – 5 ปี     4   11.76 

 3) 6 – 10 ป ี     11   32.35 

 4) 11 ป ีขึ้นไป     18   52.94 
  

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.29 รองลงมา คือ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 14.71  

 อายุของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36 – 45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมา คือ          

อยู่ในช่วง 26 – 35 ป ีคิดเป็นร้อยละ 23.53 และอยู่ในช่วง 46 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.65 

 ระดับการศึกษาของกลุ ่มตัวอย่าง ระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมา คือ        

ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 41.82  

 ระยะเวลาในการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง 11 ปขีึน้ไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมา คือ 6 – 10 ป ี

คิดเป็นร้อยละ 32.35  และ 1 – 5 ป ีคิดเป็นร้อยละ 11.76  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที ่2 แสดงความพงึพอใจที่มตีอ่ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวทิยาลัยพะเยา  

          รายการ                             คะแนนเฉลี่ย       ส่วนเบีย่งเบน      การแปลผล 

             (เต็ม5) x̅          มาตรฐาน S.D.                             

1. ดา้นประสทิธิผลและประโยชน์ของระบบ 

1) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถอื          4.32  0.53  มากที่สุด 

   ของการใชง้านระบบ          

2) ความรวดเร็วในการตอบสนอง         4.26  0.62  มากที่สุด 

   ของระบบ           

3) สามารถตรวจสอบข้อมูลไดง้า่ย                 4.29  0.63  มากที่สุด 

   มากขึ้น      

4) ช่วยลดขัน้ตอนในการทำงาน         4.29  0.63  มากที่สุด 

5) ช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษ         4.18  0.76  มาก 

6) ในภาพรวมท่านคิดว่าระบบมสี่วน         4.29  0.68  มากที่สุด 

   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ในการทำงานของท่าน   

คะแนนเฉลี่ยดา้นประสิทธิผลและ       4.27  0.64  มากทีสุ่ด 

ประโยชน์ของระบบ   

2. ดา้นการออกแบบ 

1) การแบ่งหมวดหมู่ของเมน ู              4.24   0.65  มากที่สุด 

   ช่วยให้การเข้าใช้งานระบบง่ายขึ้น         

2) การจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของ         4.21  0.73  มากที่สุด 

   ข้อมูลในระบบช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น          

3) การประมวลและสรุปผลของข้อมูล        4.24  0.65  มากที่สุด  

   ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตารางสรุปโครงการ 

   กราฟแสดงความกา้วหนา้ของการดำเนนิงาน 

   ช่วยให้การทำงานของหน่วยงานง่ายขึ้น           

4) ในภาพรวมท่านมคีวามพงึพอใจต่อการจัดวางรูป       4.26  0.67  มากที่สุด 

   แบบความสวยงามและง่ายตอ่การใชง้านระบบ      

  คะแนนเฉลี่ยดา้นการออกแบบ   4.24  0.67   มากทีสุ่ด 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที ่2 แสดงความพงึพอใจที่มตีอ่ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวทิยาลัยพะเยา (ต่อ) 

          รายการ                             คะแนนเฉลี่ย       ส่วนเบีย่งเบน      การแปลผล 

             (เต็ม5) x̅          มาตรฐาน S.D.                             

3. ดา้นการใหค้ำปรึกษาการใช้งาน 

1) ให้คำแนะนำและตอบข้อคำถามอย่างชัดเจน     4.59  0.50  มากที่สุด       

2) ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว        4.62  0.49  มากที่สุด 

3) ดูแลเอาใจใส่ กระตอืรือร้น เต็มใจให้บริการ     4.65  0.49  มากที่สุด     

4) ให้บริการด้วยความเป็นมติร สุภาพ เรียบร้อย   4.65  0.49  มากที่สุด     

5) ในภาพรวมท่านมคีวามพงึพอใจ         4.50  0.56  มากที่สุด 

   ต่อการให้บริการการใชง้านระบบ 

 คะแนนเฉลี่ยดา้นการสนับสนนุและ     4.60  0.50  มากทีสุ่ด 

 การให้บริการการใช้งาน   

 

4. ด้านการสนับสนนุการใชง้าน 

1) เอกสาร/คู่มอืประกอบการใชง้าน          4.15   0.66  มาก 

   มคีวามชัดเจนเข้าใจง่าย 

2) มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถาม             4.41   0.61  มากที่สุด 

   ปัญหาอย่างเพียงพอ         

3) จัดอบรมการใชง้านระบบ          4.26   0.71  มากที่สุด       

4) ในภาพรวมท่านมคีวามพงึพอใจ         4.35   0.54  มากที่สุด 

   ต่อการสนับสนุนและการให้บริการ 

   การใชง้านระบบ 

 คะแนนเฉลี่ยดา้นการสนับสนนุและ     4.29   0.63  มากทีสุ่ด 

 การให้บริการการใช้งาน   

คะแนนเฉลี่ยรวม     4.36   0.61  มากที่สุด 

 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มคีะแนนเฉลี่ย 4.36 

ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการให้คำปรึกษาการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 

รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ด้านประสิทธิผลและประโยชน์

ของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และน้อยที่สุด คือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด          

มคีะแนนเฉลี่ย 4.24 ตามลำดับ 

  



17 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

กลุ่มตัวอย่าง มคีวามพงึพอใจ ด้านประสิทธิผลและประโยชน์ของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 

4.27 แบ่งออกเป็นด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการใช้งา นระบบ           

อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 รองลงมา คือ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอน       

ในการทำงาน และในภาพรวมท่านคิดว่าระบบมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของท่าน     

อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 เท่ากัน ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด           

มคีะแนนเฉลี่ย 4.26 เท่ากัน และนอ้ยท่ีสุด คือ ช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษ อยู่ในระดับมาก มคีะแนนเฉลี่ย 4.18 ตามลำดับ  

 กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 แบ่งออกเป็น

ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดวางรูปแบบความสวยงามและง่ายต่อ

การใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 รองลงมา คือ การแบ่งหมวดหมู่ของเมนูช่วยให้การเขา้ใช้

งานระบบง่ายขึ้น และการประมวลและสรุปผลของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตารางสรุปโครงการกราฟแสดง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานช่วยให้การทำงานของหน่วยงานง่ายขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย  4.24 

เท่ากัน และน้อยที่สุด คือ การจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของข้อมูลในระบบช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น อยู่ในระดับ   

มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ตามลำดับ 

 กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ ด้านการให้คำปรึกษาการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 

แบ่งออกเป็นด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ และให้บริการด้วย    

ความเป็นมิตร สุภาพ เรียบร้อย อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 เท่ากัน รองลงมา คือ ให้บริการด้วย    

ความสะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ให้คำแนะนำและตอบข้อคำถามอย่างชัดเจน อยู่ใน

ระดับมากที ่ส ุด มีคะแนนเฉลี ่ย 4.59 และน้อยที ่ส ุด คือ ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ                    

การใชง้านระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ตามลำดับ  

 กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ ด้านการสนับสนุนการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.29      

แบ่งออกเป็นด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับ

มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 รองลงมา คือ ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการให้บริการ       

การใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 จัดอบรมการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนน

เฉลี่ย 4.26 และน้อยท่ีสุด คือ เอกสาร/คู่มอืประกอบการใชง้านมคีวามชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนน

เฉลี่ย 4.15 ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป   

ตารางที ่3 แสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบตอ่ไป    

                     รายการ                      ความถี่    

1. ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดของระบบ 

1) สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามได้ง่าย      6   

2) ทำงานสะดวกรวดเร็วขึน้        5 

3) เจ้าหนา้ที่ให้คำปรึกษาดี อำนวยความสะดวกในเร่ืองการแก้ไขปัญหา    4 

ด้านต่าง ๆ และมคีวามกระตอืรือร้นในการช่วยเหลอื 

  



18 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที ่3 แสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบตอ่ไป (ตอ่)   

                     รายการ                      ความถี่    

4) ระบบมคีวามถูกต้องและความน่าเชื่อถอื         3 

5) ระบบดึงงบประมาณ หมวดหมู่ ออกมาเป็นบันทึกข้อความ     3 

ทำให้ง่ายต่อการทำงาน  

2. ประเด็นที่มีความไม่พึงพอใจหรือต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด 

จากการใช้งานระบบ 

1) ไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบ ERP ของกองคลังได้      2  

2) ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบมากขึ้น       2 

3) การตัดคำของระบบไม่เรียบร้อยตามรูปแบบสารบรรณ     2 

4) การประมวลผลของข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตารางสรุปโครงการ กราฟแสดงความก้าวหน้า  1 

ของการดำเนนิงาน ดูยากและซับซ้อน         

5) ความเร็วในการตอบสนองของระบบชา้มาก      1  

6) ระบบล่มบ่อย          1 

7) ข้อจำกัดในการคน้หาข้อมูลของระบบ       1 

8) ความชัดเจนในการบันทึกข้อมูลยังไม่บูรณาการร่วมกันท้ัง กองแผน    1 

กองคลัง และงานพัสด ุ       

3. ประเด็นที่ต้องการให้มกีารพัฒนาระบบเพิ่มเติม 

1) ให้เชื่อมต่อกับระบบ ERP ของกองคลัง       3 

การประมวลและสรุปผลของขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตารางสรุปโครงการ    2 

กราฟแสดงความก้าวหน้าของการดำเนนิงาน ให้เข้าใจง่าย        

2) การจัดเรียงคำและประโยคต่าง ๆ สามารถออกมาเป็นไฟล์ท่ีแกไ้ขเองได้   2 

เพื่อความสวยงามของเอกสาร  

3) ระบบครบถ้วนแลว้ ขาดแต่ผู้ใช้งานยังใชง้านได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ    1  

4) การใช้งานควรจะเหมอืนระบบอื่น ๆ ท่ีบุคลากรสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้    1 

โดยไม่ตอ้งมีการขอเพิ่มสทิธ์ิเข้าใช้ก่อน  และระบบนี้ไม่เหมาะสมกับบุคลากร  

ท่ีไม่ได้ใชง้านเป็นประจำ          

5) Department Dashboard ควรทำให้ Real Time      1 

6) ควรมีระบบท่ีสามารถ Export  ในรูปแบบของกราฟออกมาได้      1 

7) สามารถสั่งพมิพแ์ผนการใชจ้่ายเงินประจำปี      1 

สามารถสั่งพมิพร์ายงานการใชจ้่ายเงินรอบ 6 เดอืนและ 12 เดอืน 

สามารถสั่งพมิพร์ายงานผลการดำเนนิงานโครงการ รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน    
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ ระบุประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดของระบบ คือ 

สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามได้ง่าย ความถี่อยู่ที่ 6 คน รองลงมา คือ ทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ความถี่อยู่ท่ี   

5 คน เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาดี อำนวยความสะดวกในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ และมีความกระตือรือร้น         

ในการช่วยเหลือ ความถี ่อยู ่ที ่ 4 คน และน้อยที ่สุด คือ ระบบมีความถูกต้องและความน่าเชื ่อถือ และระบบ                

ดึงงบประมาณ หมวดหมู่ ออกมาเป็นบันทึกข้อความทำให้ง่ายต่อการทำงาน ความถี่อยู่ท่ี 3 คน เท่ากัน 

กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ ระบุประเด็นที่มีความไม่พึงพอใจหรือต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุดจากการใช้งาน

ระบบ คือ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของกองคลังได้ ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบมากขึ้น และ      

การตัดคำของระบบไม่เรียบร้อยตามรูปแบบสารบรรณ ความถี่อยู่ท่ี 2 คน เท่ากัน และรองลงมา คือ การประมวลผล

ของขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ตารางสรุปโครงการ กราฟแสดงความก้าวหนา้ ของการดำเนนิงาน ดูยากและซับซ้อน ความเร็ว

ในการตอบสนองของระบบช้ามาก ระบบล่มบ่อย ข้อจำกัดในการค้นหาข้อมูลของระบบ ความชัดเจนในการบันทึก

ข้อมูลยังไม่บูรณาการร่วมกันท้ัง กองแผน กองคลัง และงานพัสดุ ความถี่อยู่ท่ี 1 คน เท่ากัน 

กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ อยากให้มีการพัฒนาระบบในประเด็นเพิ่มเติมเรื่องใดบ้าง มากที่สุด คือ อยากให้

เชื่อมต่อกับระบบ ERP ของกองคลัง ความถี่อยู่ที่ 3 คน รองลงมา คือ การประมวลและสรุปผลของข้อมูลในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น ตารางสรุปโครงการ กราฟแสดงความก้าวหน้าของการดำเนนิงาน ให้เข้าใจง่าย ความถี่อยู่ท่ี 2 คน เท่ากัน 

ระบบครบถ้วนแล้ว ขาดแต่ผู้ใช้งานยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การใช้งานควรจะเหมือนระบบอื่น ๆ ที่บุคลากร

สามารถล็อกอินเข้าใช้งานไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการขอเพิ่มสิทธ์ิเข้าใช้ก่อน และระบบนี้ไม่เหมาะสมกับบุคลากรท่ีไม่ได้ใช้งาน

เป็นประจำ Department Dashboard ควรทำให้ Real Time ควรมีระบบที่สามารถ Export  ในรูปแบบของกราฟออกมาได้ 

สามารถสั่งพิมพ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี สามารถสั่งพิมพ์รายงานการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

สามารถสั่งพมิพร์ายงานผลการดำเนนิงานโครงการ รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน ความถี่อยู่ท่ี 1 คน เท่ากัน 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

การศึกษาเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างานแผนงาน/ผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน จำนวน 53 คน และได้รับการตอบแบบสอบถาม

กลับมา 34 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และข้อมูลที่ได้นำมาแปรผล

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจที ่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ  มหาวิทยาลัยพะเยา ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะใน 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบตอ่ไป 
 

สรุปผลการวจิัย 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.29 รองลงมา คือ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 14.71 อายุของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36 – 45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.82 

รองลงมา คือ อยู ่ในช่วง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.53 และอยู ่ในช่วง 46 ปีขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.65           

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท 

คิดเป็นร้อยละ 41.82 ระยะเวลาในการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง 11 ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมา 

คือ 6 – 10 ป ีคิดเป็นร้อยละ 32.35  และ 1 – 5 ป ีคิดเป็นร้อยละ 11.76  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวทิยาลัยพะเยา 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มคีะแนนเฉลี่ย 4.36 

ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการให้คำปรึกษาการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 

รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ด้านประสิทธิผลและประโยชน์

ของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และน้อยที่สุด คือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด          

มคีะแนนเฉลี่ย 4.24 ตามลำดับ 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบตอ่ไป   

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น คือ 1. ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด

ของระบบ คือ สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามได้ง่าย ทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น เจ้าหนา้ที่ให้คำปรึกษาดี อำนวย

ความสะดวกในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ และมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือ 2. ประเด็นที่มีความไม่พึง

พอใจหรือต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุดจากการใช้งานระบบ คือ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของกองคลังได้ 

ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบมากขึ้น การตัดคำของระบบไม่เรียบร้อยตามรูปแบบสารบรรณ และ 3. ประเด็น

ท่ีต้องการให้มกีารพัฒนาระบบเพิ่มเติม คือ ให้เชื่อมต่อกับระบบ ERP ของกองคลังการประมวลและสรุปผลของข้อมูล

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตารางสรุปโครงการ กราฟแสดงความก้าวหนา้ของการดำเนินงาน ให้เข้าใจง่าย การจัดเรียงคำ

และประโยคต่าง ๆ สามารถออกมาเป็นไฟล์ท่ีแกไ้ขเองได้เพื่อความสวยงามของเอกสาร   
 

อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.29 ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 

36 – 45 ป ีคิดเป็นร้อยละ 58.82 ระดับการศกึษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.82 ระยะเวลาในการทำงาน 11 ปีขึ้น

ไป คิดเป็นร้อยละ 52.94 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.36          

มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการให้คำปรึกษาการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 รองลงมา 

คือ ด้านการสนับสนุนการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ด้านประสิทธิผลและประโยชน์ของระบบ 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และน้อยที่สุด คือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 

4.24 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบบัญชี 3 มิติ) ประจำปี

การศึกษา 2563 ของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย มีคะแนนเฉลี่ย 2.22 เนื่องจากวธีิการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู ้วิจัยและผู้เกี ่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำ

ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความถูกต้องน่าเชื่อถือของ

เอกสารท่ีออกจากระบบ และมีความทันสมัย 

2. ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ต่อผู้บริหารด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ทราบถึง   

ผลระดับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา       

จากผู้ใช้งานระบบเป็นประจำของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน/     
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

หัวหนา้งานแผนงาน/ผู้รับผิดชอบด้านแผนงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อไป  

3. จากผลการศึกษาด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเน้อยที่สุด จึงมีการปรึกษาหาวิธีการพัฒนา

ระบบระหว่างผู้บริหารด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยพะเยากับบริษัทผู้พัฒนาระบบ จึงมีนโยบายการบริหาร

ร่วมกับคณะเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำโครงการ MOU ร่วมกับทางบริษัทโดยส่งนิสิตสาขา

วศิวกรรมซอฟต์แวร์ร่วมทำโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ มหาวทิยลัยพะเยา ด้านการ

ออกแบบให้มีความทันสมัยและง่ายต่อใชง้าน และทางบริษัทจะสนับสนุนทุนภายนอกให้โครงการนี้ ต่อไป   

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจะได้พัฒนาการรายงานผลด้านแผนและงบประมาณตรง

ตามความต้องการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำข้อมูลการรายงานผลไปใช้ในการตัดสินใจวางแผน 

ทิศทางและนโยบายการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยาได้ 

2. ควรมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแล

ระบบของหน่วยงาน 

3. ควรมีการจัดทำการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้สามารถค้นพบประเด็นที่สำคัญ

เพิ่มเตมิผ่านการวเิคราะห์เชงิลึกท่ีจะได้จากการสำรวจในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่องการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยพะเยาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) กองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวทิยาลัยพะเยา รุ่นท่ี 9 ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารอืตลอดจนตรวจ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนการศึกษาครั้งนี้ประสบความสำเร็จสมบูรณ์ ด้วยดี          

ผู้ศึกษาค้นควา้จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้  

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐ ิต ิร ัตน์  เช ี ่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ ่ายนโยบายและแผน                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ผู ้อำนวยการกองแผนงาน บุคลากรกองแผนงาน และผู ้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านท่ีช่วยให้ขอ้มูลและอำนวยความสะดวกในการศกึษาคร้ังนี้ 
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Enhancement of community product standards to expand the wisdom market: 

natural dyed cotton products, Loei Province. 
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บทคัดย่อ 
 การวจิัย เร่ือง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา : ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายยอ้มสี

ธรรมชาติ จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านกกบก ตำบล

หนองงิว้ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ให้ได้มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์ุพื้นเมือง บ้านกกบก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน 20 คน  วิธีดำเนินการใช้

หลักการวจิัยเชงิคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การอบรมเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม 

การสนทนากลุ่ม และนำเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง 

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณภาพท่ีเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสู่ 

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่การเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์  

กระบวนการผลิต และการแปรรูปเพื่อให้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามองค์ความรู้ท่ีได้รับ สมาชิกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีจะส่งเข้ารับการตรวจประเมิน ท้ังนี้ ผลจากกระบวนการ

ดำเนนิการ กลุ่มได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าทอลายขัด และผ้าคลุมไหล่  
 

คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฝ้ายย้อมสธีรรมชาติ ผ้าทอ 
 

 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวดัเลย 42000 
3 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000 

*Corresponding author : chomphunat@yahoo.com 
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Abstract 
The research on the enhancement of community product standards for expanding the wisdom market: 

natural dyed cotton products, Loei province aims to enhance the product standard from natural dyed cotton,  

Ban Kok Bok, Nong Ngeu Sub-district, Wang Saphung District, Loei Province to achieve community product 

standard. The target groups used in this research were 20 members of the local agricultural housewives of Khen 

Fai group, Ban Kok Bok, Wang Saphung District, Loei Province. The method of action was to use qualitative 

research. The instruments used in this study were observation, interview forms, participatory workshops, group 

study, and descriptive and analytical forms.  The experiment showed that Transferring knowledge on community 

product quality certification were to create understanding with the community about the benefits of developing 

quality products, build credibility and confidence for consumers, the process of organizing activities for 

community product quality certification since the preparation of relevant documents; Check tools and equipment 

production process and processing in order to develop products according to the knowledge gained. The Group 

members perform preliminary product audits to select products to be assessed. The group has been certified for 

the quality of 2 community products: patterned-abrasive woven fabrics and shawls. 
 

Keywords:  Community product, Natural dyed cotton, Woven fabric 
 

บทนำ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์ุพื้นเมือง บ้านกกบกตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีการ

รวมกลุ่มเพื่อร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง ทั้งเพื่อใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม และการทอผ้าเพื่อจำหน่ายแก่

ผู้สนใจ โดยกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ท้ังผ้าผืนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายย้อมสธีรรมชาติหลากหลายชนิด แต่ผลิตภัณฑ์

ยังไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นท่ี

เชื่อถือแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดและสอดคล้องกับนโยบาย OTOP (สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2558) ถ้าสินค้าใดได้รับมาตรฐานนี้ จะเป็นการการันตีว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

สินค้าเป็นท่ีน่าเชื่อถอื และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้ารับคัดสรร OTOP Product Champion 

(ระดับดาว) และจะได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาท่ีเหมาะสมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อรายได้และ

ยอดขายท่ีสูงขึน้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา : ผลิตภัณฑ์

จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดเลย ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นให้น่าเชื่อถือและเป็นท่ียอมรับ โดยมี

เป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  และเป็นแนวทางในการเตรียมการขอการ

รับรองมาตรฐานเพื่อการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าที่สนใจต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง     

จังหวัดเลย ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวจิัยคร้ังน้ี ใชว้ธีิวิจัยเชงิคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอยีดดำเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1.  การกำหนดพื้นที่ ผู้วิจัยกำหนดพืน้ท่ีเป้าหมายคือ บา้นกกบก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์ุพื้นเมือง บ้านกกบกตำบล

หนองงิว้ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน 20 คน  

 3. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยท่ีสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ คือ 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ์การอบรมเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1) การเตรียม/วางแผนดำเนินการวิจัยศึกษาเอกสาร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องสร้างเคร่ืองมือในการวจิัย 

และตดิต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 

   2) เก็บข้อมูลท่ัวไปและศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม กระบวนการผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 

และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในปัจจุบัน โดยการสัมภาษณ์ผู้นำกลุ่ม สมาชิกกลุ่มทอผ้า เพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

ประเด็นท่ีต้องการ  

   3) สร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย  และสาขาวิชาเคมี คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

   5) ดำเนินกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ การเตรียม

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ กระบวนการผลิต และการแปรรูปเพื่อให้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม

องค์ความรู้ท่ีได้รับ  

   6) จัดสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกันปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีจะส่ง

เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  

   7) สรุปผลการวจิัยในเชิงพรรณนาวเิคราะห์/นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 

ผลการวิจัย 
 บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นพื้นท่ีท่ีเคยปลูกฝ้ายมาตั้งแต่อดีต แต่เนื่องจากมี

การระบาดของโรคและแมลงศัตรูของฝ้ายท่ีต้องใช้สารเคมีในการกำจัด จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายจึงลดลง ต่อมา

โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูหลวง มีความประสงค์ท่ีจะสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยไม่รุกป่า และเมื่อ

พบว่าบ้านกกบก เคยมีการปลูกฝ้ายมาก่อน จึงมีความคิดริเร่ิมท่ีจะอนุรักษ์พันธ์ุฝ้ายและกระบวนการผลิตแบบพื้นบ้านไว้ 

มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกฝ้ายพันธ์ุพื้นเมืองซึ่งทนต่อโรค ดูแลกระบวนการผลิตตั้งแต่เตรียมดินจนเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพื่อไม่ให้เกษตรกรใชส้ารเคมี เป็นท่ีมาของฝ้ายท่ีจะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีปราศจากสารเคมี มีการรวมกลุ่ม

เร่ิมลงมอืปลูกฝ้ายในปี พ.ศ.2546 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์ุพื้นเมือง หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า “กลุ่มทอผ้าบ้าน

กกบก” เป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายปลอดสารพษิ ส่วนของการดำเนินงานจะให้สมาชกิกลุ่มทำการปลูกฝ้ายของตนเอง กลุ่มจะรับ

ซื้อผลผลิต ได้แก่ ดอกฝ้าย เส้นฝ้าย และผ้าฝ้ายทอมือ ท้ังนี้ สีท่ีใช้ในการย้อมก็เป็นสีจากธรรมชาติอันมีกระบวนการสืบ

ทอดภูมิปัญญาท่ีมีการสั่งสมประสบการณ์ ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีกระบวนการผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  

ให้สีนุ่มนวล ไม่ฉูดฉาด โดยกลุ่มใช้สีธรรมชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ เช่น สีครามจากใบคราม สีดำหรือน้ำตาลจากมะเกลือ  
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สีเขียวจากใบเอ็นหม่อน สีแดงอ่อนจากใบตองโคบ เป็นต้น โดยกลุ่มมีเป้าหมายหลักคือ เพิ่มรายได้สมาชิก ส่งเสริม 

การปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ อนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

เยาวชน ปัจจุบันนี้ สินค้าท่ีผลิตจากกลุ่มทอผ้าบ้านกกบกส่วนใหญ่เป็นผ้าพื้น และมีผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น ผ้าเช็ดตัว 

ผ้าเช็ดหนา้ ผ้าถุง ผ้าพันคอ โดยเนน้การยอ้มฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ และทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิม 

  การสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีคุณภาพท่ีเหมาะสม สร้าง

ความน่าเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มเกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้

เร่ืองการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรม สำนักงานงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย มีการนำเสนอความรู้เร่ืองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คุณลักษณะและวิธีการตรวจสอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย และปฏิบัติการตรวจสอบคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย โดยผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายของจังหวัดเลยท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่ ได้แก่ ผ้าทอลายขัด ผ้าคลุมไหล่ และเสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง สำหรับความรู้เร่ือง 

การตรวจสอบคุณภาพผ้าพื้นฐานทางเคมี รวมท้ังปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผ้าพื้นฐานทางเคมี โดยสาขาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยากรบรรยายถึงหลักการการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของ

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ จากนั้นจึงให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติการกลุ่ม เพื่อตรวจสอบลักษณะของเส้นใย การตรวจสอบ

ความเป็นกรด-ด่าง การตรวจสอบสีเอโซท่ีใหแอโรแมติกแอมีน การเผาไหม้ของเส้นใย นอกจากนี้ วิทยากรแนะนำ 

การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของสีย้อมธรรมชาติ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้ทราบ

ระยะ และความเหมาะสมในการลงมอืยอ้มผ้าเพื่อให้ได้สีตามต้องการ 

 

   
 

ภาพที่ 1  การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ภาพที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพผ้าพืน้ฐานทางเคมี 

 

  การจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ การดำเนินการเตรียมเอกสารท่ี

เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ กระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  

การเตรียมผ้าทอ การแปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเตรียมบรรจุภัณฑ์และฉลาก  

การดำเนินการในระยะนี้มุ่งให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามองค์ความรู้ท่ีได้รับสำหรับส่งขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีขัน้ตอนกิจกรรม ดังนี้ 

   1. ดำเนินการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านกกบก เพื่อเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการยื่นขอ 

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตรวจสอบเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการทอผ้า รวมถึงจัดหา

ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีชำรุดเพิ่มเตมิ 

   2. กิจกรรมการเตรียมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเพื่อการทอจากเจ้าของภูมิปัญญาในชุมชน เป็นกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าของภูมิปัญญาในชุมชน ให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า เร่ิมจากการ

เตรียมเส้นฝ้ายโดยการต้มเพื่อให้ฝ้ายสะอาดและช่วยให้ติดสีย้อม และอธิบายถึงการให้สีของพืชชนิดต่างๆ ลักษณะ

ของพืชชนิดเดียวกันท่ีให้สีต่างกัน และส่วนของพืชให้สีท่ีนยิมนำมาใช้ย้อมผ้า จากนั้น จึงเร่ิมแนะนำกระบวนการ และ

ปฏบัิติการยอ้มสีธรรมชาตจิากพชื 3 ชนิด ได้แก่ “ตน้ใบตองโคบ” ไม้พื้นเมอืงให้สีธรรมชาติ เปลอืกต้นใบตองโคบให้สี

แดงอบอุ่น หากผ่านการย้อมโคลนให้สีน้ำตาลเข้ม “ต้นเอ็นหม่อน” ไม้พันธ์ุพื้นเมืองท่ามกลางเขาสูง พืชพื้นถิ่นท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของบ้านกกบก ใบและดอกให้สี เขียวธรรมชาติ  ผ่านการย้อมโคลนให้สี เทาเขียวแป ลกตา และ  

“ต้นมะเกลือ” พรรณไม้พื้นเมืองท่ีเป็นพืชสมุนไพร ผลดิบย้อมเย็นให้สีน้ำตาลถึงดำเรียกว่าสีมะเกลือ เส้นใยผ่านการ

ย้อมโคลนให้สีคงทน เมื่อได้เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติแล้ว ประธานกลุ่มดำเนินการจัดสรรและมอบหมายหน้าท่ีให้

สมาชิกกลุ่มแต่ละคนดำเนนิการตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ใบตองโคบ เปลอืกใบตองโคบ และเส้นฝ้ายย้อมสใีบตองโคบ 
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ภาพที่ 4  ตน้เอ็นหม่อน ใบ-ดอกเอ็นหม่อน และเส้นฝ้ายย้อมสเีอ็นหม่อน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  ต้นมะเกลือก มะเกลอืบด และเสน้ฝ้ายย้อมสมีะเกลอื 

 

   3. กิจกรรมเตรียมผ้าทอยอ้มสีธรรมชาติเพื่อใชส้ำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มกีารทบทวนวิธีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งตน้ ทบทวนกระบวนการเตรียมฝ้ายย้อมสธีรรมชาตเิพื่อการทอ จากนัน้สมาชกิกลุ่มนำเสนอ

ผ้าทอท่ีผลิตขึ้น พรอ้มอธิบายกรรมวธีิในการพัฒนา หลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผ้าทอยอ้มสีธรรมชาติท่ี

ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และเลือกผ้าทอท่ีสามารถใช้สำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมท้ังสรุปร่วมกันถึง

คุณสมบัตขิองผ้าทอย้อมสธีรรมชาติเพื่อใชส้ำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  

   4. กิจกรรมการแปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ เร่ิมต้นด้วยสมาชิกกลุ่มนำ เสนอ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติท่ีผลิตขึ้น พร้อมอธิบายกรรมวิธีในการพัฒนา จากนั้น สมาชิกกลุ่ม

อภิปรายร่วมกันถึงข้อดี ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด กระบวนการผลิต ความน่าจะเป็นในการส่งขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสมาชิกกลุ่มสรุปร่วมกันถึงผลิตภัณฑ์ท่ีจะใช้ในการส่งขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ 

ผ้าทอย้อมสธีรรมชาติ (ผ้าผืน) ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวมา้ และปลอกหมอน 

   5. การเตรียมบรรจุภัณฑ์และฉลาก สมาชิกกลุ่มทอผ้าจัดประชุมร่วมกันโดยมีการซักถาม อภิปราย 

นำประเด็นท่ีต้องการนำเสนอไว้ท่ีฉลาก Tag และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงสิ่งท่ีกลุ่มจะนำมาใชเ้ป็นตัวหลักในการออกแบบเพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์และฉลากต่อไป 
 

  ผลการจัดกิจกรรมตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการจัดสนทนากลุ่ม 

เพื่อร่วมกันปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีจะส่งเข้ารับการตรวจประเมิน โดยให้

สมาชิกกลุ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีจะส่งขอการรับรองท่ีได้จากการสรุปร่วมกันในกิจกรรมการแปรรูปผ้าทอย้อมสี

ธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าผืน) ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า และปลอกหมอน จากนั้น

ปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เบื้องต้น โดยนักวิชาการมาตรฐาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ผลการตรวจสอบเบื้องต้น ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าผืน) ผ้าคลุม

ไหล่ และปลอกหมอน ผ่านคุณสมบัติเบือ้งต้น ส่วนผ้าขาวมา้ตรวจสอบเบือ้งตน้แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ สมาชิกกลุ่มจึงสรุป

ร่วมกันถึงผลิตภัณฑ์จากฝ้ายยอ้มสีธรรมชาตท่ีิกลุ่มจะส่งเข้ารับการตรวจประเมนิเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

คือ ผ้าทอย้อมสธีรรมชาติ (ผ้าทอลายขัด) ผ้าคลุมไหล่ และปลอกหมอน 
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ภาพที ่6  ปฏบัิตกิารตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบือ้งต้นเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีจะส่งเข้ารับการตรวจประเมิน 

 

  จากการส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์ุพื้นเมือง เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าทอยอ้มสีธรรมชาติ (ผ้าทอลายขัด) ผ้าคลุมไหล่ และปลอกหมอน ผลปรากฏว่า 

ได้รับการรับรอง มผช. จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ได้รับมาตรฐานเลขท่ี 

มผช.18/2557 และผ้าคลุมไหล่ ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ได้รับมาตรฐานเลขท่ี มผช.246/2557 มีผล

บังคับใช ้ตั้งแต่วัยท่ี 7 กันยายน 2565 สิ้นอายุวันท่ี 6 กันยายน 2568 ทัง้สองผลิตภัณฑ์ ส่วนปลอกหมอน อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการแกไ้ขเพื่อส่งยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 

       

    
 

ภาพที่ 7 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา : ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

จังหวัดเลย มีเป้าหมายสำคัญคือ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เข็นฝ้ายพันธ์ุพื้นเมอืง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่ส่งเสริมการปลูกฝ้าย

ปลอดสารพิษ และเน้นการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเมื่อส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอ

รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลปรากฏว่า ได้รับการรับรอง มผช. จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าทอลายขัด ชนิด

เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) และผ้าคลุมไหล่ ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ทั้งนี้เป็นเพราะก่อนกระบวนการจัด

กิจกรรมเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการสร้างความเข้าใจกับสมาชกิในกลุ่มทอผ้าถึงประโยชน์ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และเมื่อจัดกิจกรรมท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้รับความร่วมมือ

และเป็นการเปดิโอกาสให้สมาชกิเข้ามาร่วมในการดำเนนิงานตั้งแต่กระบวนการเร่ิมตน้ จนถึงกระบวนการสิน้สุด การ

รับผิดชอบร่วมกันเพื่อดำเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีต้องการ โดยกระทำผ่านกลุ่มหรือองค์กร 

เพื่อให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค์ (ดุษฎี อายุวัฒน ์และคณะ, 2535) นอกจากนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้

จากเจ้าของภูมิปัญญาให้แก่สมาชิกกลุ่ม ยังเป็นการส่งต่อความรู้ ทักษะประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา เพื่อให้สมาชิก

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารัตน์ วัฒนชโนบล และคณะ (2558) ที่กล่าวถึง 

ลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้มีการพัฒนา

มาแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ การปฏิบัติจากการฝึกฝนของกลุ่มแม่บ้าน (ถ่ายทอดในกลุ่ม) การถ่ายทอดความรู้ เป็น

รูปแบบของการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลเป็นหลัก โดย ลักษณะของการปฏบัิตใิห้ดู การสาธิตอย่างละเอยีด เพื่อให้

ผู้รับการถ่ายทอดได้รับความรู้ความ เข้าใจมากขึ้น และการเชื่อมโยงความรู้ในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ของหน่วยงานราชการ และปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผ้าพื้นฐานจาก

สถาบันการศึกษา กับกระบวนการผลิตผ้าทอจากการส่งต่อความรู้จากเจ้าของภูมิปัญญาให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม 

สอดคล้องกับ ดวงฤทัย อรรคแสง (2552) ท่ีกล่าวถงึ การได้นำความรู้ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ความรู้

จากประสบการณ์ ความชำนาญ และความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมาปฏบัิติและ

ประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสม ท้ังนี้ได้มกีารขยายผลหรือยกระดับความรู้ท่ีมีอยู่โดยการนำเอาความรู้ใหม่ ๆ จากการลองผิด 

ลองถูก หรือจากการเข้าอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีให้การสนับสนุนมาปฏิบัติ จนเกิดทักษะและความ

ชำนาญส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เป็นการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ

ให้สูงขึ้น ทำให้สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์ุ

พื้นเมอืง ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)   
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์ุพื้นเมือง บ้านกกบก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ท่ีให้ความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีสนับสนุนงบประมาณ

สำหรับนำเสนองานวจิัยคร้ังน้ี 
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เอกสารอ้างอิง  

ดวงฤทัย อรรคแสง. (2552).  กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ . 

วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ขอนแก่น : มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 

ดุษฎ ีอายุวัฒน์ และคณะ. (2535). การมสีว่นร่วมของชาวบ้านในงานวนศาสตร์ชุมชน : ศกึษาเฉพาะกรณีชุมชน

บ้านห้วยม่วง.  ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 

วรารัตน์ วัฒนชโนบล และคณะ. (2558). การจัดการความรู้การทอผ้าพื้นบ้านของกลุ่มอาชพีเสริม บ้านสุขเกษม 

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. (รายงานการวิจัย).  กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2558).  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.  สบืค้น วันท่ี 21 กันยายน 2565. 

จาก https://www.tisi.go.th/website/thaicommunity/cps_history 
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นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ “เส็งกลองตีกะลอ ไล่ล้อกบกินเดือน” 

Creative folk dance “Seng Klong Teekalor Lai Lor Kob Kin Duan” 
 

ผุสด ีโกมาสถิตย์1, สรินทร คุ้มเขต1, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1, จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1, สังคม พรหมศริิ1,  

เกตวริน ชัยมัง1 และบรรณารักษ์ นามกันยา1 

Pudsadee Komasathit1,  Sarinthorn Khumkhet1,  Chomphunat Chomphuphan1,  Jutaporn Wilaikaew1, 

Sungkom Promsiri1, Ketwarin Chaimung1 and Bhannarak Namkanya1  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุด เส็งกลองตีกะลอ ไล่

ล้อกบกินเดือน การวิจัยในครั ้งนี ้เป็นวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ศึกษาเอกสาร 

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา และนำเสนอผลงานการ

แสดง จากการศกึษาพบว่า 

  การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด เส็งกลองตีกะลอ ไล่ล้อกบกินเดือน เป็นการแสดงที่กล่าวถึง

ตำนานความเชื่อ ปรากฏการณ์จันทรุปราคา และการเชญิชวนผู้คนมาเส็งกลองตกีะลอไล่กบกินเดอืนของผู้คนในท้องถิ่น 

รูปแบบการแสดงจึงนำเสนอในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาอย่างเรียบง่าย  ดนตรีและ

เพลงร้องไดป้ระพันธ์คำร้องขึ้นมาใหม่ประกอบกับการใช้ลายเพลงท่ีมคีวามสนุกสนาน เคร่ืองแต่งกายใช้สีหลักคือ สีส้ม

อิฐ สื่อถึงสีของพระจันทร์เมื่อเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง และสีน้ำเงินคราม สีของท้องฟ้ายามค่ำคืน การออกแบบท่ารำ

และการแปรแถว นำเอาแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำทั้งจากการใช้นาฏยศัพท์ ภาษาท่าของนาฏศิลป์ไทย ท่ารำแม่บท

อสีาน การเคลื่อนไหวและท่าทางธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการออกแบบท่ารำ มกีารกำหนดท่ารำหลัก จำนวน 6 ท่า 

คือ 1) ท่ากบกินเดอืน 2) ท่ากบคลายเดอืน 3) ท่าโฮมพลัง 4) ท่าตกีลอง 5) ท่าตกีะลอ 6) ท่าสนุกสนานดีใจ 
 

คำสำคัญ:  นาฏศิลป์พื้นเมอืงสร้างสรรค์, กบกินเดอืน 
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Abstract  
 The objectives of this research was to invent creative folk dance “Seng Klong Teekalor Lai Lor Kob Kin 

Duan” . This research is a creative research.  Collected data by interviewing, literature and related research 

studying.  Present the results of data analysis by descriptive method and presenting the performance. The study 

found as follow. 

Creative folk dance “Seng Klong Teekalor Lai Lor Kob Kin Duan” is a show that talks about legends and 

beliefs of lunar eclipse. And inviting people to come and play the drums and beat the wooden. The performance 

style is presented in the form of creative folk dance to convey the story in a simple way. The music and the lyrics 

has composed along with the fun melody. The costume uses the main color of brick orange, representing the color 

of the moon during a total lunar eclipse. And turquoise, representing the color of the sky. Dance choreography and 

row variations bringing the concept of the invention of Thai dance, Maebot Esan and natural movements as a 

guideline for designing dance moves. There are 6 main dance moves, namely 1) Kob Kin Duan posture 2) Kob Klai 

Duan posture 3) Homepalang posture 4) Tee Klong posture 5) Tee Kalaw posture 6) Joyful dance posture. 
 

Keywords:  Creative folk dance, Kob Kin Duan 
 

บทนำ 

 ปรากฏการณ์อุปราคา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอุปราคาท่ีเกิดขึ้นมองเห็นบนโลก เนื่องจากดวงจันทร์

โคจรผ่านดวงอาทิตย์และทอดเงามาบนพื้นผิวโลก ทำให้ดวงอาทิตย์ปรากฏมืดไปชั ่วระยะเวลาหนึ่ง เรียกว่ า 

สุริยุปราคา ส่วนอุปราคาที่เกิดเพราะโลกโคจรผ่านดวงอาทิตย์และทอดเงาของโลกลงบนดวงจันทร์ มีชื่อเรียกว่า 

จันทรุปราคา (ระวี ภาวไิล, 2516) 

  คนไทยมคีวามเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์อุปราคาในหลายรูปแบบ มเีร่ืองราวท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี 

ตามความเชื่อ และศาสนาที่ตนนับถือ ในภาคอีสาน มักมีคำเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า กบกินเดือนกินตะวัน มี

เรื่องราวความเชื่อดั้งเดิม ที่เชื่อว่าคนกับสัตว์สามารถติดต่อกันได้ บ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตก ผู้คนจึง

ค้นหาตัวกบมาทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้น้ำท่วมโลก ภายหลังพระยาแถนได้ส่งฝนให้ตกลงมา ทำให้น้ำท่วมโลก 

สัตว์ต่าง ๆ ตายหมด ภายหลังแถนได้ส่งเดือน 12 ดวง ตะวัน 12 ดวง มายังโลกมนุษย์ทำให้น้ำแห้งแล้ง เวลานั้นมีกบ

เหลอือยู่ แต่ก่อนฟา้กับดนิอยู่ใกล้กันมาก ผู้คนจงึให้กบปีนขึน้ไปกินเดอืนกินตะวันให้หายร้อน ทำให้มีกลางวันกลางคืน 

เมื่อกบขึ้นไปกินเดือนกินตะวันด้วยความอร่อย จึงได้กินไปจนเหลือดวงสุดท้าย ผู้คนกลัวว่ากบจะกินเดือนหมด ซึ่งจะ

ทำให้มนุษยเ์กิดความเดอืดร้อน จึงได้ตเีกาะเคาะไมบ้้างก็ส่งเสียงโห่ร้อง เพื่อเรียกตัวกบลงมา เมื่อกบลงมาแลว้ได้ถาม

มนุษย์ว่าเรียกตนลงมาทำไม มนุษย์จึงบอกตัวกบว่าไม่ให้กินเดอืนกินตะวัน แต่กบไม่ฟังจึงได้ปีนไต่ฟ้าขึน้ไปกินเดือนกิน

ตะวันอยู่เนอืงๆ จึงเป็นเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติมาจนถึงปัจจุบัน (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559)  

  ปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคา ได้เลอืนหายไปจากสังคมปัจจุบัน จากคำสัมภาษณ์พ่อ

ค้ำ ปราชญ์ชาวบ้านตัวแทนของหมู่บ้านหนองแวงคำภู จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า “เป็นตำนานเรื่องเล่าความเชื่อมา

ตัง้แต่สมัยก่อนตะโดนแล้ว ตัง้แต่พ่อกับแม่เพิ่นอยู่ เพิ่นพาเฮ็ด ตไีมเ้คาะไมไ้ล่กบกินเดอืน เวลากบกินเดอืนมันกะจะมดืให้หาตี

เกราะ เคาะไม ้ตนีำตน้บักหุ่ง ตน้บักพร้าว ตน้ผลไมต้่างๆ นำบ้านนำสวนเฮา ตไีล่กบบ่ให้มันกิน ค่อยๆต ีตไีปเร่ือยจนกว่ามันสิ

คลาย เชื่อว่าถ้าบ่ต ีกบมันกะจะกินหมด แล้วผลหมากลากไมเ้ฮากะจะตายหมดบ่เหลอื แต่ทุกมื้อนี้ตากะยังเฮ็ดอยู่เวลามันเกดิ

ปรากฏการณ์ แต่บ่ค่อยเห็นคนอื่นเฮ็ดคือสมัยตะกี้ มันใกล้สิสุญหายแล้ว” (บุญเพ็ง เศิกศิริ, 2564) อาจเนื ่องด้วย
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ปรากฏการณ์จันทรุปราคา หรือที่เรียกกันว่ากบกินเดือน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ สามารถพิสูจน์ได้ทาง

วิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้คนในสมัยนี้ได้ลืมความเชื่อในอดีตที่ได้เคยมีมาแต่ก่อน ผู้วิจัยจึงมีความต้องการนำเสนอตำนาน

ความเชื่อของคนในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบการแสดง นาฏศิลป์พื้นเมือง

สร้างสรรค์ ชุด เส็งกลองตีกะลอไล่ล้อกบกินเดือน โดยสื่อออกมาให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและความเชื่อ

ในอดีตของผู้คนในสมัยก่อน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจของคนรุ่นหลังและเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการ

แสดงพืน้เมอืงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อประดิษฐ์การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมอืงสร้างสรรค์ชุด เส็งกลองตีกะลอ ไล่ลอ้กบกินเดอืน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น และชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านหนอง

แวงคำภู จังหวัดหนองคาย จำนวน 2  คน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด เส็งกลองตี

กะลอ ไล่ลอ้กบกินเดอืน ได้แก่นักศกึษาสาขานาฏศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย เป็นนักศกึษาหญิง จำนวน 6 คน และ

นักศกึษาชาย จำนวน 5 คน  

  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวจิัยคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง เพื่อศึกษาองค์ความรู้และภูมิ

ปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นใน เกี่ยวกับตำนานกบกินเดอืน โดยผู้วจิัยได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎี แลว้พัฒนาข้อคำถามตาม

กรอบข้อมูลท่ีต้องการ  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี ้

    1) เตรียม/วางแผนดำเนินการวิจัย กำหนดรูปแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเวลา 

กิจกรรมต่างๆ 

    2) ศกึษาเอกสาร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังดา้นตำนาน และความเชื่อ 

    3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง 

    4) สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงเพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับตำนานกบกินเดือน 

จากปราชญ์ชาวบ้านหนองแวงคำภู เพื่อให้ได้ขอ้มูลกำหนดประเด็นท่ีต้องการนำเสนอเป็นชุดการแสดง  

    5) จัดสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นนำเสนอเพื่อพัฒนา

รูปแบบการแสดง 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบพรรณาโดยวิเคราะห์จากเอกสาร

ตำราที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ตลอดจนหลักฐานจากการสังเกต โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

   1) การวเิคราะห์เบือ้งตน้ เป็นการจำแนกข้อมูลท่ีการวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของข้อมูล 

   2) การวเิคราะห์โดยใชท้ฤษฎ ีเป็นการทำวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีในประเด็น

ท่ีศึกษาต่อไป 
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  ขั้นตอนการสร้างนาฏยประดิษฐ์/วิธีการพัฒนาชุดการแสดง 

   การสร้างนาฏยประดิษฐ์  มขีั้นตอนการดำเนินการดังนี ้

   1) ศกึษารูปแบบการแสดงตามหลักวิชาการด้านนาฏศลิป์ ศลิปะการแสดง และหลักการประดิษฐ์ท่ารำ  

   2) นำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการความหมาย สำหรับการ

พัฒนารูปแบบศลิปะการแสดง 

   3) ประดิษฐ์ชุดการแสดงชุด เส็งกลองตีกะลอ ไล่ล้อกบกินเดือน ตามที่ได้มาจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง  

   4) พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ การแต่งกาย ดนตรี เนื ้อร้อง และอุปกรณ์

ประกอบการแสดง 

   5) นำเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลดว้ยวิธีการพรรณนาวเิคราะห์ ประกอบภาพถ่ายและนำเสนอเป็น

ผลงานการแสดง ประเมินผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผลการศึกษา 

  การประดิษฐ์การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมอืงสร้างสรรค์ชุด เส็งกลองตีกะลอ ไล่ล้อกบกนิเดือน 

  แนวคิดและรูปแบบของการแสดง 

  การแสดงเส็งกลองตีกะลอ ไล่ล้อกบกินเดือน มีแนวคิดการแสดงกล่าวถึงตำนานความเชื ่อ การเกิด

ปรากฏการณจ์ันทรุปราคา และการเชญิชวนผู้คนมาเส็งกลองตีกะลอไล่กบกินเดือนของผู้คนในท้องถิ่น รูปแบบการแสดงจึง

นำเสนอในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมอืงสร้างสรรค์ ถ่ายทอดและสื่อเร่ืองราวออกมาอย่างเรียบง่าย แบ่งการแสดงออกเป็น 

3 ช่วง ดังนี้ 

   ช่วงที่ 1 ตำนานกบกินเดือน เป็นการเล่าถึงตำนานความเชื่อ การเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาและ

การเชิญชวนผู้คนไปไล่กบกินเดือน โดยการใช้ลีลาในการร่ายรำประกอบดนตรีและคำร้อง ใช้ท่าทางสื่อความหมายถึง

เร่ืองราว 

   ช่วงที่ 2 เส็งกลองตีกะลอ จากตำนานผู้คนกลัวว่ากบจะกินเดือนหมด ซึ่งจะทำให้มนุษย์เกิดความ

เดือดร้อน จึงได้เส็งกลอง ตีเกราะเคาะไม้ เพื่อเรียกตัวกบลงมา นำเสนอในรูปแบบการนำกลองเส็งและกะลอออกมาเคาะ

มาต ีให้เห็นเด่นชัดในการท่ีจะเรียกกบลงมาไม่ให้กนิเดือนหมด   

   ช่วงท่ี 3 ร่ืนเริงสนุกสนาน นำเสนอในรูปแบบท่ี ชาวบ้านต่างพากันดีใจท่ีกบคลายเดอืนและเรียกตัวกบลง

มาได้สำเร็จ โดยการใชล้ีลาการร่ายรำท่ีสื่อถึงความดีใจ 

  การกำหนดองค์ประกอบรูปแบบการแสดง 

  ดนตรีและเพลงร้อง 

   จากการกำหนดรูปแบบการแสดง ได้นำมาใชใ้นการออกแบบดนตรีและเพลงร้อง ท่ีมีการผสมผสาน

ทั้งท่วงทำนองการแหล่ บทร้อง เข้ากับดนตรีตั้งแต่จังหวะช้า ไปจนถึงการสร้างสรรค์ดนตรีอีสานร่วมสมัย ที่มีจังหวะ

เร็ว สนุกสนาน  มีบทแหล่ และบทร้องกล่าวถึงตำนานความเชื่อ การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและการเชิญชวน

ผู้คนมาเส็งกลอง ตกีะลอไล่กบกนิเดอืน ประพันธ์โดย ว่าท่ี ร.ต.ภูวไนย ดิเรกศลิป์ 

  ผู้แสดง 

   ได้กำหนดใช้ผู้แสดงหญิงจำนวน 6 คน ผู้แสดงชายจำนวน 5 คน เป็นชาวบ้านหญิงชายที่มาร่วมกันไล่

กบกินเดอืน โดยใชท่้ารำท่ีมีความอ่อนชอ้ยสวยงาม และความทะมัดทะแมงความแข็งแรงในการตเีกราะและตกีลอง 

  การแต่งกาย 
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   การออกแบบเครื่องแต่งกาย นำลักษณะการแต่งกายของชาวบ้าน มาประยุกต์สร้างสรรค์ให้เข้ากับ

ยุคสมัยใหม่และสร้างความคล่องตัวในการแสดง สีที่ใช้เป็นสีหลักของเครื่องแต่งกาย คือสีส้มอิฐ สื่อถึงสีของ

พระจันทร์เมื่อเกิดจันทรคราสเต็มดวงจะมีสสี้มอฐิ และสีน้ำเงินคราม สื่อถึงสีของท้องฟา้ยามค่ำตนื  

    1) การแต่งกายของนักแสดงชาย 

     เสื้อแขนกุด ผ้าฝ้ายสีส้มอฐิ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหว การยกแขน ในการตี

กลองและกะลอ นุ่งเตี่ยวสั้นสีกรม เป็นการนุ่งผ้าในลักษณะกางเกงเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวและใช้เป็นผ้า

โทนสเีย็นให้ความรู้สกึสงบนิ่ง ผ้าคาดเอว ใชผ้้าขาวมา้ผูกคาดเอว สวมเครื่องประดับเพื่อความสวยงาม 

                 
ภาพประกอบที่ 1 : การแต่งกายนักแสดงชาย 

 

     2) การแต่งกายของนักแสดงหญิง 

     สวมเสื้อแขนกุดผ้าฝ้ายสีส้มอิฐ สวมทับด้วยเสื้อแขนกระบอกสีคราม ตามลักษณะ

การสวมเสื้อแขนยาวที่ใช้บดบังแสงแดดของชาวบ้าน สีแสดงถึงความสง่างาม สวมผ้าซิ่นผ้าฝ้ายย้อมครามลาย

พญานาค ยาวกรอมเข่า และใช้เครื่องประดับประเกือมเพื่อความสวยงาม นักแสดงหญิงจะมีการถอดเสื้อคลุมออก

ระหว่างการแสดง จึงจะปรากฏภาพเครื่องแต่งกายบนเวทีสองรูปแบบ    

                 
ภาพประกอบที่ 2 : การแต่งกายนักแสดงหญิง แบบสวมเสื้อคลุม 
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ภาพประกอบที่ 3 : การแต่งกายนักแสดงหญิง แบบไมส่วมเสื้อคุม 

 

   อุปกรณ์ประกอบในการแสดง 

   การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด เส็งกลองตีกะลอ ไล่ล้อกบกินเดือน เป็นชุดการแสดงที่

เกี่ยวข้องกับการเส็งกลอง ตีกะลอ จึงใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงคือ กลองกิ่ง ซึ่งเป็นกลองที่ทำจากหนังวัวหรือหนัง

ควาย นยิมนำมาใชใ้นการเส็งกลอง และกะลอ หรือบางท้องถิ่นเรียกเกราะ ทำมาจากไมไ้ผ่ ผูกพู่สขีาวเพิ่มความสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

ภาพประกอบที่ 4 : กะลอผกูพูส่ีขาว 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 : กลองกิ่ง และไมต้กีลอง 
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  การออกแบบท่ารำและการแปรแถว 

   การออกแบบท่ารำและการแปรแถว นำเอาแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำทั้งจากการใช้ภาษานาฏศิลป์

ในท่ารำของไทย ท่ารำแม่บทอีสาน การเคลื่อนไหวและท่าทางธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการออกแบบท่ารำ แสดง

ให้เห็นถึงท่าทางการตกีลองกิ่ง ตเีกราะ แสดงถึงวธีิการไล่กบกินเดอืนให้กบคลายเดอืนออก ผู้วิจัยได้กำหนดให้แต่ละ

ท่าสื่อความหมายแตกต่างกันออกไป จากนั้นกำหนดรูปแบบการแปรแถวลักษณะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับกระบวนการท่า

ของการแสดง โดยมีท่ารำทั้งหมด 55 ท่า มีการกำหนดท่ารำหลักในการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด เส็ง

กลองตีกะลอ ไล่ลอ้กบกินเดอืน มีจำนวน 6 ท่า ดังนี้ 

 

1. ท่ากบกินเดอืน 

 
ภาพประกอบที ่6 : ท่ากบกินเดอืน 

2. ท่ากบคลายเดอืน 

 
ภาพประกอบที่ 7 : ท่าคลายเดอืน 

3. ท่าโฮมพลัง 

 
ภาพประกอบที่ 8 : ท่าโฮมพลงั 

 

4. ท่าตีกลอง 

ภาพประกอบที ่9 : ท่าตีกลอง 

 

5. ท่าตีกะลอ  

ภาพประกอบที่ 10 : ท่าตีกะลอ 

 

6. ท่าสนุกสนานดใีจ  

ภาพประกอบที่ 11 : ท่าสนุกสนานดี

ใจ 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

  การประดิษฐ์การแสดงนาฏศลิป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด เส็งกลองตีกะลอ ไล่ลอ้กบกินเดอืน เป็นการแสดง

ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความเชื่อปรากฏการณ์จันทรุปราคา และตำนานเรื่องกบกินเดือนของคนในท้องถิ่น โดยการ ค้นคว้า 

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางด้านนาฏยศัพท์ 

แล้วจึงคิดประดิษฐ์ชุดการแสดง โดยผู้วิจัยได้กำหนดแนวคิดชุดการแสดง ดนตรีและเพลงร้อง ท่ารำ เครื่องแต่งกาย 

อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้มีการนำเสนอผลงานการแสดงและประเมินงานโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

  แนวคิดของการประดิษฐ์นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุด เส็งกลองตีกะลอไล่ล้อกบกินเดือน ผู้วิจัยได้

กำหนดให้สื่อถึงเรื่องราวตำนานความเชื่อ การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งการแสดงจะนำเสนอเรียงลำดับตาม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้เรื่องราว และเกิดความเข้าใจ ในขณะเดียวกันแนวคิดที่สำคัญอีก

อย่างหนึ่ง ในการนำเสนอนาฏศิลป์พื้นเมอืงสร้างสรรค์ที่นำตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ของ

คนในทอ้งถิ่นมาเป็นตัวกำหนด ผู้สร้างสรรค์จะตอ้งวางแนวคิดให้สอดคลอ้งกับเร่ืองราวและเหตุการณ์มากที่สุดเพื่อให้

ผู้รับชมเข้าใจในการนำเสนอเรื่องราวได้ชัดเจน สอดคล้องกับ ศิลปะชัย กงตาล (2559) กล่าวว่า ศิลปะการแสดง

พื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์ประจำทอ้งถิ่น สะทอ้นให้เห็นถึงวถิีชีวิตและความเชื่อทางวัฒนธรรมและเป็นสิ่งท่ีคนรุ่นหลังควร

เรียนรู้และอนุรักษ์ไว ้

  องค์ประกอบของการแสดง กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงที่กำหนดไว้ โดยเน้น

รูปแบบเรียบง่าย เข้าใจง่าย มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อถึงเรื่องราวตำนาน ความเชื่อ ของท้องถิ่นของคนในสมัยก่อน 

สอดคล้องกับ ปราณี วงเทศ (2525) กล่าวว่า การแสดงนาฏศิลป์พื ้นบ้านมีลักษณะเรียบง่าย แสดงความเป็น

เอกลักษณ์ท้องถิ่น เพราะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตพื้นบ้าน ส่วนดนตรีประกอบการแสดง ใช้จังหวะ

ชา้และเร็ว บรรเลงให้สื่ออารมณ์สนุกสนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีพืน้บ้าน 

  การออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ออกแบบให้สอดคลอ้งกับวถีีชีวิตความเป็นอยู่และการแต่งกายของชาวบ้าน 

แต่ประยุกต์สร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ สร้างความคล่องตัวในการแสดง ใช้สีคู่ตรงข้าม เสริมให้ภาพบนเวทีมี

ความโดดเด่น แต่มีเอกภาพ สอดคล้องกับสุรพล วรุิฬห์รักษ์ (2547) ท่ีกล่าวว่า นาฏยประดิษฐ์ต้องกำหนดรูปแบบและ

แนวทางของฉากและเคร่ืองแต่งกายให้ตอบสนอง และส่งเสริม การแสดงอย่างเหมาะสม การท่ีนักนาฏยประดิษฐ์ต้อง

กำหนดรูปแบบและแนวทางขององค์ประกอบ เหล่านี้อย่างชัดเจนก็เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าใจ และสร้างผลงาน

เสนอความตอ้งการด้านการแสดงได้ดมีคีุณภาพและมเีอกภาพ 

  การออกแบบท่ารำและการแปรแถว ผู้วิจัยผสมผสานทั้งนาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ไทย ท่ารำแม่บท

อีสาน การเคลื่อนไหวและท่าทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์ลีลาท่ารำ และรำเชื่อมท่า ให้วิจิตรสวยงาม และเป็นไปตาม

ความหมายของเนื้อร้องที่ต้องการสื่อความหมาย สอดคล้องกับ พจน์มาลย์ สมรรคบุตร (2538) กล่าวว่า การสร้าง

ผลงานทางนาฏศลิป์ให้ได้มาตรฐาน ผู้สร้างควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการคิดประดิษฐ์ท่ารำ ด้านการเสนอเนื้อหาตาม

ความมุ่งหมายในชุดการแสดง เช่น เน้นทางด้านการละเล่น ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านพิธีกรรมความเชื่อ ด้านการ

บวงสรวงบูชา ด้านโบราณคดี การเคลื่อนไหว การแปรแถว การเชื่อมท่ารำ และวิธีการเข้าการออกของการแสดง  

  ในส่วนของรูปแบบการแปรแถว ผู้วิจัยได้เนน้การเปลี่ยนจุดสายตาของผู้ชมเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว และ

น่าสนใจ ไม่ให้เกิดความน่าเบื่อในการแสดง แต่ยังคงลักษณะความเป็นกลุ่มก้อนของผู้แสดง แทนการรวมตัวของ

ชาวบ้านในการตีกะลอไล่กบกินเดือน ในขณะที่มีการเส็งกลอง จัดวางให้กลองอยู่ตรงกลาง และรายล้อมไปด้วย

นักแสดงอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับการเส็งกลอง  
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  สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ สามารถนำการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด เส็งกลองตี

กะลอ ไล่ล้อกบกินเดือน ไปบูรณาการในการให้ความรู้ หรือการจัดการเรียนการสอน ทั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

รายวิชาสังคมศาสตร์ และรายวิชาดนตรี นาฏศิลป์ อีกทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นการสืบสาน

วัฒนธรรม ความเชื่อของคนในทอ้งถิ่นภาคอีสานต่อไป 
   

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะความร่วมมืออันดีของคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชา

นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ ในการสนับสนุนการทำวิจัย และการ

นำเสนอบทความในคร้ังน้ี รวมถึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องท้ังท่ีเป็นผู้ให้ขอ้มูล และนักศกึษาสาขาวิชานาฏศิลป์ทุกชั้นปี ท่ี

เสียสละเวลาเป็นส่วนหน่ึงในการดำเนนิการวิจัยและการจัดการแสดง 
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ส่งเบี้ยคืนถิ่น : นาฏศลิป์พ้ืนบ้านอำเภอปากชม จังหวัดเลย 

Sng Beiy Khun Thin: Folk dance of Pak-Chom District, Loei Province 
 

สรินทร คุ้มเขต1*, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1, จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1, ผุสด ีโกมาสถิตย์1, สังคม พรหมศริิ1,          

ชลดา ทับสีหลัก1 และ ปวีณา บุดดา1 

Sarinthorn Khumkhet1*, Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Wilaikeaw1, Pudsadee Komasathit1, 

Sungkom Promsiri1, Chonlada Tabseelak1 and Paweena Budda1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหาดเบ้ีย ปราชญ์ชาวบ้าน พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีและชาวบ้าน อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

จำนวน 10 คน ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จำนวน 3 คน และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 8 

คน ใชว้ธีิวิจัยเชงิคุณภาพ ผลการวจิัยมดีังนี้ 

  1) การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น มีขั้นตอนการดำเนนิงาน ดังนี ้(1) กำหนดพื้นท่ี 

(2) กำหนดแนวคิดการแสดง (3) กำหนดรูปแบบการแสดง (4) กำหนดองค์ประกอบการแสดง (5) ออกแบบท่ารำและ

การแปรแถว และ (6) ทดลองปฏิบัติการแสดง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านสื่อถึงพิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับ

หิน   ท้ังนี้ นำเสนอในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีและเพลงร้อง  และเคร่ืองแต่ง

กายประกอบการแสดง ท่ีสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ของอำเภอปากชม จังหวัดเลย  

  2) ผลนำเสนอนาฏศิลป์พื้นบ้าน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น พบว่า (1) แนวคิดของ

การแสดงเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน วิถีชีวติ และส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน  (2) ด้านรูปแบบการแสดง 

นำเสนอในลักษณะพิธีกรรมความเชื่อการสักการะบูชาหินแม่น้ำโขง (3) ด้านองค์ประกอบ ดนตรีและเพลงร้อง

ประกอบเข้ากับแนวคิดของชุดการแสดงโดยใชท้ำนองสรภัญญะล่องโขง เหมาะสมกับท่ารำ และการแต่งกาย (4) การ

ออกแบบท่ารำมีการผสมผสานท้ังไทยและพื้นเมือง มีการแปรแถวทำให้เกิดความน่าสนใจ ชุดการแสดงสามารถ

นำเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นตัวแทนของชุมชนได้  
 

คำสำคัญ: ส่งเบ้ียคนืถิ่น, อำเภอปากชม, นาฏศิลป์พื้นบ้าน   
 

 

 

 

 

 

 
1สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000  
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Abstract 
 This research aimed to Creative Thai folk dance called Sng beiy khun thin. The target group used in 

the research consisted of 10 local people, 3 dramatic arts teachers, 8 students of program in dramatic arts, Loei 

Rajabhat University. The research was carried out with qualitative method. The findings were as followings. 

 1) Creative of Thai folk dance called Sng beiy khun thin found that the executing process were divided 

into 6 states, including of ( 1)  scope specification for studying area (2)  concept specification for dramatically 

danced set (3 ) define performance pattern (4 ) specification the acting composition (5) dancing creating and 

variation row (6) pretest for completed acting. The form of performing folk dances conveys rituals. Beliefs about 

stones presented in the form of folk dance performances. The researcher designed the music and songs, and 

costumes for the show that conveys the local culture of Pak Chom District, Loei Province. 

 2) The results of the presentation of folk dances in Pak Chom District, Loei Province, Sng beiy khun 

thin, found that (1) the concept of the performance was to present the identity of the community. life and 

promote tourism in the community, (2) the format of the show presented in the form of rituals, beliefs, worship 

of the Mekong River rocks, (3) Composition aspects Music and vocals reinforce the concept of performance by 

using the melody of Sopraya Long's, suitable for dancing and costumes. (4) The dance design is a mixture of 

Thai classical and local dance, comprehensive definition of content, the variation row in individual acting 

treatment may also make to excellent interesting. The show can feature local representations. 
 

Keywords:  Sng Beiy Khun Thin, Pak-Chom District, Thai local dance 
 

บทนำ 

บ้านหาดเบ้ีย เป็นหมู่บ้านหนึ่งท่ีอยู่ในอำเภอปากชม จังหวัดเลย มีระยะทางห่างจากตัวเมือง 90 กิโลเมตร 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 มีลักษณะเป็นพื้นท่ีภูเขามีลำห้วยล้อมรอบ และหมู่บ้านอยู่เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ทิศเหนือติด

กับฝั่งตรงข้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญ คั่นกลางระหว่าง 2 

ประเทศ มีความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่ นซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะ  วถิีชวีิตชุมชนบ้านหาดเบ้ียจะอาศัยอยู่เป็นคุ้ม เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเก็บ

หินเบีย้ขายหลังว่างจากฤดูการเกษตร ชาวบ้านจะเก็บหินเบ้ียท่ีมีลักษณะลวดลายท่ีแปลกตาจากลำน้ำโขงเพื่อนำมาตั้ง

ไวริ้มถนนหน้าบ้าน ให้คนท่ีผ่านไปมาเลอืกซือ้ ส่วนราคามตีัง้แต่สบิบาทจนถึงหลายร้อยบาท ขึ้นอยู่กับสีสันและรูปทรง

เพื่อนำไปตกแต่งบ้านหรือจัดสวนหย่อม เป็นอาชพีเสริมท่ีสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก พอถึงช่วงฤดูน้ำ

ลดชาวบ้านหินเบ้ียก็จะจัดพิธีกรรมบูชาหินแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการบูชาสักการะและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในแม่น้ำโขง ซึ่ง

ชาวบ้านหาดเบ้ียเรียกพิธีกรรมนี้ว่า ส่งเบ้ียคนืถิ่น 
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ภาพที่ 1: ทิวทัศน์บ้านหาดเบ้ีย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

 

การส่งเบ้ียคืนถิ่น เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบ้านหาดเบ้ีย ท่ีมีความเชื่อเกี่ยวกับหินท่ีเรียกว่า เบ้ียทุกข์

เบี้ยสุข คือการเขียนสิ่งท่ีไม่ดีหรือความทุกข์ลงไปในหินแล้วนำไปโยนลงแม่น้ำโขงจะทำให้ความทุกข์นั้นหายไป เมื่อ

เขียนสิ่งดีๆ หรือความสุขลงไปในหิน แล้วนำกลับไปสักการะบูชาจะทำให้ชวีิตมีแต่ความสุขและจะนำไมม้งคลท่ีเตรียม

ไว้เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในแม่น้ำโขงและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชวีิต (ศูนย์การศกึษานอกโรงเรียน อำเภอปากชม 

จังหวัดเลย. ม.ป.ป.) 

จากความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ชุดส่งเบ้ียคืน

ถิ่น เป็นการแสดงท่ีสื่อถึงเอกลักษณ์ วิถีชีวิต พิ ธีกรรมความเชื่อในท้องถิ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ เป็นท่ี รู้จัก

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว อีกท้ังยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้มให้คงอยู่ และตระหนักถึงคุณค่า

แห่งศิลปะวัฒนธรรมชุมชนของ บ้านหาดเบ้ีย อำเภอปากชม จังหวัดเลย  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ส่งเบ้ียคนืถิ่น 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอยีดดำเนินการวจิัยดังต่อไปน้ี 

 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแบ่งได้ดังนี้  

  1)  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล มดีังนี้  

   (1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน สภาพท่ัวไป อัตลักษณ์ของ

ท้องถิ่น และพิธีกรรมความเชื่อ คือ ผู้ใหญ่บ้านหาดเบ้ีย ปราชญ์ชาวบ้าน พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีและชาวบ้าน อำเภอ

ปากชม จังหวัดเลย จำนวน 10 คน 

   (2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จำนวน 3 คน 

  2)  กลุ่ม เป้าหมายท่ี ใช้ในการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์  ได้แก่  นักศึกษาสาขานาฏศิลป์              

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 8 คน 
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 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  การวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใชเ้ครื่องมอืในการวจิัยท่ีสร้างขึน้ให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยในเชงิคุณภาพ 

คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อเก็บข้อมูลท่ัวไปอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และพธีิกรรมความเชื่อ และแบบบันทึกการ

สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และวพิากษช์ุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้น 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ ซึ่งการดำเนนิการวิจัยมขีั้นตอนดังน้ี 

  1) เตรียม/วางแผนดำเนนิการวิจัย 

  2) ศกึษาเอกสาร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

  3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

  4) ศึกษาบริบทชุมชน อัตลักษณ์ และพิธีกรรมความเชื่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลกำหนดประเด็นท่ี

ตอ้งการนำเสนอเป็นชุดการแสดงโดยการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหาดเบ้ีย ปราชญ์ชาวบ้าน พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีและ

ชาวบ้าน อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

  5) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายสำหรับ

การสร้างสรรค์ชุดการแสดง 

  6) สร้างสรรค์การแสดงพืน้เมอืง มขีั้นตอนการดำเนินการดังนี ้คือ 

   (1) สร้างสรรค์องค์ประกอบชุดการแสดง ซึ่งได้แก่ ออกแบบดนตรีประกอบการแสดง กำหนด

ผู้แสดง และออกแบบเครื่องแต่งกาย 

   (2) ออกแบบท่ารำชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ส่งเบ้ียคืนถิ่น จากข้อมูลท่ีได้จากการ

วเิคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ท่ารำนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นเมอืง 

   (3) ทดลองปฏิบัติการแสดง โดยถ่ายทอดนาฏศิลป์พื้นบ้านให้แก่ นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  7) วิพากษ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคล้องและ

สามารถนำเสนอเร่ืองราวได้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักนาฏศิลป์  โดยนำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอน

นาฏศิลป์ให้ขอ้เสนอแนะ  

  8) ปรับปรุงแก้ไขนาฏศิลป์พื้นบ้านตามท่ีได้รับคำแนะนำจากผู้ เชี่ยวชาญ จากนั้นนำเสนอ 

นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น แก่ชาวบ้าน บ้านหาดเบ้ียและชุมชนปากชม จังหวัดเลย เป็นการคืนข้อมูลแก่คนใน

ชุมชน เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคล้อง และสามารถนำเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นตัวแทนของท้องถิ่น 

  9) สรุปผลการวจิัย/นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพโดยใชว้ิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อการสรุปความ

เชงิพรรณนาและนำไปใชใ้นกระบวนการตคีวามหมายสำหรับการสร้างสรรค์ชุดการแสดงต่อไป 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการสร้างสรรคน์าฏศิลป์พื้นบ้าน อำเภอปากชม จังหวัดเลย  

  การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ส่งเบ้ียคืนถิ่น ผู้วิจัยนำแนวทางมาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ แนวคิดด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การแสดงท้องถิ่นอีสาน แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำ และ

องค์ประกอบของการแสดงพื้นเมอืงอสีาน ผู้วิจัยได้ยดึหลักในการคิดชุดการแสดง ท่ารำ เครื่องแต่งกาย องค์ประกอบ

เกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์การแสดง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

  1) กำหนดพื้นท่ี โดยผู้วจิัยกำหนดพื้นท่ีเป้าหมายคือ บ้านหาดเบ้ีย ได้แก่ พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับ

หิน ซึ่งเลอืกมาจากข้อสรุปท่ีได้จากการเก็บขอ้มูลบริบทของบ้านหาดเบ้ีย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

  2) กำหนดแนวคิดของชุดการแสดง ให้สื่อถึงพิธีกรรมการสักการะบูชาหินแม่น้ำโขงและความเชื่อ

การส่งเบี้ยคืนถิ่น และเป็นการนำเสนอถึงอัตลักษณ์ของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพืน้ท่ีหมู่บ้านหาดเบ้ีย อำเภอปากชม จังหวัดเลย  

  3)  กำหนดรูปแบบของชุดการแสดง  เป็นการเล่าถึงเร่ืองราวของพิธีกรรมการสักการะบูชาหิน

แม่น้ำโขง และความเชื่อเกี่ยวกับการส่งเบ้ียคนืถิ่นของชาวบ้านหาดเบีย้ ผู้วิจัยนำเสนอ รูปแบบของชุดการแสดง ส่งเบ้ีย

คืนถิ่น ในลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ใช้เวลาแสดงท้ังสิ้น 8 นาที รูปแบบการแสดงนำเสนอเร่ืองราว

ตามลำดับเหตุการณ์ ดังนี ้

   ช่วงท่ี 1 พธีิกรรม เป็นการนำเสนอถึงสักการะบูชาหนิแม่นำ้โขงเพื่อความเป็นสริิมงคลแก่ คนใน

ชุมชน โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าหินมีบุญคุณ เพราะหินสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน นำเสนอ ท่ารำผ่านช่วงท่าที่

เรียบง่าย สื่อให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวบ้าน  

   ช่วงท่ี 2 ส่งเบ้ียคืนถิ่น เป็นการนำเสนอถึงความเชื่อเกี่ยวกับหินคือ การส่งเบ้ียคืนถิ่น  โดยการ

นำหินท่ีไม่ดีกลับคืนสู่แม่น้ำโขงโดยใชล้ีลาท่ารำประกอบคำร้อง 

   ช่วงท่ี 3 มคีวามสุข เป็นการนำเสนอท่ารำท่ีสื่อให้เห็นถึง มีความสุข ความดีใจ ท่ีได้ ปลดปล่อย

สิ่งไม่ดหีรือความทุกข์ออกจากชีวิต 

  4) กำหนดองค์ประกอบการแสดง ซึ่งได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผู้แสดง และการแต่งกาย ซึ่ง

องค์ประกอบท้ังหมด กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดง แนวคิดการประดิษฐ์การแสดงพื้นเมือง

อสีานและนาฏศิลป์ไทย ดังนี้ 

   (1) ดนตรีและเพลงร้อง ผู้วิจัยใช้ การแหล่และมีเสียงแคนเป็นการเกร่ินเร่ืองราว  ประกอบ

พธีิกรรมสักการะบูชาหินแม่น้ำโขงและใช้ทำนองสรภัญญะล่องโขง มีเนื้อร้องท่ีสอดคล้องถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการส่ง

เบีย้คนืถิ่น 

   (2) ผู้แสดง การแสดงชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น กำหนดให้ใช้ผู้แสดงเป็นหญิง จำนวน 8 คน ท่ีมีรูปร่าง

ใกล้เคียงกัน และมีฝีมือลีลาการร่ายรำเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ภาพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ ผู้แสดงมีความพร้อม

เพรียง ร่ายรำได้สอดคล้องประสานกลมกลนื และสามารถรักษาระเบียบแถวให้สม่ำเสมอตามลักษณะท่ีต้องการ  

   (3) การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้สื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การแต่งกายปรับ

ประยุกต์สร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามโดยคำนึงถึงคล่องตัว ในการแสดง สวมเสื้อแขน

กระบอกสีน้ำตาลสื่อให้เห็นถึงสีของหินแม่น้ำโขง ผ้าถุงยาวสไบสีขาวสื่อให้เห็น  ถึงความศรัทธาของชาวบ้าน สวม
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

เครื่องประดับเงินท่ีมีหินผสมผสาน สื่อให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ หมู่บ้านหาดเบ้ีย เกล้าผมมวยสูงทัดดอกแก้ว

สีขาวติดอุบะดอกพุดสื่อถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 

 
 

ภาพที่ 2: การแต่งกายด้านหนา้และด้านหลัง 
 

   (4) อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบในการแสดง ได้แก่ หิน 

 
ภาพที่ 3: หินเบ้ีย 

  5)  การออกแบบท่ารำและการแปรแถว ผู้วิจัยได้ออกแบบท่ารำเลียนแบบกิริยาท่าทาง ธรรมชาติ

และการเคลื่อนไหวแบบอิสระ ผสานกับลีลาท่าทางของชาวบ้านท่ีมาร่วมพิธีกรรมสักการะบูชา  หินแม่น้ำโขง และนำ

ท่ารำมาจากแม่บทอีสาน นาฏศิลป์พื้นบ้าน ออกแบบเป็นท่ารำให้เกิดความงดงาม  เป็นเอกลักษณ์ สื่อให้เห็นภาพ

ชัดเจนในลักษณะนาฏศิลป์พื้นบ้าน และประสานกลมกลนืกันไปกับดนตรี และบทร้องท่ีสร้างสรรค์ขึน้ ในส่วนรูปแบบ

การแปรแถว ผู้วิจัยเน้นรูปแบบแถวท่ีดูเรียบง่ายและเน้นความ  สมดุลของเวทีให้มีความเคลื่อนไหวการแปรแถว

เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ใช้เนื้อท่ีของเวทีให้เกิด ความสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม สอดคล้อง

กับคำร้องและทำนองเพลงให้สัมพันธ์กับท่ารำ  ท้ังน้ี ท่ารำการแสดงชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น มท่ีารำท้ังหมด 59ท่า และท่ารำ

หลัก 4 ท่า คือ ท่าบูชา ท่าท้ิงหินลงแม่น้ำ ท่าม่วนซื่น และท่าสายน้ำ ตัวอย่างท่ารำ ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 4 – 7 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

                 
 

ภาพที่ 4: ท่าบูชา                                    ภาพที ่5: ท่าทิ้งหินลงแม่น้ำ 
 

              
 

                             ภาพที่ 6: ท่าม่วนซื่น                            ภาพที ่7: ท่าสายนำ้ 
 

 2. ผลนำเสนอนาฏศิลป์พื้นบ้าน อำเภอปากชม จังหวัดเลย  

  ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ท้องถิ่นจังหวัดเลยโดยยึดหลักในการคิดชุดการ

แสดง ท่ารำ เคร่ืองแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักการทฤษฎีต่างๆ มาเป็นแนวทางการ

พัฒนารูปแบบการแสดง ต่อมาได้ทดลองปฏบัิตกิารแสดงให้ครบองค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบลีลาท่ารำ ท่าเช่ือม การ

เคลื่อนไหว และการแปรแถวให้สัมพันธ์กับดนตรีและเพลงร้อง และเครื่องแต่งกาย หลังจากนั้น นำเสนอชุดการแสดง

ท่ีพัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสาขานาฏศิลป์ และมีผลงาน

ออกแบบชุดการแสดงนาฏศลิป์ของตนเองให้ขอ้เสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง ผลการวจิัย ดังนี้ 

  1) ด้านแนวคิดของการแสดง เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน สะท้อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิต และ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การท่องเท่ียวในพื้นท่ีของบ้านหาดเบ้ีย จึงกำหนดชื่อชุดการแสดงว่า ส่ง

เบีย้คนืถิ่น ซึ่งนำมาจากคำว่า ส่งเบ้ีย หมายถงึ การนำก้อนหินไปโยนลงแม่น้ำโขง คืนถิ่น หมายถงึ กลับคืนสู่ท่ีเดิม เพื่อ

สื่อให้เห็นถึงถึง พธีิกรรมสักการะบูชาหนิแม่นำ้โขงและความเชื่อเกี่ยวกับการโยนหินของชาวบ้านหาดเบ้ีย  

  2) ด้านรูปแบบการแสดง ชุดส่งเบ้ียคืนถิ่น นำเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เป็นการ

แสดงท่ีเล่าถึงเร่ืองราวพิธีกรรมการสักการะบูชาหนิแม่นำ้โขง และความเชื่อเกี่ยวกับการส่งเบ้ียคนืถิ่นของชาวบ้านหาด

เบีย้ 

  3) ด้านองค์ประกอบการแสดง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

   (1) ดนตรีและเพลงร้อง ใช้การแหล่ และมีเสียงแคนเป็นการเกร่ินเร่ืองราว ประกอบพิธีกรรม

สักการะบูชาหินแม่นำ้โขงและใชท้ำนองสรภัญญะล่องโขง เนื้อร้องท่ีสอดคล้องถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการส่งเบ้ียคนืถิ่น 

   (2) ผู้แสดง กำหนดให้ใชผู้้แสดงเป็นหญงิ จำนวน 8 คน ที่มรูีปร่างใกล้เคียงกัน 

   (3) การแต่งกาย ออกแบบได้เหมาะสมกับแนวคิด และลีลาท่ารำ สีของเคร่ืองแต่งกาย 

กลมกลืนกันสวยงาม เครื่องประดับกับเสื้อผ้าสัมพันธ์กัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการร่ายรำหรอืการเคลื่อนไหว 

  4) การออกแบบท่ารำ การออกแบบท่ารำมีการผสมผสานท้ังไทยและพื้นเมือง ครอบคลุม

ความหมายของเนื้อหาในการแสดง สื่อความหมายได้ดี เหมาะสมกับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงทำนอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของบทร้องกับท่ารำ ท่ารำการแสดงชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น มีท่ารำท้ังหมด 59ท่า และท่า

รำหลัก 4 ท่า คือ ท่าบูชา ท่าท้ิงหินลงแม่น้ำ ท่าม่วนซื่น และท่าสายน้ำ มีการเชื่อมท่ารำได้กลมกลืนกันตลอดการ

แสดง มกีารแปรแถวทำให้เกิดความน่าสนใจ การเปลี่ยนตำแหน่งในขณะท่าเชื่อมทำให้การแสดงไม่น่าเบ่ือหน่าย  

ผลการนำเสนอ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น แก่ชาวบ้านหาดเบ้ีย ชาวบ้านในชุมชนปากชม 

จังหวัดเลย เพื่อคืนข้อมูลแก่คนในชุมชน พบว่า ชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้น มีความสวยงาม สามารถนำเสนอ

เร่ืองราวท่ีเป็นตัวแทนของท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ส่งเบ้ียคนืถิ่น ผู้วิจัยนำแนวทางมาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิัย

ท่ีเกี่ยวข้อง คือ แนวคิดด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การแสดงท้องถิ่นอีสาน แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำ รวมถึง

องค์ประกอบของการแสดงพื้นเมืองอีสาน สอดคล้องกับท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยให้หลักการไว ้คือ ต้องยึดแม่

ท่าท่ีเป็นพื้นฐานนาฏศิลป์ในการประดิษฐ์ ท่ารำท่ีมีบทร้องตอ้งใช้ท่ารำที่มีความหมาย โดยตอ้งฟังจังหวะเพลงก่อนจึง

จะสามารถคิดท่ารำได้ ควรแปรแถวเพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกเบ่ือ และหลักในการคิดประดิษฐ์ท่ารำของภาคอีสาน ของ

อาจารย์ฉววีรรณ พันธุ (ดำเนิน) ซึ่งกล่าวว่า วธีิการคิดประดิษฐ์ท่ารำพื้นเมืองอสีาน จะยึดท่าฟ้อนจากลอนแม่บท 32 

ท่า มาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ท่ารำ (พจน์มาลย์  สมรรคบุตร, 2538) โดยนำเสนอเอกลักษณ์ในแต่ละทอ้งถิ่น  

 ในการสร้างสรรค์ผลงานได้กำหนดแนวคิดของการแสดง โดยสื่อถึงพิธีกรรมสักการะบูชาหินแม่น้ำโขงและ

ความเชื่อการส่งเบ้ียคืนถิ่น เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน สะท้อนให้  เห็นถึงวิถีชีวิต และอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การท่องเท่ียวในพื้นท่ีของบ้านหาดเบ้ีย ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชาต จันทร์แดง 

(2546) ได้กล่าวไว้ว่า ความเชื่อและพิธีกรรมนั้น นอกจากจะเป็น ส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชนแล้วยังมีการเรียนรู้ถ่ายทอดสืบต่อกันมา และเป็นส่วนท่ีสำคัญอย่างมากใน

การพัฒนาสังคมและ ชุมชนให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข จากนั้นนำเสนอเป็น

เร่ืองราว ช่วงท่ี 1 พิธีกรรมการสักการะบูชาหินแม่น้ำโขง ช่วงท่ี 2 ส่งเบ้ียคืนถิ่น เป็นการนำเสนอถึงความเชื่อเกี่ยวกับ

หิน ช่วงท่ี 3 มีความสุข  เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมให้สามารถเข้าใจเร่ืองราวตามลำดับ สอดคล้องกับ สดใส   

พันธุมโกมล (2542) ที่กล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนำภาพจากประสบการณ์และจินตนาการ

ของมนุษย์มาผูกเป็นเร่ือง และจัดเสนอในรูปแบบการแสดง โดยมผีู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเร่ืองราวต่อผู้ชม  

 รูปแบบของชุดการแสดง ชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น ผู้วิจัยนำเสนอ ในลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

สร้างสรรค์ องค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผู้แสดง การแต่งกาย และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบใน

การแสดงกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงท่ีกำหนดไว้ โดยเน้นเรียบง่าย และสะท้อนให้เห็นถึงวิถี

ชีวิตของชาวบ้านหาดเบ้ีย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ในมุมมองด้านพิธีกรรมความเชื่อในการส่งเบ้ียคืนถิ่น ซึ่ง

ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับจารุวรรณ  ธรรมวัตร (2530)ซึ่งกล่าวว่า พิธีกรรมคือ วิธีการชนิดหนึ่งท่ี จะนำไปสู่
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

เป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งท่ีต้องการ และยังสอดคล้องกับ แนวคิดของ ปราน ี วงศ์เทศ (2525) ที่กล่าวว่าการแสดง

พื้นบ้านจะมีลักษณะเรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท้ังนี้เพราะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านมี

ความสัมพันธ์กับวิถีชวีิตพื้นบ้าน ด้านดนตรีประกอบสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านภาคอสีานอย่าง

ชัดเจน การแต่งกายของผู้แสดง ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับวิถีของชาวบ้านหาดเบ้ีย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (2543) การประดิษฐ์ท่ารำและชุดการแสดง ท่ีกล่าวว่า นักนาฏย

ประดิษฐ์ต้องกำหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและเคร่ืองแต่งกายให้ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอย่าง

เหมาะสม 

 ผู้วิจัยออกแบบท่ารำโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่ารำของไทยท่ีเป็นแบบแผนผสมผสานท่ารำแม่บท

อีสานนำมาประดิษฐ์ลีลาท่ารำ โดยเลือกใช้คลอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง ท่ารำสื่อความหมายได้ดี 

เหมาะสมกับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงทำนอง ท่ารำชุด ส่งเบ้ียคืนถิ่น มีท่ารำ 59 ท่า และท่ารำหลัก 4 ท่า คือ 

ท่าบูชา ท่าทิ้งหินลงแม่นำ้ ท่าม่วนซื่น และท่าสายนำ้ การแปรแถวของการแสดงทำให้เกิดความน่าสนใจ มีการเปลี่ยน

ตำแหน่งในขณะท่าเชื่อมทำให้การแสดงไม่น่าเบ่ือหน่าย สอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์จำเรียง  พุธประดับ          

ท่ีให้แนวคิดการประดิษฐ์ชุดการแสดง ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายของระบำ ฟ้อนในชุดนัน้ๆ และการประดิษฐ์ชุดการแสดง

ตอ้งกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน ว่าจะนำเสนองานสร้างสรรค์ในด้านใด และแนวคิดของอาจารย์เสรี หวังในธรรม ท่ี

ให้ความเห็นถึงการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอสีาน ว่า การแปรแถวในการแสดงพื้นเมือง ไม่มีรูปแบบตายตัวเหมือนรำ

ไทยในภาคกลาง การแสดงพื้นเมืองจึงมีอิสระในการแปรแถว โดยคำนึงถึงความสนุกสนานครึกครื้นและแสดง

เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเป็นใหญ่ (พจน์มาลย์  สมรรคบุตร, 2538) และยังสอดคล้องกับคำกล่าวท่ีว่า การประดิษฐ์

ท่ารำพื้นเมือง ต้องการศึกษาท่ารำท่ีเป็นแม่ท่าหลักของท้องถิ่นแล้วนำมาประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่ารำ ให้ครอบคลุม

ความหมายของเนื้อหาในระบำชุดนั้นๆ ส่วนรูปแบบการแปรแถว ผู้วิจัยเน้นลักษณะการแปรแถวแบบยึดสายตาผู้ชม

โดยคำนึงถึงเวทีเป็นหลัก เพื่อเปลี่ยนสายตาผู้ชม  และสัมพันธ์กับกระบวนท่าฟ้อน  อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ชุด

การแสดงให้ออกมาในรูปแบบของการแสดงนัน้เป็นการนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมาเผยแพร่ เป็นสิ่งดีงามท่ีเราทุก

คนควรจะอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช ้

1. ควรนำนาฏยประดิษฐ์ ท่ีพัฒนาขึ้น นำไปสอนเยาวชนและคนในชุมชนเพื่อเป็นการเผยแพร่

ศลิปะการแสดง และจัดทำเป็นรูปแบบวดีิทัศน์เพื่อเผยแพร่ 

2. จัดให้มีการศึกษาถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมความเชื่อ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย 

 1.   ควรมกีารศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนต่อไป 

   2.   ควรมกีารศึกษาในเชงิเปรียบเทียบการแสดงท่ีสบืเนื่องจากประเพณีวัฒนธรรมในทอ้งถิ่นอื่นๆ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ชาวบ้านหาดเบ้ีย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คณะผู้วิจัยขอขอบพระคณุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ท่ีสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในการ

นำเสนองานวจิัยคร้ังน้ี 
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลอดสารพิษ 

กรณีศกึษาไร่ไสว ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

Analysis financial return on investment of planting non-toxic Nam Dok Mai Thong 

Mango : The case study of Sawai Farm, Wanghin Subdistrict, Muang Tak District, 

Tak Province 
 

น้ำฝน สืบอ่อน1* และ สรินยาสุภัทรานนท์1 

Namfon Suebon1* and Sarinya Supatranon1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาวิธีการปลูกและสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม

การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษ ไร่ไสว ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพื่อวิเคราะห์

ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษ ไร่ไสว ตำบลวังหิน อำเภอเมือง 

จังหวัดตาก ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมนีาคมถึงเมษายน 2565 โดยใช้วธีิการสัมภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้าง กับเจ้าของ

สวน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ทางการเงินประกอบด้วย กำไร(ขาดทุน) อัตรากำไร

สุทธิต่อยอดขาย และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน  

 ผลการศกึษาวธีิการปลูกและสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ตอ้งทำการปลูกโดยใชต้น้กล้าท่ี

มีความแข็งแรงและระยะปลูกท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ี 1 ไร่ คือ 45 ต้น ระยะระหว่างต้น 6 เมตร ระยะระหว่างแถว 6 เมตร การ

เตรียมดินและหลุมปลูก ขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ 50 เซนตเิมตร และทำการยกร่องสำหรับพื้นท่ีท่ีมนี้ำท่วมขัง ให้ผสม

ปุ๋ยคอกกับดินท่ีขุดเพื่อใส่พร้อมกันเวลาปลูกโดยผสมให้เข้ากันและทำการปลูกหลังผสมดินเสร็จ เกษตรกรมีท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษเป็นของตนเอง และมีประสบการณ์ในการปลูกมะม่วงมากกว่า 10 ปี จึงมี

ความชำนาญในการปลูกมะม่วงพันธ์ต่างๆ เงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 มาจากการ

กู้ยืม แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมมาจากเงินกองทุนประจำหมู่บ้าน ด้านต้นทุนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอด

สารพิษพบว่าใช้เงินลงทุนคร้ังแรกก่อนได้ผลผลิตในระยะเวลา 4 ปี เท่ากับ 57,000 บาท จึงจะได้ผลผลิตคร้ังแรกในปีท่ี 4 

หลังจากทำการปลูก ค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 16,800 บาท มีรายได้ต่อไร่ต่อปี 37,500 บาท ส่งผลทำให้มกีำไรสุทธิต่อไร่

ต่อปีเท่ากับ 20,700 บาท ด้านการวเิคราะห์ทางการเงินพบว่าอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 55.20% อัตราผลตอบแทน

จากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 36.32% จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษจะให้

ผลตอบแทนท่ีด ีแต่การลงทุนเร่ิมแรกตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนข้างมากและตอ้งใชร้ะยะเวลาดูแล 4 ปีจึงจะได้รับผลผลิตคร้ังแรก 

ด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมจีึงทำให้มีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างต่ำ ถึงแม้ผลผลิตท่ีได้จากผลสุกจะ

ไม่มากเท่าการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทองแบบท่ัวไปแต่ผลตอบแทนทางการเงินนัน้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน 
 

คำสำคัญ:  มะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทอง, ปลอดสารพษิ, ผลตอบแทนทางการเงิน 
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Abstract  
The objectives of this study were 1)  to study the planting method and general conditions of farmers who 

answered the questionnaire for non-toxic cultivation of Nam Dok Mai Thong Mango at Sawai farm, WangHin Subdistrict, 

Muang District, Tak province; 2) to analyze the financial return of investment. Organically grown Nam Dok Mai Mango at 

Sawai farm, WangHin Subdistrict, Muang District, Tak province. Data were collected between March and Apill 2022, 

using a Semi –Structured interview with garden owners. Statistics are used to analyze percentage and average. And 

analysis of the financial account includes profit (loss). Gross profit on sales and Return on investments. 

The results of the study on planting methods and general conditions of the respondents farmers found that must 

be planted using seedlings that are strong and suitable planting distance per 1 rai is 45 plants, 6 meters between plants, 

6 meters between rows, preparing the soil and planting holes. Dig a hole to depth of about 50 cm. And raising trench for 

flooded areas Mix the manure and the dug soil to be added at the same time when planting by mixing them together 

and planting after the soil is mixed. Farmers have their own land for growing organic, non-toxic Nam Dok Mai Thong 

Mango. And has experience in growing mangoes for more than 10 years so he has expertise in growing various types of 

mangoes. Most of the funds are private equity, with 90 percent and 10 percent coming from borrowing. The source of 

funds from the loan comes from the village fund. In terms of the cost of growing Nam Dok Mai Thong Mangoes without 

pesticides, it was found that the first investment before getting the results in 4 years was 57,000 bath. Therefore, the 

first yield will be obtained in the 4th year after planting. The cost per rai per year is 16,800 bath, the income per rai per 

year is 37,500 bath, resulting in a net profit per rai per year od 20,700 bath. In terms of financial analysis, the net profit 

margin on sales was 55.20%, the return on investment (ROI) was 36.32%. From the results of this study, it was found 

that the non-toxic cultivation of Nam Dok Mai Thong mango yields good yields. But the initial investment requires quite a 

large investment and it takes 4 years of maintenance to get the first yield. In terms of maintenance costs, due to the fact 

that no chemicals are used, the cost is relatively low. Although the yield from the ripe fruit is not as much as the normal 

cultivation of Nam Dok Mai Thong Mango, the financial return is considered worth the investment. 
 

Keywords:  Nam Dok Mai Thong Mango, Non-toxic, Financial return on investment 
 

บทนำ 

มะม่วงน้ำดอกไม้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Mangifera Indica Linn. หรือ Nam Dok Mai Thong Mango มะม่วง

น้ำดอกไม้สีทอง เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร ลำต้นแตกกิ่งน้อยเป็นทรงพุ่มโปร่ง 

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงท่ีกลายจากพันธ์น้ำดอกไม้ ผลรูปทรงรี ผิวผลเหลืองทองท้ังผลตั้งแต่ยังไม่แก่จัดมี

ลักษณะพิเศษกว่าพันธ์น้ำดอกไม้คือเปลือกหนากว่า มีเนื้อละเอียด รสหวาน ปัจจุบันท่ีเป็นนิยมรับประทานท้ังในประเทศ

และต่างประเทศและในแต่ละปีจะมีผลผลิตแค่ปีละ 1 ครั้ง จึงทำให้เกษตรกรเร่ิมหันมาเพาะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

เนื่องจากเป็นไมผ้ลทางการค้าและสามารถปลูกได้ทุกจังหวัดในประเทศไทย 

ตำบลวังหิน อำเภอเมอืง จังหวัดตาก เป็นตำบลหนึ่งท่ีมีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันผู้บริโภค

นยิมมาบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแทนและเน้นเร่ืองสุขภาพมากขึ้นดังนั้นคุณไสวจึงริเร่ิมท่ีจะทำการทดลองปลูกมะม่วง

น้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษจำนวน 2 ไร่ ร่วมกับการปลูกพืชผักและผลไม้อื่นแบบปลอดสารพิษระหว่างรอผลผลิต

จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยสามารถใช้เนื้อท่ีท่ีมีอยู่ 3 ไร่ในการจัดสัดส่วนท่ีถูกต้องตามแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงจน
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ทำให้มีรายได้ท่ียั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินท่ีชัดเจน จึงเป็นท่ีมาท่ีทำให้

ผู้วิจัยสนใจทำการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษ

เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรผู้ท่ีสนใจและสามารถทราบผลตอบแทนทางการเงินท่ีชัดเจน โดยมี

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ ภควรรณ ปลื้มสุข (2560) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจสวนมะม่วง

น้ำดอกไม้นอกฤดูเพื่อการส่งออก ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของธุรกิจมี

ความน่าลงทุนโดยมีระยะเวลาคืนทุนใน 2 ปี 21 วัน โครงการลงทุนเร่ิมแรก 54,165,000 บาท อายุโครงการ 20 ปี อัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 41.82% มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 298,436,570.01 บาท การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยกำหนดรายได้รวมคงที่ จะทำให้ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 3 เดือน และสุพรรษา ไว

อติวัฒน์ (2560) ทำการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี 

ผลการศึกษาพบว่า การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนท่ีต่ำกว่าแบบเกษตรเคมีเฉลี่ยต่อไร่ 670.98 บาทและมีกำไร

สุทธิเฉลี่ยต่อไร่มากกว่า 973.97 บาท แต่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี และจารุ

วรรณ สิงห์ม่วง (2561) การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้สีทองท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบว่า ต้นทุนต่อไร่ในการปลูกมะม่วงของเกษตรผู้ผลิตเพียงเพื่อจำหน่ายในประเทศกับเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อ

จำหน่ายในประเทศร่วมกับส่งออกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่เกษตรกรผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายใน

ประเทศร่วมกับเพื่อส่งออกมีผลตอบแทนต่อไร่ในการจำหน่ายมะม่วงสูงกว่าเกษตกรผู้ผลิตเพียงเพื่อจำหน่ายในประเทศ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และขนิษฐา ชีปู(2563) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ 

เกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการผลการวจิัยพบว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้

เพื่อขายแบบสุกมีเงินลงทุนการปลูกมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้เร่ิมแรกเฉลี่ย 12,479 บาท มีต้นทุนต่อไร่ในการปลูกมะม่วงเฉลี่ย 

7,956.19   บาท และมีผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย 30,190 บาท โรคท่ีทำความเสียหายกับมะม่วงมากท่ีสุด คือ โรคแอนแทรก

โนสและแมลงศัตรูพืชท่ีทำความเสียหายกับมะม่วงมากท่ีสุด คือ หนอนเจาะลำตน้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1) เพื่อศึกษาวิธีการปลูกและสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบ

ปลอดสารพษิ ไร่ไสว ตำบลวังหิน อำเภอเมอืง จังหวัดตาก  

2) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษ ไร่ไสว 

ตำบลวังหิน อำเภอเมอืง จังหวัดตาก  
 

กรอบแนวคดิและสมมุติฐาน 

แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนทางการเงิน 

อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2552) ได้ให้ความหมายของต้นทุนไว้ว่าต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ี

สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงใน

สินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดท่ีเกิดขึ้นแล้ว

และกิจการไดใ้ชป้ระโยชน์ไปท้ังสิ้นแล้ว ตน้ทุนนั้นก็จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” (Expenses) ดังนัน้ค่าใชจ้่ายจึงหมายถึงต้นทุนท่ีได้

ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์ท้ังหมดไปแล้วในขณะนั้นและสำหรับต้นทุนท่ีกิจการสูญเสียไปแต่จะให้ประโยชน์แก่

กิจการในอนาคตเรียกว่า “สินทรัพย์ (Assets) 

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2555, หน้า 286) ได้กล่าวว่า ในการลงทุนนั้นจะต้องกำหนดอัตราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการของโครงการว่าจะเป็นเท่าใด การกำหนดต้นทุนของเงินทุนของธุรกิจแต่ละแห่งนั้น จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
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เงินทุนในการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ได้รับกับตน้ทุนของเงินทุน ถ้าผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับเท่ากับหรือมากกว่าตน้ทุนของเงินทุน จึงจะลงทุนในโครงการนั้น 

ต้นทุนของเงินทุนคำนวณหาด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เนื่องจากต้นทุนของเงินทุนมาจากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและ

ภายนอก แต่ละแหล่งมตีน้ทุนของเงินทุนแตกต่างกัน 

เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2555, หน้า 288) ได้ให้ความหมายของระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาท่ีทำให้ผล

รวมของกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานโครงการเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ วิธีระยะเวลาคืนนี้ เป็นการพิจารณา

การลงทุนใช้ระยะเวลานานเท่าใดกว่าท่ีผลตอบแทนจะสามารถคืนทุนได้ หรือระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดรับจากการลงทุน 

เท่ากับ กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิตอนเร่ิมโครงการ โครงการใดท่ีมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว จะเป็นโครงการท่ีมีความเสี่ยงนอ้ย 

เข็มเพชร เจริญรัตน์ (2557, หน้า 120) ได้ให้ความหมาย อัตราส่วนทางการเงิน หมายถึงการนำรายการ 2 

รายการ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีท่ีปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มาเปรียบเทียบใน

ลักษณะอัตราส่วน 

พูนศักดิ์ แสงสันต์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557, หน้า 38) ได้กล่าวว่า อัตราส่วนทางการเงิน คือ วิธีการ

หาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการนำเอาข้อมูลทางการเงินท่ีแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน ผลลัพธ์ท่ีได้จะอยู่ในรูปของ

เปอร์เซ็นต์ จำนวนเท่า หรือจำนวนของระยะเวลา 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุพรรษา ไวอติวัฒน์ (2560) ทำการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์กับเกษตรเคมี ผลการศึกษาพบว่า การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนท้ังสิ้นเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,410.10 บาท 

มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,946.60 บาท และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,536.50 บาท สำหรับเกษตรกรท่ีปลูกข้าว

แบบเกษตรเคมีพบว่าการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 3,081.08 บาท มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,643.61 

บาท และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,562.53 บาท ด้านอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของเกษตรกรท่ีปลูกข้าวแบบ

เกษตรอินทรีย์ท้ังรายท่ีใช้ท่ีดินตนเองและรายท่ีเช่าทำ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 0.74% และ 91.5% ตามลำดับ 

และเกษตรกรท่ีปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีท้ังรายท่ีใช้ท่ีดินตนเองและรายท่ีเช่าทำมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์0.92% 

และ 176.54% ตามลำดับ ด้านจุดคุ้มทุน การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีผลผลิตคุ้มทุน 157.80 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิต

เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 777.32 กิโลกรัม การปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีมีผลผลิตคุ้มทุน 167.27 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยต่อ

ไร่เท่ากับ 682.19 กิโลกรัม จากผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลต่อฤดูกาลผลิตในปี 2559 สรุปได้ว่า การปลูกข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์มีต้นทุนท่ีต่ำกว่าแบบเกษตรเคมีเฉลี่ยต่อไร่ 670.98 บาทและมีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่มากกว่า 973.97 บาท แต่มี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี 

ภควรรณ ปลื้มสุขและธีระวัฒน์ จันทึก (2560) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจสวน

มะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูเพื่อการส่งออก ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของ

ธุรกิจมีความน่าลงทุนโดยมีระยะเวลาคืนทุนใน 2 ปี 21 วัน โครงการลงทุนเร่ิมแรก 54,165,000 บาท อายุโครงการ 20 ปี 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) เท่ากับ 41.82% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 298,436,570.01 บาท การ

วเิคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อตน้ทุนเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 โดยกำหนดรายได้รวมคงท่ี จะทำให้ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 3 เดือน 

และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) เท่ากับ 290,400,565.21 บาท และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อรายได้ลดลงร้อยละ 2 โดย

กำหนดให้ต้นทุนรวมคงท่ี จะทำให้ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 6 เดือน และมูลค่าปัจจุ บันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 

224,387,464.16 บาท 
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จารุวรรณ สิงห์ม่วง ปิยวดี กิ่งมาลา นันทพร บุญสุข สมพล พวงสั้น และ ส่งศรี สินสมใจ(2561) การผลิตและ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้สีทองท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ต้นทุนต่อไร่ในการปลูก

มะม่วงของเกษตรผู้ผลิตเพียงเพื่อจำหน่ายในประเทศกับเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศร่วมกับส่งออกไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่เกษตรกรผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศร่วมกับเพื่อส่งออกมีผลตอบแทนต่อ

ไร่ในการจำหน่ายมะม่วงสูงกว่าเกษตกรผู้ผลิตเพียงเพื่อจำหน่ายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 โรคท่ีทำ

ความเสียหายกับมะม่วงมากท่ีสุดคือ โรคแอนแทรกโนสและแมลงศัตรูพืชท่ีทำความเสียหายกับมะม่วงมากท่ีสุดคือเพลี้ยไฟ 

ขนิษฐา ชีปูและจีรนันท์ เขิมขันธ์ (2563) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้ เกษตร

แปลงใหญ่ของเกษตรกรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่

ในช่วง50-60ปี จบการศกึษาต่ำกว่ามัธยมศกึษาและแต่งงานแล้ว จำนวนสมาชกิในครัวเรือนส่วนใหญ่มจีำนวน 4 คน อาชีพ

หลักเป็นเกษตรกร ไม่มีอาชีพเสริม ประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง 6-10 ปี และมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตัว กลุ่ม

เกษตรกรท่ีปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อขายแบบสุกมีเงินลงทุนการปลูกมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้เร่ิมแรกเฉลี่ย 12,479 บาท มี

ต้นทุนต่อไร่ในการปลูกมะม่วงเฉลี่ย 7,956.19   บาท และมีผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย 30,190 บาท โรคท่ีทำความเสียหายกับ

มะม่วงมากท่ีสุด คือ โรคแอนแทรกโนสและแมลงศัตรูพืชท่ีทำความเสียหายกับมะม่วงมากท่ีสุด คือ หนอนเจาะลำตน้ 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
  แหล่งข้อมลู คือ คุณไสว เจ้าของสวนมะม่วงนำ้ดอกไม้สีทองปลอดสารพิษ ตำบลวังหิน อำเภอเมอืง จังหวัดตาก 

  ระยะเวลาในการวิจัย ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาทำการวิจัย 2 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 

2565 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลร้ังนี้คือแบบสัมภาษณ์ เร่ือง การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

การเงินในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลอดสารพษิ กรณีศึกษาไร่นางไสว ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งเป็น

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เนื่องจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์คือเจ้าของไร่ผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบ

ปลอดสารพิษ คือคุณไสว จึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi –Structured interview) ท่ีมีการกำหนดคำถามใน

การสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นคำถาม ปลายเปิด (Open-end Question) เพื่อให้ผู้ตอบได้เสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 

โดยไม่มีการชี้นำคำตอบเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงมากท่ีสุด และเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบบ

สัมภาษณ์จะประกอบไปด้วย คำถาม 4 ส่วนดังต่อไปนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวธีิการปลูกมะม่วงน้ำดอกไมส้ีทองแบบปลอดสารพิษ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทองแบบปลอดสารพษิ 

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทองแบบปลอดสารพิษ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   

1. ข้อมลูปฐมภูม ิ(Primary Data) ได้มาจากการสัมภาษณ์คุณไสวเจ้าของสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลอดสารพิษ 

เกี่ยวกับผลตอบแทนทางการเงินในการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทองแบบปลอดสารพิษ ตำบลวังหิน อำเภอเมอืง จังหวัดตาก  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลท่ีได้รับจากเอกสาร ตำรา วารสาร บทความ หนังสือ และ

วทิยานพินธ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทอง ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังบทความเว็บไซต์ต่างๆ เป็นตน้ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 

 การวเิคราะห์และนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกและ

สภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์ โดยทำการบรรยายสรุป 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Quanlitative Analysis) เพื่อใช้ศึกษาผลตอบแทนทางการเงินโดยทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ผลผลิตมะม่วงแบบผลสุกในระยะสั้นซึ่งใช้ข้อมูล 

ดังต่อไปนี ้ 

1. กำไรสุทธิ = รายรับรวม – ค่าใชจ้่ายท้ังหมด 

2. อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย = กำไรสุทธิ/ยอดขายสุทธิ 

3. อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน = กำไรสุทธิ/เงินลงทุน 
 

ผลการศึกษา 

 1. วิธีการปลูกและสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม 

วธีิการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลอดสารพิษ ต้องทำการปลูกโดยใช้ต้นกล้าท่ีมีความแข็งแรงและระยะปลูกท่ี

เหมาะสมต่อพื้นท่ี 1 ไร่ คือ 45 ต้น โดยมีระยะระหว่างต้น 6 เมตร ระยะระหว่างแถว 6 เมตร ด้านการเตรียมดินและหลุม

ปลูก ขุดหลุมให้มคีวามลึกประมาณ 50 เซนติเมตร และทำการยกร่องสำหรับพื้นท่ีท่ีมนี้ำท่วมขัง ให้ผสมปุ๋ยคอกกับดินท่ีขุด

เพื่อใส่พร้อมกันเวลาปลูกโดยผสมให้เข้ากันและทำการปลูกหลังผสมดินเสร็จ ไร่ไสว มีเจ้าของไร่คือ นางไสว ปัจจุบันตั้งอยู่

บ้านเลขท่ี 21/3 หมู่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอเมอืง จังหวัดตาก เป็นเกษตรกรท่ีทำการบุกเบิกการปลูกผลไมแ้ละพืชผักสวนครัว

แบบปลอดสารพิษโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยใช้เนื้อท่ีจากท้ังหมดท่ีมีอย่างจำกัดจำนวน 3 ไร่ เพื่อทำการปลูก

มะม่วงน้ำดอกไม้แบบปลอดสารพิษโดยพื้นท่ีด้านล่างใต้ต้นมะม่วงจะทำการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ เพื่อนำมาขาย

ระหว่างรอมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกผลผลิตและปลูกแบบปลอดสารพิษท้ังหมด โดยไม่ใช้สารเคมี โดยเกษตรกรมีท่ีดินท่ี

ใชใ้นการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษเป็นของตนเอง และมีประสบการณ์ในการปลูกมะม่วงมากกว่า 10 ปี 

เงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 มาจากการกู้ยืม แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมมาจาก

เงินกองทุนประจำหมู่บ้าน และได้มีการแบ่งเนื้อท่ีสำหรับทำบ่อเลี้ยงปลาและนำนำ้ในบ่อปลามารดน้ำต้นมะม่วงและผักแทน

ปุ๋ยโดยไม่มกีารใชส้ารเคม ีจึงทำให้ผลผลิตท่ีได้เป็นผลไมท่ี้ปลอดสารพิษและเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคจนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลเพิ่มเตมิอื่นๆ มดีังนี้ 

1. เงินลงทุนคร้ังแรกเป็นการลงทุนในระบบน้ำคือการซื้อเคร่ืองสูบน้ำและสายยางโดยใช้ระบบแบบปล่อยร่องและ

ใชน้ำ้จากในบ่อเลีย้งปลา รวมถึงลงทุนในอุปกรณ์การเกษตรท่ีจำเป็น เช่น เสียม จอบ มดี เป็นตน้  

2. การปลูกคร้ังแรกจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี จึงจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเมื่อผลผลิตออกแล้วจะ

สามารถสร้างรายได้ใหร้ะหว่างเดอืนมนีาคมและเมษายนของทุกปี ซึ่งการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไม้สีทองหลังตัดผลผลิตไปแล้ว

จะต้องทำการตัดแต่งกิ่งท่ีเหมาะสมเป็นทรงพุ่ม แต่บางคร้ังเจอภาวะน้ำท่วมหรือลมพัดแรงก็จะทำให้มะม่วงเสียหายและ

ตายได้ ระหว่างผลสุกจะมีแมลงมารบกวนท่ีภาษาชาวบ้านเรียกว่าแมลงวันทองและเพลี้ยไฟเจาะผลมะม่วงท่ีสุกทำให้

ผลผลิตเสียหายถ้าไม่ได้ทำการห่อผล 
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รูปภาพ ผลดิบมะม่วงนำ้ดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษ 
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2. วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน 

ตารางที่ 1 เงินลงทุนเฉลี่ยคร้ังแรกก่อนสร้างรายได้ประมาณ 4 ปี (ต่อไร่ต่อปี) 

รายการ เงินลงทุนเฉลี่ย (บาท) 

1. เงินลงทุนซื้อตน้กล้ามะม่วงคร้ังแรก 1,500.00 

2. ค่าใชจ้่ายในการเตรียมดินและการปลูก 2,000.00 

3. ค่าใชจ้่ายในการซื้อป้ัมนำ้และสายยางเพื่อรดน้ำ 4,000.00 

4. ค่าใชจ้่ายซื้อเคร่ืองมือการเกษตร 1,500.00 

5. เงินเดือนตนเอง (12,000 x 4 ปี) 48,000.00 

รวม 57,000.00 
  

จากตารางท่ี 1 แสดงถึงเงินลงทุนเฉลี่ยคร้ังแรกก่อนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร พบว่าต้องใช้เงินลงทุนในการปลูก

มะมว่งนำ้ดอกไมแ้บบปลอดสารพิษใน 4 ปีแรกก่อนได้ผลผลิต จำนวน 57,000 บาท 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าใชจ้่ายในการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทองในปีท่ี 4 ท่ีได้ผลผลิต (ต่อไร่ต่อปี) 

รายการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท) 

1. ค่าใชจ้่ายในการรดน้ำ 3,000.00 

2. ค่าจ้างและเงินเดือนตนเอง 12,000.00 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นในการดูแลรักษา 1,800.00 

รวม 16,800.00 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดต่อไรต่อปีในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในปีท่ีได้ผล

ผลิต จำนวน 16,800 บาท 
 

ตารางที่ 3 รายได้จากการขายผลสุกของการปลูกมะม่วงน้ำดอกไมส้ีทองแบบปลอดสารพิษปีท่ี 4 ท่ีได้ผลผลิต (ต่อไร่ตอ่ปี) 

เดือน ผลผลิตกโิลกรัม ราคาต่อ

หน่วย 

จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

มนีาคม 600 25 15,000 40 

เมษายน 900 25 22,500 60 

รายได้ต่อไร่ต่อปี 

(บาท) 

  37,500 100 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า เกษตรกรมีรายได้ต่อไร่ต่อปี เป็นเงิน 37,500 บาท ท้ังนี้รายได้จากการขายผลสุก

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองต่อปีจะได้รับแค่ปีละ 2 คร้ังคือช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนและจะได้ผลผลิตในเดือนเมษายน

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 จากยอดรายได้ท้ังหมด 
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ตารางที่ 4 แสดงกำไร (ขาดทุน) จากการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทองแบบปลอดสารพิษ (ต่อไร่ต่อปี) 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

รายได้จากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอด

สารพษิ 

37,500 

หัก ค่าใชจ้่าย 16,800 

กำไรสุทธิ 20,700 
  

จากตารางท่ี 4 พบว่าการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษ มีกำไรสุทธิ จำนวน 20,700บาท ต่อไร่

ต่อปี 
 

ตารางที่ 5 แสดงการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไมส้ีทองแบบปลอดสารพิษ ต่อไร่ต่อปี 

อัตราส่วน แทนค่าในสูตร ผลการคำนวณ 

1.อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย 

(กำไรสุทธิ/รายได้) x 100 

20,700/37,500 x 100 55.20% 

2.อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 

(กำไรสุทธิ/เงินลงทุน) x 100 

20,700/57,000 x 100 36.32% 

 

จากตารางท่ี 5 เมื่อทำการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษ

พบว่า อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 55.20%และมอีัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 36.32% 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผล 

การศึกษาในคร้ังนี้มีจุดประสงค์คือ เพื่อศึกษาวิธีการปลูกและสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามและ 

เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษ ไร่ไสว ตำบลวังหิน 

อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2565 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบแบบกึ่งมี

โครงสร้าง กับเจ้าของสวน ผลการศึกษาวิธีการปลูกและสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ต้องทำการ

ปลูกโดยใช้ต้นกล้าที่มีความแข็งแรงและระยะปลูกท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ี 1 ไร่ คือ 45 ต้น ระยะระหว่างต้น 6 เมตร ระยะ

ระหว่างแถว 6 เมตร การเตรียมดินและหลุมปลูก ขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร และทำการยกร่องสำหรับ

พื้นท่ีท่ีมีน้ำท่วมขัง ให้ผสมปุ๋ยคอกกับดินท่ีขุดเพื่อใส่พร้อมกันเวลาปลูกโดยผสมให้เข้ากันและทำการปลูกหลังผสมดินเสร็จ 

เกษตรกรมีท่ีดินท่ีใช้ในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษเป็นของตนเอง และมีประสบการณ์ในการปลูก

มะม่วงมากกว่า 10 ปี จึงมีความชำนาญในการปลูกมะม่วงพันธ์ต่างๆ เงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 90 

และร้อยละ 10 มาจากการกู้ยืม แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมมาจากเงินกองทุนประจำหมู่บ้าน ด้านต้นทุนการปลูกมะม่วง

น้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษต่อไร่ต่อปีพบว่าใช้เงินลงทุนคร้ังแรกก่อนได้ผลผลิตในระยะเวลา 4 ปี เท่ากับ 57,000 

บาท เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 16,800 บาท มีกำไรสุทธิต่อต่อยอดขาย ต่อไร่ต่อปี ในปีท่ีได้ผลผลิต เท่ากับ 

55.20% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 36.32% จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สี

ทองแบบปลอดสารพิษจะให้ผลตอบแทนท่ีดี ปัญหาท่ีพบคือระหว่างผลสุกจะมีแมลงมารบกวนท่ีภาษาชาวบ้านเรียกว่า

แมลงวันทองและเพลี้ยไฟเจาะผลมะม่วงท่ีสุกทำให้ผลผลิตเสียหายถ้าไม่ได้ทำการห่อผล แต่การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สี
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ทองแบบปลอดสารพิษนัน้จะให้ผลผลิตน้อยกว่าการปลูกมะม่วงน้ำดอกไมส้ีทองตามปกตเิพราะมีการใช้สารเคมีในการดูแล

และบำรุงรักษาจึงให้ผลผลิตท่ีมากกว่า 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลดสารพิษ พบว่า 

วธีิการปลูก ต้องทำการปลูกโดยใช้ต้นกล้าท่ีมีความแข็งแรงและระยะปลูกท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ี การเตรียมดินและหลุมปลูก 

ขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร และทำการยกร่องสำหรับพื้นท่ีท่ีมีน้ำท่วมขัง ให้ผสมปุ๋ยคอกกับดินท่ีขุดเพื่อ

ใส่พร้อมกันเวลาปลูกโดยผสมให้เข้ากันและทำการปลูกหลังผสมดินเสร็จ ด้านสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าเกษตรกรมีท่ีดินท่ีใช้ในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษเป็นของตนเอง และมีประสบการณ์ในการ

ปลูกมะม่วงมากกว่า 10 ปี จึงมีความชำนาญในการปลูกมะม่วงพันธ์ต่างๆ และนำความรู้เหล่านั้นมาปรับเป็นการปลูก

มะม่วงเพื่อการค้าแบบขายผลสุดคือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนส่วนตัว ด้านต้นทุนการปลูกมะม่วง

น้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษต่อไร่ต่อปีพบว่าใช้เงินลงทุนคร้ังแรกก่อนได้ผลผลิตในระยะเวลา 4 ปี เท่ากับ 57,000 

บาท จะได้ผลผลิตเต็มท่ีคร้ังแรกในปีท่ี 4 หลังจากทำการปลูก หลังจากปีท่ี 4 พบว่าเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 

16,800 บาท มรีายได้ต่อไร่ต่อปี 37,500 บาท ส่งผลทำให้มกีำไรสุทธิต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 20,700 บาท ด้านการวิเคราะห์ทาง

การเงินพบว่าอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 55.20% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 36.32% จากผล

การศึกษาคร้ังนี้พบว่าการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษจะให้ผลตอบแทนท่ีดี แต่การลงทุนเร่ิมแรกต้องใช้

เงินลงทุนและระยะเวลา 4 ปีในการดูแลจึงจะได้รับผลผลิตคร้ังแรก ด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนื่องจากไม่ต้องใช้

สารเคมีจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างต่ำ ถึงแม้ผลผลิตท่ีได้จากผลสุกจะไม่มากเท่าการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบ

ท่ัวไปแต่ผลตอบแทนทางการเงินน้ันก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน และปัจจุบันทางสวนของคุณไสวเป็นท่ีรู้จักเพราะเป็น

เกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้แบบปลอดสารพิษรายแรกในชุมชนจึงมีผู้บริโภคมาติดต่อซื้อมะม่วงถึงท่ีสวนทำให้ไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของภควรรณ ปลื้มสุขและ ธีระวัฒน์ จันทึก (2560) การวเิคราะห์ตน้ทุนและ

ผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจสวนมะม่วงน้ำดอกไมน้อกฤดูเพื่อการส่งออก ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี 

ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของธุรกิจมีความน่าลงทุนโดยมีระยะเวลาคืนทุนใน 2 ปี 21 วัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ขนิษฐา ชปูีและจีรนันท์ เขิมขันธ์ (2563) ศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ของ

เกษตรกรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อขายแบบสุกมี

เงินลงทุนการปลูกมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้เร่ิมแรกเฉลี่ย 12,479 บาท มีต้นทุนต่อไร่ในการปลูกมะม่วงเฉลี่ย 7,956.19   บาท 

และมีผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย 30,190 บาท โรคท่ีทำความเสียหายกับมะม่วงมากที่สุด คือ โรคแอนแทรกโนสและแมลง

ศัตรูพชืท่ีทำความเสียหายกับมะม่วงมากท่ีสุด คือ หนอนเจาะลำตน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากผลผลิตจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไมส้ีทองแบบสุกนัน้ใน 1 ปีจะมีแค่ 2 เดอืนคือระหว่างเดอืนมนีาคม

และเมษายนดังนั้นเกษตรกรผู้ท่ีสนใจทำการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองต้องทำการปลูกพืชผักหรือผลไม้ท่ีให้ผลผลิต

ระหว่างรอผลผลิตจากมะม่วงสุกเพื่อให้มรีายได้ระหว่างปีท่ีมากขึ้นและสามารถเพิ่มเตมิความรู้ด้วยการศึกษาดูงานจากไร่ท่ี

มปีระสบการณ์จากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไมส้ีทองหรือผลไม้แบบปลอดสารพิษ 

2. เพื่อให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินท่ีแท้จริงเกษตรกรควรมกีารจดบันทึกข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นให้ครบถ้วนเพื่อจะได้นำไปวางแผนทางการเงินสำหรับการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพิษและการ

ปลูกผลไมต้่างๆ เพื่อความยั่งยนื 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก คุณไสว เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบปลอด

สารพิษ ที่สละเวลาให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่การทำงานวจิัยในครัง้นี้ คณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงท่ี

ให้การสนับสนุน เอื้อเฟื้อและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจนกระท่ังสามารถทำการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

การเงินในการปลูกมะม่วงนำ้ดอกไม้สีทองแบบปลอดสารพษิ กรณีศึกษา ไร่ไสว ตำบลวังหิน อำเภอเมอืง จังหวัดตาก 

สำเร็จลุล่วงได้ด้วยด ี

 ประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากงานวจิัยฉบับนี้  ผู้วจิัยขอมอบให้ทุกท่านท่ีมสี่วนสำคัญต่อความสำเร็จของการศกึษา

ครัง้นี้ 
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การพัฒนาคณุภาพสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สู่ระบบราชการ 4.0 

Quality development office of the permanent secretary ministry of education to 

the bureaucracy 4.0 
 

พูนลาภ มากบุญ1* และ นัทนิชา โชตพิิทยานนท์1 

Poonlarp Makboon1* and Nutnicha Chotipittayanon1 
 

บทคดัย่อ 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น

ประเทศไทย 4.0 ระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้น โดยภาครัฐหรือระบบราชการ

จะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และสามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพึ่งของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสนองความต้องการ

ของประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา  

พลกิโฉมหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทและ

ภารกิจสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ  จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารงานภาครัฐและมีความจำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

โดยมีการนำเคร่ืองมอื PMQA มาใชใ้นการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งผลให้สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในขั้นตอน 

การประเมินตนเองแล้ว และต้องดำเนินการตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กำหนดในขั้นตอนต่อไปคือ การจัดทำ

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 โดยบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ส่วนกลาง) จะต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อยกระดับสมรรถนะของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสู่ระบบราชการ 4.0 

มปีระสิทธิภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 

คำสำคัญ : การพัฒนาคณุภาพ, การนำนโยบายไปปฏบัิต,ิ ระบบราชการ 4.0 
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Abstract 
 This is because the government has a policy to use an innovative economy-driven model to develop Thailand 

into being Thailand 4.0, the bureaucratic system must be changed to fit the context that will occur. The government 

or bureaucratic system must work based on good governance for the benefit of the people. and can truly be trusted 

and relied upon by the people Upgrade the efficiency of the government sector to a rapidly changing digital society 

that meets the needs of the people. Therefore, the government sector must focus on agility to drive special missions. 

(Agenda-based) and bring digital technology to transform the agency to the government 4.0  

 Office of the Permanent Secretary Ministry of Education as a government agency and is one of the agencies 

that play an important role and mission in implementing government policies. therefore recognizes the importance of 

quality development government administration and it is necessary to develop and upgrade the quality of management 

to keep up change The PMQA tool has been used to continuously develop the organization since the fiscal year. 2018, 

resulting in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, has passed the criteria for assessing the 

status of a bureaucracy 4.0 (PMQA 4.0) for the year 2022 in the self-assessment process. The guidelines of the Office 

of the Election Commission, which are prescribed in the next step are: Preparation of a report on the results of the 

organization development to the government system 4.0 (Application Report) by personnel under the Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Education (central) must work together to enhance the competence of the Office of 

the Permanent Secretary for Education to become an effective government system 4.0 as high as international 

standards. 
 

Keywords: Quality Improvement, Implementation of the policy, Bureaucracy 4.0 
 

บทนำ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาคราชการของประเทศไทยนัน้ ได้เร่ิมปรากฎอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อได้มี

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) โดยกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

และวิธีการทำงานเพ่ือยกระดับขดีความสามารถและมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่า

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีดังท่ีปรากฎในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีว่าให้เป็นไปเพื ่อประโยชน์สุข 

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน  

การปฏิบัติงานที่เกินจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมี  

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจึงนับได้ว่าเป็นความพยายามของประเทศไทยท่ีจะปรับเปลี่ยนระบบราชการ

ให้สามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์ 

และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้

เป็นเครื่องมือผลักดันในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ร่วมมือกับสถาบัน



64 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกำหนดเกณฑ์  

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) หรือเรียกชื่อย่อว่า "PMQA" คือกรอบ 

การประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมองภาพองค์รวมทั ้ง  7 หมวด  

เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่ง PMQA ถือเป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพและ

ปรับปรุงองค์การ โดยมีพื้นฐานแนวคิดเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige 

National Quality Award: MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) 

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ

กำหนดเป็นตัวชี ้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551  

ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู ่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) และกำหนดให้ 

ส่วนราชการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2554 และเพื่อเป็นการยกระดับ 

การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Certified FL) แก่ส่วนราชการท่ีดำเนนิการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครบ 6 หมวด และ

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานสากล สำนักงาน ก.พ.ร.  

ได้จัดให้มรีางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, 2557, หนา้ 3-5) 

การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศไทย 4.0 

ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ระบบราชการไทยจะต้องมีการปฏิรูปขนานใหญ่ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดวางระบบและ

วิธีการทำงานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดีเพื่อให้

สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง หน่วยงานภาครัฐต้องบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตามกรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ที่สำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดทำไว้ คือ 1. ระบบราชการที่เปิดกว้างและ

เชื ่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) 2.ระบบราชการที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 

Government) 3. หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ทั ้งนี้ ความสำเร็จ 

ของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ คือการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) บนพื้นฐานของการ 

สานพลังความร่วมมือกัน (Collaboration) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความเป็น

ระบบดิจิตอล (Digitalization) ในการคดิค้นและแสวงหาหนทางหรอืวิธีการใหม่ๆ เพื่อทำการปรับปรุงและออกแบบนโยบาย

สาธารณะและการจัดบริการสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการ

ของประชาชนท่ีแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์และ

ทุกช่องทาง ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ป., หนา้ 3-4) 

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื ่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  

PMQA 4.0 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพจิารณาการประเมนิสถานะของตนประเมนิสถานะของหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาส 

ในการพัฒนา โดยเป็นการประเมินระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐในเชิงบูรณาการมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมิน
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

สถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำผลจากการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์การแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อันจะนำไปสู ่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ  

ราชการ 4.0 ต่อไป 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอํา นาจหน้าที่ตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มีภารกิจเกี่ยวกับการ

พัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ การ ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา

แห่งชาติ จัดทํางบประมาณและบริหารราชการประจํา ท่ัวไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม

ภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอํานาจ หนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และ ผลสัมฤทธิ์ของ

กระทรวง 

2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 

3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏบัิตริาชการ 

4) จัดทํางบประมาณและแผนปฏบัิตริาชการของกระทรวง  

5)ดําเนนิการเกยี่วกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการท่ัวไปของกระทรวง  

6) ดําเนนิการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชน คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศกึษา 

8) ส่งเสริมประสานการศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มไิด้กําหนดให้

เป็นอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงาน ความช่วยเหลือ

และความร่วมมอืกับต่างประเทศในส่วนท่ีมิได้อยู่ในอํานาจหนา้ที่ของส่วนราชการใด ในสังกัดกระทรวง 

10) พัฒนาระบบและเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง 

11) ดําเนนิการเกี่ยวกับกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ใน อํานาจ หน้าท่ีของส่วน

ราชการใดในสังกัดกระทรวง 

12) ปฏบัิตงิานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ สํานักงานปลัดกระทรวง

หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ท้ังนี ้จากผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการ ประจำป ีพ.ศ. 2565 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินตนเอง (Self – Assessment) นัน้ พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการจำเป็นต้องพัฒนา หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เนื่องจากหมวดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปพัฒนาสู่

หมวดอื่นๆ อันจะนำไปสู่การบรรลุผล 3 ด้าน ได้แก่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และ 

ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 

 



66 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาการดำเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

ตัวแปรอสิระ                                                                               ตัวแปรตาม 

ประชากรศาสตร ์

บุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 

ศกึษาธิการ (ส่วนกลาง)                                                ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ      

                                                                                          ในการเป็นระบบราชการ 4.0 

 

 

            เครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 

            ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

 
 

แนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกลไกการขับเคลื่อนการนําเครื่องมือประเมินสถานะการเป็นระบบ ราชการ 4.0 

(PMQA 4.0) ไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐสามารถนํา

เครื่องมือไปวิเคราะห์องค์การด้วยตนเอง เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง องค์การ และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ นําไปสู่การ ยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ 4.0 โดยอาศัยหลักการ  

5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประเมนิตนเอง (Self Assess) ด้วยการรวบรวมข้อมูลการดําเนินการและตัววัดต่าง ๆ ที่มวี่าตอบข้อกําหนดต่าง ๆ 

ได้หรือไม่ มีการรวบรวมขอ้มูลและการตดิตามประเมินผลเพื่อให้เกิด ประสิทธิผลอย่างไร 

2. ชี้บ่งจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) หลังการประเมินตนเอง ให้ทบทวนว่าผลการ ประเมินที่ได้ตรงกับระดับ

การพัฒนาหรือไม่ หัวข้อที่ยังไม่ได้ดําเนินการมีความเป็นไปได้เพียงใด และ มีข้อมูลที่ต้องรวบรวมและดําเนินการอีกมาก

นอ้ยเพยีงใด 

3. กําหนดเรื่องสําคัญที่ต้องลงมือทํา (Set Priorities for Improvement) ในการวาง แผนการปรับปรุง อาจมีบาง

เร่ืองท่ีสําคัญและตอ้งลงมอืดําเนนิการก่อน หรือเป็นเร่ืองต่อเนื่องจากการ ดําเนนิการท่ีจะนําไปสู่ผลลัพธ์ของเร่ืองอื่น 

4. นําไปปฏิบัติ (Implement Solutions) กําหนดผู้รับผิดชอบและแผนงานในการ ปรับปรุง การติดตามประเมินผล 

และตัววัดท่ีเกี่ยวข้อง 

5. วัดผลการปรับปรุง (Measure Results and Impacts) ประเมินผลการปรับปรุง ว่าสําเร็จตามตัวชี้วัดและแผน

ปรับปรุง และเกิดประสิทธิผลในการดําเนินการมากน้อยเพียงใด ก่อนเริ่มวงจรใหม่ อีกครั้ง (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ. 2561: ออนไลน์ 
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1. ความหมายของการพัฒนาองค์กร 

    สายหยุด ใจสำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร (2549 : 49) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาองค์กรไว้ว่าเป็น

กระบวนการในการพัฒนาสมรรถะขององค์กรอย่างมีแผนไว้ล่วงหน้า และจะเน้นกระทำในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

กระบวนการของกลุ่มบนรากฐานแห่งความร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาและใช้เครื่องมือทาง

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เข้าช่วยในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใช้การวิจัยการปฏิบัติการเป็นแม่แบบ ทั้งนี้เพื่อให้

ได้มาและธำรงไวซ้ึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความมีสุขภาพสมบูรณ์ขององค์กร 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 

    มนูญ วงศ์วารี (ม.ป.ป. : 1) ได้กล่าวว่า แนวคิดที่จะพัฒนาองค์กร เนื่องมาจากสาเหตุการขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว และอย่างรีบเร่งของสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ คือ วิชาการ ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มมากขึ ้น  

การติดต่อสื่อสารแบบใหม่ ผลิตภัณฑ์และผลิตผลที่นับวันจะล้าสมัย ค่านิยมและอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ เศรษฐกิจ  

ที่ขยายตัวทั่วโลก การค้าและการแข่งขันของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประชากรและส่วนประกอบ  

ของประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาสังคมและการเงินท่ีเพิ่มมากขึน้ 

              จุมพล หนิมพานิช (2556 : 50 - 53) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาองค์กรเป็นผลมาจาก 

การท่ีบรรดานักปฏบัิตกิารทางด้านการจัดการและนักวิชาการ โดยเฉพาะด้านพฤตกิรรมศาสตร์ ได้คดิค้นหาเทคนิคใหม่ ๆ 

ในอันท่ีจะเอือ้อำนวยประโยชน์ต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดีกว่าแบบเดิมท่ีเป็นอยู่ แนวความคิดและวิธีการใหม่

นี้ได้มุ่งไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง "องค์กร" เพื่อประสิทธิผล และความเจริญเติบโตขององค์กร โดยส่วนรวม

แนวความคิดเชื่อว่าสามารถจะแก้ไขข้อบกพร่อง และความไร้ประสิทธิภาพของเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงในแนวเก่าได้  

เป็นอย่างด ีและได้รับการขนานนามว่า "การพัฒนาองค์กร" หรือท่ีภาษาอังกฤษ เรียกว่า "Organization Development" และ

เรียกสั้น ๆ ว่า "OD" อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึงความหมายของคำว่า "การพัฒนาองค์กร" ย่อมมีหลายแนวด้วยกัน เช่น 

การพัฒนาองค์กร หมายถงึ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างมแีผนไวล้่วงหนา้เกี่ยวกับองค์กร โดยส่วนรวมท้ังหมด

เริ่มดำเนินการจากฝ่ายจัดการระดับสูงเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กรโดยวิธีการใช้เครื่องมือ

สอดแทรกอย่างมีแผนในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ตลอดจนเป็นการปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรโดยท่ีมาของแนวความคิดพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรมดีังนี้ 

1. การพัฒนาองค์กรเป็นสาขาหนึ่งของวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยมานุษยวิทยา (Anthropology) สังคมวิทยา 

(Sociology) จิตวทิยาสังคม (Social Psychology) และจิตวทิยา (Psychology)  

2. แนวความคิดในการพัฒนาองค์กรเป็นแนวความคิดของการเปลี ่ยนแปลงอย่างมีระบบแบบแผนอย่าง

วิทยาศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิผลขององค์กร วิธีการและขั้นตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่า  

"การวิเคราะห์วิจัย" จำเป็นจะต้องศึกษาให้ทราบถ่องแท้เสียก่อน องค์กรป่วยด้วยโรคอะไร และการพัฒนาองค์กรก็มิใช่ 

ยาสารพัดโรคท่ีแกโ้รคขององค์กรได้สารพัดทุกชนิด 

3. การพัฒนาองค์กรจะต้องเกี ่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดเป็นระบบ เริ่มทำการพัฒนาองค์กร ณ ส่วนใดก็ได้ใน 

องค์กร แนวความคิดด้านระบบที่สำคัญประการหนึ่ง คือ "โครงสร้างขององค์กร" มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของ 

การพัฒนาองค์กรหรือไม่ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร  

เพื่อรอรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร จริงอยู่มนุษย์เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร  
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แต่โครงสร้างขององค์กรเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นักพัฒนาองค์กร จะมองข้ามไปไม่ได้ และโครงสร้างนี้เองจะเป็นฐานสำคัญ

สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย "มนุษย์" ด้วยการพัฒนาองค์กรจึงจะดำเนินต่อเนื่องไปได้อย่างมปีระสิทธิผล 

4. การพัฒนาองค์กรจะต้องได้รับการริเริ ่ม รับรู ้  ยอมรับ และร่วมมือจากผู ้บังคับบัญชาในระดับสูงของ 

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ย่อมมีความสำคัญต่ออนาคตของ

การพัฒนาองค์กรอย่างแน่นอน การริเริ ่ม รับรู ้ ยอมรับและร่วมมืออย่างจริงจัง จะสามารถทำให้การพัฒนาองค์กร  

มีโอกาสสำเร็จผลได้หรือไม่ องค์กรธุรกิจเอกชนจะได้เปรียบกว่าองค์กรของรัฐบาลในประเด็นนี้ 

5. การพัฒนาองค์กรบางครัง้อาจจะตอ้งอาศัยบุคคลภายนอกมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ "วเิคราะห์วิจัย" 

ปัญหาให้แก่องค์กร บุคคลภายนอกในที่นี้หมายถึงภายนอกองค์กรที่กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักการพัฒนา

องค์กรและเราจะพบเห็นในเรื่องของการพัฒนาองค์กรเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยอาศัยระบบการวิจัย

ข้อมูลจากบุคคลภายนอกองค์กรในการพจิารณาปรับปรุงและช่วยมองปัญหาขององค์กรให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

6. หลักของการพัฒนาองค์กรอีกประการหนึ่งคือ ผู้รับผิดชอบในองค์กรนั้น ๆ จะต้องเกิดความรู ้สึกว่ามี  

ความจำเป็นท่ีจะตอ้งเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในองค์กรหรือเรียกว่าเกิดเห็นความจำเป็นขึน้มาเอง ถ้าหากยังรู้สกึเฉย ๆ 

ยังเห็นว่าไม่จำเป็นท่ีนักพัฒนาองค์กรจะเข้ามาริเร่ิม ก็อย่าได้เข้าไปทำการพัฒนาองค์กรเป็นอันขาด 

7. การพัฒนาองค์กรจำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลานาน เช่นเดียวกับการสร้างระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเช่นกัน 

8. การพัฒนาองค์กรเป็นการพยายามมุ่งเปลี่ยนแปลงเจตคติ พฤติกรรมและคุณภาพของงานในลักษณะการใช้

กลุ่มแทนท่ีจะมุ่งท่ีแต่ละบุคคล 

โอเว่น (Owen. 1987 : 25 ; อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ. 2551 : 194 - 195) ได้เสนอแนวคิดมีใจความว่า การพัฒนา

องค์กร หมายถึง ความพยายามซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผลและมีแผนรองรับเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา

ตนเองโดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังในส่วนท่ีเป็นขัน้ตอนการดำเนนิงานท่ีเป็นทางการ กระบวนการดำเนินงาน 

ปทัสถานสังคมหรือ โครงสร้างองค์กร ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดหมายของการพัฒนาองค์กร คือ การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของแต่ละคน และปรับปรุงพันธกิจและการปฏิบัติงานขององค์กร และมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์ กรนั้น 

ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

1. จุดหมายของการพัฒนาองค์กร 

2. ระบบในการปรับเปลี่ยนองค์กร 

3. วิธีการเชงิระบบ 

4. ใชว้ธีิการทางการศกึษา 

5. เรียนรู้จากประสบการณ์ 

6. เกาะตดิกับประเด็นปัญหาสำคัญจรงิ ๆ 

7. มีแผนยุทธศาสตร์ 

8. มีหน่วยประสานการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

9. ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม 
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3. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กร 

    จุมพล หนมิพานชิ (2556 : 65 - 66) กล่าวไวว้่า วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาองค์กรนัน้มไิด้มุ่งเฉพาะแต่

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการเสริมสร้างเพิ่มพูนความสามารถขององค์กรด้วย ในทางปฏิบัติแล้วผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านบริหารส่วนใหญ่จะเห็นพอ้งต้องกันในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

               1. เพื่อพัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันสมัย และให้มีระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัว  

ได้อย่างคล่องแคล่วกับสภาพงานในทุกๆ ลักษณะอยู่เสมอ 

               2. เพื่อเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการคิดค้นหาเทคนิควิธีการ  

ในการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นตลอดเวลา 

               3. เพื่อส่งเสริมให้มีเจตคติแบบร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ต่อการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ร่วมกัน  

ในขณะเดียวกันก็ลดเจตคติแบบคิดเอาแพเ้อาชนะในระหว่างพวกเดียวกันให้เหลอืน้อยท่ีสุด 

               4. เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้นระหว่างส่วนงานต่างๆ ในองค์กร รวมตลอดถึงระหว่างผู้บังคับบัญชา  

ในทุกระดับชัน้ขององค์กรด้วย 

               5. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลในทุกระดับชั้นขององค์กร ได้วางแผนและปฏิบัติงาน โดยมุ่งยึดถือเอาเป้าหมายหลัก 

หรือวัตถุประสงค์รวมขององค์กรเป็นแนวทาง        

               6. เพื่อเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเปิดเผย และแสวงหาแนวทางในการที่จะจูงใจคนให้ปฏิบัติงานบรรลุ  

ผลงานท่ีด ีและได้รับความสัมฤทธ์ิผลมากยิ่งขึ้น 

               7. เพื่อจะขจัดข้อขอ้งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มคนในองค์กร 

                สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาองค์กรนั้นมิได้มุ่งเฉพาะแต่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เป็น

การเสริมสร้างเพิ่มพูนความสามารถขององค์กรด้วย เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ผลของการทำงานที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น 
 

4. กระบวนการพัฒนาองค์กร 

    ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2549 : 17 – 18) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาคือขั้นในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

มแีบบแผน กระบวนการต่างๆ ท่ีจะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีมีประสิทธภิาพและความก้าวหนา้ขององค์กรโดยรวม วิธีการ

หรือกระบวนการของการพัฒนาองค์กรได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาองค์กร  

ไวด้ังต่อไปนี้ 

    1. การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis) หลังจากที่ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ 

หรือมองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์กร ก็จะแต่งตัง้ผู้มีอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร ซึ่งมักจะจัดตั้ง

เป็นทีมงานพัฒนาองค์กรให้ทำการศึกษาทำความเข้าใจและอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

และเสนอวิธีการพัฒนาองค์กรในอนาคต 

    2. การกำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กรและแผนปฏิบัติงาน (Establishing Organization Development Strategy 

and Implementation Plan) ทีมงานพัฒนาองค์กรนำเสนอข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์กร มากำหนดแผนพัฒนาองค์กร  

เลือกเทคนิคและระดับในการพัฒนาองค์กรและร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
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ที่ต้องการ ซึ่งจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนโดยพิจารณาจากภาพรวมขององค์กร เพื่อให้แผนปฏิบัติ

การสามารถบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรและสร้างผลงานท่ีสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

    3. การแทรกแซงในการพัฒนาองค์กร (Organization Development Intervention) จะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ

ต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในกาพัฒนาองค์กร โดยผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร จะนำ

แผนการพัฒนาองค์กรไปปฏิบัต ิโดยวางแผนงานกิจกรรม กำหนดตารางเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งอาจเกิดขึ้น

โดยไม่คาดคิดหรือไม่ได้เตรียมรับมือมาก่อน ดังนัน้ ผู้นำการพัฒนาจะต้องเปิดใจ ตื่นตัวและเตรียมพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหา

อยู่ตลอดเวลา 

    4. การประเมินผลการพัฒนาองค์กร (Organization Development Evaluation) เป็นขั ้นตอนสำคัญในการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาองค์กรว่าสอดคล้องกับเป้าหมายเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนดไว้เพียงใด 

ตลอดจนผู้ดำเนินการจะต้องแก้ไขและตอ้งปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ขณะเดียวกันก็จะเป็นการส่งเสริม

การเรียนรู้ของทีมงานพัฒนาองค์กร โดยทีมงานจะต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงตนเองให้สามารถทำการพัฒนา

องค์กรได้ดีขึ้นในอนาคต 

   สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาองค์กรมีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน กระบวนการต่าง ๆ  

ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและความก้าวหน้าขององค์กรโดยรวม มีวิธีการกระบวนการของการพัฒนา

องค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การวินิจฉัยองค์กร การกำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร

และแผนปฏบัิตงิาน การแทรกแซงในการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการพัฒนาองค์กร 
 

5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

    การประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) คือการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการดำเนินงาน 

ในภาพรวมขององค์กร โดยเมื่อยุคสมัยของการบริหารราชการแปรเปลี่ยนเข้าสู่ "ยุค 4.0" ที่มุ่งเน้น  "การพัฒนาภาครัฐ 

ให้เป็นระบบดิจิทัล สร้างนวัตกรรมดว้ยการสานพลังจากทุกภาคส่วน" จึงทำให้เกณฑ์ PMQA เร่ิมมรีอยต่อระหว่างแนวคิด

ของเกณฑ์ PMQA แบบเดิม (ปี พ.ศ. 2562) กับเกณฑ์ PMQA 4.0 อันเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

ขององค์กร ทุกคนต้องร่วมกันเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้ก้าวข้ามสู่ยุคใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

พร้อมสำหรับการดูแลและให้บริการประชาชนเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ  

นำไปปรับใช้เพื ่อพัฒนากระบวนการส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ดีขึ ้น ปรับปรุงผลการดำเนินการและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน โดยทำให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ทิศทางองค์การ แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการ  

การตัดสินใจ บุคลากรการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การนำเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ (สามารถตรวจสอบหรือ

ประเมินองค์กรตนเองในทุกระบบบริหารงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์โดยตระหนักถึงคุณค่าท่ีส่งมอบ

แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีองค์ประกอบ 7 หมวด ดังนี้ 

    หมวด 1 การนำองค์การ  

    หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์  

    หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

    หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้  
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    หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร  

    หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏบัิตกิาร  

    หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนนิการ 
 

6. แนวคดิเกี่ยวกับการศกึษาการนำนโยบายไปปฏิบัตแิละผลของการนำนโยบายไปปฏบิัติ 

    6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการศกึษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

          ในอดีตที่ผ่านมา นักวิชาการส่วนใหญ่ที่สนใจศึกษาศาสตร์สาขานโยบายสาธารณะมักมุ่งให้ความสำคัญ 

ที่กระบวนการกำหนดนโยบายหรือการพัฒนานโยบายและแผน และสนใจศึกษาผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างกรอบแนวคิดและทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการกำหนดนโยบาย

สาธารณะ ซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจกันมีอยู่มาก เช่น ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบผู้นำ ตัวแบบกลุ่ม ตัวแบบเหตุผล ตัวแบบระบบ 

และตัวแบบทฤษฎีเกม Dye (1984:20) เป็นต้น ส่วนตัวอย่างกรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์และอธิบายองค์ประกอบ

การประเมินนโยบายและแผนที่รู้จักกันทั่วไป เช่น ตัวแบบประเมิน CIPP ของ Stufflebeam ตัวแบบการประเมินเพื่อตัดสิน

คุณค่าของ Stake ที่เรียกว่า Countenance Model ตัวแบบการประเมินผลกระทบและการบรรลุเป้าหมายของ Cronbach  

ตัวแบบการประเมินการบรรลุเป้าหมายของ Tyler เป็นตัน นอกจากนั้นการประเมินนโยบายและแผนยังมีระเบียบวิธี

การศึกษาหลายวิธี ทั ้งในส่วนองค์ประกอบขั ้นการกำหนดนโยบายและขั ้นการประเมินนโยบายและแผนสำหรับ

องค์ประกอบการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการกำหนดนโยบายกับการประเมินนโยบาย 

กลายเป็นช่องว่างที่ไม่ได้รับความสนใจ และช่องว่างนี้ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญที่นักวิชาการให้ความสนใจในปัจจุบัน 

เพราะเห็นว่านโยบาย แผนงานและโครงการจำนวนมากที่ได้รับการกลั่นกรองอย่างดีเลิศแล้ว แต่เมื่อนำไปปฏิบัติจริง  

กลับปรากฏว่าเกิดความล้มเหลว หรือไม่อาจปฏิบัติได้ตามที่กำหนดไว้ในแผน ทั้งๆที่นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้ทุ่มเท

ศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของนโยบายและแผนมากมายก่อนนำไปปฏิบัติ ความล้มเหลวของนโยบายและ  

แผนเหล่านั้น เมื่อทำการศึกษาจริงจังก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร คือ ไม่ชัดเจนว่าความล้มเหลว  

ที่เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดทางด้านแนวคิดทฤษฎี หรือเป็นกระบวนการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติมีข้อผิดพลาด 

(กล้า ทองขาว. 2548: 17-18) 

ตัวแบบกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติของ แวน มิเตอร์ และ แวน ฮอร์น เป็นตัวแบบที่ประกอบด้วย  

ตัวแปร 6 ตัว ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับผลการปฏิบัติตามนโยบาย กรอบแนวคิดปัจจัยเงื่อนไขสำคัญในการ

กำหนดความสำเร ็จหร ือความล ้มเหลวในการนำนโยบายไปปฏ ิบ ัต ิ ได ้แก ่  มาตรฐาน และว ัตถ ุประสงค์  

ของนโยบาย ทรัพยากร นโยบาย การสื่อสาร และกิจกรรมผลักดันนโยบาย ลักษณะหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมอืง ความตัง้ใจของผู้ปฏิบัต ิ(กล้า ทองขาว. 2548: 48-49) 
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มาตรฐานและวัตถุประสงค์นโยบาย    การสื่อสารและกิจกรรมผลักดนันโยบาย 

     

 

       นโยบาย                                     ลักษณะหน่วยงานท่ีนำนโยบายไปปฏบัิต ิ        ความตัง้ใจ  

                                                                                                                            ของผู้ปฏบัิต ิ                

                                                                                    

ทรัพยากรนโยบาย    เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมอืง 

 

                                                                                            ผลการนำนโยบายไปปฏบัิติ 

 

รูปภาพ กรอบแนวคิดการนำนโยบายไปปฏบัิต ิ(Meter and Horn, 1975) 

 

จากภาพอธิบายถึงตัวแบบกระบวนการการนำนโยบายไปปฏบัิต ิดังนี้ 

1. นโยบาย (Policy) หมายถึง มาตรฐาน (Standards) และทรัพยากร (Resources) เป็นองค์ประกอบในการ

ตัดสินใจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ มาตรฐานนโยบายเป็นเป้าหมายของการรับนโยบายไปปฏิบัติ โดยทั่วไปมาตรฐาน  

จะถูกระบุไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบของแผนงานโดยรายละเอียดของมาตรฐานควรเชื่อมโยงกับดัชนีที่ใช้วัดผลของ  

การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การวัดผลอาจเป็นแบบต่อเนื่อง  เพื่อตรวจสอบธรรมชาติของ 

การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานในนโยบายนั้น และเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของการนำนโยบาย 

ไปปฏบัิต ิเพื่อให้เป็นไปตามผลท่ีคาดหวัง มาตรฐานนโยบายเป็นสิ่งสำคัญที่ใชใ้นการบอกกล่าวต่อผู้นำนโยบายไปปฏบัิติท้ัง

ในระดับท้องถิ่น ระดับมลรัฐ และระดับรัฐบาลกลางว่าสิ่งท่ีผู้ปฏบัิตถิูกคาดหวังให้กระทำ 

 2. ทรัพยากร (Resources) ตัวนโยบายที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติสำเร็จ ได้แก่ นโยบาย 

ท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรสนับสนุน ท้ังงบประมาณและสิ่งจูงใจที่เพยีงพอ ถ้ามีทรัพยากรสนับสนุนไม่เพยีงพอ จะเป็นสาเหตุ

ของการล้มเหลวในการนำนโยบายไปปฏบัิติ 

 3. การสื่อสารและกิจกรรมที่ผลักดันนโยบาย (Communications) หมายถึง การติดต่อระหว่างผู้กำหนดนโยบาย

และผู้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานและกิจกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จของนโยบาย ถ้าไม่มีการสื่อสาร

ข้อความให้ทราบอย่างชัดเจนเพียงพอกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องกระทำ ผู้ปฏิบัติอาจจะไม่ยินยอมทำตาม การสื่อข้อความ

ระหว่างองค์กรโดยเฉพาะในระดับของระบบรัฐบาลกลางเป็นงานท่ียากและซับซ้อน ความชัดเจน ถูกต้องของขอ้ความท่ีสื่อ

โดยผู้ติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่ยากต่อการหลีกเสี่ยงที่จะบิดเบือน อาจจำเป็นต้องตีความเอง ส่งผลให้เกิดความบิดเบือน

ของมาตรฐานนโยบาย ขาดรูปแบบที่เป็นเอกภาพในการให้คำสั่ง การตีความ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำนโยบาย  

ไปปฏบัิตจิากระดับรัฐบาลกลางสู่หน่วยปฏบัิตริะดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่นควรได้รับคำแนะนำ คำสั่ง และคำชี้แจงที่ด ี

  4. คุณลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติ (Characteristics of the implementing agencies) มีผลต่อความสำเร็จ 

ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ เช่น โครงการของหน่วยงานที่เกื ้อกูลการปฏิบัติตามหน้าที ่ ความมากน้อยของระบบ

โครงสร้างที่เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการขององค์กร มีผลกระทบต่อความสามารถในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้



73 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ได้มาตรฐานของนโยบายที่กำหนดทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

หน่วยงานหรือองค์กรท่ีนำนโยบายไปปฏบัิตท่ีิมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏบัิตท่ีิดมีแีนวโนม้ส่งเสริมการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ประสบการณ์และความสามารถของผู้ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย และสถานภาพภายใน

องค์กร ยังมีผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารเช่นกัน องค์กรที่ปราศจากความสนับสนุนทางการเมืองและ

งบประมาณเพียงพอ รวมทั้งปราศจากความช่วยเหลือในการตัดสินใจ และการจ้างผู้ปฏิบัติที่มีคุณภาพ จะประสบปัญหา

ในการบริหารแผนงานและโครงการอย่างรุนแรง 

  5. เงื ่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง (Economic social and political conditions) เป็นการวิเคราะห์ว่า 

ผู ้นำองค์กรมีกลุ ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคมสนับสนุนนโยบายขนาดไหน ขอบเขตของการสนับสนุนหรือคัดค้าน 

ต่อวัตถุประสงค์ของนโยบายจากบุคคลชั้นนำในองค์กร และปราศจากบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนมีอิทธิพลต่อการนำ

นโยบายไปปฏบัิต ิเช่นเดียวกัน ความเห็นของสาธารณชนและชนชั้นนำ (Elite) ต่อแผนงานเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการ

นำนโยบายไปปฏบัิต ิผู้ปฏบัิตมิแีนวโนม้ท่ียอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากขึ้น ถ้าปัญหามคีวามรุนแรงท่ีจะต้องได้รับ

การแก้ไข และมีประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนแผนงานในการแก้ไขปัญหานั้นที่สำคัญเช่นกัน

ได้แก่ คุณภาพของประชาชน ความเชื ่อ และค่านิยมของคนในชุมชนหรือสังคมและความร่วมมือของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย เป็นตัน สำหรับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน หรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ทรัพยากรของชุมชน และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม เป็นต้น หากเงื่อนไขเหล่านี้มีลักษณะเชิงบวก  

จะส่งเสริมให้การนำนโยบายไปปฏิบัติ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากเงื่อนไขเหล่านี้มีลักษณะ

เชงิลบจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏบัิติ 

6. จุดยืนหรือทัศนคติผู ้ปฏิบัติ (Dispositions or attitudes of implementors) ความคิดและจิตใจของผู ้ปฏิบัติ  

ตามนโยบายทั้งหลายมีความเห็นด้วยกับนโยบายนั้นมากแค่ไหน นโยบายนั้นขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตัว ค่านิยม ความเชื่อ

ของนักปฏิบัติและธรรมเนียมขององค์กรหรือไม่ เป็นเงื่อนไขที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติองค์ประกอบ 3 ประการ 

ของการตอบสนองของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถหรือความเต็มใจในการนำนโยบาย

จากรัฐไปปฏิบัติ คือความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐาน ทิศทางของการตอบสนอง และความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ  

อาจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของนโยบาย เนื่องจากผู้ปฏิบัติปฏิเสธวัตถุประสงค์ของนโยบายเพราะมีความเห็นไม่ตรงกัน 

สำหรับผู้ท่ีมีทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายอย่างมากอาจท้าทายวัตถุประสงค์ของแผนงานอย่างเปิดเผย ปัจจัยสำคัญท่ีจะต้อง

ตระหน ั กอย ู ่ เ สมอ ในการพ ิ จ า รณาค ื อ  ล ั กษณะ เช ิ งพลว ั ต รของกระบวนการนำน โยบาย ไปปฏ ิ บ ั ต ิ   

โดยปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติในขั ้นตอนแรก ๆ อาจมีผลเพียงเล็กน้อยในเวลาต่อมา  

ในขั้นตอนแรก ๆ นั้น นโยบายอาจต่างไปจากวิธีปฏิบัติเดิมอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งในเป้าหมาย  

และวัตถุประสงค์อย่างรุนแรง  

6.2 ผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

     ด็อนนา เอช เคอร์ (Donna, 1976: 351-363) กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการนำนโยบายไปปฏบัิตคิือ ผลของ

ความสำเร็จของนโยบายและได้เสนอวิธีการมองผลของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายไว้  3 ลักษณะ ได้แก่  

1. ดูความสำเร็จหรอืความลม้เหลวของนโยบายท่ีการนำไปปฏิบัต ิ2. พจิารณาที่ตัวนโยบายเองว่าสำเร็จหรือล้มเหลว และ 

3. ดูจากการตัดสนิใจเชงิปทัสถานว่าสำเร็จหรอืลม้เหลว 



74 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

     เพรสแมน และวิลดาฟสกี้ (Pressman & Wildavsky, 1973) กล่าวถึงการพิจารณาผลของการนำนโยบาย 

ไปปฏิบัติว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวโดยดูได้จากองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการดังนี้ 1. การได้รับประโยชน์จากนโยบาย

ของกลุ่มเป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับที่กำหนดไว้ในนโยบาย 2. มองระยะเวลาที่ใช้ไปกับการดำเนินนโยบายคือสิ้นสุด 

ตามแผนหรือโครงการท่ีกำหนดไว้ 3. เงินหรือทรัพยากรท่ีใชไ้ปแลว้และยังไม่ได้ใชใ้นเวลาท่ีกำหนด 4. จำนวนกิจกรรมหรือ

งานท่ีลงมือปฏบัิตไิปแลว้เมื่อเทียบกับนโยบายท่ีกำหนดไว้ ซึ่งสอดคลอ้งกัน 

     วรเดช จันทรศร (2540: 9-10) กล่าวถึง แนวทางในการพิจารณาผลของการนำนโยบายไปปฏบัิตซิึ่งสามารถ

พิจารณาได้จาก 3 แนวทาง แนวทางแรกความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติสามารถวัดได้จากระดับของความร่วมมือ 

ที่ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติมีต่อผู้ออกคำสั่งหรือผู้กำหนดนโยบาย ถ้าระดับของความร่วมมือสูงระดับของความสำเร็จในการ

นำนโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูงตามไปด้วยและในทางกลับกันถ้าระดับของความร่วมมือต่ำก็ย่อมหมายความว่าระดับของ

ความล้มเหลวในการนำนโยบายไปปฏิบัติจะมีอยู่สูง ในแนวทางที่สอง ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติสามารถ

พิจารณาได้จากเงื่อนไขที่ว่าได้มีการบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนั ้นตามภาระหน้าที่ขององค์การที่รับผิดชอบ  

ด้วยความราบรื่นและปราศจากปัญหา ถ้าการปฏิบัติตามนโยบายใดเต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือมีอุปสรรคข้อขัดข้อง 

เกิดมากขึน้เท่าใดระดับของความล้มเหลวก็น่าจะมีสูงขึ้นเท่านั้น ในแนวทางที่สาม ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

สามารถพิจารณาได้จากการที่นโยบายนั้นได้ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้นและหรือก่อให้เกิดผลกระทบ ( impact) 

ตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม่ 

ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการ ประจำป ีพ.ศ. 2565 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินตนเอง (Self – Assessment) 

 

หมวด 
ผลการประเมนิตนเอง

จากหนว่ยงาน 

ผลการประเมนิ

จากผู้ตรวจ 

หมวด 1 การนำองค์การ 500 411.46 

หมวด 2 การวาวแผนเชงิยุทธศาสตร์ 500 390.63 

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

500 406.25 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 500 421.88 

หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร 500 406.25 

หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏบัิตกิาร 500 446.18 

หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนนิการ 416.67 356.67 

คะแนนรวม (500) คะแนน 488.10 405.62 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิารเป็นระบบราชการ 3.90 3.24 

ประกาศผลผา่นระบบออนไลน์ www.opdc.go.th เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2565 
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จากผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง (Self – Assessment) พบว่า ผลการประเมินจากผู้ตรวจ

ท้ัง 7 หมวด ได้คะแนนรวม 405.62 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกา้วหนา้ (Advance) กล่าวคือ ส่วนราชการมีแนวทางและ

การดำเนินการในเรื่องสำคัญในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ อย่างเป็นระบบจนเกิด

ประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของ

ประเทศ มกีารพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 

 

สรุป 
การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศไทย 4.0 

ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ระบบราชการไทยจะต้องมีการปฏิรูปขนานใหญ่ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดวางระบบและ

วิธีการทำงานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดีเพื่อให้

สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง หน่วยงานภาครัฐต้องบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตามกรอบแนวทางการปฏรูิประบบราชการ 4.0 ท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำไว้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที ่เป็นหน่วยงานของรัฐที ่ม ีภารกิจ อำนาจหน้าที ่ในการ  

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือ 

จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน 3) พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 4) เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

5) พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นหน่วยงานหนึ่ง 

ท่ีมีบทบาทและภารกจิสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏบัิติ โดยมีขัน้ตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

   1.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี และบริบทต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา ระบบราชการ 4.0 ได้แก่ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ระบบราชการ 4.0 และ เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐใน

การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) บริบท สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ

สํานักงานปลัดกระทรวง ศกึษาธิการปีท่ีผ่านมา (Feedback ของคณะกรรมการตรวจประเมิน) ผลการประเมินส่วนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีที่ผ่านมา เพื่อนํามา

กําหนดเป็นกรอบแนวทาง และวางแผนในการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ สู่ระบบ

ราชการ 4.0 

                1.2 วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

หมวด 1 การนําองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้น

ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การ ดําเนินการ ประกอบกับวิเคราะห์บทบาทภารกิจอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณาความสอดคล้องประเด็นการประเมนิตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัด กระทรวงศึกษาธกิาร และกําหนดผู้รับผิดชอบหลักรายหมวด 

2. ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน 

                2.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับ ดูแล และ คณะกรรมการ/คณะทํางานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานปลัด กระทรวง ศกึษาธิการ พร้อมกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะทํางาน ในแต่ละหมวด ประกอบด้วย คณะทํางานหมวด 1 การนําองค์การ 

คณะทํางานหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะทํางานหมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะทํางาน

หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู้ คณะทํางานหมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร คณะทํางานหมวด 6 การ

มุ่งเนน้ระบบปฏบัิตกิาร และคณะทํางานหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนนิการ และเสนอปลัดกระทรวง ศกึษาธิการ เพื่อลงนาม

ในคําสั่ง 

                 2.2 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และ

แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์การ

ประเมินสถานะของหน่วยงานาภครัฐในการเป็น ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) แก่คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของสํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

               2.3 จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐตามเกณฑ์การประเมิน

สถานะของหน่วยงานาภครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยเชิญผู้แทนหน่วยงาน Best practice ด้านการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบ

ราชการ 4.0 

3. ขั้นตอนการนําไปปฏบัิติ 

               3.1 จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

เพื่อร่วมกันประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self - Assessment) ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0 ด้วยการรวบรวมข้อมูลผลการ ดําเนินการและตัววัดต่าง ๆ เพื่อทบทวนประสิทธิภาพขององค์กรตาม

เกณฑ์หมวด 1 และประเมินประสิทธิผลขององค์กรตามเกณฑ์หมวด 7 และนําผลจากการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุด

แข็งและโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ 

               3.2 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้

หลักการเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 7 หมวด 

               3.3 นําเสนอผู ้บริหารให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

และแจ้งหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร นําไปสู่การปฏบัิติ 

               3.4 ให้คําปรึกษา/แนะนํา และเทคนิคในการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงาน

ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยเชิญวิทยากร ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแก่คณะทํางาน 

4. ประโยชนข์องการนำเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ไปใชใ้นหน่วยงาน 
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                4.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ มขี้อมูลช้ีบ่งจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) โดยหน่วยงานในสังกัด 

สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ตามบทบาท ภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่าง

เป็นระบบเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ตั้งแต่การนําองค์การโดยผู้บริหาร ในหมวด 1 การนําองค์การ ซึ่งต้องให้ความสําคัญกับ

การกําหนดทิศทางที่ชัดเจน โดยคํานงึถึงความตอ้งการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหมวด 3 ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในหมวด 2 ยุทธศาสตร์ โดยต้องมีการวางแผนด้าน

บุคลากร หมวด 5 ในดา้นขีดความสามารถและอัตรากําลัง และการปรับระบบงาน พัฒนากระบวนการปฏบัิตงิานในหมวด 

6 ให้สอดคล้องกับทิศทางแผนยุทธศาสตร์ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นําไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายขององค์การ โดยมีระบบในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดําเนนิงานในทุก ๆ หมวด 

                4.2 บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน โดยบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเขา้กับเนื้องาน ตามภารกิจปกติ 

5. ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการ 

                5.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิารโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และการนําเกณฑ์ฯ ไปใช้ในการ

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่เข้าใจได้ยาก มีปัญหา

ในการวิเคราะห์ความหมายของเกณฑ์ จึงยากต่อการนําสู่การปฏบัิต ิเพื่อให้การดําเนนิงานสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ

เกณฑ์ ส่งผลให้เกิด ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมองว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของ

หน่วยงาน และเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติ รวมถึงมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในคณะทํางาน

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบ่อย ส่งผลต่อการสร้างความรู้ความ

เข้าใจและการพัฒนาทมีงานเพื่อเป็นฟันเฟอืงหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ 

                5.2 การจัดทําแผนพัฒนาองค์การในแต่ละหมวด เป็นการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมดําเนินการเพื่อให้ตอบ

เกณฑ์การประเมิน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไวใ้นแผนฯ ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยท่ีสําคัญในการเป็นระบบราชการ 4.0 ใน

เรื่องของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน การสร้างนวัตกรรม และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล จึงยังไม่แสดงให้

เห็นถึงทิศทางของการพัฒนาองค์การไปสู ่ระบบราชการ 4.0 ผลการดําเนินการในแต่ละหมวดส่วนใหญ่ยังอยู ่ใน

ระดับพื้นฐาน จึงต้องดําเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์การในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับ

ปฏิบัติการ และระดับองค์การ โดยให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการดําเนินงาน และการ

สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานร่วมกับ

ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์การดําเนนิการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

    5.3 การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินงานขององค์การ ในหมวด 7 เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์การดําเนินงาน

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาของประเทศ ซึ่ง

ตัวชี้วัดดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยความสําเร็จของการเป็นระบบราชการ 4.0 ทั้งในเรื่องของการสานพลังระหว่าง

ภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆในสังคม การสร้างนวัตกรรม และการปรับเข้าสู่ความเป็นดจิิทัล และไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม
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แผนปฏิบัตริาชการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร รวมถึงตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิารในภาพรวม 
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แรงจูงใจในการเขา้รับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนญุาต (CPA) ของนักศึกษา 

Motivations for taking the certified public accountant (CPA) test of students 
 

ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว1* และ ยพรัตน์  อิ่มพิทักษ์1 

Yuparat  Chunkeaw1* and Yoparat  Impitak1 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และ

เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของนักศึกษา 2 กลุ่มแผนการเรียน  

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชีชั้นปีสุดท้าย

จำนวน 122 คน โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และทดสอบความตรงของเนื้อหา

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์แบบ (Independent Samples t-Test) ผลการวิจัยพบว่า 

ส่วนท่ี 1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาเพศหญิงท้ังหมด โดยมีอายุนอ้ยกว่า 23 ปี เป็นส่วนใหญ่ และมีผลการเรียนส่วน

ใหญ่อยู่ระดับ 3.01-3.50 นักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ฝึกงานทางวชิาชพีและฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่เลอืก

เรียนแผนการเรียนเทียบโอนมากกว่าแผนการเรียน 4 ปี ส่วนท่ี 2) นักศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับแรงจูงใจด้าน

สิ่งจูงใจและการสนับสนุนมากกว่าด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักศึกษาแผนการ

เรียน 4 ปี กับกลุ่มนักศึกษาแผนการเรียนเทียบโอน พบว่านักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต (CPA) ไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
 

คำสำคัญ: แรงจงูใจ, ผู้สอบบัญชภีาษีรับอนุญาต (CPA), นักศกึษา 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study the motivation for taking the tax auditor test (TA) of Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak students, Faculty of Business Administration and Liberal Arts in Accounting at the last 

year of 97 students. Data were collected using a 5-level assessment scale questionnaire. The content validity was 

between 0.50-1. The statistics were descriptive and analytical statistics (Independent Samples t-Test). The results 

showed that most of the students were female and had age less than 23 years. Most of them had grades of 3.01-3.50 

and selected to study with a transfer study plan with experienced professional internship. Most of the students prioritized 

the incentives and supporting rather than the method criteria and conditions. The results of the comparison between the 

group of four year study plan students and the group of students with the transfer study plan found that the group of 

students in the transfer study plan had more incentives to take the tax auditor (TA) test than the four year study plan 

students with a statistical significance at the 0.05 level. 
 

Keywords: Motivation, Certified public accountant (CPA), Student

 
1 สาขาการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก จงัหวัดตาก 63000 
1 Accounting, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak 63000  
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บทนำ  
ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้มีประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ี 40/2565 เร่ืองการกำหนดการทดสอบและระเบียบ

เกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคร้ังท่ี 52 (3/2565) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28(1)(2) 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงประกาศกำหนดวันรับสมัครสอบ 

วิธีการรับสมัครสอบ วันเวลาการทดสอบ สถานท่ีทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบและ

รายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 

2565) สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีประกาศรับสมัครสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างต่อเนื่องนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสภา

วชิาชพีบัญชีฯ ยังมีความต้องการผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จากเหตุผลการประกาศรับสมัครสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและจำนวนผู้สอบบัญชีท่ีผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตแล้วเท่ากับ 14,548 ราย ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2565 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2565) สภาวิชาชพีบัญชีฯ 

ได้กำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมถึงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกหัด

งานและเข้าปฏบัิตงิานด้านการสอบบัญชีจำนวน 3,000 ชั่วโมงและต้องผ่านการทดสอบไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 เป็นจำนวน 

6 วิชา ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนดเมื่อผ่านการทดสอบแล้วและปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วนั้นจะได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวชิาชีพบัญชีซึ่งเป็นท่ียอมรับกันว่าเป็น

อาชีพท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นวิชาชีพท่ีมีความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็น

อาชีพถือว่ายังขาดแคลนประกอบกับเงื่อนไขการรับงานสอบบัญชีซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ห้ามไม่ให้ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเซ็นงบการเงินเกิน 200 งบต่อปี แต่ในขณะท่ีจำนวนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตมีไม่เพียงพอประกอบกับการประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา, 2564) จากสถิติการเก็บข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาและเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่าพบว่าศิษย์เก่าประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีปริมาณน้อยท้ังท่ีจำนวน

ความตอ้งการของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างตน้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และเปรียบเทียบแรงจูงใจใน

การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของนักศึกษา 2 กลุ่มการเรียน คือ กลุ่มแผนการเรียน 4 ปี กับกลุ่ม

แผนการเรียนเทียบโอน สาเหตุท่ีศึกษา 2 กลุ่มแผนการเรียนนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เปิดรับนักศึกษาสาขาการบัญชี 2 กลุ่มแผนการเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษามท่ีีมาจากหลากหลายจังหวัด สภาพแวดล้อมทางครอบครัวมีความแตกต่างจากนักศึกษาในเมืองใหญ่ ซึ่งการท่ี

ได้ทราบถึงแรงจูงใจและผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษา 2 กลุ่มแผนการเรียนเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอน การเลือกรายวชิา และเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษารวมท้ังปลูกฝังทัศนคติท่ีมีต่อ

วชิาชพีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต (CPA) ของนักศกึษา 

  2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต (CPA) ของนักศกึษา 2 กลุ่ม

แผนการเรียน 
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

         1. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

         แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให้คนมพีฤตกิรรมและยังกำหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ด้วย คนท่ีมี

แรงจูงใจสูงจะใช้ความพยามยามในการกระทำไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่คนท่ีมีแรงจูงใจต่ำจะไม่แสดงพฤติกรรม

หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระทำก่อนบรรลุเป้าหมาย โดยมีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไวห้ลากหลาย ดังนี้ 

   (จันทรานี สงวนนาม, 2553) ได้ให้ความหมายของคำว่าแรงจูงใจว่า แรงจูงใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความ

ตอ้งการ (Need) แรงขับ (Drivers) ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ส่วนเครื่องล่อหรือสิ่งจูงใจ (Incentives) เกิดจากการจูงใจ

ภายนอก เช่น การให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทน เป็นต้น เมื่อบุคคลเกิดความต้องการทำให้เกิดแรงขับ แรงขับท่ีเกิดขึน้จะ

ไปกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาด้วยการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพื่อสนอง

ความตอ้งการ 

  (สัมมา รธนิธย์, 2553) ได้ให้ความหมายของคำว่าแรงจูงใจว่า ความปรารถนาท่ีจะกระทำการใดๆ ท่ีคิดว่ามี

คุณค่าด้วยความเต็มใจของบุคคลในการท่ีจะอุทิศกายและใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยได้รับรางวัล

เป็นผลตอบแทนการกระทำนั้นๆ เป็นสิ่งจูงใจ (Incentives) ท่ีจะเป็นสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

ออกมา เช่น รางวัล คำชมเชย ให้เกิดแรงขับ คือ แรงผลักดันท่ีเกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลอันเนื่องมาจากความ

ตอ้งการ 

     2. แนวคิดเกี่ยวกับเหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant) คือ ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภา

วิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพพ.ศ.2547 มีอำนาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของงบ

การเงินและแสดงความเห็นต่องบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชงิเศรษฐกิจของผู้ใชง้บการเงิน 

  หลักเกณฑ์การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประกอบด้วย ด้านการฝึกหัดงาน ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้

ฝึกหัดงานและมีประสบการณ์ในการทำงานสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี และมีชั่วโมงฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 

3,000 ชั่วโมง ด้านการทดสอบความรู้ แบ่งเป็น 6 วชิา คือ วชิาการบัญช ี1   วชิาการบัญช ี2 วชิาการสอบบัญช ี1 วชิาการ

สอบบัญช ี2 วิชากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 และวิชากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ

บัญชี 2 ซึ่งแต่ละวชิาต้องมคีะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสามารถเก็บผลสะสมการทดสอบผลการทดสอบแต่ละ

วิชาท่ีสอบผ่านมาแล้วได้ไม่เกิน 4 ปีนับจากวันท่ีผ่านการทดสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 1,000 บาท และ

จำนวนคร้ังการเปิดรับสมัครสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตปีละไม่นอ้ยกว่า 2 คร้ัง (สภาวชิาชพีบัญชฯี, 2565) 

    3. แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งจูงใจและการสนับสนุน 

  (Victor Vroom, 1964) วรูม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานกับรางวัลตอบแทน พบว่าบุคคลจะเลือกรับรู้

ความคาดหวังรางวัลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคคลจะเลือกทำงานในระดับท่ีผลงานออกมาได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด 

บุคคลจะทำงานหนักถ้าเขาคาดหวังว่าความพยายามของเขาจะนำไปสู่รางวัลท่ีเขาต้องการ โดยมีองค์ประกอบ 3 

ประการ ดังนี้ 1.ความคาดหวัง (Expected) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามในการทำงานกับผลงานท่ีเกิดขึ้น 

คือ การท่ีบุคคลประเมินความเป็นไปได้ว่าถ้ามีความพยามยามเพิ่มมากขึ้นหรือทำงานหนักขึ้นจะนำไปสู่ผลงานท่ีดีขึ้น 2.

สิ่งท่ีเป็นเคร่ืองมือ (Instrumentality) คือ การรับรู้และหวังผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการมีความพยามยามเพิ่มขึ้นจะนำไปสู่

รางวัลตอบแทนท่ีต้องการ 3.ความชอบพอ (Valence) เป็นความต้องการภายในตัวบุคคล คือ คุณค่าของรางวัลหรือ

ความชอบพอในรางวัล ซึ่งองค์ประกอบท้ัง 3 ประการนี้ เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจโดยต้องสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็น

กระบวนการ คือ การจูงใจในการเข้ารับการทดสอบนั้นเพิ่มขึ้นจากการท่ีบุคคลมีความคาดหวังในการทดสอบของตนนั้น
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คือรู้ว่าความสามารถของตนจะนำพาไปสู่ผลงานท่ีดีและรับรู้ว่าอะไรคือรางวัลตอบแทนสำหรับผลงานท่ีดีขึ้นหรือรับรู้ว่า

จะได้รับรางวัลนั้นแล้วจะชอบพอรางวัลนั้นด้วยเมื่อบุคคลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบนี้แล้วจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ

เข้ารับการทดสอบซึ่งจะไปกระตุ้นความพยามยามให้สูงขึ้นอีก การจูงใจในการทดสอบเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องไม่มีท่ี

สิน้สุดของเขาจะนำไปสู่รางวัลท่ีเขาต้องการในด้านรายรับหรือตำแหน่งท่ีสูงขึ้นและระดับผลผลิตของบุคคลใดจะมากหรือ

น้อยขึ้นอยู่กับแรงผลักดัน 3 ประการ คือ 1.เป้าหมายของบุคคลนั้น 2.ความเข้าใจหรือการรับรู้ในความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลผลิตและการประสบความสำเร็จในการเข้ารับการทดสอบ และ3.การรับรู้ความสามารถของเขาว่าจะมีอิทธิพลมาก

นอ้ยเพยีงใดต่อความสามารถในการเข้าทดสอบ 

  (เรียม นมรักษ์, 2558) ศึกษาปัจจัยครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภค

อาหารในผู้สูงอายุภาวะน้ำหนักเกินอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม พบว่าครอบครัวเป็นระบบเปิดและมีความสัมพันธ์กับ

ระบบภายนอกดังนั้นพฤติกรรมของสมาชกิคนหนึ่งย่อมมอีิทธิพลต่อสมาชกิคนอ่ืนๆ ในครอบครัวเพราะครอบครัวเป็น

ระบบท่ีประกอบด้วยระบบย่อยๆ คือ ระบบแห่งบุคคลระบบย่อยของสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องซึ่งเกิดจากการรวมตัว

ของบุคคลเขา้ด้วยกันเกิดเป็นระบบใหม่ท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะของแต่ละบุคคล 

  (Charron & Lowe, 2009) กล่าวว่าผู้ท่ีจบการศึกษาใหม่จะมองว่าการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตไม่มี

แรงกดดันและเวลาท่ีตายตัว ตัวอย่างเช่น การสอบในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถเลื่อนออกไปได้และการ

ตัดสนิใจในการเลอืกอาชพีอาจขึน้อยู่กบัครอบครัวอกีด้วย 

  (Erikson, 1963) กล่าวว่าในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นมีแนวโน้มท่ีจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสังคมในการตัดสินใจ

โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนในการตัดสินใจทำงานในสายงานอาชีพรวมไปถึงอิทธิพลจากเพื่อนในการกระตุ้นให้เข้ารับการ

ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 

     4. งานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

   (ธนนนท์ อุทัยนูน, 2564) ศึกษาแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ของนัก

บัญชีในกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศอายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษา 

จำนวนคร้ังการเข้าทดสอบ ต่างกันทำให้แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่างกัน ส่วนด้าน

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าทดสอบและปัจจัยด้านการสนับสนุนในการทดสอบความรู้ลักษณะข้อสอบ

จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่านการทดสอบและด้านความต้องการของมนุษย์มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับ

การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชภีาษอีากรของนักบัญชใีนกรุงเทพมหานคร 

 (ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้าน

ประสบการณ์ทำงาน และด้านจำนวนคร้ังท่ีเข้ารับการทดสอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ในขณะท่ีปัจจัยด้านเพศ ด้านเกรดเฉลี่ย และด้านระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับ

การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 

  (ศิริวรรณ พูลเขตกิจและคณะ, 2563) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศ

ไทย พบว่าปัจจัยด้านการพัฒนา ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ด้านทักษะทางวิชาชีพและด้านหลักพื้นฐานของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งผลเชงิบวกต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีท่ีมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมี

คุณภาพถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน

การบัญชแีละมาตรฐานรายงานทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการมีทักษะทางวชิาชีพต่างๆ รวมท้ังผู้สอบบัญชภีาษี
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อากรควรปฏบัิตติามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้สอบบัญชจีะส่งผลให้การปฏบัิตงิานมคีุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากขึ้นและนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน 
 

กรอบแนวคิดในการวจิัย: 

 

 

 

 
   สมมุติฐานการวจิัย : 

  Ho : กลุ่มนักศึกษาแผนการเรียน 4 ปี มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แตกต่างกัน กับกลุ่มนักศึกษาแผนการเรียนเทียบโอน 

  H1 : กลุ่มนักศึกษาแผนการเรียน 4 ปี มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ไม่แตกต่างกัน กับกลุ่มนักศึกษาแผนการเรียนเทียบโอน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีชัน้ปีสุดท้ายคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จำนวน 141 คน (กองการศึกษาตาก, 2565) เลือก

ตัวอย่ างแบบเจาะจง ซึ่ งมี ผู้ ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้ น 122 คน ประกอบด้ วย กลุ่ มนักศึกษาแผนการเรียน 

4 ป ีจำนวน 51 คน และกลุ่มนักศกึษาแผนการเรียนเทียบโอน จำนวน 71 คน  

    เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม เพื่อวัดแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป และส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน

การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี1 ด้านหลักเกณฑ์วธีิการและเงื่อนไขการเข้ารับ

การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต และด้านท่ี2 ด้านสิ่งจูงใจและการสนับสนุนเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต การศึกษาคร้ังนี้ ใช้แบบสอบถามแบบ Likert Scale 5 ระดับ(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) โดยนำ

แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหาข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50-1.00 

มคี่าความเท่ียงตรงถือว่าใช้ได้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2558) ซึ่งแบบสอบถามทุกข้อคำถามอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 แสดง

ให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและทดสอบค่าความเชื่อมั่นกับนักศกึษาการบัญชีกลุ่มอื่นจำนวน 30 

คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบเพื่อทดสอบความสอดคล้องกันของข้อคำถามโดยใช้ค่า

สัมประสิทธ์ิครอนบาค (Cronbach's Alpha) โดยจะตอ้งมคี่าไม่นอ้ยกว่า 0.70 (Nunnally and Bernstein, 1994) ผลการ

วิเคราะห์พบว่า ทุกข้อคำถามมีค่าระดับความเชื่อมั่นอยู่ ในระดับเกินกว่า 0.70 ได้แก่ ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่ากับ 0.81 ส่วนด้านสิ่งจูงใจและการสนับสนุนเข้ารับการ

ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเท่ากับ 0.92 

 

 

- ดา้นหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขฯ  

   การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

- ดา้นสิ่งจูงใจและการสนับสนุน  

   การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

แรงจูงใจในเข้ารับ 

การทดสอบเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ของนักศึกษา 
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     การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางอเิล็กทรอนกิส์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณค่าสถิติในงานวิจัย  

(ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2550) ดังนี้  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentages) ใช้วเิคราะห์ตัวแปร

ท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ผลการเรียน แผนการ

เรียน ประสบการณ์ฝึกงานทางวิชาชีพ ส่วนค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัว

แปรท่ีมีระดับเชิงปริมาณได้แก่ ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

และด้านส่ิงจูงใจและการสนับสนุนเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชภีาษีอากร 

 สถิตเิชงิอนุมาน (Inference Statistics) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มแผนการเรยีน 4 ปี 

กับกลุ่มแผนการเรียนเทียบโอนโดยการทดสอบค่า (Independent Sample t-Test) 
 

ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นนักศึกษาเพศหญิง 

มีอายุน้อยกว่า 23 ปี มากท่ีสุด 94 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาเป็นอายุ 23-25 ปี 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 

ระดับผลการเรียนอยู่ระหว่าง 3.01-3.50 มากท่ีสุด จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 รองลงมามีผลการเรียน

ระดับ 2.51-3.00 จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 และมีระดับผลการเรียน 3.51-4.00 จำนวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.40 และมีระดับผลการเรียน 2.01-2.50 จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 มีระดับผลการเรียนต่ำกว่า

หรือเท่ากับ 2 น้อยท่ีสุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 แผนการเรียนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

นักศกึษาท่ีเลอืกแผนการเรียนเทียบโอนมีมากท่ีสุดจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 และรองลงมาเป็นนักศกึษาท่ี

เลือกแผนการเรียน 4 ปี จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 ด้านประสบการณ์ฝึกงานทางวิชาชีพพบว่า ส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาที่เลอืกแผนฝึกงานทางวิชาชีพมากที่สุดจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 และรองลงมาเป็นนักศึกษา

ท่ีเลอืกแผนฝึกสหกิจศกึษาจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 

   ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จำนวน 2 ด้าน โดยจำแนก

ออกเป็น ด้านท่ี 1 ด้านหลักเกณฑ์วธีิการและเงื่อนไขการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และด้าน

ท่ี 2 ด้านสิ่งจูงใจและการสนับสนุนเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตามตารางท่ีปรากฏดังนี้ 
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  จากตารางท่ี 1 พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (CPA) ด้าน

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มากท่ีสุด คือ การท่ีสภา

วิชาชีพบัญชีฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเก็บผลการสอบผ่านแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ( x = 4.09, S.D. = 0.67) 

รองลงมาเป็นเกณฑ์การสอบผ่านท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนดไว้คือร้อยละ 60 ( x = 4.03, S.D. = 0.76) เกณฑ์

จำนวนวิชาที่ตอ้งเข้ารับการทดสอบและสอบผ่านจำนวน 6 วชิา ( x = 3.99 , S.D. = 0.64) เกณฑ์การเก็บชั่วโมงการ

ฝึกหัดงาน 3,000 ชั่วโมง ภายใน 5 ปี ( x = 3.98, S.D. = 0.65) เกณฑ์การเปิดเข้ารับการทดสอบไม่น้อยกว่าปีละ 2 

คร้ัง ( x = 3.91, S.D. = 0.84) และน้อยท่ีสุดคือหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวิชาละ 1,000 บาท ( x = 

3.98, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจโดยรวมด้านหลักเกณฑ์วธีิการและเงื่อนไขพบว่า มคี่า ( x = 3.98, S.D. = 

0.52) 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ด้านหลักเกณฑ์

วธีิการฯ 
ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต (CPA) 

ค่าเฉล่ีย 

x  

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ

การแปล

ผล 

ลำดับ

ความ 

สำคัญ 

- เกณฑ์การเก็บชั่วโมงการฝึกหัดงาน 3,000 ชั่วโมง ภายใน 5 ป ี 3.98 0.65 มาก 4 

- เกณฑ์ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวิชาละ 1,000 บาท 3.53 0.84 มาก 6 

- เกณฑ์การสอบผ่านที่สภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนดไว้คือร้อยละ 60 4.03 0.76 มาก 2 

- เกณฑ์การเปิดเข้ารับการทดสอบไม่น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง 

- เกณฑ์การเก็บผลการสอบผ่านแล้วเป็นระยะเวลา 4 ป ี

- เกณฑ์จำนวนวิชาที่ตอ้งเข้ารับการทดสอบและสอบผ่านจำนวน 6 วิชา 

โดยรวม 

3.91 

4.09 

3.99 

3.98 

0.84 

0.67 

0.64 

0.52 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

5 

1 

3 

 

 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต (CPA) ด้านสิ่งจูงใจและการ

สนบัสนุนฯ 

ด้านสิ่งจูงใจและการสนับสนุนเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี  

รับอนุญาต (CPA) 

ค่าเฉลี่ย 

x  

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับการ

แปลผล 

ลำดับ

ความ 

สำคัญ 

- อาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถสรา้งรายได้ 4.14 0.56 มาก 3 

- อาชีพผู้สอบบัญชีรับอนญุาตสามารถสร้างโอกาสและเห็นคุณค่าในตัวเอง   4.22 0.55 มากที่สุด 2 

- อาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่งผลให้ตนประสบความสำเร็จในชีวิต 4.29 0.56 มากที่สุด 1 

- ครอบครัวท่านสนับสนุนใหท้่านเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

- เพื่อนๆ เป็นแรงผลักดันที่ทำให้อยากสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

โดยรวม 

4.08 

4.00 

4.07 

0.69 

0.69 

0.51 

มาก 

มาก 

มาก 

4 

5 
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  จากตารางท่ี 2 พบว่านักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ด้าน

สิ่งจูงใจและการสนับสนุนเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มากท่ีสุด คือ อาชีพผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตส่งผลให้ตนประสบความสำเร็จในชีวิต ( x = 4.29, S.D. = 0.56) รองลงมาอาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สามารถสร้างโอกาสและเห็นคุณค่าในตัวเอง ( x = 4.22, S.D. = 0.55) อาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถสร้าง

รายได้ ( x = 4.14, S.D. = 0.56) ครอบครัวท่านสนับสนุนให้ท่านเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

( x = 4.08, S.D. = 0.69) และน้อยท่ีสุดคือ เพื่อนๆ เป็นแรงผลักดันท่ีทำให้อยากสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

( x = 4.00, S.D. = 0.51) ตามลำดับ แต่เมื่อพิจารณาแรงจูงใจโดยรวมด้านสิ่งจูงใจและการสนับสนุนเข้ารับการ

ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตพบว่ามีค่า ( x = 4.07, S.D. = 0.51) 

  เมื่อเปรียบเทียบผลของแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมท้ัง 2 ด้าน

พบว่า นักศึกษาให้ความสนใจกับด้านแรงจูงใจด้านสิ่งจูงใจและการสนับสนุนมากท่ีสุดท่ี ( x = 4.07, S.D. = 0.51) 

รองลงมาเป็นด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ท่ี 

( x = 3.98, S.D. = 0.52) 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิเคราะห์แบบ (Independent Samples t-Test) พบว่า กลุ่ม

นักศึกษาแผนการเรียนเทียบโอนมีแรงจูงใจเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 

( x = 3.85, S.D. = 0.87) และรองลงมาเป็นกลุ่มนักศึกษาแผนการเรียน 4 ปี ท่ีมีแรงจูงใจเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต (CPA) มีค่าเท่ากับ ( x = 3.53, S.D. = 0.78) ผลการทดสอบความแปรปรวนของแรงจูงใจในการเข้า

รับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเข้ารับการทดสอบเป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ได้ค่า F= 0.69 และ ได้ค่า p= 0.41 และด้านสิ่งจูงใจและการสนับสนุนในเข้ารับการ

ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต (CPA) ได้ค่า F= 15.70 และ ได้ค่า p= 0.00  

  ความแปรปรวนของแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (CPA) ระหว่างกลุ่ม

นักศึกษาแผนการเรียนเทียบโอนกับกลุ่มนักศึกษาแผนการเรียน 4 ปี มีความแตกต่างกัน จึงได้ค่าสถิติทดสอบ  

t= 2.06 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 95 และ p= 0.042 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มนักศึกษาแผนกาเรียนเทียบโอนและกลุ่มนักศึกษา

แผนการเรียน 4 ปี มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต  (CPA) ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มนักศกึษาแผนการเรียน 4 ปี กับกลุ่มนักศกึษาแผนการเรียนเทียบโอน 

หมายเหต:ุ * มนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

กลุ่มนักศึกษา 

แผนการเรียน 4 ป ี

n = 51 

กลุ่มนักศกึษา 

แผนการเรียนเทียบ

โอน 

n = 71 

ผลการทดสอบ 

ความ

แปรปรวน 

t Sig. 

x  S.D. x  S.D. F P 

ด้านหลักเกณฑ์วิธกีารและเงื่อนไขฯ 3.79 0.43 4.13 0.55 0.69 0.41 3.61 0.000* 

ด้านสิ่งจงูใจและการสนับสนุนฯ 3.94 0.34 4.16 0.58 15.70 0.00 2.12 0.017* 

โดยรวม 3.53 0.78 3.85 0.87 0.37 0.54 2.06 0.042* 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของนักศึกษาสาขาการ

บัญชชีั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก พบว่านักศึกษาให้ความสำคัญกับแรงจูงใจในการ

เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ด้านสิ่งจูงใจและการสนับสนุนฯ มากกว่า ด้านหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธนนนท์ อุทัยนูน, 2564) 

ท่ีกล่าวว่าด้านหลักเกณฑ์วธีิการและเงื่อนไขการเข้าทดสอบและปัจจัยด้านการสนับสนุนในการทดสอบความรู้ลักษณะ

ข้อสอบจำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่านการทดสอบและด้านความต้องการของมนุษย์มีผลต่อแรงแรงจูงใจใน

การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรของนักบัญชีในกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปริ

ยาภัทร เล็กประยูร, 2559) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุด้านประสบการณ์ทำงานและด้านจำนวนคร้ังท่ีเข้ารับ

การทดสอบส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต จากผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใน

การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก กลุ่มนักศึกษาแผนการเรียน 4 ปี กับกลุ่มนักศึกษาแผนการเรียนเทียบโอนมี พบว่า

กลุ่มนักศึกษาแผนการเรียนเทียบโอนมีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มากกว่า

กลุ่มนักศึกษาแผนการเรียน 4 ป ีนักศกึษาให้ความสำคัญกับสิ่งจูงใจด้านสิ่งจูงใจและการได้รับการสนับสนุนมากกว่า

ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขฯ และพบว่าสิ่งท่ีเป็นแรงจูงใจสำหรับนักศึกษามากท่ีสุดคืออาชีพผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตส่งผลให้ตนประสบความสำเร็จในชวีิต ผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน

การสอน การเลอืกรายวชิาในแผนการเรียนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษารวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ

ท่ีมีต่อวิชาชพีให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การจัดทำบัญชีของเกษตรกร ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่อ

อาชีพการเกษตร จังหวัดตาก  

Farmers’ bookkeeping in the project takes children home to carry on the 

agricultural profession, Tak Province 
 

ยพรัตน ์อิ่มพทิักษ์1* และ ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว1 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีของเกษตรกร และศึกษาแนวทางในการ

พัฒนาระบบบัญชท่ีีเหมาะสมสำหรับเกษตรกร ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

จังหวัดตาก โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

จังหวัดตาก จำนวน 35 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัญหาการจัดทำบัญชีของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยเกษตรกรท่ีมีการจัดทำบัญชีอย่างตอ่เนื่องมีจำนวนนอ้ย เกษตรกรมีความรู้และความสามารถในการจัดทำบัญชียัง

ไม่เพียงพอ และยังขาดเคร่ืองมอืหรือระบบบัญชท่ีีเหมาะสม แต่มทัีกษะในการใชง้านโปรแกรมสเปรดชตีอาจเนื่องจาก

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สำหรับแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีท่ีเหมาะสมสำหรับเกษตร คือ  

1) การจัดให้มีการอบรมเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชี 2) การออกแบบระบบบัญชีอย่างง่ายท่ีทำด้วย

มือและการใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดทำบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) การสนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์และ

โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีทันสมัยในการจัดทำบัญชี 
 

คำสำคัญ: การจัดทำบัญช,ี เกษตรกร, จังหวัดตาก 
 

Abstract  
 The purpose of this research was to study problems and development on Farmers’ Bookkeeping in  

The Project takes children home to carry on the agricultural profession, Tak Province.  Data for this study was 

collected by questionnaires from 35 farmers.  The statistics procedures to examine the data were Frequency, 

Percentage, Mean and Standard Deviation.  The findings are as follows: Problems Bookkeeping of Farmers 

indicated at moderate level.  The only a small number of farmers regularly execute accounting tasks due to a 

lack of practical knowledge and skills to prepare accounts and there is a problem with the lack of tools or 

accounting system.  But they are skilled in using spreadsheet programs, probably because have a bachelor's 

degree. The guidelines for the development of an appropriate accounting system for agriculture are 1) training 

and importance of accounting 2) designing a simple manual accounting system and spreadsheet program in 

 
1 สาขาการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 63000 
1 Accounting Administration, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Techology Lanna – Tak, 

Tak, 63000 

*Corresponding author : Yopharat_dang@hotmail.com 
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bookkeeping and data analysis and 3) Including state-of-the-art computer and software programs for 

accounting. 
 

Keywords: Accounting system, Farmers, Tak Province 
 

บทนำ 

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของไทยถึงแมม้ีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคเกษตรกรรมของ

ไทยยังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูง เน่ืองจากครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้มรีายได้นอ้ย มีภาระหนีสู้ง 

มีการศึกษาต่ำ ทัศนคติในการทำการเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิม ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการเกษตรท้ังท่ีดิน

และชลประทาน อีกท้ังยังได้ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท้ังจากราคาน้ำมัน กระแสโลกาวิตน์ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลย ีรวมท้ังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครัวเรือนเกษตรมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตรในระยะยาวเพื่อช่วยเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตรภายหลังวิกฤติโควิด-19 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและท่ัวถึง 

พัฒนาทักษะของเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อให้เกษตรกรก้าวสู่การเป็นเกษตรกรมือ

อาชีพสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจรเท่าทันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

สนับสนุนเกษตรกรในการปรับตัวโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรท้ังท่ีดิน แหล่งน้ำ ระบบโลจิสติกส์ ช่องทาง

การตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมท้ังส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เกษตร และควรเพิ่มการพัฒนาทักษะและสนับสนุน

เกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยเงินทุน มาตรการภาษีท่ีดงึดูดและจูงใจในการทำธุรกิจเกษตร (กานต์ปพมิพ์  อรรภเจตน์, 2565) 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ “โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สาน

ต่ออาชีพการเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร และสหกรณ์เป็น

ศูนย์กลางส่งเสริมอาชพีเกษตรท่ีมั่นคงของคนรุ่นใหม่ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1) บรรลุ

นติิภาวะ อายุไม่เกิน 50 ปี 2) เป็นบุตร หลาน สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลท่ัวไป 3) มคีวามต้องการและความพร้อมท่ี

จะกลับไปทำอาชีพเกษตรท่ีบ้านเกิด และ 4) มี ท่ีดินหรือสามารถเช่าท่ีดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ คือ 1) อบรมการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีสนใจ (การปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ พร้อม

วางแผนการผลิต) 2) การสนับสนุนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์การผลิต แปรรูป และการตลาด 

3) เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ำเพื่อประกอบอาชพี 4) มีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลีย้ง แนะนำระหว่างการผลิต-

การตลาด และ 5) กลับสู่ออ้มกอดของครอบครัว มีเวลาดูแลตอบแทนบุพการ ีและมีรายได้ท่ีม่ันคง 

การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เกษตรกรตอ้งมกีารจดบันทึกกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ และที่สำคัญการ

บันทึกบัญชีตน้ทุนประกอบอาชีพ เพื่อการขอรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรทราบต้นทุนการผลิตท่ีแท้จรงิของ 

สามารถนำไปใชใ้นการวเิคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกำไรของตนเองได้ วางแผนการประกอบอาชีพ วางแผนกิจกรรม

ทางการเกษตร รู้เวลาท่ีเหมาะสม มองเห็นช่องทางในการลดตน้ทุนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและผลิต

ได้อย่างสมดุลตามกำลังของตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็งแก่ตนเอง

และครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (มนัญญา  ไทยเศรษฐ์, ออนไลน์) 
  สำหรับโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในจังหวัดตาก มผีู้สมัครเข้าร่วม

โครงการฯ ใน 9 อำเภอ มีสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กรเกษตรแม่ระมาด จำกัด สหกรณ์นิคม
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แม่ระมาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด สหกรณ์การเกษตรอุ้มผาง 

จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตาก จำกัด และ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัดการประชุมชี้แจงและจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการสร้าง

เครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ

เรียนรู้ร่วมกัน รวมท้ังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และได้

ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ช่องทางการจัดจำหน่าย แหล่งเงินทุน การแปร

รูปเพิ่มมูลค่าของสินค้า มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันอีกดว้ย  

อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดทำบัญชี และหน่วยงานต่างๆ  

ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพอย่างกว้างขวาง แต่พบว่า

จำนวนเกษตรกรทำบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างจรงิจังยังมีไม่มาก (วสันต์  กาญจนมุกดา และคณะ, 

2565) จากเหตุผลข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ตามโครงการนำ

ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชพีการเกษตร จังหวัดตาก เพื่อวัดระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดทำบัญชี 

และเพื่อเสนอเป็นแนวทางใการพัฒนาระบบบัญชท่ีีเหมาะสมสำหรับเกษตรกร นำไปสู่การจัดทำบัญชีท่ีมีประสิทธิผล 

เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาปัญหาในการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่อ

อาชีพการเกษตร จังหวัดตาก 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม ได้ให้คำนิยามท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกร

บางส่วนไวด้ังนี้ กิจกรรมทางการเกษตร หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนรูปเชงิชวีภาพและการเก็บเกี่ยวของสินทรัพย์

ชวีภาพเพื่อการขาย หรอืเพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพื่อเพิ่มจำนวนสนิทรัพย์ชวีภาพ 

  การบัญชสีำหรับเกษตรกร (สมานจิตต์  สินธุนาคร และคณะ, 2562) 

  ความหมายของเกษตรกร เกษตรกร (Farmer) หมายถึงผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพชืต่าง ๆ รวมทั้ง

การเล้ียงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้ รวมถึงการเพาะเล้ียงสัตว์ชนดิต่างๆ เพ่ือนำออกจาหน่ายเป็นอาหารหรือ

ตอ้งการผลผลิตจากสัตว์ หรอืเลีย้งไว้ใชง้าน 

  วัตถุประสงค์ในการทำบัญชีสำหรับเกษตรกร  

1) เพื่อบันทึกรายการค้าท่ีเกิดขึ้นตามลำดับและเป็นหลักฐานในการอ้างองิในการประกอบอาชพี 

2) เพื่อเป็นขอ้มูลในการตัดสนิใจของเกษตรกร เช่น การตัดสนิใจปลูกผลไม้เพิ่ม เลีย้งสัตว์เพิ่ม 

3) เพื่อควบคุมสินทรัพย์ของเกษตรกร เช่น สัตว์ใช้งาน เคร่ืองมอืเกษตรกร เครื่องจักร 

4) เพื่อป้องกันการทุจรติและขอ้ผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

5) เพื่อให้ทราบผลการดำเนนิงานและฐานะการเงินของเกษตรกร 
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            สมุดบัญชแีละประเภทบัญชท่ีีใช้ 

  1. สมุดบัญชท่ีีใช ้ได้แก่ สมุดรายวันท่ัวไป สมุดรายวันเงินสด และสมุดแยกประเภทท่ัวไป การบันทึกบัญชใีช้

ระบบเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) คือ จะบันทึกเป็นรายได้ต่อเมื่อได้รับเงินสดแลว้เท่านั้น 

            2. ประเภทบัญชท่ีีใช้ การบัญชสีำหรับเกษตรกร  แบ่งออกได้ดังนี ้

                  1. สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น เงินสด  เงินฝากธนาคาร สัตว์ใช้งาน ค่าเสื่อมราคาสะสม-สัตว์ใช้งาน  

สัตว์เพื่อขายคงเหลือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตร ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตร เรือนเพาะ

ชำ ค่าเสื่อมราคาสะสม-เรือนเพาะชำ คอกสัตว ์ค่าเสื่อมราคาสะสม-คอมสัตว์ โรงเก็บผลผลิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม-

โรงเก็บผลผลิต ท่ีดนิ 

                   2. หนี้สนิ ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้ เงินกู้ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

                   3. ส่วนของเจ้าของ ตัวอย่างเช่น ทุน เงินถอน 

                   4. รายได้ ตัวอย่างเช่น ขายสัตว์เพื่อขาย  ขายผลิตผลจากสวนผัก  ขายผลิตผลจากพชืไร่ ขายผลิตผล

จากสวนผลไม้  ขายผลิตผลจากสัตว์  ขายสัตว์เลีย้งเพื่อขาย ขายสัตว์ใช้งานท่ีไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ รายได้อื่น ๆ 

                   5. ค่าใชจ้่าย ตัวอย่างเช่น ค่าสัตว์เพื่อขาย ค่าอาหารสัตว ์ค่าพันธ์พชืพันธ์ไม ้ค่าเวชภัณฑ ์ค่าปุย๋ ค่าเช่ือ

เพลิง ค่าแรงงาน ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ค่าขนส่ง ดอกเบ้ียจ่าย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเสื่อมราคา-สัตว์ใช้งาน ค่าเสื่อม

ราคา-เรือนเพาะชำ ค่าเสื่อมราคา-คอกสัตว์ ค่าเสื่อมราคา-โรงเก็บผลผลิต 

  การบันทึกบัญชสีำหรับกิจการเกษตร                               

  เนื่องจากกิจการทางเกษตรมักจะมีรายการรับเงินและจ่ายเงินท่ีคล้ายกันเกิดขึน้บ่อยคร้ัง ดังนั้น เพื่อความ

สะดวกในการบันทึกบัญชีและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท นิยมใช้บันทึกรายการท่ีเกิดขึ้นในสมุดรายวัน 

เงินสด ซึ่งเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้น หลักการบันทึกบัญชีนิยมใช้เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) คือ บันทึกบัญชีเป็น

รายได้ต่อเมื่อได้รับเงินสดเท่านั้น และวิธีปฏบัิตกิารบันทึกบัญชเีช่นเดียวกับกิจการค้าท่ัวไป 

  งบการเงิน หมายถึง งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบดุล เพื่อแสดงฐานะการดดำเนินงานท่ีถูกต้อง และ

สินทรัพย์ตามสภาพท่ีแท้จริง และจะต้องมีการปรับปรุงการคิดค่าเสื่อมราคาสัตว์ใช้งาน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเกษตร และค่าเสื่อมราคาอาคาร งบการเงินของเกษตรควรใช้งวดบัญชีตามฤดูกาลของผลิตผล เมื่อเก็บ

เกี่ยวและจำหน่ายผลิตผลได้เรียบร้อยแล้ว 

  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  วสันต์  กาญจนมุกดา และคณะ (2565) ได้ศกึษาเร่ือง การทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง พบว่า 1) สภาพและการจัดทำบัญชคีรัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ของเกษตรกรในด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ด้านความเข้าใจการจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้านความรู้คู่คุณธรรม  

ด้านความพอประมาณ และด้านความมีเหตุผล 2) รูปแบบการพัฒนาบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงในด้านการคำนวณต้นทุนในการประกอบอาชพี ด้านรูปแบบการ

พัฒนาบัญชีครัวเรือน ด้านรายรับและด้านการออมเงินอยู่ในระดับมาก และ 3) การพัฒนาบัญชีครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ด้านรูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชี

ครัวเรือนด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการปฏิบัติในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ด้านการส่งเสริมองค์

ความรู้การทำบัญชีครัวเรือนและด้านทักษะการคิดหลักบัญชีของบัญชีครัวเรือน สำหรับการส่งเสริมการจัดทำบัญชี

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง ควรขับเคลื่อนเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบายเพื่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของเกษตรกร 
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  ปาริชาติ  มณีมัย และคณะ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดทำบัญชีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 

กรณศีึกษาเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่า

มีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ท่ีจัดทำบัญชีและนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการเงินตามแนวทาง  

เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสำคัญคือเกษตรกรยังมีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอในการจัดทำบัญชี  

อีกท้ังยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีอย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรขยายการ  

ให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีไปสู่กลุ่มบุตรหลานของครอบครัวเพื่อเป็นผู้จัดทำบัญชีของครัวเรือน และควร  

จัดการระบบการให้คำปรึกษาและติดตามท่ีมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดทำและใช้  

ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชอีันจะนำไปสู่การบริหารให้เกิดสมดุลทางการเงินได้อย่างแท้จริง 

  ชลกนก  โฆษิตคณิน (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชี

วิสาหกิจจชุมชน จังหวัดนครปฐม พบว่าระดับปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของผู้จัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการศึกษาต่างกันให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาทุกด้านแตกต่างกัน ผู้จัดทำ

บัญชีท่ีจบสาขาวิชาบริหารมีปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบัญชีด้านความรู้ความสามารถ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี

และด้านเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏบัิติงานมากกว่าผู้จัดทำบัญชีท่ีจบสาขาวชิาบัญช ีส่วนประเด็นปัญหาด้านความร่วมมือและ

ประสานงาน ผู้จัดทำบัญชีท่ีมีสาขาวิชาต่างกันมีประเด็นปัญหาท่ีไม่แตกต่างกัน และผู้จัดทำบัญชีท่ีมีประสบการณ์ทำงาน

ต่างกันให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  

  สุนยี์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ (2560) ได้ศกึษาเร่ือง การศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชคีรัวเรือนอย่าง

ยั่งยืนของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของ

เกษตรกร พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเคยทำบัญช ีร้อยละ 34 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีของเกษตรกร ประกอบด้วย 1) การตระหนักถึงปัญหา 2) หาหนทางเพื่อแก้ไข 

3) เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ และ 4) การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เกษตรกรท่ียังคงบันทึกบัญชีอยู่ไม่มีปัญหาในการ

จัดทำจึงยังทำได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีพบปัญหาในการบันทึก ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหรือช่วย

แก้ปัญหา จึงเลิกบันทึก เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำบัญชี

ครัวเรือนของเกษตรกรขาดสองขั้นตอน อันได้แก่ การประเมินทางเลือก และการติดตามและประเมนิผล หากรัฐบาล

หรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเพิ่มการประเมินทางเลอืกให้เกษตรกร เช่น การเพิ่มทางเลือกของสมุดบัญชใีห้กับเกษตรกร และ

เพิ่มขัน้ตอนการติดตามและประเมินผลหลังการอบรม การจัดทำบัญชขีองเกษตรกรน่าจะดำเนินไปอย่างยั่งยืนได้ 

  จากหลักการแนวคิดและงานวจิัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวจิัยดังภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

ตัวแปรตน้ / ตัวแปรอสิระ 

ปัญหาในการจัดทำบัญชีของเกษตรกร 

1) ด้านความรู้ความสามารถทางการบัญช ี

2) ด้านเอกสารและวธีิการทางบัญช ี

3) ด้านความร่วมมือและประสานงาน 

4) ด้านเครื่องมือท่ีใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

ตัวตาม 

การจัดทำบัญชี 

- การฝึกอบรมด้านการทำบัญชี 

- ประสบการณ์ในการทำบัญชี 

- วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี 

- ความตอ้งการใชง้านระบบบัญชี 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร เกษตรกรท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

จังหวัดตาก จำนวน 64 ราย (กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2563) 

อำเภอ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

1. เมอืงตาก 14 

2. วังเจ้า 5 

3. สามเงา 4 

4. บ้านตาก 5 

5. แม่ระมาด 9 

6. อุม้ผาง 4 

7. พบพระ 8 

8. แม่สอด 12 

9. ท่าสองยาง 3 

รวม 64 
   

2. กลุ่มตัวอย่าง กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความ

เชื่อม่ันร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรอืท่ีระดับนัยสำคัญ 1.05 

    n  =    N 

     1 + Ne2 

   เมื่อ  N =  จำนวนของประชากร 

   N  =  จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

   e2  =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

   แทนค่า  n  =        64 

     1 + 64(0.05)2 

     = 55.17 
 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 55.17 ตัวอย่าง สำหรับการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยกำหนดขนาดตัวอย่างเป็น 60 

ตัวอย่าง 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามเร่ือง การจัดทำบัญชีของเกษตรกร ตามโครงการนำ

ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดตาก แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราวัดของ ลิเคิ ร์ท (Likert Scale) โดยแบ่ง

แบบสอบถาม ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้ 

  ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน 
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การฝึกอบรม เครื่องมือในการบันทึกบัญชี การใช้สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี แหล่งเงินทุนในการ

ประกอบอาชพี วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี และความตอ้งการใชง้านระบบบัญช ี

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชี ได้แก่ ปัญหาด้านความรู้ 

ความสามารถของผู้จัดทำบัญชี ปัญหาด้านเอกสารและวิธีการบัญชี ปัญหาด้านความร่วมมือและการประสานงาน 

ปัญหาด้านเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นคำถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 

ระดับ คือ 5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย และ 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 คำถามปลายเปิด (Open Ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

  การกำหนดเกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในแบบสอบถาม ตอนท่ี 4 

ดังนี้ ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยท่ีสุด 1.51-2.50 = น้อย  2.51-3.50 = ปานกลาง  3.51- 4.50 = มาก  

4.51-5.00 = มากที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด,2547) 

  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์หลักสูตรการบัญชี 1 ท่าน อาจารย์หลักสูตรการจัดการ 1 ท่าน 

และ อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 ท่าน ตรวจสอบ หลังจากนั้นนำแบบสอบถามไปปรับปรุง

แก้ไขให้ถูกตอ้งและครอบคลุมเนื้อหา 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจำนวนของเกษตรกรท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลาน

เกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดตาก มีจำนวนท้ังสิ้น 64 คน ผู้วิจัยก็ได้เร่ิมเก็บข้อมูลจากจำนวน

เกษตรกร โดยใช้แบบสอบถาม การเก็บรวบรวม แบบสอบถามในคร้ังนี้มีจำนวนท้ังสิ้น 60 ฉบับ ได้รับคืนมาท้ังหมด 

35 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 54.69 ของจำนวนท้ังสิ้น 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล  

  1. สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation: S.D.)  

ผลการศึกษา 

 1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพหลักค้าขาย อาชีพเสริมด้านการเกษตร ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 1 - 5 ปี มีรายได้

เฉลี่ยจากการเกษตรต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ทำการเกษตด้านพืชเป็นผักผลไม้ และข้าว 

ด้านประมง เป็นการเลี้ยงปลาและกุ้ง ด้านปศุสัตว์ เป็นการเลีย้งไก่ เป็ด โคเนื้อและสุกร สิ่งท่ีตอ้งการให้สนับสนุนเป็น

ด้านความรู้/เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน และช่องทางการจำหน่าย โดยมีรูปแบบการสร้างอาชีพการเกษตรเป็นเกษตร

อนิทรีย์ รองลงมาเป็นเกษตรผสมผสาน 

  2. ด้านการจัดทำบัญชี 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมการทำบัญชี ร้อยละ 54.50 ยังไม่มีประสบการณ์ในการ

จัดทำบัญชี ร้อยละ 45.50 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการจัดทำบัญชีและใช้เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีร้อยละ 

72.70 ส่วนใหญ่มีการจัดทำเอกสารทางการค้า เป็นบิลเงินสด รองลงมาเป็น ใบสำคัญรับเงิน ใบส่งของ ทะเบียนคุม

ค่าแรงงาน ทะเบียนคุมสินค้าและวัตถุดิบ และสมุดบัญชีครัวเรือน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่มีการจัดทำเอกสาร

ประกอบการทำบัญชี ร้อยละ 27.30 สำหรับแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรมาจากเงินทุนของตนเองและ

ครอบครัว ร้อยละ 90.90 และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินร้อยละ 27.30 และจัดหาเงินทุนจากกลุ่มสมาชิก 
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ร้อยละ 9.10 ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำบัญชีเพื่อใช้ในการควบคุมรายรับ-รายจ่าย 

รองลงมาคือ เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนและวางแผนกำไร เพื่อใช้ในการพยากรณ์  วางแผนการใช้จ่ายเงิน  

เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และเพื่อใช้ในการแสดงรายการยื่นเสียภาษี ตามลำดับ นอกจากนั้นผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ยังมีความต้องการจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือการจัดทำบัญชีด้วยมือ และการ

ทำบัญชผี่านแอพพลิเคชช่ันผ่านมือถือ แต่สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ียังไม่ได้ประกอบอาชีพการเกษตรอย่างจริงจัง

ยังไม่มคีวามตอ้งการใชร้ะบบบัญชี 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชี 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชี 

ประเด็นปัญหา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดา้นความรู้ความสามารถของผู้จัดทำบัญชี 3.25 1.2412 ปานกลาง 

1.1 ขาดความรูค้วามเข้าใจในการจัดทำบัญชี 3.36 1.0269 ปานกลาง 

1.2 ขาดความสามารถในการจดัทำบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 3.64 1.1201 มาก 

1.3 ขาดความสามารถในการจดัทำเอกสาร 3.64 1.1201 มาก 

ประกอบการบันทึกบัญชไีด้อย่างถูกต้องและครบถ้วน    

1.4 ไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชหีรือ 2.36 1.3618 ปานกลาง 

การใช้ประโยชน์จากการจัดทำบญัชี    

2. ดา้นเอกสารและวิธีการทางการบัญช ี 3.52 0.8488 มาก 

2.1 เอกสารท่ีใชใ้นการบันทึกบัญชมีปีริมาณมาก 3.45 0.8202 ปานกลาง 

2.2 การบันทึกรายการค้าอย่างสม่ำเสมอ 3.27 0.9045 ปานกลาง 

2.3 การจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย/งบกำไรขาดทุน 3.82 0.8739 มาก 

2.4 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน 3.82 0.8739 มาก 

3. ดา้นความร่วมมอืและการประสานงาน 2.97 0.7282 ปานกลาง 

3.1 ความร่วมมือของสมาชกิ/ครอบครัว 2.91 0.8312 ปานกลาง 

3.2 การตดิตามประสานงานของหน่วยงานต่างๆ  2.91 0.8312 ปานกลาง 

ท่ีแนะนำการจัดทำบัญช ี    

3.3 การประสานงานความร่วมมอืกับเครอืข่ายในการจัดทำบัญชี 3.09 0.5394 ปานกลาง 

4. ด้านเครื่องมอืที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน    

4.1 ความพร้อมของเครื่องมือท่ีใชใ้นการจัดทำบัญชี  3.09 0.5394 ปานกลาง 

เช่น สมุดบัญช ีคอมพวิเตอร์ เป็นต้น    

รวม 3.26 1.0287 ปานกลาง 

   จากตารางท่ี 1 พบว่าระดับความคิดเห็นต่อปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ประกอบดด้วย ปัญหาด้านเอกสารและวิธีการทางการบัญชี มคีวามคิดเห็นระดับมาก สำหรับปัญหา
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ด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดทำบัญชี และปัญหาด้านความร่วมมือ

และการประสานงาน มคีวามคิดเห็นในระดับปานกลาง  

สรุปผลและอธิปรายผล 

  การจัดทำบัญชีของเกษตรกรตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  

จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ตามโครงการนำลูกหลาน

เกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดตาก พบว่าศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีของเกษตรกรอยู่ใน

ระดับปานกลาง ต่างจากผลงานของ ชลกนก  โฆษิตคณิน (2560) ท่ีศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ

พัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่าผู้ทำบัญชีมรีะดับความคิดเห็นต่อปัญหาในการจัดทำ

บัญชีระดับมาก อาจเนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

จังหวัดตาก ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จึงทำให้มีพื้นฐานเบือ้งตน้ในการทำบัญช ีและเห็นถึงประโยชน์ของ

การจัดทำบัญชี แต่เกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีจัดทำบัญชีและนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน

สอดคล้องกับ ปาริชาติ  มณีมัย และคณะ (2561) สำหรับปัญหาในการจัดทำบัญชีของเกษตรท่ีพบว่ามีปัญหาระดับ

มาก ประกอบด้วยปัญหาด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดทำบัญชี คือ ขาดความสามารถในการจัดทำบัญชีได้อย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน และขาดความสามารถในการจัดทำเอกสาร และด้านเอกสารและวิธีการทางการบัญชี คือ  

การจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย การจัดทำงบกำไรขาดทุน และการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน เกษตรกรส่วนใหญ่ 

มคีวามตอ้งการใชง้านระบบบัญชท่ีีง่ายต่อความเข้าใจ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ สุนยี์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ (2560)  

  ในปัจจุบันเกษตรกรจังหวัดตากบางรายใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดทำบัญชี ท่ีสามารถดาวน์โหลดมาได้ใช้

งานฟรีจากอินเตอร์เน็ต แต่มีข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น จำกัดผู้เข้าใช้งาน จำกัดพื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมูล หรือจำกัด

ระยะเวลาในการใช้งาน เป็นต้น จึงอยากให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนโปรแกรมบัญชีอย่างง่าย หรือการ

ออกแบบระบบบัญชีโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต เพื่อใช้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถนำมาใช้บันทึกบัญชีและวิเคราะห์

ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

  งานวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจังหวัดตาก 

และควรศกึษาหรือออกแบบระบบบัญชท่ีีเหมาะสมสำหรับเกษตรกรโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์สเปรดชดี โปรแกรม

จัดการข้อมูล หรือแอพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีได้สะดวกและมีข้อมูลทางการบัญชี

การเงินท่ีสามารถนำไปใชใ้นการวางแผนและตัดสนิใจประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง 

กติติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัด

ตาก และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก ท่ีได้เสียสละเวลาอันมีค่า ท่ีช่วยเหลือและอำนวยความ

สะดวกให้กับผู้วิจัยในการเก็บรวบรมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมท้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนในการดำเนนิงานวจิัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การประเมินจัดอันดับตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการตัดสนิใจซื้อโดยใช้เทคนิค TOPSIS 

Assessment the score of selected electric vehicle for purchasing decisions 

using TOPSIS Method 
 

อับดุลฮากิม มะดีเยาะ1* 

Abdulhakim Madiyoh1* 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคะแนนจัดอันดับตัวเลอืกรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการตัดสินใจซื้อ โดยใช้

เคร่ืองมือ Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution หรือ TOPSIS ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของ

ตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้า 6 แบรนด์ท่ีทำตลาดในประเทศไทย โดยใช้เงื่อนไขเลือกแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าท่ีอยู่ในช่วงราคา

ระหว่าง1-2ล้านบาท ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินท้ังสิ้น 8 หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อประเมินสมรรถนะ

ด้านต่างๆของรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ 1) ราคารถยนต์ 2) ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ 3) ระยะเวลาการชาร์จแบบAC 

4) ระยะเวลาการชาร์จแบบDC 5) อัตราเร่ง 6) แรงบิดสูงสุด 7) แรงม้า และ 8) ความจุของแบตเตอร่ี ผลการวเิคราะห์

การประเมินพบว่าแบรนด์รถยนต์ท่ีมีคะแนนเข้าใกล้อุดมคตมิากที่สุดคอื NETA U Pro (คะแนน 0.65249) รองลงมาคือ 

Ora Good Cat (คะแนน 0.61034) MG ZS EV (คะแนน 0.58710) TOYOTA bz4x (คะแนน  0.57322) BYD Atto3 

(คะแนน 0.51696) และ Nissan Leaf (คะแนน 0.47227) ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบช่วงคะแนนเข้าใกล้อุดมคติ

ของทุกตัวเลอืกท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดกับตัวเลอืกท่ีมีคะแนนต่ำท่ีสุดพบว่ามีค่าสัดส่วนเท่ากับ 18.02% 

ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจคือ NETA U Pro ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ท่ีประเทศไทยร่วมลงทุนผลิตกับประเทศจีน และ

เป็นรถยนต์ท่ีกำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ ได้เป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดในการประเมินนี้ หากมีการเปิดให้จอง NETA U 

Pro แลว้ข้อมูลนี้อาจช่วยให้ผู้ท่ีสนใจรถยนต์ไฟฟา้สามารถใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อีกทางหนึ่ง ในขณะ

ท่ีรถยนต์ Nissan Leaf นั้นอาจจะเสียเปรียบในด้านของราคาท่ีสูงกว่าและระยะทางวิ่งสูงสุดท่ีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ

คู่แข่งทำให้ได้คะแนนต่ำสุด อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมา Nissan Leaf เคยมีปรับลดแล้วคร้ังหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามราคาก็ยัง

สูงกว่าคู่แข่ง ในขณะท่ี TOYOTA bz4x มีคะแนนการประเมินในคร้ังนี้อยู่อันดับท่ี 4 เป็นหนึ่งตัวเลือกท่ีน่าจับตามอง

แม้ว่าราคาจะสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งท่ีนำมาประเมิน แต่เกณฑ์อื่นๆนั้นถือว่าได้เปรียบกว่าและยังเป็นรถตลาดท่ี

ได้รับความไวว้างใจจากผู้ใชม้าชา้นาน  
 

คำสำคัญ: การประเมินคะแนน, ตัวเลอืกรถยนต์ไฟฟา้, การตัดสินใจซือ้, เทคนคิ TOPSIS 
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Abstract 

 This paper aims to study the basic essential properties as criteria for purchasing an electric vehicle, and 

to assessment the score of selected electric vehicle for purchasing decisions. Secondary data of the six electric 

vehicle brands marketed in Thailand and the price range between 1-2 million baht was collected using the 

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) analysis. Eight criteria were used as 

the measurement of various aspects performance of electric vehicles which are the preliminary criteria consists 

of eight assessment criteria. The findings revealed that the car brand with the score closest to the ideal were 

NETA U Pro (0.65249 scores) followed by Ora Good Cat (0.61034 scores), MG ZS EV (0.58710 scores), TOYOTA 

bz4x (0.57322 scores), BYD Atto3 (0.51696 scores) and Nissan Leaf (0.47227 scores), respectively.  

Interestingly, NETA U Pro, a car brand that Thailand has jointly invested in producing with China, a car 

that is going to be launched at the end of this year was the best choice in this assessment. This information may 

help those interested in electric cars to use it as another way to make informed purchasing decisions. While, 

Nissan Leaf which has the lowest score in this assessment. There is a disavantage in terms of higher price and 

lower maximum distance than competitors. However, Nissan Leaf has had a price reduction once, but the price 

is still higher than compertitors. While the TOYOTA bz4x, despite the score were fourth place in this assessment, 

it is one of the options to watch even the price is highest compared to the competitors but other criteria are 

considered more advantageous and it is a market brand that has been trusted by users for long time.   
 

Keywords: Assessment the score, Selected electric vehicle, Purchasing decisions, TOPSIS method 

  

บทนำ (Introduction) 

แนวโน้มการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของโลก ซึ่งในหลาย

ประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นั่นหมายความว่ายานยนต์ในอนาคตจะเป็นยานยนต์ไร้

มลพิษท่ีใช้ไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้รัฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุนการให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น 

ผ่านนโยบายการให้สิทธิพิเศษด้านภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและส่วนลดราคารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อ

รถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาท่ีเหมาะสมและไม่สูงจนเกินไป ขณะเดียวกันรัฐบาลยังสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เอกชนสามารถสร้างสถานีให้บริการชาร์จแบตเตอร่ีกระจายท่ัวประเทศเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต 

นอกจากนั้นแล้วภาครัฐเล็งเห็นถึงการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิต

รถยนต์ไฟฟ้าในระดับภูมภิาคอาเซียนและมแีผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30 เปอร์เซ็นตข์องรถยนต์ท่ีผลิตท้ังหมดในปี พ.ศ. 

2573 เพื่อรองรับการใช้เคร่ืองยนต์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมไทย (Electric Vehicle 

Association of Thailand, 2021)  

ปัจจุบันแบรนด์รถยนต์ช้ันนำท่ัวโลกต่างให้ความสำคัญกับการมุ่งเนน้พัฒนารถยนต์ไฟฟา้ ขณะเดียวกันผู้บริโภค

ก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นท่ีจะตอ้งซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในชวีิตประจำวัน โดยผลวิจัยเผยว่าคนไทยมีความ ต้องการถึงร้อย

ละ 44 สูงกว่าค่าเฉลี่ยท่ัวภูมิภาคโดยท่ีค่าเฉลี่ยความต้องการของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ท่ี ร้อยละ 37 คาดว่า

เป็นผลจากการใช้ชวีิตในสังคมเมอืงและการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (BLT Bangkok, 2018)  ผลวจิัยเกี่ยวกับ
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อนาคตของรถยนต์ไฟฟา้ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้โดยนสิสันร่วมกับฟรอสต์ แอนด์ซัลลิแวน ระบุว่าปัจจุบันมผีู้ใชร้ถยนต์

ไฟฟา้อยู่น้อย แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าท่ีมีมากมาย อาทิ รถยนต์

ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอร่ี (BEV) รถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ไฮบริด (Full Hybrid) เป็นต้น (Nissan, 2018)  ผล

สำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภค ณ ปัจจุบันท่ีเกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้าได้เน้นไปท่ีประเด็นด้าน

ความประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานในระยะยาว ระดับราคาท่ีไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับรุ่นปกต ิและภาพรวมด้านสมรรถนะใน

การขับขี่ (Kasikorn Research, 2017) จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจทำการประเมินคะแนนจัดอันดับ

ตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการให้ผู้บริโภคได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าท่ีคุ้มค่าและได้รับความ

พอใจมากท่ีสุด  
 

วัตถุประสงค์ของวจิัย 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจัดอันดับตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการตัดสินใจซื้อโดยใช้เทคนิค 

TOPSIS 
 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิ 

วธีิการ TOPSIS รู้จักกันในนามของวธีิการท่ีมีความน่าเชื่อถือวิธีการหนึ่ง โดยมีหลักการคือ จะทำการสมมติ

ว่าแต่ละหลักเกณฑ์ท่ีเป็นได้ท้ังลักษณะท่ีเพิ่มขึ้นและลดลง กล่าวคือ ผลลัพธ์ท่ีมีลักษณะท่ีมีค่าเพิ่มขึ้นเพื่อส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกผลลัพธ์ เช่น หลักเกณฑ์ด้านผลตอบแทน และผลลัพธ์ท่ีได้ต้องการให้มีลักษณะท่ีมีค่าลดลงเพื่อ

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผลลัพธ์ เช่น หลักเกณฑ์ด้านตน้ทุน เป็นต้น (ภัชรี, 2552) วิธี TOPSIS เป็นวิธีการตัดสินใจ

ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้แก้ปัญหาการตัดสินใจท่ีมีหลายปัจจัยท่ีหลากหลาย (Pei and Zheng, 2010) โดย

วิธีการตัดสินใจแบบหลายคุณลักษณะนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งสามารถ

ประยุกต์ใช้กับหลากหลายสถานการณ์ เช่น ในทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การทหาร และศาสตร์ของการบริหาร

จัดการ เป็นต้น (Guang, 2008) เหมาะกับการตัดสินใจเชิงปริมาณ (Quantitative) ซึ่งการใช้วิธีตัดสินใจแบบ TOPSIS 

นั้นเป็นวิธีท่ีแบ่งแนวคิดออกเป็นเชิงบวกและเชิงลบ และการกำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละเกณฑ์ซึ่งบ่งชี้ถึงการให้

ความสำคัญของแต่ละเกณฑ์มากน้อยตามแต่วัตถุประสงค์ของงานวจิัย  

ตัวอย่างงานวิจัยท่ีใช้ TOPSIS ด้านเศรษฐศาสตร์ ของ (Gurluk and Uzel, 2016) หัวข้อ An Evaluation of 

Agri-Environmental Indicators through a Multi-Criteria Decision-Making Tool in Germany, France, the 

Netherlands, and Turkey ซึ่งเป็นการประเมินตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมภาคการเกษตรผ่านเคร่ืองมือตัดสินใจหลาย

เกณฑ์ทำการประเมินเปรียบเทียบเยอรมนี ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ และตุรกี งานวิจัยของ (Abdulhakim et al., 2021) 

หัวข้อ Agriculture Policy Scores of Selected Countries Through the Technique for Order of Preference (TOPSIS) 

Method ซึ่งเป็นการประเมินคะแนนการดำเนินนโยบายภาคการเกษตรของประเทศท่ีถูกคัดเลอืกผ่านเทคนิคเรียงลำดับ

ตามอุดมคติ TOPSIS งานวิจัยของ (วิจัย และคณะ, 2564) หัวข้อการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม และงานวิจัยของ (พงษ์พันธ์ุ และ ศุภรัชชัย, 2564) 

หัวขอ้การประยุกต์ใช้ AHP และ TOPSIS ในการคัดเลอืกแบตเตอร่ีสำหรับชุมสาย: กรณศีกึษาชมุสายบริษัทผู้ให้บริการ

โครงข่าย นอกจากนั้นแล้ววิจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า อาทิเช่น งานวิจัยของ (พิทยุตม์ และ

คณะ, 2565) หัวข้ออิทธิพลของปัจจัยท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอร่ีของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร งานวิจัยของ (ณรงค์ชัย และคณะ, 2562) หัวข้อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์
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ไฟฟ้า งานวิจัยของ (ธนดล, 2563) หัวข้อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบ

ไฟฟา้  
 

วิธีการวจิัย (Methods) 
 บทความวิจัยนี้เป็นวจิัยเชิงปริมาณโดยขอบเขตเนื้อหานั้นผู้วจิัยใช้ข้อมูลทุตยิภูมิจากสององค์ประกอบนั่นคือ 

ตัวเลือก (Alternative) และเกณฑ์ (Criteria) กล่าวคือองค์ประกอบแรกคือตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าท่ีนำมาประเมินมี

จำนวนหกแบรนด์ท่ีทำตลาดในประเทศไทย โดยกำหนดเงื่อนไขการเลือกแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาอยู่ในช่วงไม่ต่ำ

กว่าหนึ่งล้านบาทและไม่เกินสองล้านบาทเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประเมิน โดยช่วงท่ีเก็บข้อมูลคือช่วงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าท่ีอยู่ในเงื่อนไขได้แก่ (1) Nissan Leaf กำหนดให้เป็น A1 (2) MG ZS EV 

กำหนดให้ เป็น A2 (3) Ora Good Cat กำหนดให้ เป็น A3 (4) BYD Atto3 กำหนดให้ เป็น A4 (5) TOYOTA bz4x 

กำหนดให้เป็น A5 และ (6) NETA U Pro กำหนดให้เป็น A6 ใช้ในขณะท่ีองค์ประกอบท่ีสองคือเกณฑ์ในการประเมินมี

ท้ังสิ้น 8 เกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ (1) ราคารถยนต์ (2) 

ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ (3) ระยะเวลาการชาร์จแบบAC (4) ระยะเวลาการชาร์จแบบDC (5) อัตราเร่ง (6) 

แรงบิดสูงสุด (7) แรงม้า และ (8) ความจุของแบตเตอร่ี ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

เกณฑ์ท่ี1 คือราคารถยนต์ กำหนดหน่วยเป็นบาท ใชส้ัญลักษณ์ C1 เป็นเกณฑ์สำคัญท่ีเป็นปัจจัยต้นๆในการ

ประกอบการตัดสนิในใจซือ้รถยนต์ของผู้บริโภค ยิ่งมคี่าน้อยก็ยิ่งส่งผลดีต่อการประเมนิ  

เกณฑ์ท่ี2 คือระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จแบตเตอร่ี1ครั้ง กำหนดหน่วยเป็นกิโลเมตร ใช้สัญลักษณ์ C2 เป็น

เกณฑ์สำคัญท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการเก็บระยะทางวิ่งได้ไกลโดยท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาชาร์จ ยิ่งมีค่ามากก็ยิ่งส่งผลดีต่อการ

ประเมนิ  

เกณฑ์ท่ี3 คือระยะเวลาการชาร์จแบบ AC กำหนดหน่วยเป็นชั่วโมง ใช้สัญลักษณ์ C3 เป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึง

สมรรถนะความเร็วในการชาร์จไฟฟ้าเข้ารถยนต์ดว้ยการชาร์จไฟฟา้กระแสสลับ ยิ่งมคี่านอ้ยก็ยิ่งส่งผลดีต่อการประเมนิ  

เกณฑ์ท่ี4 คือระยะเวลาการชาร์จแบบ DC กำหนดหน่วยเป็นนาที ใช้สัญลักษณ์ C4 เป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึง

สมรรถนะความเร็วในการชาร์จไฟฟ้าเข้ารถยนต์ด้วยการชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง ยิ่งมีค่าน้อยก็ยิ่งส่งผลดีต่อการ

ประเมิน   

เกณฑ์ที่5 คืออัตราเร่ง กำหนดหน่วยเป็นวนิาที โดยเป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงสมรรถนะความเร็วเทียบเวลาในการ

ออกตัวของรถยนต์ตัง้แต่ 0-100กม./ชม. ยิ่งมคี่าน้อยก็ยิ่งส่งผลดีต่อการประเมิน  

เกณฑ์ท่ี6 คือแรงบิดสูงสุด กำหนดหน่วยเป็นนิวตันเมตร ใช้สัญลักษณ์ C5 เป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงสมรรถนะ

ความแรงในการลากจูงของรถยนต์ ยิ่งมคี่ามากก็ยิ่งส่งผลดีต่อการประเมิน  

เกณฑ์ท่ี7 คือแรงม้า กำหนดหน่วยเป็นแรงม้า ใช้สัญลักษณ์ C7 เป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความเร็วของรถยนต์

เทียบกับแรงของม้าหนึ่งตัว ยิ่งมคี่ามากก็ยิ่งส่งผลดีต่อการประเมิน  

เกณฑ์ท่ี8 คือความจุของแบตเตอร่ี กำหนดหน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใชส้ัญลักษณ์ C8 เป็นเกณฑ์ท่ีแสดง

ถึงสมรรถนะด้านความจุของแบตเตอร่ีในการชาร์จไฟฟ้าเข้ารถยนต์ ยิ่งมคี่ามากก็ยิ่งส่งผลดีต่อการประเมิน   

โดยบทความวิจัยนี้ใช้การประเมินด้วยเทคนิค Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution หรือ TOPSIS ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อหาวิธีหรือตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด หลักการ

ของวิธี TOPSIS คือการพยายามหาตัวเลือกท่ีมีสมรรถนะโดยรวมใกล้เคียงกับค่าท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเกณฑ์รวมท้ัง
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ห่างไกลจากค่าท่ีแย่ท่ีสุดในแต่ละเกณฑ์เช่นกัน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ท้ังสิ้ น 6 ขั้นตอนดังนี้ (Ishizaka and  

Nemery, 2013) 

1) ทำการปรับข้อมูลของแต่ละเกณฑ์ที่อยู่ในหน่วยท่ีแตกต่างกันให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ดังสมการ 

     (1) 

2) หลังจากข้อมูลของแต่ละเกณฑ์ถูกปรับค่าให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันแลว้ ให้คูณข้อมูลเหล่านั้นกับค่าน้ำหนัก

ความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ ดังสมการ  

 Vij = WjNij   (2) 
3) หาค่าอุดมคติเชิงบวก (Positive ideal solution: PIS) และค่าอุดมคติเชิงลบ (Negative ideal solution: NIS) 

ของเกณฑ์การตัดสินใจท้ังหมด ในท่ีนี้ PIS คือค่าท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกท้ังหมดท่ีมี

อยู่และ NIS คือค่าที่แย่ท่ีสุด  

 PIS = {PIS1, PIS2, …, PISn}  (3) 

 NIS = { NIS1, NIS2, …, NISn}  (4) 

 โดยท่ี PISj = ค่าที่มากที่สุดของ Vij ทุกตัว (V1j, V2j, …, Vmj) และ NISj = ค่าที่นอ้ยท่ีสุดของ Vij ทุกตัว 

4) คำนวณระยะห่างจากค่าเชงิอุดมคตขิองแต่ละทางเลือก จากสมการ 

                            SPISi =      (5) 

         SNISi =      (6) 

 

5) คำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใกล้แนวคิดในอุดมคติท่ีสุด (Closeness Coefficient: CC) ของแต่ละทางเลอืกจาก

สมการ 

    CCi =       (7) 

6) จัดลำดับของตัวเลอืกจากค่า CCi ท่ีคำนวณได้โดยท่ัวไปมักเลอืกตัวเลอืกท่ีมีค่า CCi สูงท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการประเมินจัดอันดับตัวเลอืกรถยนต์ไฟฟา้เพ่ือการตัดสินใจซือ้โดยใชเ้ทคนิค TOPSIS 
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ข้อมูลท่ีนำมาประเมินในบทความวิจัยนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งค้นหาจาก Electric Vehicle Association of 

Thailand ประจำป ี2021 โดยแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้ 
 

ตารางที ่1 ขอ้มูลแบรนด์รถยนต์ไฟฟา้และเกณฑ์ในการประเมินจัดอันดับตัวเลอืกรถยนต์ไฟฟา้เพ่ือการตัดสินใจซือ้ 

           เกณฑ์ 

แบรนด์รถยนต์ 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Nissan LEAF 1,490,000 31บ1 6 30 7.9 320 147 40 

MG ZS EV 1,023,000 403 7.25 30 8.6 250 177 50.3 

Ora Good Cat 1,286,000 500 8 32 8.5 250 171 63.14 

BYD Atto 3 1,200,000 480 8.50 45 7.3 310 204 60.48 

Toyota bz4x 1,800,000 500 6.6 30 7.5 265 204 71.4 

NETA U Pro 1,100,000 610 10.50 30 7 310 204 81.57 

ท่ีมา: Electric Vehicle Association of Thailand ประจำป ี2021 

หมายเหตุ: C1 = ราคารถยนต์ (บาท), C2 = ระยะทางวิ่งสูงสุด (กม.), C3 = ระยะเวลาการชาร์จแบบ AC (ชม.), C4 = 

ระยะเวลาการชาร์จแบบ DC (นาที), C5 = อัตราเร่ง 0-100กม./ชม. (วินาที), C6 = แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) C7 = 

แรงมา้ และ C8 = ขนาดแบตเตอรร่ี (kWh) 
 

ผลการวิจัย (Research Results) 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนี้ นั่นคือเพื่อประเมินจัดอันดับตัวเลอืกรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือการตัดสินใจ

ซื้อโดยใช้เทคนิค TOPSIS ดังนั้นจึงนำข้อมูลจากตารางท่ี1 ท่ีประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นตัวเลือก (Alternative) แบรนด์

รถยนต์ท้ัง 6 แบรนด ์และเกณฑ์ (Criteria) สมรรถนะเบ้ืองต้นท้ัง 8 เกณฑ์ นำเข้าสู่ขัน้ตอนการประเมินด้วยวิธี TOPSIS 

ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนการวเิคราะห์ท้ังสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ปรับข้อมูลของแต่ละเกณฑ์ให้มีค่ามาตรฐานเดียวกัน 

ตารางที่ 2 ผลปรับข้อมูลของแต่ละเกณฑ์ที่อยู่ในหน่วยท่ีแตกต่างกันให้มีค่ามาตรฐานเดียวกัน (Nij) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

A1 0.45317 0.26652 0.30835 0.36791 0.41229 0.45722 0.32308 0.26079 

A2 0.31114 0.34536 0.37259 0.36791 0.44882 0.35721 0.38901 0.32794 

A3 0.39113 0.42849 0.41114 0.39244 0.44360 0.35721 0.37582 0.41165 

A4 0.36497 0.41135 0.43683 0.55187 0.38097 0.44294 0.44835 0.39431 

A5 0.54746 0.42849 0.33919 0.36791 0.39141 0.37864 0.44835 0.46550 

A6 0.33456 0.52276 0.53962 0.36791 0.36532 0.44294 0.44835 0.53181 
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ขั้นตอนที่ 2 คูณข้อมูลเหล่านัน้กับค่าน้ำหนกัความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ 

ค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ในตารางท่ี 3 มท้ัีงสิ้น 8 เกณฑ์มคี่าน้ำหนักรวมเท่ากับ 1 โดยกำหนดให้เกณฑ์ที่1-

4 มีค่าน้ำหนักเกณฑ์ละ 0.15 และเกณฑ์ท่ี 5-8 มีค่าน้ำหนักเกณฑ์ละ 0.10 โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยของ 

ณรงค์ และคณะ (2562) ว่าเกณฑ์ท่ี 1-4 เป็นตัวแปรหลักท่ีมีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 

ในขณะท่ีเกณฑ์ที่ 5-8 นั้นกำหนดให้เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลรองลงมาในการพิจารณาตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
 

ตารางที ่3 ผลคูณค่า Nij กับค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์แต่นำมาใชใ้นการประเมิน (Vij) 

W 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

A1 0.06798 0.03998 0.04625 0.05519 0.04123 0.04572 0.03231 0.02608 

A2 0.04667 0.05180 0.05589 0.05519 0.04488 0.03572 0.03890 0.03279 

A3 0.05867 0.06427 0.06167 0.05887 0.04436 0.03572 0.03758 0.04117 

A4 0.05475 0.06170 0.06552 0.08278 0.03810 0.04429 0.04483 0.03943 

A5 0.08212 0.06427 0.05088 0.05519 0.03914 0.03786 0.04483 0.04655 

A6 0.05018 0.07841 0.08094 0.05519 0.03653 0.04429 0.04483 0.05318 

 Min Max Min Min Min Max Max Max 

 

ขั้นตอนที่ 3 หาค่าอุดมคตเิชิงบวก (Positive ideal solution: PIS) และค่าอุดมคติเชงิลบ (Negative ideal solution: NIS) 

ของเกณฑ์การตัดสินใจท้ังหมด ในท่ีนี้ PIS คือค่าท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกท้ังหมดท่ีมีอยู่และ 

NIS คือค่าที่แย่ท่ีสุด ได้ค่าดังนี้ 

PIS = { 0.04667, 0.07841, 0.04625, 0.05519, 0.03653, 0.04572, 0.04483, 0.05318 } 

NIS = { 0.08212, 0.03998, 0.08094, 0.08278, 0.04488, 0.03572, 0.03231, 0.02608 } 

 

ขั้นตอนที่ 4 คำนวณระยะห่างจากค่าเชงิอุดมคตขิองแต่ละทางเลอืก 

ตารางที ่4 ผลการคำนวณระยะห่างจากค่าอุดมคตเิชงิบวกและเชงิลบของแต่ละทางเลอืก 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 SPIS 

A1 0.00045 0.00148 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 0.00016 0.00073 0.05334 

A2 0.00000 0.00071 0.00009 0.00000 0.00007 0.00010 0.00004 0.00042 0.03770 

A3 0.00014 0.00020 0.00024 0.00001 0.00006 0.00010 0.00005 0.00014 0.03088 

A4 0.00007 0.00028 0.00037 0.00076 0.00000 0.00000 0.00000 0.00019 0.04088 

A5 0.00126 0.00020 0.00002 0.00000 0.00001 0.00006 0.00000 0.00004 0.03988 

A6 0.00001 0.00000 0.00120 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.03490 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 SNIS 

A1 0.00020 0.00000 0.00120 0.00076 0.00001 0.00010 0.00000 0.00000 0.04773 

A2 0.00126 0.00014 0.00063 0.00076 0.00000 0.00000 0.00004 0.00005 0.05361 

A3 0.00055 0.00059 0.00037 0.00057 0.00000 0.00000 0.00003 0.00023 0.04836 

A4 0.00075 0.00047 0.00024 0.00000 0.00005 0.00007 0.00016 0.00018 0.04375 
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A5 0.00000 0.00059 0.00090 0.00076 0.00003 0.00000 0.00016 0.00042 0.05356 

A6 0.00102 0.00148 0.00000 0.00076 0.00007 0.00007 0.00016 0.00073 0.06552 
 

ขั้นตอนที่ 5 คำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใกล้แนวคิดในอุดมคติท่ีสุด (Closeness Coefficient: CC) ของแต่ละทางเลือก 

และขั้นตอนที่ 6 จัดลำดับของตัวเลอืกจากค่า CCi ท่ีคำนวณได้โดยเป็นตัวเลอืกท่ีมีค่า CCi สูงท่ีสุด 

ตารางที่ 5 ผลการคำนวณค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใกล้แนวคิดในอุดมคติท่ีสุดของแต่ละทางเลอืกและลำดับตัวเลือกแบรนด์

รถยนต์ไฟฟา้ที่คุ้มค่าในการตัดสนิใจซื้อ 

 SPIS SNIS SPIS+SNIS CCi จัดลำดับ แบรนด์รถยนต์ 

A1 0.05334 0.04773 0.10107 0.47227 6 Nissan LEAF 

A2 0.03770 0.05361 0.09131 0.58710 3 MG ZS EV 

A3 0.03088 0.04836 0.07924 0.61034 2 Ora Good Cat 

A4 0.04088 0.04375 0.08462 0.51696 5 BYD Atto 3 

A5 0.03988 0.05356 0.09344 0.57322 4 Toyota bz4x 

A6 0.03490 0.06552 0.10042 0.65249 1 NETA U Pro 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินจัดอันดับตัวเลอืกรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการตัดสินใจซื้อโดยใช้

เทคนิค TOPSIS ซึ่งผลการประเมินในขั้นตอนสุดท้ายนั้นจะดูจากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใกล้แนวคิดในอุดมคติท่ีสุด 

(Closeness Coefficient: CC) ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0 ≥ CC ≤ 1 หากค่าเข้าใกล้ 1 มากท่ีสุดจะได้คะแนนสูงสุดและเป็น

ตัวเลอืกที่ดีท่ีสุด โดยรถยนต์ไฟฟา้ท่ีนำมาใชเ้ป็นตัวเลอืกในการประเมนิในบทความวิจัยนี้ได้ถูกกำหนดเงื่อนไขต้องเป็น

รถยนต์ไฟฟา้ที่ทำตลาดในประเทศไทยและมีช่วงของราคาอยู่ระหว่างหนึ่งล้านบาทถึงสองล้านบาท ซึ่งผลการประเมิน

พบว่าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าท่ีมีคะแนนเข้าใกล้ค่าอุดมคติมากท่ีสุดคือ NETA U Pro (คะแนน 0.65249) รองลงมาคือ 

Ora Good Cat (คะแนน 0.61034) MG ZS EV (คะแนน 0.58710) TOYOTA bz4x (คะแนน  0.57322) BYD Atto3 

(คะแนน 0.51696) และ Nissan Leaf (คะแนน 0.47227) ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบช่วงคะแนนเข้าใกล้อุดมคติ

ของทุกตัวเลือกท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดกับตัวเลือกท่ีมีคะแนนต่ำท่ีสุดพบว่ามีค่าสัดส่วนของคะแนนแตกต่างกันเท่ากับ 

18.02% 
  

อภิปรายผลการวิจัย (Results Discussion) 
จากผลการประเมินข้างต้น มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจคือ NETA U Pro ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศไทย

ร่วมลงทุนผลิตกับประเทศจีน และเป็นรถยนต์ไฟฟา้ที่กำลังจะทำการเปิดตัวในช่วงปลายปี 2565 นี ้ได้เป็นตัวเลอืกท่ีดี

ท่ีสุดในการประเมินนี้ หมายถึงโดยภาพรวมแล้วรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์นี้มีคุณสมบัติท่ีคุ้มค่าท่ีสุดสำหรับการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า หากมีการเปิดให้จองรถยนต์ไฟฟ้ารถแบรนด์นี้แล้ว ข้อมูลนี้อาจช่วยให้ผู้ท่ีสนใจรถยนต์ไฟฟ้า

สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อีกทางหนึ่ง ในขณะท่ีรถยนต์ Nissan Leaf นั้นอาจจะเสียเปรียบใน

ด้านของราคาท่ีสูงกว่าและระยะทางวิ่งสูงสุดท่ีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งทำให้ได้คะแนนต่ำสุด อย่างไรก็ตามท่ีผ่าน

มา Nissan Leaf เคยมีปรับลดแล้วคร้ังหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามราคาก็ยังสูงกว่าคู่แข่ง ในขณะท่ี TOYOTA bz4x มีคะแนน

การประเมินในคร้ังนี้อยู่อันดับท่ี 4 ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกท่ีน่าจับตามองแม้ว่ามีราคาสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งท่ีนำมา

ประเมิน แต่เกณฑ์อื่น ๆ นัน้ถอืว่าได้เปรียบกว่าและยังเป็นรถตลาดที่ได้รับความไวว้างใจจากผู้ใชม้าชา้นาน  
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นเอกสารประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ท่ีสนใจเพื่อการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า โดยใชพ้ื้นฐาน

ของข้อมูลท้ังตัวเลือกและเกณฑ์ท่ีอยู่ในโมเดลการประเมนิเป็นหลัก ท้ังนี้และท้ังนั้นผลการประเมนินี้เป็นเพียงด้านหนึ่ง

ของวิธีการประเมินภายใต้กรอบของตัวเลือกและเกณฑ์ท่ีเลือกมาเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกหลายตัวเลือกและหลายเกณฑ์ท่ี

สามารถนำมาพจิารณาเพื่อใชใ้นการประเมนิได้เช่นกัน แต่ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลจึงไม่สามารถนำตัวเลือกแบรนด์อื่น 

ๆ และเกณฑ์อื่น ๆ อีกหลายตัวมาวิเคราะห์ได้ นอกจากนั้นแล้วค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ท่ีกำหนดในการประเมินนี้

ผู้วิจัยได้พิจารณาตามความเหมาะสมและอา้งอิงจากงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในการวิจัยคร้ังต่อไปผู้วจิัยท่ีสนใจสามารถ

ปรับค่าน้ำหนักได้ตามเหตุผลและข้อมูลอ้างองิท่ีสามารถนำมาสนับสนุนได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความยืดหยุ่น

ทางจิตวทิยาในวัยท่ีกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นในประเทศไทย 

Relationship between Stress, Anxiety, Depression and Psychological Flexibility 

in Emerging adulthood in Thailand  

 

อิสรยี์ บุญยิ่งสถิตย์1*, กมลเนตร วรรณเสวก1 และ ธนยศ สุมาลย์โรจน์1   

Isaree Boonyingsathit1*, Kamonnet Wannasewok1 and Thanayot Sumalrot1   
 

บทคัดย่อ 
 วัยที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจที่สำคญัในชีวิต 

ท้ังการค้นหาอาชพี ทัศนคติ และความรัก เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ในการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจนำไปสู่

ปัญหาทางสุขภาพจิตท่ีหลากหลาย จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าความยดืหยุ่นทางจิตวทิยาเป็นปัจจัยท่ีสามารถบรรเทา

ปัญหาทางสุขภาพจิตและเพิ่มสุขภาวะที่ดีของบุคคล ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความยืดหยุ่นทางจิตวทิยา โดยศึกษาในบุคคลที่กำลังเข้าสู่วัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 18 – 25 ปี จำนวน 421 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคลทั่วไป แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (Depression Anxiety Stress Scales; DASS-21) และแบบวัดความ

ยดืหยุ่นทางจิตใจ (Acceptance and Action Questionnaire – II; AAQ-II) โดยวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดย

หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ความยดืหยุ่นทางจิตวทิยามคีวามสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง

กับทั้งความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า (p<.01) กล่าวได้ว่าหากผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นมีความ

ยดืหยุ่นทางจิตวทิยาสูงจะมีระดับความความเครยีด ความวติกกังวล และภาวะซึมเศร้าต่ำ 
 

คำสำคัญ: ความเครียด, ความวิตกกังวล, ภาวะซึมเศร้า, ความยืดหยุ่นทางจิตวิทยา, วัยท่ีกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
 

Abstract  
 Emerging adulthood is the period of life that involves significant changes and important life-making 

decisions as individuals begin to develop their own identity to initiate their adult roles, including searching for their 

career path, attitude, and love. The effects of these changes can lead to a variety of mental health problems. 

Recent research has shown that psychological flexibility is a factor in being able to relieve mental health problems 

and improve well-being. Therefore, this study aims to examine the relationship between stress, anxiety, 

depression, and psychological flexibility. Four hundred and twenty-one people in Thailand who are in emerging 

adulthood, between the ages of 18 and 25 years, were included. General personal information questionnaire was 

applied to assess the individual's demographic data and other related factors. The Thai version of the Depression 

Anxiety Stress Scales (DASS-21) was applied to evaluate their mental health conditions, while Pearson correlation 
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was applied to identify psychological flexibility associated with the mental health conditions. In addition, the 

Acceptance and Action Questionnaire – II (AAQ-II) was used to determine psychological flexibility. The results 

showed a moderate negative correlation between stress, anxiety, depression, and psychological flexibility (p<.01). 

The finding suggested that emerging adults who showed a higher level of psychological flexibility were more likely 

to perceive less stress, anxiety, and depression. 
 

Keywords: Stress, Anxiety, Depression, Psychological flexibility, Emerging adulthood  
 

บทนำ 

วัยที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (emerging adulthood) เป็นหนึ่งในช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่

ยากลำบากไม่ต่างจากช่วงวัยอื่น (Lenz, 2001) ทำให้บุคคลต้องเตรียมรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ โดยช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นช่วงที่บุคคลจะมีโอกาสในการค้นหา

เส้นทางชีวิตทั้งหน้าที่การงาน ค้นหาตัวตน ทัศนคติรวมไปถึงมุมมองต่อโลก และความรัก ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและทดลองใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (Arnett, 2000; 

Bee & Bjorklund, 1996) ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลในช่วงวัยนี้ยังพบพฤตกิรรมเสี่ยง เช่น การใชส้ารเสพติด การขับขี่ประมาท 

รวมถึงการมเีพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย ฯลฯ (Bingham & Shope, 2004) ซึ่งท้ังพฤติกรรมเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

อันเนื่องมาจากการที่บุคคลต้องสำรวจและประเมินศักยภาพของตนเองทั้งในด้านพิจารณาความเป็นไปได้ทางกา ร

ทำงาน และการพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่งผลให้บุคคลอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป แต่อาจพบ

เจอกับความล้มเหลว ผิดพลาด (Arnett, 2000)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในวัยที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอาจ

เป็นสาเหตุท่ีทำให้บุคคลมปัีญหาทางสุขภาพจิต โดยมีงานวิจัยท่ีพบว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเร็วหรือช้าเกินไปเมื่อ

เทียบกับบุคคลในวัยเดียวกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การมีงานทำ การย้ายออกจากบ้านล้วนเป็นสาเหตุให้บุคคลในชว่ง

วัยนี้พบความเครียด ความสิ้นหวัง (Barlett et al., 2020; Bell & Lee, 2008) ความวิตกกังวล อาการของภาะซึมเศร้า 

และความคิดอยากฆ่าตัวตาย (Barth et al., 2014; Fergusson et al., 2000) อกีทัง้พฤตกิรรมเสี่ยงท่ีพบได้ในช่วงวัยนี้ก็

ยังส่งผลกับปัญหาสุขภาพจิต (Adam et al., 2011; Weitzman, 2004) หากบุคคลมีรูปแบบในการรับมือกับปัญหาที่ไม่

มีประสิทธิภาพ และไม่มีแหล่งสนับสนุนทางสังคมในช่วงวัยที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดความ

ทุกข์และเกิดความเครยีดเรือ้รัง (Matud et al., 2020) อกีทัง้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผู้ท่ีกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในประเทศไทยมีรายงานของระดับความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผล

ปัญหาสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น (รัตนาภรณ์ ชูทอง และคณะ., 2562, Musumari et al., 2018) 

ผลกระทบทางสุขภาพจิตท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยท่ีกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนตน้อาจส่งผลต่อ

การปรับตัวและพัฒนาการของบุคคล ซึ่งความยืดหยุ่นทางจิตวิทยา (psychological flexibility) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่

สามารถลดและช่วยป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิต (Levin et al., 2017; Tanhan, 2019) โดยความยืดหยุ่นจิตวิทยาเป็น

เป้าหมายของแนวทางการบำบัดการยอมรับและพันธะสัญญา (Acceptance and Commitment Therapy :ACT) ซึ่งใน

การบำบัดรูปแบบนี้เชื่อว่าบุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเครียดหรือความเจ็บปวดได้ การที่บุคคลดำเนินชีวิตด้วย

ความไม่ยืดหยุ่นทางจิตวิทยา (psychological inflexibility) โดยพยายามควบคุมความคิด ความรู้สึกของตนเอง และ

เลี่ยงประสบการณ์ความทุกข์ ดำเนนิชีวิตไม่สอดคล้องกับค่านยิม จะทำให้เกิดปัญหาและความทรมานใจได้ (Hayes et 

al., 2006; Kato, 2016)  
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ความยืดหยุ่นจิตวิทยาซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การยอมรับ (acceptance) การแยกความคิด 

(cognitive defusion) การอยู่กับปัจจุบัน (being present) การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (self as a context) ค่านิยม 

(values) และการปฏิบัติตามพันธะสัญญา (committed action) แต่ละขั้นตอนของทฤษฎีเน้นการยอมรับและการฝึกสติ 

(mindfulness) และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมตามพันธะสัญญา (Hayes et al., 2006) จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคล

สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีสติ รับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง และปฏิบัติตามค่านิยม

ของตัวเองได้ (Hayes, 2005; Kashdan & Rottenberg, 2010) การบำบัดแบบ ACT จึงพัฒนาความยดืหยุ่นทางจิตวทิยา

ของบุคคลมาใช้กับการจัดการปัญหาสุภาพจิต ซึ่งมีงานวิจัยหลากหลายพบว่าความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาสามารถลด

ความวิตกกังวล ความเครียด และภาวะซึมเศร้ารวมถึงเพิ่มสุขภาวะของบุคคลได้ (Dionne et al., 2013; Gentili et al., 

2019; Wersebe et al., 2018) 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรความยืดหยุ่นทางจิตวิทยา กับ

ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม 

ป้องกัน และวางแผนการช่วยเหลอืให้บุคคลสามารถดำเนนิชีวิตในช่วงท่ีมีเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยได้อย่างมีคุณภาพและ

มคีวามสุข  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตวิทยากับความเครียดของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยที่

กำลังเขา้สู่วัยผู้ใหญ่ตอนตน้ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตวิทยากับความวติกกังวลของกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในวัย

ท่ีกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนตน้ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตวิทยากับภาวะซึมเศร้าของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยท่ี

กำลังเขา้สู่วัยผู้ใหญ่ตอนตน้ 
 

สมมุติฐาน 
1. ความยดืหยุ่นทางจิตวทิยามคีวามสัมพันธ์ทางลบกับความเครยีดในกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยท่ีกำลังเข้าสู่วัย

ผู้ใหญ่ตอนตน้ 

2. ความยดืหยุ่นทางจิตวทิยามคีวามสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลในกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในวัยท่ีกำลังเข้า

สู่วัยผู้ใหญ่ตอนตน้ 

3. ความยดืหยุ่นทางจิตวทิยามคีวามสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยท่ีกำลังเข้าสู่

วัยผู้ใหญ่ตอนตน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความยดืหยุ่นทาง

จิตวทิยา 

ความเครยีด 

ความวิตกกังวล 

ภาวะซึมเศร้า 

ตัวแปรอสิระ (X) 

ตัวแปรตาม (Y) 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานพินธ์ เร่ือง บทบาทตัวแปรส่งผ่านของความเมตตากรุณาต่อตนเองท่ีมีต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตวิทยากับความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าในกลุ่มท่ีกำลังเข้า

สู ่วัยผู ้ใหญ่ตอนต้น ซึ ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการวิจัย ในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล (COA no. Si 303/2022) โดยเป็นการวิจัยเชงิบรรยายในลักษณะภาคตัดขวาง (Descriptive cross-

sectional study) 

ประชากร 

บุคคลที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยเลือกเก็บ

กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะออนไลน์จึงใช้

การกระจายลิงก์แบบสอบถามออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเฟซบุ ๊กของสาขาจิตวิทยาคลินิกคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยนำลิงก์ไปเผยแพร่ตามกลุ่มสาธารณะตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ทวิต

เตอร์ อนิสตาแกรม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้  

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1. บุคคลอายุระหว่าง 18 บริบูรณ์ - 25 ปี 

2. บุคคลที่มสีัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

3. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยอย่างเขา้ใจ 

4. ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย 

เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง 

แบบสอบถามที่มีการให้ข้อมูลซ้ำกัน หรือการตอบแบบเดาสุ่ม เช่น การตอบที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัใน

ข้อคำถามคู่ขนาน (Parallel Question) 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาครั้งนี้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*power version 3.1.9.4 ซึ่งสามารถโหลดมาใช้

งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกำหนดค่าขนาดอิทธิพล (effect size: f2) เท่ากับ 0.02 ซึ่งเป็นขนาดอิทธิพลขนาดเล็ก  

แทนค่าอำนาจการทดสอบ (power of test: 1-ß) เท่ากับ 0.8 และกำหนดค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 

0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจำนวน 395 คน แต่เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ลักษณะออนไลน์ เพื่อป้องกันการตอบแบบเดาสุ่ม เช่น การตอบที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในข้อคำถามคู่ขนาน 

(Parallel Question) จึงเก็บข้อมูลเพิ่มจากเดิมอีก 10% ซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมทั้งหมด 435 คน เมื่อทำการคัดข้อมูลที่

เป็นการตอบแบบเดาสุ่ม และข้อมูลสุดโต่ง (extreme data) ออก ทำให้เหลือข้อมูลจำนวน 421 คน ที่นำมาวิเคราะห์

ผลการวจิัยนี้ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 

บุคคลที่พักอาศัยอยู่ดว้ย รายได้ต่อเดอืน 

 ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (Depression Anxiety Stress Scales: DASS-21) ฉบับแปลภาษาไทย

โดย สุกัลยา สว่าง (2013 อ้างถึงใน Oei et al., 2013) ซึ่ง ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร และ ณภัควรรต บัวทอง ได้พัฒนาและ



113 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ดัดแปลงข้อคำถาม เป็นแบบวัดรายงานตนเอง (Self - report) ใช้ประเมินภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด 

ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 21 ข้อ แบ่งเป็นข้อคำถามที่ใช้วัดภาวะซึมเศร้า 7 ข้อ ความวิตกกังวล 7 ข้อ และ

ความเครียด 7 ข้อ การให้คะแนนแต่ละข้อตั ้งแต่ 0 ถึง 3 คะแนน ซึ ่งจากกลุ ่มตัวอย่างของงานวิจัยในครั ้งนี ้มีค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าด้านภาวะซึมเศร้า ด้านความวิตกกังวล และด้านความเครียดเท่ากับ 0.868, 0.801, และ 0.827 

ตามลำดับ 

ส่วนที่ 3 แบบวัดความยืดหยุ่นทางจติใจ (Acceptance and Action Questionnaire – II: AAQ-II) พัฒนาโดย 

Bond et al. (2011) ในการศึกษานี้เลือกใช้ฉบับแปลภาษาไทยโดย Phattharayuttawat et al. (2019) ซึ่งเป็นแบบวัด

รายงานตนเอง (Self - report) จำนวน 7 ข้อ โดยการให้คะแนนใช้มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่จริง

เลย) ถึง 7 (จริงเสมอ) ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างของงานวจิัยในครัง้นี้มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าเท่ากับ 0.919 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ

มหาวทิยาลัยมหดิล โดยวิธีการทางสถิตดิังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และคะแนนของตัวแปรที่ได้จากการทำแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปกับตัวแปรโดยการทดสอบไคสแควร์ (Pearson’s 

Chi-Square test) ค่าอิทธิพล (Cramer’s V) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient) 
 

ผลการศึกษา 
การตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้รับการตอบกลับจากผู้ท่ีกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนตน้จำนวน 435 ฉบับ เมื่อ

ทำการตัดขอ้มูลท่ีมีการเดาสุ่มและค่าคะแนนสุดโต่งออกทำให้เหลอืแบบสอบถามออนไลน์ท่ีสมบูรณ์จำนวน 421 ฉบับ 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล  n % 

เพศ ชาย 107 25.4 

 หญิง 303 72.0 

 ไม่ระบุเพศ (เพศทางเลือก) 11 2.6 

 รวม 421 100.0 

อายุ (ปี) 18-19 49 11.6 

(�̅� = 22.42, SD = 2.256) 20-25 372 88.4 

 รวม 421 100.0 

ระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศกึษา 30 7.1 

 ปวช./ปวส. 12 2.9 

 ปริญญาตรี 361 85.7 

 สูงกว่าปริญญาตรี 16 3.8 

 อื่น ๆ 2 .5 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ปัจจัยส่วนบุคคล  n % 

 รวม 421 100.0 

การมอีาชีพ กำลังศึกษา 242 57.5 

 ประกอบอาชพี 179 42.5 

 รวม 421 100.0 

สถานภาพสมรส โสด 415 98.6 

 แต่งงานแล้ว 5 1.2 

 แยกทาง/ หย่าร้าง 1 .2 

 รวม 421 100.0 

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 277 65.8 

 เพื่อน/คนรัก 68 16.2 

 คนเดียว 76 18.1 

 รวม 421 100.0 

รายได้ต่อเดือน (บาท) นอ้ยกว่า 5,000 122 29.0 

 5,000 – 15,000 167 39.7 

 มากกว่า 15,000  132 31.4 

 รวม 421 100.0 
 

จากการศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 421 คน พบว่ามีอายุเฉลี่ย 22.42 ± 2.256 ปี 

ส่วนใหญ่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (ร้อยละ 88.4) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.0) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 98.6) มี

การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 85.7) และพักอาศัยอยู่กับบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง (ร้อยละ 65.8) 

โดยกว่าครึ่งยังเป็นนักเรียนนักศกึษา (ร้อยละ 57.5) ด้านรายได้พบว่าสัดส่วนท่ีพบมากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามมี

รายได้ต่อเดอืนระหว่าง 5,000 - 15,000 บาท (ร้อยละ 39.7)  
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครยีด ความวติกกังวล ภาวะซึมเศร้า   

ผลที่ได้จากการวัดด้วยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้วิจัยได้นำคะแนนมาแปลความหมายตามเกณฑ์ของ

แบบประเมินซึ่งมีลักษณะเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ดังนั้นในการวิเคราะห์ทางสถิติผู้วิจัยจึงใช้การทดสอบไคสแควร์

ในการคำนวณ 

ตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล Mean SD χ2 df p 

ความเครยีด  8.52 4.409    

 

เพศ   9.169 8 .328 

การมอีาชีพ   1.975 4 .740 

บุคคลที่อาศัยอยู่ดว้ย   4.060 8 .852 

รายได้   9.060 8 .337 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล Mean SD χ2 df p 

ความวิตกกังวล  6.06 4.141    

 

เพศ   9.004 8 .342 

การมอีาชีพ   7.921 4 .095 

บุคคลที่อาศัยอยู่ดว้ย   17.042 8 .030* 

รายได้   11.399 8 .180 

ภาวะซึมเศร้า  7.00 4.778    

 

เพศ   13.060 8 .110 

การมอีาชีพ   5.472 4 .242 

บุคคลที่อาศัยอยู่ดว้ย   5.900 8 .658 

รายได้   11.876 8 .157 

หมายเหตุ n=421, *p <.05 
 

ตารางที่ 3 ความถี่และร้อยละของระดับความวิตกกังวลในกลุ่มบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วย 

บุคคลที่กลุ่มตัวอย่าง

อาศัยอยู่ด้วย 
 

ระดับความวิตกกังวล  

 

รวม 
ปกติ เล็กน้อย 

ปาน

กลาง 
รุนแรง 

รุนแรง

มาก 

บิดา มารดา/ผู้ปกครอง n 101 45 39 35 57 277 

  (90.798) (48.689) (42.767) (38.162) (56.584)  

   36.5% 16.2% 14.1% 12.6% 20.6% 100% 

เพื่อน/คนรัก n 16 11 9 17 15 68 

  (22.29) (11.952) (10.499) (9.368) (13.891)  

   23.5% 16.2% 13.2% 25.0% 22.1% 100% 

คนเดียว n 21 18 17 6 14 76 

  (24.912) (13.359) (11.734) (10.47) (15.525)  

   27.6% 23.7% 22.4% 7.9% 18.4% 100% 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ คือ ค่าที่คาดหวัง (expected value) 

 

ตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครยีด (8.52) และความวิตกกังวล (6.06) ในกลุ่มตัวอย่างท่ีกำลัง

เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปกติ  (7.00) ซึ่งจากการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า พบว่า มีเพียง

ปัจจัยด้านบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วย ที่ส่งผลต่อระดับความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (χ2=17.042, p=.030) โดยเมื่อคำนวณค่าอทิธิพล (Cramer’s V) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.142 แสดงให้
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

เห็นว่าบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วยมีความสัมพันธ์กับระดับความวิตกกังวลโดยมีขนาดอิทธิพลเล็กน้อย (small 

effect size) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองมากกว่า

ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52.7) ที่รายงานว่ามีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย และมีหนึ่งในสาม (ร้อยละ 33.2) ที่

รายงานว่ามีความวิตกกังวลระดับรุนแรง-รุนแรงมาก เช่นเดียวกับผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 

51.3) มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย และประมาณหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 26.3) ที่รายงานว่ามีความวิตก

กังวลระดับรุนแรง-รุนแรงมาก ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่กับเพื่อน/คนรักที่เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.1) 

รายงานว่ามคีวามวิตกกังวลระดับรุนแรง-รุนแรงมาก ในขณะท่ีผู้ท่ีมีความวติกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย มีน้อย

กว่า คิดเป็นร้อยละ 39.7 สำหรับปัจจัยด้านเพศ อาชีพ และรายได้ พบว่า ไม่ส่งผลต่อระดับความวิตกกังวลของกลุ่ม

ตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านเพศ การมีอาชีพ รายได้ต่อเดือน และบุคคลที่กลุ่ม

ตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วยที่แตกต่างกัน ก็ไม่ส่งผลต่อระดับของความเครียดและภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความยืดหยุ่นทางจติวิทยา  

ผลที่ได้จากการวัดด้วยแบบวัดความยืดหยุ่นทางจิตใจรายงานคะแนนอยู่ในลักษณะอันตรภาค (Interval 

Scale) ดังนัน้ในการวเิคราะห์ทางสถิตผิู้วิจัยจึงใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในการคำนวณ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความยืดหยุ่นทางจติวทิยา 

F p-value Post-Hoc 
Mean SD 

 27.52 10.571    

เพศ      

1.ชาย 29.38 10.150 2.422 .090  

2.หญงิ 26.82 10.664    

3.ไม่ระบุเพศ 28.82 10.638    

อาชีพ      

1.กำลังศึกษา 27.04 10.544 1.192 .276  

2.ประกอบอาชพี 28.18 10.603    

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย      

1.บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง 27.66 10.587 .084 920  

2.เพื่อน/เพื่อนร่วมหอ้ง/คนรัก 27.41 9.841    

3.คนเดียว 27.12 11.252    

รายได้ต่อเดือน      

1.นอ้ยกว่า 5,000 บาท 26.34 11.234 3.907 .021* 3>1, 2 

2.5,000 – 15,000 บาท 26.72 10.573    

3.มากกว่า 15,000 บาท 29.63 9.669    

หมายเหต ุn=421, *p <.05 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 จากตารางที่ 4 ความยืดหยุ่นทางจิตวิทยามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.52 (SD=10.571) พบว่า ปัจจัยด้านเพศ 

อาชีพและบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อคะแนนความยดืหยุ่นทางจิตวทิยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีคะแนนของความยืดหยุ่นทาง

จิตวิทยาที่แตกต่างกัน (F=3.907, p=.021) โดยกลุ่มที่ตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของคะแนน

ความยดืหยุ่นทางจิตวทิยาท่ีสูงกว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดอืนนอ้ยกว่า 5,000 บาท และผู้ท่ีมีรายได้ 5,000 – 15,000 บาท 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตวิทยา กับความเครียด ความวิตกกังวล และ

ภาวะซึมเศร้า   

เนื่องด้วยผู้วจิัยนำคะแนนท่ีอยู่ในลักษณะอันตรภาค (Interval Scale) จากผลท่ีได้จากการวัดดว้ยแบบประเมิน

ภาวะสุขภาพจิตและแบบวัดความยืดหยุ่นทางจิตใจ ดังนั้นในการวิเคราะห์ทางสถิติผู้วิจัยจึงใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สันในการคำนวณ 

ตัวแปร ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา้ ความยืดหยุ่นทางจติวทิยา 

ความเครียด -    

ความวิตกกังวล .703** -   

ภาวะซึมเศรา้ .677** .604** -  

ความยืดหยุ่นทางจติวทิยา -.698** -.580** -.659** - 

หมายเหต ุn=421, **p <.01   
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตกกังวลในระดับสูง  (r = .703) แต่

ความเครยีดมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับภาวะซึมเศร้าในระดับปานกลาง (r = .677) อกีทัง้ยังพบว่าความวิตกกังวล

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลาง (r = .604) ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความ

ยดืหยุ่นทางจิตวทิยากับความเครยีด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า พบว่าท้ังหมดมคีวามสัมพันธ์กันทางลบอยู่ใน

ระดับปานกลาง (r= -.698, -.580, -.659 ตามลำดับ) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการวจิัยพบว่าความยดืหยุ่นทางจิตวทิยามคีวามสัมพันธ์ทางลบกับความเครยีด ความวิตกกังวล และ

ภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลางในกลุ่มผู้ท่ีกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนตน้ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และ พักอาศัยอยู่กับบิดา-

มารดา หรือผู้ปกครอง โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งยังเป็นนักเรียนนักศึกษา ซึ่งด้านรายได้พบว่าสัดส่วนที่พบมากที่สุดมี

รายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 15,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเครียด และความวิตกกังวลอยู่ในระดับปาน

กลาง แต่รายงานภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปกติ และยังพบอกีว่าปัจจัยดา้นบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่ด้วย มีผล

ต่อระดับของความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีขนาดอิทธิพลเพียงเล็กน้อย (small 

effect size) ทั้งนี้พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว รายงานความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 

52.7 ใกล้เคียงกับผู้ท่ีอยู่คนเดียวท่ีรายงานความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 51.3 ซึ่งแตกต่าง

จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่กับเพื่อน/คนรัก รายงานความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 39.1 

ซึ่งนอ้ยกว่าผู้ท่ีรายงานว่ามคีวามวิตกกังวลระดับรุนแรง-รุนแรงมากที่มถีึงร้อยละ 47.1  
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สำหรับระดับความเครียดและความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับการวิจัยเชิงสำรวจของ ไพรัช 

วงศ์ศรีตระกูล (2554) ที่ศึกษาความเครียดและความวิตกกังวลของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี  โดยพบว่านักศึกษา

ระดับปริญญาตรีก็รายงานว่ามีความเครียดและความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน แต่ผลการศึกษานี้

แตกต่างจากการศึกษาของ Teh et al. (2015) ที่ศึกษาระดับของความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าใน

นักศกึษาระดับปรญิญาตรีในประเทศมาเลเซียจำนวน 397 คน แลว้พบว่านักศกึษาท่ีรายงานความวิตกกังวลในระดับ

ปกติมีร้อยละ 36 รองลงมาจึงเป็นผู้มคีวามวิตกกังวลในระดับปานกลางคือร้อยละ 30.5 สำหรับความเครยีดนักศึกษา

มาเลเซียส่วนใหญ่รายงานว่ามีความเครียดในระดับปกติ (ร้อยละ68) รองลงมาคือผู้มีความเครยีดระดับเล็กน้อย(ร้อย

ละ15.4) และพบผู้มีความเครยีดระดับปานกลางเพียงร้อยละ 10.8 

ในส่วนของคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในระดับปกติ ก็สอดคล้องกับผลการศึกษา

ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 508 รายที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี

ภาวะซึมเศร้า (คิดเป็นร้อยละ 68.1) (พัชราวรรณ แก้วกันทะ และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, 2558) เช่นเดียวกับการศึกษา

ของ Teh et al. (2015) ท่ีศึกษาระดับของความเครยีด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าในนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ในประเทศมาเลเซียจำนวน 397 คน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.2) รายงานว่าไม่มีภาวะซึมเศร้า 

สำหรับผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วยมีผลต่อความวิตกกังวลโดย

พบว่าผู้ท่ีอาศัยอยู่กับครอบครัว รายงานความวติกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 52.7 ใกล้เคียงกับผู้

ที่อาศัยอยู่คนเดียว ซึ่งรายงานความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 51.3  แต่แตกต่างจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่อาศัยอยู่กับเพื่อน/คนรัก ที่รายงานความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ-เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 39.1 ซึ่งน้อย

กว่าผู้ท่ีรายงานว่ามคีวามวติกกังวลระดับรุนแรง-รุนแรงมากที่มร้ีอยละ 47.1 อนุมานได้ว่าผู้ท่ีอาศัยกับอยู่กับเพื่อน/คน

รักมีระดับของความวติกกังวลสูงกว่าผู้ท่ีอาศัยอยู่กับครอบครัวหรืออยู่คนเดียว ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา

ของ El-Matury and Lestari (2018) ท่ีศึกษาภาวะซึมเศร้า ความวติกกังวล และความเครยีดของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ในกรุงจาการ์ตา พบว่า นักศึกษาที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยกับเพื่อนมีความวิตกกังวลสูงกว่าผู้ที่อยู่กับบิดาและ

มารดา และการศึกษาใน (GÜRPINAR et al., 2019) ซึ่งคล้ายกับการศึกษาในนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่ง

หนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่พบว่า ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวล 

(p<0.001) (รัตนาภรณ์ ชูทอง และคณะ., 2562)  

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาโดยเฉลี่ยเท่ากับ 27.52 และผู้

ที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 

15,000 บาทลงมา ซึ่งอนุมานได้ว่าผู้มีรายได้สูงกว่าน่าจะมีความยดืหยุ่นทางจิตวทิยาท่ีสูงกว่า และการวจิัยนี้ยังพบอีก

ว่าความยืดหยุ่นทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า กล่าวคือผู้ที่

ความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาสูงกว่าจะมีระดับความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่ต่ำกว่า ฉะนั้นจาก

การศึกษานีจ้ึงอนุมานได้ว่าผู้มีรายได้สูงกว่าน่าจะมคีวามยดืหยุ่นทางจิตวทิยาท่ีสูงกว่า และมีระดับความเครียด ความ

วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่ต่ำกว่า ถึงแม้ว่าการทบทวนวรรณกรรมจะไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาและรายได้ แต่ผลการศึกษานี้ก็สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่านักศึกษาที่มีรายได้

ต่อเดือนหรือเศรษฐานะทางครอบครัวที่ไม่ดีจะมีแนวโน้มที่จะมีความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้

มากกว่านักศึกษาที่มีเศรษฐานะทางครอบครัวหรือรายได้ต่อเดือนที่ดี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่านักศึกษาที่มีเศรษฐานะที่ดี 

น่าจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีความเครยีด ความวิตกกังลและภาวะซึมเศร้าท่ีน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีเศรษฐานะไม่ด ีและอาจอนุมาน

ได้ว่ากลุ่มเศรษฐานะดี ก็จะมีความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาที่สูงกว่าด้วย (อรุณี มิ่งประเสริฐ, 2556; Bayram & Bilgel, 

2008; Lisznyai et al., 2014) เช่นเดียวกับการศึกษาในกลุ่มที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ของ Ranta et al. (2020) ที่
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พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะทางการเงินไม่ดีตอนอายุ 25 ปี มีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจในชีวิตลดลงและมีอาการ

ของภาวะซึมเศร้าสูงขึ้นเมื่ออายุ 28 ปี ท้ังนี้อาจอธิบายได้จากแนวคิดของ Arnett ท่ีกล่าวไว้ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีจะเข้าสู่

วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอาจก่อให้เกิดความผิดหวัง เครียด และการลดการรับรู้ความสามารถในตนเองที่อาจจะส่งผลต่อสุข

ภาวะได้  ซึ่งบุคคลจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็ต่อเมื่อบุคคลสามารถตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ มีความรับผิดชอบใน

ตนเอง ซึ่งความเป็นอิสระของสถานะทางการเงินจะสะทอ้นให้เห็นถึงการพึ่งตนเองได้ของบุคคล (Arnett, 2000)  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต รายได้ และสติซึ่งจากทฤษฎีการ

บำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญา (ACT) ที่ว่าการมีสติเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาความยืดหยุ่นทาง

จิตวิทยา เนื่องจากความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาต้องอาศัยกระบวนการของการยอมรับและการมีสติในการส่งเสริมให้

บุคคลมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านยิมส่งผลให้บุคคลไม่พยายามควบคุมความคิดความรู้สกึเพื่อให้สามารถปรับตัว

ต่อปัญหาและความทุกข์ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น (Hayes et al., 2011) ผลการศึกษานี้ที่พบว่าผู้มีรายได้สูงกว่าน่าจะมี

ความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาที่สูงกว่า จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sugiura and Sugiura (2018) ที่พบว่าการมีสติมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต และการมสีตยิังเป็นตัวแปรกำกับในความสัมพันธ์ของรายได้กับสุขภาวะทาง

จิต ซึ่งการไม่ตัดสินประสบการณ์หรือความสามารถในการระบุอารมณ์ของบุคคลที่เป็นองค์ประกอบของการมีสติเป็น

ตัวแปรกำกับท่ีทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับสุขภาวะทางจิตเป็นไปในทิศทางบวก 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล อาจกล่าวได้ว่าการมีแหล่งสนับสนุนทางสังคม และรายได้

ต่อเดือนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของบุคคล หากบุคคลมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ดีในการช่วยเหลือในการจัดการ

กับสถานการณ์ต่าง ๆ และมเีศรษฐานะท่ีดซีึ่งสะทอ้นถึงการมทีรัพยากรท่ีเพยีงพอในการตอบสนองความตอ้งการด้าน

ต่างๆ จะสามารถส่งเสริมให้บุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดี และน่าจะสัมพันธ์กับการมีความ

ยดืหยุ่นทางจิตวทิยาท่ีดกีว่า ซึ่งอาจปอ้งกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต 

อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้พบว่าความยืดหยุ่นทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด ความวิตก

กังวล และภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ท่ีกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนตน้ท่ีรายงานความ

ยืดหยุ ่นทางจิตวิทยาสูง ก็จะรับรู ้ความความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าต่ำด้วย เป็นลักษณะ

ความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Tavakoli et al. (2019) ที่พบว่า ความไม่ยืดหยุ่นทาง

จิตวิทยาของนักศึกษามีความเกี่ยวข้องกับความเครียด ความกังวล และอาการทางกายบางอย่าง เช่นเดียวกับผล

การศึกษาของ Bryan et al. (2015) ที่พบว่าผู้ที่มีความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาสูงรายงานความเครียดหลังเหตุการณ์

กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงและภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าที่มีความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาต่ำ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า

ระดับของความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาที่สูงมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายที่ลดลง และ Godfrey et al. 

(2019) พบว่าความยืดหยุ่นทางจิตวิทยามีบทบาทในการโต้ตอบ (interactive role) กับอาการของภาวะซึมเศร้าที่เกิด

จากโรคกินไม่หยุด หากมีความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาสูงก็จะมีความรุนแรงของโรคกินไม่หยุดน้อย ซึ่งสนับสนุนแนวคิด

ของการบำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญา ของ Hayes (2005) ที่กล่าวว่าหากความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาของ

บุคคลเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บุคคลมีสติอยู่กับปัจจุบันและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ โดยมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง

กับค่านิยมของชีวิต ซึ่งจะทำให้บุคคลสามารถจัดการความรู้สึก ความคิด และสามารถปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง

โปรแกรมกิจกรรมของการบำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญาจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตวิทยา และมี

ความสัมพันธ์กับระดับความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าท่ีลดลง (จุฑามาศ แหนจอน, 2015; Fledderus 

et al., 2013; Wersebe et al., 2018)  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวจิัยไปใช้ 

จากผลของการวิจัยในครั ้งนี ้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ ่นทางจิตวิทยา ว่ามี

ความสัมพันธ์ในทางลบหรือแปรผกผันกับระดับความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ผลดังกล่าวจึง

สนับสนุนให้นักจิตวิทยาและนักวชิาชพีต่าง ๆ ด้านสุขภาพจิตส่งเสริมหรือพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาของบุคคล

ในวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ ซึ่งน่าจะช่วยให้บุคคลปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยลดระดับของความเครยีด ความวิตกกังวล ภาวะ

ซึมเศร้า ป้องกันหรือลดปัญหาทางสุขภาพจิตรวมถึงช่วยเพิ่มสุขภาวะ เช่น การออกแบบโปรแกรมการอบรมหรือ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความ

ยดืหยุ่นทางจิตวทิยา หรือการบำบัดทางจิตวทิยา  

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study) ในการทำวิจัยใน

ครั้งถัดไปจึงควรทำการศึกษาในลักษณะระยะยาว (longitudinal study) หรือเชิงทดลอง (experimental 

design) เพื่อทำความเขา้ใจรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะเหตุ-ผล (causal relationship) ให้ลึกซึ้งย่ิงขึ้น 

2.2 ในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียวและเป็นการเลือกเก็บแบบตามสะดวก 

(convenience sampling) ซึ่งเป็นการตอบแบบสอบถามออนไลน์อาจจะส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ที่ใช้

อินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่เล่น social media เท่านั้น ในการทำวิจัยในครั้งถัดไปจึงควรใช้รูปแบบการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น 

2.3 งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาในกลุ่มผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นเพียงเท่านั้น ในการวิจัยครั้งถัดไปจึงอาจจะ

ศกึษาในกลุ่มอายุอ่ืนหรือประชากรท่ัวไป  

2.4 ควรมกีารศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างมคีวามยดืหยุ่นทางจิตวทิยา โดยใชรู้ปแบบของการให้

คำปรึกษาหรือรูปแบบกลุ่มเชิงจิตวิทยา และตรวจสอบประสิทธิภาพของแนวทางการเสริมสร้างความ

ยดืหยุ่นทางจิตวทิยาในรูปแบบต่าง ๆ กัน 
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Scholarship) มหาวิทยาลัยมหิดล และทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการฯ 

ภายในประเทศ มหาวทิยาลัยมหดิล 
 

เอกสารอ้างอิง  
จุฑามาศ แหนจอน. (2015). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมทฤษฎกีารยอมรับและพันธะสัญญาต่อการเพิ่มการคิด

แก้ปัญหาทางสังคมของนิสิตระดับ ปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(3), 98-

112.  

พัชราวรรณ แก้วกันทะ, & สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2558). ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่ง

หนึ่งในจังหวัดเชยีงราย. พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 42(4), 48-64.   

ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล. (2554). ความเครียดและความวิตกกังวลของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี, 5, 23-32.   



121 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

รัตนาภรณ์ ชูทอง, ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์, ณภัควรรต บัวทอง, ยุพา หนูทอง, ชาตินันท์ อยู่สุข, ณัฐกุล รุ่งเรือง, 

นพดล หมัดอาหวา, พรีะสิทธ์ิ แซ่ลิ้ม, แพรนภา ชัยทวทีรัพย์, & ภัทรเนตร ชี้เจรญิ. (2562). ภาวะสุขภาพจิต

สภาพและการปฏบัิตหินา้ที่ของครอบครัวในนักศกึษาระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยแห่งหนึ่งภาคใต้ของ

ประเทศไทย. วารสารสมาคมจติแพทย์แห่งประเทศไทย, 64(4), 337-350.   

อรุณี มิ่งประเสริฐ. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต. 

จันทรเกษมสาร, 19(37), 67-74.   

Adam, A., Faouzi, M., Gaume, J., Gmel, G., Daeppen, J.-B., & Bertholet, N. (2011). Age of first alcohol intoxication: 

association with risky drinking and other substance use at the age of 20. Swiss medical weekly, 141.  

Arnett, J. J. (2000). Emerging Adulthood: A Theory of Development From the Late Teens Throught the Twenties. 

The American Psychological Association Inc, 55, 469-480. https://doi.org/10.1037//0003-

066X.55.5.469   

Barlett, C. P., Barlett, N. D., & Chalk, H. M. (2020). Transitioning through emerging adulthood and physical health 

implications. Emerging Adulthood, 8(4), 297-305.   

Barth, J., Hofmann, K., & Schori, D. (2014). Depression in early adulthood: prevalence and psychosocial correlates 

among young Swiss men. Swiss medical weekly, 144, w13945.   

Bayram, N., & Bilgel, N. (2008). The prevalence and socio-demographic correlations of depression, 

anxiety and stress among a group of university students. Social psychiatry and psychiatric 

epidemiology, 43(8), 667-672.   

Bee, H. L., & Bjorklund, B. R. (1996). The journey of adulthood (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall.   

Bell, S., & Lee, C. (2008). Transitions in emerging adulthood and stress among young Australian women. 

International journal of behavioral medicine, 15(4), 280-288.   

Bingham, C. R., & Shope, J. T. (2004). Adolescent problem behavior and problem driving in young adulthood. 

Journal of adolescent research, 19(2), 205-223.   

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz, T., & Zettle, R. D. 

(2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A 

revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior therapy, 

42(4), 676-688.  

Bryan, C. J., Ray-Sannerud, B., & Heron, E. A. (2015). Psychological flexibility as a dimension of resilience for 

posttraumatic stress, depression, and risk for suicidal ideation among Air Force personnel. Journal of 

Contextual Behavioral Science, 4(4), 263-268.   

Dionne, F., Ngô, T.-L., & Blais, M.-C. (2013). The psychological flexibility model: a new approach to 

mental health. Sante mentale au Quebec, 38(2), 111-130.   

El-Matury, H. J., & Lestari, F. (2018). Depression, Anxiety and Stress among Undergraduate Students in Jakarta: 

Examining Scores of the Depression Anxiety and Stress Scale According to Origin and Residency. Indian 

Journal of Public Health Research & Development, 9(2).   



122 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

Fergusson, D. M., Woodward, L. J., & Horwood, L. J. (2000). Risk factors and life processes associated with 

the onset of suicidal behaviour during adolescence and early adulthood. Psychological medicine, 

30(1), 23-39.  

Fledderus, M., Bohlmeijer, E. T., Fox, J.-P., Schreurs, K. M., & Spinhoven, P. (2013). The role of psychological 

flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological 

distress in a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 51(3), 142-151.   

Gentili, C., Rickardsson, J., Zetterqvist, V., Simons, L. E., Lekander, M., & Wicksell, R. K. (2019). Psychological 

flexibility as a resilience factor in individuals with chronic pain. Frontiers in psychology, 10, 2016.   

Godfrey, K. M., Butryn, M. L., Forman, E. M., Martinez, M., Roberts, S. R., & Sherwood, N. E. (2019). Depressive 

symptoms, psychological flexibility, and binge eating in individuals seeking behavioral weight loss 

treatment. Journal of Contextual Behavioral Science, 14, 50-54.   

GÜRPINAR, K., YILAN, Y., & BOZKURT, E. (2019). A Study to Determine The Exam Anxiety of University 

Students: The Case of Afyon Kocatepe University. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(20), 

241-254.  

Hayes, S., Luoma, B., & Bond, F. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, Process and out 

comes. Behavior research and therapy, 44, 1-25.   

Hayes, S. C. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and commitment 

therapy. New Harbinger Publications.   

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The process 

and practice of mindful change. Guilford press.   

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical 

psychology review, 30(7), 865-878.   

Kato, T. (2016). Impact of psychological inflexibility on depressive symptoms and sleep difficulty in a 

Japanese sample. SpringerPlus, 5(1), 1-9.   

Lenz, B. (2001). The transition from adolescence to young adulthood: a theoretical perspective. The Journal of 

School Nursing, 17(6), 300-306.   

Levin, M. E., Haeger, J. A., Pierce, B. G., & Twohig, M. P. (2017). Web-based acceptance and commitment 

therapy for mental health problems in college students: A randomized controlled trial. 

Behavior Modification, 41(1), 141-162.   

Lisznyai, S., Vida, K., Németh, M., & Benczúr, Z. (2014). Risk factors for depression in the emerging adulthood. 

The European Journal of Counselling Psychology, 3(1).   

Matud, M. P., Díaz, A., Bethencourt, J. M., & Ibáñez, I. (2020). Stress and Psychological Distress in Emerging 

Adulthood: A Gender Analysis. Journal of Clinical Medicine, 9(9), 2859.  

 



123 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

Musumari, P. M., Tangmunkongvorakul, A., Srithanaviboonchai, K., Techasrivichien, T., Suguimoto, S. P., Ono-

Kihara, M., & Kihara, M. (2018). Grit is associated with lower level of depression and anxiety 

among university students in Chiang Mai, Thailand: A cross-sectional study. PloS one, 13(12), 

e0209121.   

Oei, T. P., Sawang, S., Goh, Y. W., & Mukhtar, F. (2013). Using the depression anxiety stress scale 21 (DASS‐21) 

across cultures. International Journal of Psychology, 48(6), 1018-1029.   

Phattharayuttawat, S., Sumalrot, T., & Phannajit, N. (2019). A Study of Psychometric Properties of Self-

Rating Scales for Assessing Experiential Avoidance. Proceeding of Graduate Research Forum 2019 

An Academic Conference for Graduate Student, Bangkok. 

Ranta, M., Punamäki, R.-L., Chow, A., & Salmela-Aro, K. (2020). The economic stress model in emerging 

adulthood: The role of social relationships and financial capability. Emerging Adulthood, 8(6), 

496-508.  

Sugiura, Y., & Sugiura, T. (2018). Mindfulness as a moderator in the relation between income and 

psychological well-being. Frontiers in psychology, 9, 1477.  

Tanhan, A. (2019). Acceptance and commitment therapy with ecological systems theory: Addressing Muslim 

mental health issues and wellbeing. Journal of Positive Psychology and Wellbeing, 3(2), 197-219.  

Tavakoli, N., Broyles, A., Reid, E. K., Sandoval, J. R., & Correa-Fernández, V. (2019). Psychological inflexibility as 

it relates to stress, worry, generalized anxiety, and somatization in an ethnically diverse sample of college 

students. Journal of Contextual Behavioral Science, 11, 1-5.   

Teh, C. K., Ngo, C. W., binti Zulkifli, R. A., Vellasamy, R., & Suresh, K. (2015). Depression, anxiety and stress 

among undergraduate students: A cross sectional study. Open Journal of Epidemiology, 5(04), 260.  

Weitzman, E. R. (2004). Poor mental health, depression, and associations with alcohol consumption, harm, and 

abuse in a national sample of young adults in college. The Journal of nervous and mental disease, 

192(4), 269-277.   

Wersebe, H., Lieb, R., Meyer, A. H., Hofer, P., & Gloster, A. T. (2018). The link between stress, well-being, and 

psychological flexibility during an Acceptance and Commitment Therapy self-help intervention. 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 18(1), 60-68.   

 
 

 



124 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ความเครียดและการผ่อนคลายความเครียดของนักศกึษาชั้นปีที่ 1  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

Stress and stress relief of first year students at  

Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
 

คุณากร สุปน1* และ สิรนิพร  เกียงเกษร1  

Kunakorn supon1* and Sirinporn Kengkason 1 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษา คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียดและการผ่อนความเครียดของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กลุ่มตัวอย่างท่ีทำการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือ  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปี

การศกึษา 2565 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  จำนวน 275 คน 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ  แบบวัดความเครียดกรมสุขภาพจิต และแบบสอบถามวิธีการผ่อนคลาย

ความเครียด 

 ผลการวิจัยพบว่า  ความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ชั้นปีที 1 อยู่ใน

ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 45.5 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.66  

 การผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ชั้นปีที 1  ท่ีนิยมปฏิบัติ

มากท่ีสุด ทุกคร้ัง  สามลำดับแรกได้แก่ เล่นเกมส์ / อินเตอร์เน็ต มีค่าความถี่เท่ากับ 109 คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมา

คือ ร้องเพลง / ฟังเพลง มีค่าความถี่เท่ากับ 106 คิดเป็นร้อยละ 38.70 และ ดูหนัง / ดูทีวี มีค่าความถี่เท่ากับ 95 คิดเป็น

ร้อยละ 34.70 ตามลำดับ และวิธีท่ีนักศกึษาใชจ้ัดการกับความเครียดนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ทำเลย สามลำดับแรก ได้แก่ คิดสั้น 

/ ทำร้ายตัวเอง มีค่าความถี่เท่ากับ 169 คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมา คือขว้างปาสิ่งของ / ทำลายสิ่งของ มีค่าความถี่

เท่ากับ 167 คิดเป็นร้อยละ 60.90 และรับประทานยาคลายเครียด มีค่าความถี่เท่ากับ 153 คิดเป็นร้อยละ 55.80 และ 

ตามลำดับ  
 

คำสำคัญ: ความเครยีด  การผ่อนคลายความเครยีด, นักศึกษา 
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Abstract 
The objective of this study was to investigate the stress and ways to relieve stress of first-year 

students at Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The sample of this research consisted of 275 first-

year students of the academic year 2022, Rajamangala University of Technology Lanna Tak. 

  The research instruments were the Suanprung Stress Test-20 (SPST-20) developed by Department of 

Mental Health and the Stress Relief Questionnaire. 

The results showed that the respondents had a moderate level of stress with a mean of 45.5 and a 

standard deviation of 15.66.     

In addition, the top three most frequent stress relief methods among the respondents were playing 

games/internet with a frequency of 109, or 39.80%, followed by singing/listening to music with a frequency of 

106, or 38.70%, and watching movies/watching TV with a frequency of 95, or 34.70%, respectively. The top 

three methods with the lowest level of use by respondents to deal with the stress were suicidal/self-harming 

with a frequency of 169, or 61.70%, followed by throwing/destroying things with a frequency of 167 or 60.90 

% and taking antidepressants with a frequency of 153 or 55.80%, respectively. 
 

Keywords: Stress, Stress relief, Students 
 

บทนำ 

   สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นมากมาย ความเร่งรีบมีมากขึ้นเร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง

กับการใชช้วีิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมอืง ค่านยิม และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุท่ีทำให้

เกิดความเครียด หากความเครียดท่ีเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ีมากจนเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของบุคคล  (เกียรติภูมิ วงศ์รจิต , 2563.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงวัยท่ีผู้เรียนหรือ

นักศึกษาต้องมีการพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดในเชิงนามธรรม รวมท้ังนักศึกษาต้องมีการปรับตัวให้

เหมาะสมต่อช่วงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมผีลต่อภาวะความเครียดของบุคคลได้ง่าย (นธิิพันธ์ บุญเพิ่ม, 2553) 

  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ฯ นักศึกษาจะต้องมี การปรับตัวในหลาย ๆ ด้านท้ังในด้านการเรียน สังคมและสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การคบเพื่อน การเลือกท่ีพักอาศัย การเดินทางมา

เรียนหนังสือ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น นักศึกษาท่ีปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็มักมี 

ปัญหาด้านจิตใจ ท้อแท้หมดหวัง เบ่ือหน่าย วิตกกังวล และความเครียด ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจนบุคลิกภาพของนักศกึษาเป็นอย่างยิ่ง (ชลาลัย หายเจนลักษณ์ และคณะ , 2550) 

 นักศึกษาท่ีมคีวามเครียดจะมีลักษณะพฤติกรรมและอาการ เช่น คิดวนเวยีนเกี่ยวกับปัญหาท่ีเผชญิอยู่ จะมผีลต่อ

สมาธิและความสามารถในการเรียน ซึ่งเราสามารถสังเกตอาการและพฤตกิรรมท่ีผิดปกตไิด้แก่ อาจมลีักษณะเหม่อลอย เก็บ

ตัว แยกตัว ไม่ร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานเหมือนเดิม มาเรียนสาย หรือไม่เข้าเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน เป็นต้น  (บุญเรือง           

ไตรเรืองวรวัฒน์ , 2561) และถ้ามคีวามเครียดสะสมในระดับท่ีมากเกินไปจะส่งผลกระทบทางด้านลบ   ต่อปัญหาสุขภาพกาย 

ได้แก่ นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ปวดท้อง ปวดหลัง ใจสั่น และส่งผลต่อสุขภาพจิต ได้แก่ หงุดหงิด โกรธ

ง่าย เบ่ือหน่าย คิดมาก วิตกกังวล เศร้าหมอง ไม่มีสมาธิ รวมท้ังทางพฤตกิรรม ได้แก่ เงียบขรึม เก็บตัว สูบบุหร่ีหรือดื่มสุรา
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มากขึน้ ชวนทะเลาะ มเีร่ืองขัดแย้งกับผู้อื่นบ่อย ๆ อาจใชส้ารเสพตดิ หากมภีาวะเครียดรุนแรงมากยิ่งขึน้ อาจถึงขั้นเกิดภาวะ

ซึมเศร้า หรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ นำมาซึ่งความสูญเสียเป็นอย่างมาก  (เกียรตภิูมิ วงศ์รจิต , 2563.) 

  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความเครียดและการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก เพื่อการทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ของนักศกึษา และนำข้อมูลท่ีได้

ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต และสุขภาพกาย ท่ีรุนแรงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด

ความเครยีดเรือ้รัง ท่ีจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่อาจกอ่ให้เกิดปัญหาทางสังคมขึน้ได้ โดยจะใชเ้ป็นแนวทาง

ในการจัดการช่วยเหลือและการป้องกันนักศึกษาท่ีประสบปัญหาจากความเครียดต่อไป เช่น การให้คำแนะนำ การ

ช่วยเหลอืให้นักศึกษามีความเครยีดให้ลดลง ไม่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต การฆ่าตัวตาย เป็นต้น  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพื่อศกึษาความเครยีดของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

 2. เพื่อศึกษาการผ่อนความเครยีดของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  คือ  นักศกึษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2565 รวมท้ังสิ้นจำนวน 944 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามแนวของเครจซี่ และมอร์ แกน(Krejcie 

& Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 275 คน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และคณะ ให้เลอืกตอบในหัวข้อท่ีตรงกับข้อมูล 

ส่วนท่ี 2 แบบวัดความเครียดกรมสุขภาพจิต (SPST - 20) จำนวน 20 ข้อ มาตรวัดเป็นแบบลิเคิร์ต สเกล 

(Likert scale) จำนวน 5 ระดับ คือ ไม่รู้สึกเครียด รู้สึกเครียดเล็กนอ้ย รู้สึกเครียดปานกลาง รู้สึกเครียดมาก และรู้สึก

เครียดมากท่ีสุด ค่าคะแนน 1-5 คะแนน คะแนนรวมแบ่งเป็น 4 ระดับ ช่วงคะแนน 0 – 23 คะแนน หมายถึง มี

ความเครยีดอยู่ในระดับน้อย ช่วงคะแนน 24 – 41 คะแนน หมายถึง มคีวามเครยีดในระดับปานกลาง ช่วงคะแนน 42 – 

61 คะแนน หมายถึง มคีวามเครยีดในระดับสูง และ คะแนน 62 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความเครยีดในระดับรุนแรง 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามวิธีการผ่อนคลายความเครียดเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน

วรรณกรรม จำนวน 20 ข้อ คำตอบเป็นมาตรวัด แบบอันตรภาคชั้น แบบ (Rating scale) ให้เลือกตอบ วิธีการผ่อน

คลายความเครยีด 4 ระดับ ได้แก่ ไม่ทำเลย บางครัง้ บ่อยคร้ัง และทุกครัง้   

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยท้ัง 3 ส่วน ดังรายละเอยีดต่อไปน้ี 

  1. การหาค่าความตรง  (Validity)  ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  ตรวจสอบความตรงของข้อ

คำถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวจิัยคร้ังน้ีหรือไม่ โดยผู้วจิัยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

  1.1 ตรวจสอบโดยผู้วิจัยเอง โดยพจิารณาในส่วนเนื้อหาของข้อคำถามในแบบสอบถามโดยตอ้งครอบคลุม 

ครบถ้วน และสอดคล้องกับตัวแปรตน้และตัวแปรตามในกรอบแนวความคิด ความชัดเจนของข้อคำถาม ความเหมาะสมของ

ภาษา รูปแบบการจัดวาง ความละเอยีดของคำชี้แจงในส่วนต่าง ๆ ของข้อคำถามให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

  1.2 การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยนำแบบสอบถามท่ีผู้วจิัยได้สร้างขึน้ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  3  

ท่าน  ประกอบด้วย  อาจารย์ท่ีมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาข้อคำถามเพื่อทำการ
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ทดสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของโดยพิจารณาความตรงของข้อคำถาม และระบุค่า

ความตรงของเนื้อหาว่ามีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของผู้วิจัยหรือไม่ซึ่งมคี่าอยู่ 3 ระดับ คือ  

   สอดคล้อง มคี่าเท่ากับ 1 

   ไม่แน่ใจ  มคี่าเท่ากับ 0  

   ไม่เห็นดว้ย มคี่าเท่ากับ       -1 

    หลังจากนั้นผู้วิจัยผู้วิจัยดำเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามและประเด็นท่ี

ตอ้งการทราบ(Item Objective Congruence Index – IOC) โดยมีสูตรคำนวณดังต่อไปนี้ 

  IOC =  R/n 

    เมื่อ    IOC   =  ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและประเด็นท่ีต้องการทราบ 

       R   =  ผลคูณของคะแนนกับจำนวนของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับของความสอดคล้อง 

       n   =   จำนวนผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 

  โดยค่า IOC จะมคี่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง -1 ซึ่งขอ้คำถามท่ีดจีะมคี่า IOC เข้าใกล้ 1 ส่วนข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ต่ำ

กว่า 0.5 หมายถงึ ควรปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยเลอืกเลอืกข้อคำถามท่ีมคี่าดัชนคีวามสอดคล้องเท่ากับ 1  

  2.  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่น  โดยการนำแบบสอบถามไปทดสอบ

ประชากรในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะทำการศึกษา จำนวน 30 คน  จากนั้นนำ

แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง ซึ่งในการทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยใช้สถิติ  Cranach alpha  โดยค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าครอนบาค (Cranach’s Alpha Coefficient) 

ของเครื่องมือท้ังฉบับ มคี่า .87  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศกึษาวจิัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม 

พ.ศ. 2565 โดยนำเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิัยนำไปใชก้ับนักศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 275 คน ด้วยตนเอง แล้วนำ

แบบสอบถามท่ีได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการตอบ และนำมาวเิคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  แล้วนำข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับการวจิัย  ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

ตอนท่ี 1. ข้อมูลแบบวัดความเครยีดกรมสุขภาพจิต ใชส้ถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวเิคราะห์ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  ใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ตอนท่ี 2. ข้อมูลแบบสอบถามวิธีการผ่อนคลายความเครียดใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะห์

เชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชว้ธีิหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
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ผลการศึกษา 

ตอนที่  1 ผลการวเิคราะห์ข้อข้อมูลความเครยีดนักศกึษา (n=275 คน) แสดงผลตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อข้อมูล ค่าจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเครียดนักศกึษา 

ระดับความเครียด จำนวน ร้อยละ 

น้อย 

ปานกลาง                                                   

สูง 

รุนแรง 

11 

126 

113 

24 

4.00 

46.00 

41.20 

8.80 

ความเครยีดในภาพรวมระดับ  ปานกลาง (x̅  = 45.45 S.D.=15.66) 
  

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเครียด

นักศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.45 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 15.66 โดยมีความเครียดในระดับปานกลาง จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ มี

ความเครียดในระดับสูง จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมาคือ ความเครียดในระดับรุนแรง จำนวน 24 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.80 และความเครียดในระดับน้อยจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการผ่อนคลายความเครยีดของนักศกึษา (n=275 คน) แสดงผลตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงค่าจำนวนความถี่และร้อยละผลการวิเคราะห์ข้อมูลการผ่อนคลายความเครียดของนักศกึษา  

ลำดับ 

การจัดการความเครียด 

การปฏิบัติ 

 ไม่ทำเลย บางครั้ง บ่อยครั้ง ทุกครั้ง 

 ความถ่ี 
(ร้อย

ละ) 
ความถ่ี 

(ร้อย

ละ) 
ความถ่ี 

(ร้อย

ละ) 
ความถ่ี 

(ร้อย

ละ) 

1 ปรึกษาอาจารย ์ 107 (39.10) 100 (36.50) 43 (15.70) 24 (8.80) 

2 ปรึกษาพ่อ แม่ / ผู้ปกครอง 48 (17.50) 73 (26.60) 75 (27.40) 78 (28.50) 

3 ปรึกษาเพ่ือน / บุคคลที่ไวใ้จ 30 (10.90) 69 (25.50) 92 (33.60) 83 (30.30) 

4 จัดห้อง / ตกแต่งบ้าน 35 (12.80) 79 (28.80) 103 (37.60) 57 (20.80) 

5 เล่นกีฬา / ออกกำลังกาย 35 (12.80) 97 (35.40) 78 (28.50) 64 (23.40) 

6 เล่นเกมส์ / อนิเตอร์เน็ต 29 (10.60) 52 (19.00) 84 (30.60) 109 (39.80) 

7 งานศิลปะ/ งานฝีมือ / งานอดเิรก 50 (18.20) 103 (37.60) 68 (24.80) 53 (19.30) 

8 สวดมนต์ / ศกึษาธรรมมะ/ ทำสมาธิ 106 (38.70) 84 (30.70) 50 (18.20) 34 (12.40) 

9 มองโลกในแง่ด ี/ สรา้งกำลังใจให้ตัวเอง 34 (12.40) 73 (26.60) 88 (32.10) 79 (28.80) 

10 อ่านหนังสอื 45 (16.40) 115 (42.00) 74 (27.00) 40 (14.60) 

11 ร้องเพลง / ฟังเพลง 22 (08.00) 58 (21.20) 88 (32.10) 106 (38.70) 

12 ช๊อปปิง้ / ชื้อของ 38 (13.90) 93 (33.90) 76 (27.70) 67 (24.50) 

13 ดูหนัง / ดูทวี ี 25 (09.10) 57 (20.80) 97 (35.40) 95 (34.70) 

14 เข้าเสริมสวย / ไปทำผม /นวดสปา 103 (37.60) 84 (30.70) 47 (17.20) 40 (14.60) 

15 พูดคุยพบปะสังสรรค์กับเพื่อน 34 (12.40) 73 (26.60) 79 (28.80) 88 (32.10) 
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16 สูบบุหร่ี / ดื่มสุราหรอืเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์

100 (36.50) 79 (28.80) 45 (16.40) 50 (18.20) 

17 รับประทานยาคลายเครยีด 153 (55.80) 47 (17.20) 29 (10.60) 45 (16.40) 

18 ขว้างปาสิ่งของ / ทำลายสิ่งของ 167 (60.90) 42 (15.30) 29 (10.60) 36 (13.10) 

19 หนปัีญหา / ไม่เผชญิกับปัญหา 134 (48.90) 69 (25.20) 37 (13.50) 34 (12.40) 

20 คิดสัน้ / ทำรา้ยตัวเอง 169 (61.70) 38 (13.90) 31 (11.30) 36 (13.10) 

 

  จากตารางท่ี 2 แสดงค่าจำนวนและร้อยละผลการวิเคราะห์ข้อมูลการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษา 

พบว่าวิธีผ่อนคลายความเครียดท่ีนิยมปฏิบัติมากท่ีสุด ทุกคร้ัง สามลำดับแรกได้แก่ เล่นเกมส์ / อินเตอร์เน็ต มี

ค่าความถี่เท่ากับ 109 คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาคือ รอ้งเพลง / ฟังเพลง มคี่าความถี่เท่ากับ 106 คิดเป็นร้อยละ 

38.70 และ ดูหนัง / ดูทีวี มีค่าความถี่เท่ากับ 95 คิดเป็นร้อยละ 34.70 ตามลำดับ และวิธีท่ีนักศึกษาใช้จัดการกับ

ความเครียดน้อยท่ีสุดหรือไม่ทำเลย สามลำดับแรก ได้แก่ คิดสั้น / ทำร้ายตัวเอง มีค่าความถี่เท่ากับ169 คิดเป็นร้อย

ละ 61.70 รองลงมา คือขว้างปาสิ่งของ / ทำลายสิ่งของ มีค่าความถี่เท่ากับ 167 คิดเป็นร้อยละ 60.90 และ

รับประทานยาคลายเครยีด มคี่าความถี่เท่ากับ 153 คิดเป็นร้อยละ 55.80 และ ตามลำดับ  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ ความเครยีดนักศกึษา พบว่า มีความเครยีดอยู่ในระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

45.5 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.66 โดยมีความเครียดในระดับปานกลาง จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.00 รองลงมาคือ มีความเครียดในระดับสูง จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมาคือ ความเครียดใน

ระดับรุนแรง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 และความเครยีดในระดับน้อยจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษา พบว่า วิธีผ่อนคลายความเครียดท่ีนิยม

ปฏิบัติมากท่ีสุด ทุกคร้ัง สามลำดับแรกได้แก่ เล่นเกมส์ / อินเตอร์เน็ต มีค่าความถี่เท่ากับ 109 คิดเป็นร้อยละ 39.80 

รองลงมาคือ ร้องเพลง / ฟังเพลง มีค่าความถี่เท่ากับ 106 คิดเป็นร้อยละ 38.70 และ ดูหนัง / ดูทีวี มีค่าความถี่

เท่ากับ 95 คิดเป็นร้อยละ 34.70 ตามลำดับ และวิธีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้จัดการกับความเครียดน้อยท่ีสุดหรือไม่

ทำเลย สามลำดับแรก ได้แก่ คิดสั้น / ทำร้ายตัวเอง มีค่าความถี่เท่ากับ169 คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมา คือขว้าง

ปาสิ่งของ / ทำลายสิ่งของ มคี่าความถี่เท่ากับ 167 คิดเป็นร้อยละ 60.90 และรับประทานยาคลายเครยีด มีค่าความถี่

เท่ากับ 153 คิดเป็นร้อยละ 55.80 และ ตามลำดับ  
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ืองความเครียดและการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  สามารถอภปิรายผลในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียด ซึ่งพบว่า นักศึกษามีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ไพรัช  

วงศศรีตระกูล (2553) ศึกษาเร่ือง ความเครียดและความวิตกกังวลของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการศึกษาพบวา 

นักศึกษามีความเครียดอยูในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ นันทิพย์ หาสิน และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง ความเครียด 

และการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พบว่าความเครียดของ

นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้เพราะว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมด้านการ

เรียนใหม่ในมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ใหม่ เพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมท่ีพัก บรรยากาศ เป็นต้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ี

https://kukr.lib.ku.ac.th/kukr_es/BKN/researcher/researchDetail/616291fcf862fb85d798664a21af4ff1
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ต่างจากระดับชัน้มัธยมศึกษา ท่ีอาศัยอยู่กับบิดามารดา ไม่ได้อาศัยอยู่กับเพื่อน นักศึกษาตอ้งเรียนกับอาจารย์คนใหม่ 

ต้อง และทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบมากขึ้นและเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นท่ีหลากหลายมากขึ้น 

รวมถึงการตัง้ใจเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดคือการนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  การ

ไม่เข้าใจเนื้อหาภายหลังเรียน และนักศึกษาต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยท่ีปัจจุบันยังมีสถาณการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานศึกษาต้องมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแทนการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักศึกษา เช่น ตรวจคัดกรองวัดไข้สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง 

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  เป็นต้น ซึ่งต่างจากสิ่งแวดล้อมช่วงมัธยมศึกษา การเปลี่ยนบางอย่างของนักศึกษา

อาจก่อให้เกิดความเครียด แต่ความเครียดระดับนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียในการดำเนินชีวิต  อาจรู้สึกวิตก

กังวลหรือกลัว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็นความเครียดประดับปานกลาง ท่ีจะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษามีความ

กระตือรือร้นท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  นักศึกษาท่ีมีความสามารถในการรู้คิดด้วยการแก้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม และรู้จักวิธีการจัดการความเครียดอย่างมปีระสิทธิภาพ ย่อมสามรถลดความเครียดและทำให้ชีวิตก้าวหน้า

ต่อไปได้ สอดคล้องกับ กรมสุขภาพจิต (2564) ท่ีกล่าวว่าเครยีดในระดับปานกลางเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเนื่องจาก

มีสิ่งคุกคามหรือเหตุการณ์ท่ีทำให้เครียด อาจรู้สึกวติกกังวลหรือกลัว ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความเครียดระดับนี้ไม่

ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นผลเสียต่อการดำเนินชีวิต ท่านสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมท่ีเพิ่ม

พลัง เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำสิ่งท่ีสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ ทำงานอดิเรก หรือพูดคุย

ระบายความไม่สบายใจกับผู้ท่ีไวว้างใจ 

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนคลายความเครียดนักศึกษาท่ีนิยมปฏิบัติมากท่ีสุด ทุกคร้ัง ได้แก่ เล่นเกมส์ / 

อนิเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ร้องเพลง / ฟังเพลง และ ดูหนัง / ดูทีวี ตามลำดับ ท้ังนี้เพราะว่า การจัดการกับความเครียด

นักศกึษาเลอืกวธีิด้วยการแก้ไขปัญหาดว้ยตัวเองก่อน ด้วยการเลอืกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์ผ่านโทรมอืถือและ

คอมพิวเตอร์อาจเป็นเพราะมีความหลากหลายทางในช่องทางให้เลือกผ่านทางแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และ

อนิเตอร์เน็ตเป็นต้น ซึ่งมีความสะดวกสบายในการใช้งาน อีกท้ังเป็นสิ่งท่ีสามารถเบ่ียงเบนความสนใจจากความเครียดได้

เป็นอย่างด ีและการเสียค่าใชจ้่ายนอ้ย หรือไม่เสียค่าใชจ้่ายเลย เพราะทางสถานศกึษาท่ีบริการให้นักศกึษาตลอก 24 ชั่วโมง  

ทำให้สภาวะความขุ่นข้องหมองใจผ่อนคลายลง แถมยังทำให้รู้สึกผ่อนคลาย หรืออารมณ์ดีขึ้นได้  สอดคล้อง 

สอดคล้องกับ วสิุทธิ์  โนจิตต์ และคณะ  (2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทำนายความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างจัดการความเครียดโดยใช้กิจกรรมออนไลน์ทาง

อนิเตอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ดูหนัง/ฟังเพลง/ร้องคาราโอเกะ ปรึกษาพ่อแม่และผู้ปกครองและสร้างกำลังใจให้ตัวเอง 

ตามลำดับ สอดคล้องกับ  หงษ์ศิริ ภยิโยดิลกชัย และคณะ  (2558) ศกึษาเร่ือง ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียด

ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ นักศึกษามีวิธีการจัดการความเครียดโดยการเล่นเกมส์เล่นอินเทอร์เน็ต และดูหนังออนไลน์รองลงมา คือดู

หนัง ฟังเพลง และร้องเพลง คาราโอเกะ และเล่นกีฬา ตามลำดับ สอดคล้องกับ สำนักสุขภาพจิตสังคม, (2555) ได้

เสนอการผ่อนคลายความเครียดแบบท่ัว ๆ ไป ดังนี้ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ เล่นอินเตอร์เน็ต ร้องเพลง  ฟังเพลง  ดู

โทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ เล่นดนตรีนอนหลับพักผ่อน เป็นตน้ 

 นักศึกษาวิธีท่ีใช้จัดการกับความเครียดน้อยท่ีสุดหรือไม่ทำเลยลำดับแรก ได้แก่ คิดสั้น / ทำร้ายตัวเอง ท้ังนี้

เพราะว่า ความเครียดท่ีเกิดกับนักศึกษาเป็นความเครียดท่ีอยู่ในระดับปานกลางซึ่งส่งผลกระทบกับการใช้

ชีวิตประจำวันไม่มากนักซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้เพื่อขจัดความเครียด ผลก็คือส่งผลให้นักศึกษามีความ

เข้มแข็ง มีความอดทนอดกลั้น มีความพยายามในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มากยิ่งขึน้ เป็นการปรับตัวเพื่อเผชญิกับปัญหา



131 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ได้เป็นอย่างดี ซี่งกกระตุ้นทำให้เกิดความมานะบากบ่ัน อดทน และต่อสู้ ทำให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ ไม่ปล่อย

ให้ความเครียดนั้นสะสมเพิ่มมากขึ้น และเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลทำให้เกิดการทำงานท่ีผิดพลาด สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีแย่ และคิดสั้น ทำร้ายตัวเอง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ นธิิพันธ์ บุญเพิ่ม (2553) ความเครียดและ

การจัดการความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ท่ีพบว่ามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งท่ีมีการจัดการในเชิง

ลบ โดยพบว่านักศึกษาจะมีการระบายอารมณ์ต่าง ๆ  เช่น การระบายอารมณ์ใส่คนอื่น ขวา้งปาหรือทำร้ายข้าวของ 

ระบายอารมณ์ด้วยการตะโกนดัง ๆ เพื่อเป็นลดความโกรธหรืออารมณ์เครยีด เพื่อจัดการความเครยีดเป็นบางครัง้ ซึ่ง

ไม่บ่อยคร้ัง และเป็นการจัดการของนักศึกษาส่วนน้อยเท่านั้น  สอดคล้องกับ ลักขณา สริวัฒน์ (2549)ท่ีกล่าวว่า 

ความเครยีดเป็นศัตรูของมนุษย์ เมื่อมสีถาณการณ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดความเครยีดขึ้น ประสาทจะรับรู้การตรวจสอบเพื่อ

แก้ไขข้อมูลท่ีอันตราย ซึ่งส่งผ่านสมองออกมาเป็นพฤตกิรรมสู้หรือถอยหน ีดังนัน้ จึงจำเป็นต้อ’หมั่นตรวจสภาพจิตใจ 

สภาพแวดล้อม และพยายามเข้าใจสภาพร่างกายและจิตใจของตนเองให้ได้ว่า เมื่อใดกำลังตกอยู่ภายใต้การครอบงำ

ของความเครียด และเมื่อทราบก็ต้องยอมรับว่าตนเองเครียด เพื่อหาทางสลัดตนเองให้หลุดพ้นจากความเครียด

ดังกล่าวให้ได้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวจิัยไปใช้ 

    1.1 ควรให้นักแนะแนว หรือนักจิตวิทยา ในสถานศึกษาทำหน้าท่ีให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

ความเครียดในทุกระดับให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีความเครียดระดับรุนแรงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด

ความเครยีดเรือ้รัง ท่ีจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นได้  

   1.2 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงได้สะดวก เพราะเป็นวิธีท่ี

นักศกึษานยิมใชท่ี้สุดในการจัดการกับความเครยีด 

  1.3 สถานศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเช่น ห้องเรียน หอพักหรือท่ีพักของนักศึกษาให้เอื้อ

ต่อการพักผ่อน หรือมกีิจกรรมหรือสถานท่ีในการทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครยีด 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวจิัยครัง้ต่อไป 

  2.1. การศึกษาคร้ังน้ีมขีอบเขตการศกึษาเฉพาะระดับความเครียดจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีท่ี 

1 เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาในลักษณะท่ีเจาะลึกเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาหรือ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่

ก่อให้เกิดความเครยีดกับนักศกึษาเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีมีความละเอยีดและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

  2.2 การศึกษาแบบเจาะลึกเชิงคุณภาพกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความเครียดสูงกว่าปกติ เพื่อให้ทราบถึง

กระบวนการคิด การรับรู้ การแก้ปัญหาความเครียด ทำให้ได้ขอ้มูลเชงิลึกและสมบูรณ์มายิ่งขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาตราจารย์สุนีรัตน์  สุรีย์พงษ์ อาจารย์รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ อาจารย์ธันย์นรี พรไพรเพชร 

ผู้เชี่ยวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นงานวจิัยให้มีความถูกตอ้ง 

  ขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามนักศกึษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา ตาก ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดยีิ่ง  
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การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มดอยสามเส้า จังหวัดเชียงราย  

The community settlement in Doi Sam Sao group area, Chiang Rai Province 
 

ศศพิัชร์ หาญฤทธิ์1* 

Sasiphat Harnrit1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มดอยสามเส้า จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิลต่อการต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีกลุ่มดอยสามเส้า โดยมองถึงรูปแบบการต้ังถิ่นฐานและปัจจัยท่ีทำให้เกิด

การตัง้ถิ่นฐานในพื้นท่ี ในเขตเทศบาลนครเชยีงราย ในพื้นท่ี 3 ชุมชนได้แก่ชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง ชุมชนวัด

พระแก้ว เป็นสามชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ ภูเขากลางเมืองเชียงราย ท่ีมลีักษณะภูเขาสามเส้าเป็นชัยภูมท่ีิตั้งเมืองเชียงราย 

กลุ่มดอยนี้มีวัดอยู่สามวัด คือวัดงำเมือง (งามเมือง) วัดพระแก้ว และวัดพระธาตุดอยจอมทอง วธีิการศึกษาด้วยการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการระดมความคิด การจัดกิจกรรมกลุ่ม และการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีด้วยการ

วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการตั้งถิ่นฐานมีลักษณะการเกาะกลุ่ม โดย

กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกาะกลุ่มกัน เพื่อความได้เปรียบจากการรวมกลุ่มกันอยู่ภายในแหล่งเดียวกั น

เนื่องจากให้เป็นพื้นท่ีพักอาศัย การเกาะกลุ่มจะช่วยให้เกิดศูนย์รวมขึ้น การเกาะกลุ่มกันของกิจกรรมภายในบริเวณ

การตั้งถิ่นฐาน จากทำเลท่ีตั้งทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและใกล้แหล่งน้ำ และ

ปัจจุบันรูปแบบการตั้งถิ่นฐานมีผลมาจากการขยายตัวของเมืองท่ีเป็นไปตามพลวัตรการพัฒนารวมถึงข้อจำกัดเชิง

พื้นท่ีเนื่องจากเป็นพืน้ท่ีราชพัสดุ รายล้อมดว้ยพืน้ท่ีดนิของรัฐ ปัจจัยในการตัง้ถิ่นฐานเป็นการเข้าดว้ยเหตุผลทางด้านท่ี

อยู่อาศัยท่ีมีระยะทางไม่ไกลจากตลาดใหญ่ของเชียงราย นอกจากการค้าขายในตลาดแล้วชุมชนนี้ ยังเป็นแหล่งผลิต

อาหารท่ีกระจายออกไปในพื้นท่ีต่างๆรอบเขตเทศบาลเชียงราย บริเวณนี้ เป็นพื้นท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจาก

ในอดีตเคยเป็นพืน้ท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด จากพัฒนาการของเมอืงการวางผังเมอืง พื้นท่ีบริเวณดอยสามเส้ากลายเป็น

พื้นท่ีสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและได้เป็นพื้นท่ีตั้งของสะดือเมืองท่ีสร้างขึ้นสมัยฉลอง

เชียงราย 725 ปีซึ่งเป็นพื้นท่ีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างเมืองเชียงรายตั้งอยู่บนรูปแบบสมมุติของจักรวาลอันเป็น

คติความเชื่อท่ีมีมาแต่โบราณ 
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Abstract  
 Research on the community settlement in Doi Sam Sao group area, Chiang Rai province. To study the 

geographical features that influence the settlement in Doi Sam Sao group area. By looking at the settlement 

patterns and the factors that cause settlement in the area, Chiang Rai municipality, three community areas, 

namely, Ratchadet Damrong community, Doi Thong community, Wat Phra Kaew community. They are three 

communities, surrounding mountain in the middle of Chiang Rai with the Sam Sao mountain characteristic of 

Chiang Rai. This mountain group has three temples. These are Wat Ngam Muang, Wat Phra Kaew and Wat Phra 

That Doi Chom Thong. The study method through participatory action research by brainstorming, group activities 

and spatial analysis with geographic information system analysis. The research results shown that the settlement 

pattern is the agglomerated characterize. The various activities in the area tend to clump together for the 

advantage of being grouped together within the same source because it is a residential area. The agglomeration 

will help to form a center. The activity agglomeration within the settlement area. Due to its historical location, it 

is an ideal location for living and near the water sources. At present, the settlement pattern is a result of city 

expansion that follows the development dynamics as well as spatial constraints since it is a royal property area, 

surrounded by state land. The settlement factor is the residence reason entering that is not far from the big 

market of Chiang Rai. In addition to trading in the market, this community is also a source of food production 

spread in various areas around Chiang Rai municipality. This area is a historically important area because it was 

the city hall site in the past. From city development, city planning, the area around Doi Sam Sao became a 

historically important area of settlement and became Sadue Meung site built during the 725 th anniversary of 

Chiang Rai celebration, which is the symbolic area of Chiang Rai city building based on a fictional model of the 

universe which is a belief that has been around since ancient times. 
 

Keywords:  Doi Sam Sao group area, Settlement, Geography  
 

บทนำ 

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ต้องแสวงหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการดำรงชีวิต และะการขยายเผ่าพันธ์ุ ในระยะต้น

มนุษย์มีการดำรงชีพอย่างง่ายๆ ด้วยการเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ ต่อมาจึงเร่ิมรู้จักการเพาะปลูก การรวมกลุ่มอาศัยอยู่

ด้วยกัน ทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นลักษณะของชุมชน มีองค์ประกอบพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ มีความผูกพันและสัมพันธ์

กันทางสังคมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยรีะยะเวลา

ยาวนานจนชุมชนกลายเป็นเมือง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ ท่ีแตกต่าง

กนับนพื้นผิวโลก ทำให้ลักษณะการตัง้ถิ่นฐานมลีีกษณะท่ีแตกต่างกัน รวมถึงความแตกต่างท่ีเกิดวัฒนธรรมของแต่ละ

พื้นท่ีอีกดว้ย (จันทนา เอ่ียมโสภา, 2544: น.1) 

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดท่ีตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็น ท่ีตั้งของเมืองท่ีมีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองเชียงของ เมืองเธริง หรือ 

เมืองเทิง เชียงรายเดิมก่อน "ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่" สมัยพระเจ้ากาวิละ ชนชาติท่ีเป็นต้นกำเนิดของคนเชียงราย

ดั้งเดิม ก่อนมีแคว้นโยนกซึ่งเป็นรัฐของชาวไทยวน หรือท่ีเรียกว่าคนเมือง กลุ่มชาติพันธ์ุไท-กะได หรือ ตระกูลภาษา

ไท-กะได ก็คือชนชาติจีนแถบมณฑลยูนนาน ที่อพยพลงมาตั้งรกรากนั่นเอง ได้แตกเป็นกลุ่มหลายกลุ่มชนเผ่า จึงไม่
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แปลกท่ีคนเมืองจะมีพื้นฐานรากเหง้าเป็นคนจีนยูนนาน ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 

มีแม่น้ำกก แม่น้ำอิง และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำเลท่ีตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 

ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศพม่า เชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาว

ไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมี

เอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้เชยีงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 พื้นท่ีบริเวณชุมชนดอยสามเส้าประกอบด้วยชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง ชุมชนวัดพระพระแก้ว ตั้งอยู่

ในพื้นท่ีระหว่างกลุ่มภูเขากลางเมืองเชียงราย โดยกลุ่มภูเขาขนาดเล็กนี้เป็นภูมิทัศน์ดอยสามเส้า พื้นท่ีกลุ่มดอยสาม

เส้านี้ได้มีความสำคัญเชิงภูมิทัศน์แบบจารีตอีกคร้ังเมื่อมีการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 725 ปี ได้มี

การจัดสร้างเสาสะดือเมืองขึ้นท่ีบริเวณดอยจอมทองเมื่อปี พ.ศ. 2530 พื้นท่ีบริเวณกลุ่มดอยสามเส้านี้หลังจากตั้ง

เชียงรายเป็นเมืองจัตวาแล้วแล้วก็เป็นพื้นท่ีใช้สอยทางการทหารมาโดยตลอด ในเอกสารประวัติชุมชนราชเดชดำรง

กล่าวถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชาชนในบริเวณนี้ว่า  เป็นท่ีพักฟื้นของทหารในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ต่อมามีชาวบ้านเร่ิมเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากเพราะว่าใกล้กับตลาดใหญ่ของเชียงรายซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นคนรับจ้าง

ท่ัวไปและขับรถสามล้อรับจ้าง ทางผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพื้นท่ีบริเวณนี้ในด้านปัจจัยท่ีทำให้เกิดการย้ายเข้ามาในพื้นท่ี

รวมท้ังลักษณะการเข้ามาตัง้ถิ่นฐานในพื้นท่ี เพื่อหาแนวทางในการจัดการพืน้ท่ีต่อไป 
 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
เพื่อศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐานและปัจจัยการย้ายถิ่นฐานชุมชนพื้นท่ีดอยสามเส้า อำเภอเมือง  

จังหวัดเชยีงราย 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเน้นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-

PAR)  นับเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักในปัญหา 

หน้าท่ี และร่วมกันแก้ปัญหาของตนเอง ให้ชุมชนได้เรียนรู้แบบพหุภาคีรวมท้ังการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม และการ

ทำงานร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการ

ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการศึกษาและจดบันทึกสาระท่ี

สำคัญและข้อมูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้วจิัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง 

และชุมชนวัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยสอบถามถึงประเด็นปัจจัยต่อการยา้ยถิ่นฐาน เช่น สาเหตุในการอพยพย้ายถิ่นฐาน  และการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 

และการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ เพื่อดูลักษณะการตั้งถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นท่ี เพื่อจะสามารถวิเคราะห์ถึง

ปฏสิัมพันธ์เชงิพื้นท่ีต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษา พบว่า พื้นท่ีชุมชนท้ัง 3 ชุมชนมีความเชื่อมโยงกันในรูปแบบของพื้นท่ีท่ีได้มีการเข้ามาตั้งถิ่น

ฐานต้ังแต่ในอดีตวันนี ้ในชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง ชุมชนวัดพระแก้ว เป็นสามชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ ภูเขากลาง

กลางเมืองเชียงราย ท่ีมีลักษณะภูเขาสามเส้าเป็นชัยภูมิท่ีตั้งเมืองเชียงราย กลุ่มดอยนี้มีวัดอยู่สามวัด คือวัดงำเมือง

(งามเมือง) วัดพระแก้ว พระพระธาตุดอยจอมทอง  การเข้ามาตั้งถิ่นฐานนั้นก็เพราะเป็นพื้นท่ีใกล้ตลาดใหญ่ของ

เชยีงราย ชุมชนทัง้สามเป็นกลุ่มคน เป็นหัวใจของตลาดสดเทศบาล1 ทัง้เจ้าของแผงค้าขายในตลาด และแรงงงาน การ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นท่ีพอๆกับการอพยพออกไป แต่ก็มีคนอาศัยมาสามถึงสี่ชั่วอายุคน นอกจากการค้าขายใน

ตลาดแลว้ชุมชนนี้ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีกระจายออกไปในพื้นท่ีต่างๆรอบเขตเทศบาล โดยมลีักษณะของพื้นท่ี ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่พื้นท่ีศึกษาชุมชนดอยทอง ชุมชนราชเดชดำรง และชุมชนวัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชยีงราย 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

จากการระดมความคิดเห็นของชุมชนได้สะทอ้นถึงข้อมูลท่ัวไปของการตัง้ถิ่นฐานท้ัง 3 ชุมชน ดังนี้   

1.) ชุมชนดอยทองเป็นชุมชนดัง้เดิมท่ีมีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่คู่กับโบราณสถาน วัดพระธาตุจอมทอง 

และเสาสะดือเมอืง เป็นชุมชนขนาดใหญซ่ึ่งมีชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนวัดพระแก้ว รวมอยู่ในท่ีดินผืนใหญซ่ึ่งเป็นพืน้ท่ี

เชา่ที่ดินของราชพัสดุ (ธนารักษ์) ในอดีตเป็นพืน้ท่ีของทหาร มสีมาชิกผู้เข้ามาอาศัยหลากหลายชาติพันธ์ุปัจจุบันชุมชน

ดอยทองมีสมาชกิรวม 145 ครัวเรือนเป็นชุมชนท่ีมีความสำคัญระดับต้นๆ ของเทศบาลนครเชยีงราย เน่ืองจากเคยเป็น

พื้นท่ีท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างเมอืงเชยีงรายทางเทศบาลนครเชยีงรายจึงได้จัดให้เป็นชุมชนหมู่ท่ี 1 ต.เวยีง 

เทศบาลนครเชียงรายมอีายุประมาณ 100 ปี ตัง้อยู่รอบๆ วัดพระธาตุดอยจอมทอง จรดถงึแม่น้ำกก ระยะเร่ิมแรกใน

การก่อตัง้ชุมชน มีครอบครัวประมาณ 20 หลังคาเรือน อาชพีส่วนใหญ่ค้าขายและรับจ้าง และด้วยมพีื้นท่ีติดกับวัด

พระธาตุดอยทอง (จอมทอง) จึงได้ช่ือชุมชนดอยทองมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 2.) ชุมชนราชเดชดำรง ประวัติหมู่บ้านเดิมเป็นท่ีดนิในเขตทหาร ใชเ้ป็นท่ีพักฟื้นทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจาก

การสูร้บในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จึงเรียกว่าบา้นพักฟื้น ต่อมามรีาษฎรจากที่ต่างๆ เข้ามาอาศัยเพื่อทำมาหากินในเมอืง 

โดยส่วนใหญผู่้อาศัยในพืน้ท่ีจะประกอบอาชพีรับจ้างทั่วไปและอาชีพรับจ้างโดยสารรถถีบสามล้อ เมื่อมีผู้มาพักอาศัย

มากขึ้นในปี พ.ศ.2529 จึงได้จัดตั้งให้เป็นชุมชนใหม่เกิดขึ้น โดยใชช้ื่อว่าชุมชนราชเดชดำรงตามชื่อของท่านเจ้าคุณราช

เดชดำรง ซึง่เคยดำรงตำแหน่งผูว้่าราชการจังหวัดเชยีงราย และมบ้ีานพักอยู่ในชุมชน ซึ่งปัจจุบนัเป็นสถานี

โทรคมนาคม  

3.)ชุมชนวัดพระแก้ว เป็นชุมชนท่ีแยกจากชุมชนราชเดชดำรง พื้นท่ีเรือนประชาชนเดิมเคยเป็นป่ารกร้างว่าง

เปล่า อยู่ในหุบเขาของวัดดอยงำเมืองกับแนวเขาของศาลากลางจังหวัดเชยีงราย ซึ่งได้ขนานนามว่าเป็น“ดอยอ่างข่าง” 

ของเชียงราย สภาพการอยู่อาศัยจัดว่าเป็นชุมชนแออัด ปัจจุบันเช่าในพื้นท่ีดินของวัดและท่ีดินของราชพัสดุเป็นส่ วน

ใหญ่และเมื่อปี พ.ศ.2546 จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก ทางเทศบาลได้แยกจากชุมชนราชเดชดำรงโดยตั้งชื่อว่า 

“ชุมชนวดัพระแก้ว” ตามช่ือวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดเชยีงราย 
 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและปัจจัยการย้ายถิ่นฐานชุมชนพื้นท่ีดอยสามเส้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

สามารถอธิบายได้เป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ 
 

ช่วงที่ 1 ช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2  ปี พ.ศ. 2491 พื้นท่ีได้เป็นท่ีต้ังกองทหารเพื่อเดินทางไปรบท่ีเชยีงตุง มีการ

สร้างบ้านพักต่อมาเรียกว่าบ้านจอมพล ป. และสร้างอาคารแบบอาร์ตเดคโคให้เป็นโรงอาหาร(ปัจจุบันเป็นสถานีวทิยุ 

ร.ด.) จนมาตั้งค่ายทหารท่ีหลักท่ี เด่นห้า แต่ยังคงพื้นท่ีบริเวณกลุ่มภูเขาขนาดเล็กท้ังหมดไว้ เดิมเป็นพื้นท่ีพักฟื้น

(เรียกว่าบา้นพักฟื้น)ของทหารในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ต่อมามีชาวบ้านเร่ิมเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากเพราะว่า

ใกล้กับตลาดใหญ่ของเชียงรายซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นคนรับจ้างท่ัวไปและขับรถสามล้อเชียงราย (พระยาราชเดชดำรง” 

(ผล ศรุตานนท์) (ช่วง พ.ศ. 2460 - 2479)ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนท่ี 11)  ท่ีมีท่ีอยู่อาศัยติดกับบริเวณนี้ 

(ปัจจุบันคือสถานีโทรคมนาคม )ต่อมาได้มกีารแยกส่วนหนึ่งท่ีติดกับวัดพระแก้วขึ้นเป็นอีกชุมชนหนึ่งเรียกว่าชุมชนวัด

พระแก้ว  ในชุมชนท่ีอยู่ระหว่าภูเขานี้ยังมีท่ีตั้งบ้านพักข้าราชการและท่ีตั้งสำนักงานของส่วนราชการจำนวนหนึ่งด้วย 

พื้นท่ีท้ังสามชุมชน กลางเมอืง เป็นผู้ขับเคลื่อนและออกแบบการค้าในตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล2 ผู้ค้า

และเจ้าของแผงในตลาดเทศบาล 1  มาจากชุมชนท้ังสามนี้ อาจกล่ าวได้ว่าชุมชนเป็นนักออกแบบสินค้าใน

ชีวิตประจำวัน ในตลาด ออกแบบระบบการจัดการสินค้า เชื่อมโยงพื้นท่ีแหล่งกำเนิดสินค้ากับชีวิตผู้คนในเมือง

เชียงราย นอกจากนั้นกองทัพยังเลือกพื้นทีท่ีอยู่ระหว่างดอยจอมทอง และดอยงำเมือง เป็นท่ีตั้งของศูนย์กลางของ

ทหารในการเดินทัพเพื่อทำสงครามกับนครเชยีงตุง เป็นท่ีต้ังสถานที่ราชการท่ีเป็นสถาปัตยกรรม สมัยจอมพล ป. สอง
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

หลัง คือบ้านจอมพล ป. และสถานีวิทยุ ร.ด. และสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์(แบบถนนราชราชดำเนินนอก) ท่ี

เคยเป็นศาลากลางของจังหวัดเชยีงรายช่วงหนึ่งและส่วนท่ีเป็นสถานีวทิยุกรมการรักษาดินแดนในปัจจุบัน อยู่ในพื้นท่ี

ชุมชนดอยทอง บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 เพื่อใช้เป็นท่ีพักของ จอมพล ป.นายยกรัฐมนตรีและผู้

บัญชาการทหารสูงสุด ในการเดินทางมาตรวจราชการ และบ้านหลังนี้ยังถูกใช้ เป็นท่ีตั้งกองบัญชาการสนามกองทัพ

พายัพส่วนหน้า จากนั้นได้ใช้ประโยชน์ทางการทหารอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการย้ายพื้นท่ีศาลากลาง

จังหวดัเชยีงรายไปยังพื้นท่ีศาลาในปัจจุบัน 

ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ. 2530 ได้มกีารจัดสร้างเสาสะดือเมอืงขึ้นท่ีบริเวณดอยจอมทอง พื้นท่ีกลุ่มดอยสามเส้านี้ได้

มีความสำคัญเชิงภูมิทัศน์แบบจารีตอีกคร้ังเมื่อมีการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 725 ปี พื้นท่ีบริเวณ

กลุ่มดอยสามเส้านี้หลังจากตั้งเชียงรายเป็นเมืองจัตวาแล้วแล้วก็เป็นพื้นท่ีใช้สอยทางการทหารมาโดยตลอด ใน

เอกสารประวัติชุมชนราชเดชดำรงกล่าวถึงการเข้ามาตัง้ถิ่นฐานของประชาชนในบริเวณนี้ว่า  เมื่อราวปี2529  ทหารได้

โอนพื้นท่ีนี้ให้กับกรมธนารักษ์ และได้จัดตั้งชุมชนขึ้นเรียกชื่อใหม่ว่า ชุมชนราชเดชดำรง ตามชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงรายในขณะนั้น ดังนั้นพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สัมพันธ์

กับพัฒนาการของเมืองเชียงรายในยุคต่างๆ ภายในชุมชนยังประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ

ของเมอืงในยุคต่างๆ  
 

จากการวิเคราะห์ลักษณะการเข้ามาตั้งถิ่นฐานด้วยภาพถ่ายทางอากาศและนำมาจัดทำการแปลผลด้วย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้เห็นลักษณะของการตัง้ถิ่นฐานในการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีของเทศบาลและท้ัง 3 ชุมชน

ในพืน้ท่ีดอยสามเส้า ดังนี้  
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ภาพที่ 2 การขยายตัวของพืน้ท่ีเมอืงในเขตเทศบาลเชยีงราย ปี พ.ศ. 2553 และ 2563 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลการขยายตัวของพืน้ท่ีเมอืงในเขตเทศบาลเชยีงราย ปี พ.ศ. 2553 และ 2563 

ที ่ รายการ ตร.กม ไร ่ ร้อยละต่อพืน้ทีเ่ทศบาล 

1 พื้นท่ีขอบเขตเทศบาล 57 35683   

2 พื้นท่ีพืน้ท่ีอาคารคลุมดนิ 4 2359 7% 

3 พื้นท่ีถนน 2 1523 4% 

4 พื้นท่ีเมอืง พ.ศ.2563 34 21311 60% 

5 พื้นท่ีเมอืง พ.ศ.2553 27 16797 47% 

  

 เมืองเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างมีววิัฒนาการและเป็นกระบวนการแบบพลวัตรท่ีไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้เพราะ

ประชากรในพื้นท่ีนั้นได้มีการประกอบกิจกรรมอยู่ตลอด และกิจกรรมของประชากร เป็นส่วนสำคัญท่ีผลักดันให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ี จากการวิเคราะห์รูปแบบการกลายเป็นเมอืงในพื้นท่ี พบว่า ลักษณะของการกลายเป็นเมอืง

ใน ปี พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีเมืองโดยวิเคราะห์จากกลุ่มอาคารคิดเป็นร้อยละ 47 ของพื้นท่ี และในปี พ.ศ. 2563 มีพื้นท่ี

เมืองโดยวิเคราะห์จากกลุ่มอาคารคิดเป็นร้อยละ 60 ถือว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นท่ี ท่ีเป็นไปตาม

การพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการขยายตัวของความเป็นเมืองนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ 

การวิเคราะห์ผ่านมุมมองเชิงพื้นท่ี จะช่วยอธิบายถึงพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ปัจจัยเร่งความตอ้งการ

พื้นฐานของคนเมอืง โอกาสเกิดใหม่และความคิดบันดาลใจ ที่จะก่อให้เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและโอกาสทาง

ธุรกิจของสินค้าและบริการ โดยในพื้นท่ี ดอยสามเส้านั้น เป็นพื้นท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในด้านของ

การเมอืงการปกครอง ทำให้เกิดความต้องการในการสร้างสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ใน

พื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนั้นๆ และหากมองในด้านของลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์พื้นท่ีดอยสามเส้ามชีัยภูมิท่ีเหมาะสมทางด้านการทหาร และเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรแหล่งน้ำที่เป็นทรัพยากร

ท่ีสำคัญในการดำรงชีวิตของชุมชน  

 ในระยะแรกพื้นท่ีดอยสามเส้ามีปัจจัยท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐานเข้ามาตั้งถิ่นฐานแบบการเกาะกลุ่มเพื่อความ

ปลอดภัยการตั้งถิ่นฐานแบบกลุ่ม (Clustered Settlement)หรือการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว การตั้งถิ่นฐานแบบนี้จะมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางธรรมชาติหรือปัจจัยทางกายภาพ เช่น ท่ีราบลุ่มแม่น้ำ แหล่งแร่ธาตุ หุบเขา บริเวณแยก

ของถนนบริเวณคุ้งน้ำ และบริเวณท่ีแม่น้ำบรรจบกัน เป็นต้น ในระยะแรกของการตั้งถิ่นฐาน อาจเร่ิมจากบ้านโดด

จำนวน 2-5 หลังคาเรือน ในช่วงแรกกลุ่มที่เข้ามาจะเป็นกลุ่มคนไทยญวนหรือกลุ่มคนพื้นเมอืง มาตัง้ถิ่นฐานในบริเวณ

พื้นท่ีราบใจกลางกลุ่มดอยสามเส้าเท่านั้น ในระยะหลังจำนวนผู้คนย้ายเข้ามาเพิ่มมากขึ้น มีผลทำให้มีกลุ่มชาติพันธ์ 

อาข่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นท่ีรอบนอกหมู่บ้าน ทำให้กลุ่มบ้านขนาดเล็กขยายขึ้นเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ขึ้น ผล

จากการตั้งถิ่นฐานแบบกลุ่มนี้มีผลดีทางสังคมและจิตใจ คือ การได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์

กันอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น  ต่อมา มีการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึง จึงมีการสร้างเส้นทาง

คมนาคม จึงเป็นเหตุปัจจัยให้มีการตั้งถิ่นฐานในรูปแบบ เส้นถนน และการเข้าครอบครองพื้นท่ี โดยเร่ิมมีการสร้าง

บ้านเรือนด้วยวัสดุท่ีมีความถาวรมากขึ้นการตั้งถิ่นฐานตามแนวเส้นทางคมนาคม (Linear Settlement) การตั้งถิ่นฐาน

ประเภทนี้จะปรากฏลักษณะการตัง้บ้านเรือนจะเป็นแนวยาวตามเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก โดยอาจจะตั้งอยู่เป็นกลุ่ม

ตดิต่อกันในเขตท่ีเป็นชุมชนการคา้หรือทางแยกของเส้นทางคมนาคม และเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านอาชพี และ

เหมาะกบัการเข้าถึงของชุมชนมากขึ้น  
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พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2554 

 

 

 
พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2565 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 การเปลีย่นแปลงการใชพ้ื้นท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศ 
  

 จากการวิเคราะห์จากภาพดาวเทียมพบว่า การเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกมีปัจจัยทางด้านชัยภูมิท่ีเหมาะสม

ในการเข้าเป็นพื้นท่ีพักพิงของกองทัพรวมท้ังอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำกก และในปัจจุบันทางการประปาส่วนภูมิภาคมีท่ีตั้ง

สำนักงานบริเวณนี้  การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นท่ีในลักษณะของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานหรือการขยายตัวของการใช้พื้นท่ี

เมอืง อาจจะไม่ได้ปรากฎอย่างชัดเจน เนื่องจากในพืน้ท่ีดอยสามเสา้เป็นเขตพื้นท่ีราชพัสดุ จึงอาจไม่ได้มผีลต่อการเข้า

มาจับจองพื้นท่ีอย่างถาวร รวมท้ังการขยายพื้นท่ีในการครอบครองท่ีดินเป็นไปได้ยากเนื่องจากเป็นลักษณะพื้นท่ีท่ีมี

ความลาดชัน รวมท้ังบริเวณด้านหลังติดกับขอบเขตพื้นท่ีทหารจึงไม่สามารถใช้พื้นท่ีเพื่อสร้างกลุ่มอาคารหรือการใช้

ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่นๆ แต่การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ ชัดคือ ลักษณะของท่ีอยู่อาศัยท่ีมีการปรับโครงสร้างให้มี

ความถาวรแข็งแรงมากขึ้น และส่วนใหญ่ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย มจีุดท่ีใชพ้ื้นท่ีเพื่อเปิดร้านค้าไปตามเส้นถนนในบริเวณทาง

ขึน้วัดท้ัง 3 แห่ง รวมท้ังพื้นท่ีโดยรอบของเขตชุมชนรายล้อมไปด้วยสถานท่ีราชการจึงทำให้เป็นข้อจำกัดในการขยาย

พื้นท่ีและการสร้างกิจกรรมทางพื้นท่ี ท้ังนี้  ความสำคัญของพื้นท่ีในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์ทหารจังหวัดทหารบก

เชยีงราย บา้นจอมพล ป.พบูิลสงคราม วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดพระแก้ว วัดดอยงำเมอืง และเสาสะดือเมอืง  
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 จากการศึกษา พบว่า การเข้ามาตั้งถิ่นฐานมีปัจจัยมาจากเหตุผลทางด้านการทหารและกองทัพในช่วงแรก 

เพื่อหาพื้นท่ียุทธศาสตร์ท่ีสำคัญของเมืองเชียงราย โดยมปัีจจัยทางด้ายชัยภูมแิละแหล่งทรัพยากรธรรมชาต ิจากนั้นมี

การย้ายเข้ามาเพื่อเหตุผลทางด้านการสร้างสาธารณูปโภคและความสะดวกสบายของกลุ่มคนท่ีอยู่อาศัย จึงเป็น

ปัจจัยหลักท่ีทำให้พื้นท่ีมีการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ (2561) ได้ศึกษาเร่ืองฐานทัพอเมริกันกับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา พบว่า การเข้ามาตั้งฐานทัพอเมริกันในยุคสงครามอินโดจีน เกิดโครงการ

ก่อสร้างทางทหาร เช่น โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อม

กรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื การเข้ามาของฐานทัพอเมริกันทำให้เศรษฐกิจของนครราชสีมาเติบโตขึ้นอย่าง

มาก เพื่อรองรับความต้องการของทหารอเมริกัน และการเตบิโตของทุนท้องถิ่นภายหลังการให้ความ ท้ัช่วยเหลือทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแก่รัฐบาล และรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนพัฒนาการในลักษณะของการตั้งถิ่น

ฐานแบบกลุ่ม เพื่อความเป็นกลุ่มก้อนและเกิดความปลอดภัยของชุมชน จากนั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตั้งถิ่น

ฐานตามรูปแบบการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามแนวเส้นทางคมนาคม ท่ีสอดคล้องกับ

ทฤษฏกีารตั้งถิ่นฐานของฉัตรชัย พงษ์ประยูร (2549) กล่าวว่า การตัง้ถิ่นฐานรูปแบบต่าง ๆ ได้อธิบาย การตัง้ถิ่นฐาน

แบบกลุ่ม (Clustered Settlement) ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ และ การตั้งถิ่นฐานตาม

แนวเส้นทางคมนาคม (Linear Settlement)ท่ีเป็นการย้ายถิ่นตามรูปแบบการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพืน้ท่ี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยชิ้นนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้นำชุมชนชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง และชุมชนวัดพระแก้ว 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

(กสว.) : งบประมาณด้านวจิัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565  
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ศักยภาพผู้สูงอายุในการเป็นผู้ประกอบการสงูวัย ตำบลป่ามะม่วง  

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

The potential of the elderly as an elderly entrepreneur Pa-Mamuang 

Subdistrict, Mueang District, Tak Province   
 

ณัชชิยา โม้ฟู1* และ เนาวลักษณ์ เอือ้พิชญานนท์1 

Natchiya Mofu1* and Naowaluck Ueaphi1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้สูงอายุ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ

สูงวัยในตำบลป่ามะม่วง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้สูงอายุกับคุณลักษณะผู้ประกอบการสูงวัยใน

ตำบลป่ามะม่วง  โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 

และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.94  วเิคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

พบว่า สภาพปัจจุบันผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 

บาท ส่วนใหญ่เป็นโรคความดัน  ส่วนศักยภาพผู้สูงอายุและคุณลักษณะผู้ประกอบการสูงวัยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลาง และผลการวเิคราะห์ศักยภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านการพัฒนาทางกาย ด้านการพัฒนาทางจิตใจ ด้าน

การพัฒนาทางทักษะอาชีพ และด้านการพัฒนาทางทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัยอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .000 
 

คำสำคัญ:  ศักยภาพผู้สูงอายุ, การเป็นผู้ประกอบการสูงวัย, คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

 

Abstract  
 This research aims to study the current condition of the elderly. Elderly Potential Characteristics of elderly 

entrepreneurs in Pa Mamuang sub-district and to study the relationship between the potential of the elderly and 

the characteristics of aging entrepreneurs in Pa Mamuang Sub-district. The questionnaire was tested for content 

validity with a confidence value of 0.85 and Cronbach's alpha coefficient of 0.94. Data were analyzed by means. 

standard deviation The study found that Current condition of the elderly in Pa Mamuang sub-district Currently not 

working have a monthly income of less than 10,000 baht, most of them have high blood pressure As for the 

potential of the elderly and the characteristics of elderly entrepreneurs, the overall average values were at the 

moderate level. and the results of the analysis of the potential of the elderly, including physical development 

mental development Occupational skill development and the development of communication skills and technology 

 
 

1  วิชาเอกการจัดการธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 63000   
1 Bachelor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration and Liberal Arts 

  Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak, 63000 

*Corresponding author : natchiyamofu@rmutl.ac.th 
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There was a relationship in the same direction with being an aged entrepreneur at a high level. Statistically 

significant at the .000 level 
 

Keywords:  Potential for the elderly, Being an elderly entrepreneur, Operator attributes 
 

บทนำ 

 ปัจจุบัน ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีจำนวนประชากรทั ้งหมด 4,342 คน (สำนัก

บริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง,2564)  ซึ่งมีประชากรสูงอายุ จำนวน 881 คน และคาดว่าจะมีจำนวน

เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทำให้เกิด ”สังคมผู้สูงอายุ” ภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงให้อยู่เพียงลำพัง ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรัฐบาลและบริษัทธุรกิจได้ออกนโยบายทางสังคมที่มีเป้าหมายรองรับสังคม

สูงอายุหลายองค์กร และจัดทำกลยุทธ์เพื่อปรับตัวรองรับประชากรในสังคมแก่ตัวลง (สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงาน

บุคคล สำนักงาน ก.พ., 2561, น.5) 

 สังคมสูงวัย คือ สังคมท่ีมีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรท่ีมอีายุ 60 ปีขึ้นไป ได้เพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ขณะท่ี

สัดส่วนของอัตราการเกิดและจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2564)  และจากการที่   

ผู้สูงวัยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การปรับตัวต่อ

อุณหภูมไิด้ช้าลง การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ท่ีส่งผลท้ังการพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา การเรียนรู้การ

จดจำ ความเครยีด และแรงจูงใจ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม ท่ีมีความคิดและรู้สกึว่าบทบาทและหน้าท่ี

ของตัวเองลดลง และมองว่าตนเองกลายเป็นภาระของสังคม ซึ่งทำให้เกิดอาการ ซึมเศร้า ถอยห่างออกจากสังคมนั้น 

จึงควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการทำงานอยู่ในสังคม ร่วมทั้งให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อให้

สามารถกลับเข้าสู่แรงงาน ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญท่ีจะลดผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย และแมผู้้สูงอายุมีการ

ทำงานเพิ่มขึ้น แต่ในภาคเอกชนยังมีน้อย ทำให้ขาดสวัสดิการ ทำให้ธุรกิจบางส่วนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบและการ

เตรียมการจ้าง แต่บางธุรกิจยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการจ้างงานที่ลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องการทำงานไม่เกินอายุ ๖๐ ปี 

เนื่องจากมีทัศนคติว่าผู้สูงอายุควรได้รับการพักผ่อน ไม่ควรทำงานหนัก และขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการรับสิทธิ

ประกันสังคมหากมีการขยายอายุการทำงาน (กองส่งเสริมการมงีานทำ กรมการจัดหางาน, ม.ป.ป.)   

 การเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถสร้าง

รายได้จากความถนัดของตนเอง หรือเข้ารับการฝึกอบรมอาชพีเสริม เป็นการฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุมงีานทำ เพื่อให้ท่าน

รู้สกึมีคุณค่าในตนเอง การมอีาชีพเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย นับเป็นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็น

การเสริมสร้างรายได้  ได้แก่ การอบรมทำอาหารและงานฝีมือ เพื่อจัดจำหน่าย การเปิดโฮมสเตย์ การปลูกผักสวน

ครัว ผลิตภัณฑ์ออแกนิค หรือในกรณีที่ผู้สูงอายุยังสุขภาพแข็งแรง มีกำลังดี ก็สามารถทำงานในบริษัทที่รับผู้สูงอายุ

เกษียณแล้วเข้าทำงานได้ (โรงพยาบาลเปาโล, ม.ป.ป.)  เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการฝึกอบรมให้แก่

ผู้สูงอายุ  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการดำเนินการทางธุรกิจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นการ

มุ่งหวังผลกำไรในธุรกิจของตนเอง ซึ่งผู้สูงวัยที่ยังไม่มีประสบการณ์อาจจะต้องเรียนรู้หรือศึกษาการประกอบธุรกิจ

หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี  (ณัฐไผท  สุทธิเสริม, ม.ป.ป.) 

ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้อาชีพเสริมได้ ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุจากงานที่เคยทำแล้วก็ตาม แต่หลายคนก็ยังมีงานทำ

ต่อไปเร่ือย ๆ ตามความเหมาะกับตนเอง เพราะตราบใดท่ียังมีชวีิตอยู่รายได้ก็เป็นสิ่งท่ีจำเป็นยิ่งถ้าต้องอยู่อย่างลำพัง 

การมีรายได้พอจุนเจือตนเองบ้าง ก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนหรือ เป็นภาระใคร ซึ่งภาครัฐมีการสนับสนุน

และส่งเสริมทั้งระบบประกันสุขภาพ หลักประกันทางสังคม เศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการออม การสร้างรายได้ให้
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ผู้สูงอายุเพื่อลดการพึ่งพา ทางเศรษฐกิจ การเพิ่มกำลังแรงงาน ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุ สนับสนุนสวัสดิการสังคม 

และการส่งเสริม การศึกษาในด้านต่าง ๆ การ Upskill และ Reskill เพื่อผู้สูงอายุจะได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ, 2565) ตลอดจน สนับสนุนให้มีการ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่

สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 

พร้อมท้ังจัดสภาพแวดลอ้มให้เป็นมติรกับผู้สูงอายุ  (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.). 

  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง จะสามารถส่งเสริมให้เป็น

ผู้ประกอบการสูงวัย ให้มงีานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม  

และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จและเป็นการฟื้นฟูสภาพ

จิตใจและร่างกายของผู้สูงวัยสามารถสรา้งรายได้เพิ่มขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง  

2. เพื่อศึกษาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง  

3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการสูงวัยในตำบลป่ามะม่วง  

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้สูงอายกุับคุณลักษณะผู้ประกอบการสูงวัยในตำบลป่ามะม่วง 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน (ถ้ามี) 

1. กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 1  กรอบแนวคิด 
 

2. สมมุติฐาน 

      2.1 สมมติฐานที่ 1 ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางกายกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย  

  Ho:  ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางกายกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย ไม่มคีวามสัมพันธ์กัน 

  H1:  ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางกายกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย มีความสัมพันธ์กัน 

 

 

คุณลักษณะผู้ประกอบการผูสู้งวัย 

1. ด้านความเป็นนวัตกรรม 

2. ด้านการยอมรับความเสี่ยง 

3. ด้านการเป็นเชงิรุก 

4. ด้านความเป็นอิสระในการดำเนินงาน 

5. ด้านความกล้าได้กลา้เสียกับการแข่งขัน 

(ศริิวัฒน์  ตัง้ทรงเจรญิ , 2558, หน้า 15)  
 

 

ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

1. ด้านการพัฒนาทางกาย 

2. ด้านการพัฒนาทางจิตใจ 

3. ด้านการพัฒนาทางทักษะอาชพี 

4. ด้านการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและ

เทคโนโลยี 

(อรสา ธาตวากร, 2562) (ศุภณิช จันทร์สอง 

และศโิรช แท่นรัตนกุล, 2564) 
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      2.2 สมมติฐานที่ 2 ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางจิตใจกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย 

  Ho:  ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางจิตใจกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย ไม่มคีวามสัมพันธ์กัน 

  H1:  ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางจิตใจกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย มีความสัมพันธ์กัน  

      2.3 สมมติฐานที่ 3 ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางทักษะอาชีพกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย

   Ho:  ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางทักษะอาชีพกับการเป็นผู ้ประกอบการสูงวัย  ไม่มี

ความสัมพันธ์กัน 

  H1:  ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางทักษะอาชีพกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย มคีวามสัมพันธ์กัน 

 2.4 สมมติฐานที่ 4 ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีกับการเป็น

ผู้ประกอบการสูงวัย  

  Ho: ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยกีับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย ไม่มี

ความสัมพันธ์กัน 

  H1: ศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาทางทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีกับการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย        

มคีวามสัมพันธ์กัน 

  3. การทบทวนวรรณกรรม 

      3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการผู้สูงวัย 

            ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ก่อตั้งกิจการของตนเองจนสามารถมีรายได้และพัฒนาธุรกิจให้

เจรญิก้าวหนา้ เป็นส่วนหน่ึงท่ีทำให้สังคมเจรญิเตบิโต (เฟื่องฟ้า ปัญญา, 2563) 

   คุณลักษณะของผู้ประกอบการผู้สูงวัย หมายถึง ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ ที่ริเริ่มและพร้อมที่จะรับ

ความเสี่ยงในการลงทุน ประกอบกิจการโดยใช้ปัจจัยการผลิตผสมผสานกับสติปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์ 

และหลักการบริหารท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดสนิค้าและบริการต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    3.2 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพผู้สูงอายุ  

   ศักยภาพผู้สูงอายุ จากงานวิจัยของ ณัฎฐ์ฐิตตา เทวาเลิศสกุลและคณะ (2559, หน้า 538-539) 

ได้กล่าวถึง ศักยภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้แก่ 1. ด้านทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พบว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มคีวามคิดเป็นระบบ มปีระสบการณ์ มีความรู้ มีความเป็นผู้นำ และมีการสื่อสารท่ีชัดเจนพอสมควร 

และยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นภูมิปัญญาให้แก่ชนรุ่นหลังได้สืบทอดเป็นอย่างดี 2. ด้านการ

ทำงาน พบว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร์ที่แตกต่างกัน และมีประสบการณ์ในการ

ทำงานที่หลากหลายอาชีพ และบางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ เนื่องจากมปัีญหาด้านสุขภาพ 3. ด้านการ

มีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกันในสังคม พบว่า ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งมีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้นำชุมชน และ

ช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างดี และลูกหลานในเขตเทศบาลรังสิตส่วนใหญ่ยินดีให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม

และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  

   ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย คือ บุคคลอันเป็นที่เคารพรักของลูกหลาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของทุกคนใน

ครอบครัว ลูกหลานควรดูแลเอาใจใสท่านด้วยความรักและความเข้าใจ หรือ ผู้สูงอายุ ตามคำจำกัดความขององค์การ

สหประชาชาติ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้สู งอายุตามนิยามของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ซึ่งการจะเป็นผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพได้นั้น ผู้สูงอายุจะต้องเริ่มดูแลตนเอง โดยการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม (กรม

กิจการผู้สูงอายุ, ม.ป.ป.) 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ศักยภาพผู้สูงอายุในการเป็นผู้ประกอบการสูงอาย ุตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมอืง จังหวัด

ตาก เป็นการวิจ ัยเช ิงสำรวจ (Survey Research) และการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยได้

ทำการศกึษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนนิการวิจัย มขีั้นตอนดังน้ี 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ กลุ่มวัยผู้สูงอายุตามอัธยาศัยในตำบลป่ามะม่วง จำนวน 881 ราย จาก

ประชากรในตำบลป่ามะม่วงที่มีทั้งหมด จำนวน 4,342 ราย (สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง, 2564)  ได้

ทำการคำนวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยคำนวณหาความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จากสูตรของ Taro Yamane 

(ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2553, น. 45-46) ที่ระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95  

     n  = 
N

1+N(e)2
 

 

    เมื่อ  n = จำนวนตัวอย่าง 

     N =  จำนวนประชากร 

     e =  ค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 

     

แทนค่าได้ดังนี้ 

     n  = 
881

1+881(0.05)2
 

 

     n = 275.31 ราย  ประมาณ   276  ราย 

   

  ดังนัน้  กลุ่มตัวอย่างท่ีดำเนนิการรวบรวมขอ้มูล จำนวน 276 ราย 
   

  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

  ข้อมูลท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี มขี้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม

จากข้อมูลสนาม โดยการใชแ้บบสอบถาม โดยไม่ได้คัดเลอืกหรือหยิบยกมาจากข้อมูลท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้จัด

รวบรวมไว้ ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลสถิติ รายงาน ผลงานวิจัย ผลงาน

วชิาการ แผนงาน บทความ และตำราทางวิชาการต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน 

 เครื่องมอืการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งเป็นแบบสอบถามการเป็นผู้ประกอบการ 

จำนวน 26 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาทางกายและการพัฒนาทางจิตใจ อย่างละ 7 ข้อ การพัฒนาทางทักษะอาชีพ 5 ข้อ 

และการพัฒนาทางทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี 7 ข้อ ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูง

วัย จำนวน 10 ข้อ ได้แก่ ความเป็นนวัตกรรม 2 ข้อ การยอมรับความเสี่ยง 2 ข้อ การเป็นเชงิรุก 2 ข้อ ความเป็นอิสระ

ในการดำเนินงาน 2 ข้อ และความกล้าได้กล้าเสียกับการแข่งขัน 2 ข้อ โดยทำการสร้างแบบสอบถามแลว้นำไปปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ พร้อมท้ังได้จัดทำ

แบบประเมินการทดสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ เพื่อส่งมอบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 

จากการทดสอบพบว่า ค่า IOC เท่ากับ 0.85 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานความเที่ยงตรงที่ค่าเฉลี่ย 0.80-1.00 

แสดงว่า ความสอดคล้องของแบบจำลองดัชนผีลสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถนำไปใชส้อบถามได้  



149 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

จากนั้นจึงนำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ (Try-out) จำนวน 30 เพื่อทำการคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยใช้วีธีการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค  (Cronbach’s Alpha) จากการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค โดยรวม

เท่ากับ  0.94 แสดงว่า แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมันอยู่ระหว่าง  0.70-0.79 ซึ่งยอมรับได้  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักภาษาและการใช้ถ้อยคำแล้ว ทำการแจก

แบบสอบถามให้กับผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง และรับคืนด้วยตนเอง จำนวน 276 ชุด คิดเป็นอต้ราตอบกลับร้อยละ 100  

ลักษณะของแบบสอบถาม  ได้จัดทำแบบสอบถามออกเป็น ดังนี้  

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส 

อาชีพก่อนเกษียณอาชีพปัจจุบัน รายได้ ที่มาของรายได้ สถานะการพักอาศัย และจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

ลักษณะคำถามแบบปลายปิด  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง ได้แก่ ด้านการพัฒนาทางกาย ด้านการ

พัฒนาทางจิตใจ ด้านการพัฒนาทางทักษะอาชีพ และด้านการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลยี  เป็นการ

สร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มรีะดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัย ได้แก่ ด้านความเป็นนวัตกรรม ด้าน

การยอมรับความเสี่ยง ด้านการเป็นเชงิรุก ด้านความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และด้านความกล้าได้กลา้เสียกับการ

แข่งขัน เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับ

การวัดประเภทอัตภาคชั้น โดยมรีะดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  
    

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  ได้แก่ การหาค่าสัมประ

สิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment  Correlation Coefficient)  เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของ

ข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิตท่ีิใชต้ามรายละเอยีดในแบบสอบถามดังนี ้

     1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพก่อน

เกษยีณ อาชีพปัจจุบัน รายได้ ท่ีมาของรายได้ สถานะการพักอาศัย และจำนวนสมาชิกในครอบครัว นำมาวิเคราะห์หา

การแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

      2. ศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง ได้แก่ ด้านการพัฒนาทางกาย  ด้านการพัฒนาทางจิตใจ  ด้าน

การพัฒนาทางทักษะอาชพี และด้านการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลยี นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      3. คุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัย ได้แก่ ด้านความเป็นนวัตกรรม ด้านการยอมรับความเสี่ยง ด้าน

การเป็นเชิงรุก ด้านความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และด้านความกล้าได้กล้าเสียกับการแข่งขัน นำมาวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     4. การวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้สูงอายุกับคุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัยในตำบล

ป่ามะม่วง  โดยใชค้่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment  Correlation Coefficient) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

rxy =
N ∑ XY– (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 – (∑ X2)][N ∑ Y2(∑ Y)2]
 

 

เมื่อ r แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
∑ X     แทน ผลรวมของคะแนนของชุด  X 
∑ Y     แทน ผลรวมของคะแนนของชุด  Y 
∑ X2 แทน ผลรวมของคะแนน  X แต่ละตัวยกกำลังสอง 

  ∑ Y         แทน      ผลรวมของคะแนน  Y  แต่ละตัวยกกำลังสอง 
  ∑ Y     แทน ผลรวมของผลคูณระหวา่ง  X  กับ Y 
     N    แทน จำนวนคนหรือสิ่งท่ีศึกษา 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน จะมีค่าอยู่ระหว่าง - 1 ถึง + 1 ถ้า เข้าใกล้ ± 1 หมายความว่า 

ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง

สองมคีวามสัมพันธ์กันในระดับนอ้ยหรือไม่สัมพันธ์กันเลย เครื่องหมายบวกลบ (±) จะแสดงทิศทางของความสัมพันธ์

ว่ามีทิศทางเป็นแบบใด โดยถ้าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มีเครื ่องหมายบวก (+) หมายความว่าตัวแปรทั ้งสองมี

ความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกัน หากมีเครื่องหมายลบ (–) หมายความว่าตัวแปร ทั้งสองมีความสัมพันธ์ไม่ไปทิศทาง

เดียวกันหรือตรงกันข้าม (ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล และคณะ , 2563)  
  

ผลการศึกษา 

1. สภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 276 ราย ที่ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 69 ราย ร้อยละ 53.10  มอีายุระหว่าง 60–69 ปี จำนวน 67 ราย ร้อยละ 51.52 

สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 68 ราย ร้อยละ 52.31 มีสถานภาพสมรส จำนวน 61 ราย ร้อยละ 

46.93 อาชีพก่อนเกษียณ คือ ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 25 ราย ร้อยละ 19.24  ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 

26 ราย ร้อยละ 20 รายได้ปัจจุบันเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 จำนวน 33 ราย ร้อยละ 25.42 สถานการณ์

ปัจจุบันอยู่กับครอบครัว จำนวน 68 ราย ร้อยละ 52.31 มจีำนวนสมาชกิในครอบครัว จำนวน 4 ราย รอ้ยละ 32.35 และ

มโีรคประจำตัว คือ ความดัน จำนวน 34 ราย ร้อยละ 26.23    

2.  ศักยภาพผู้สูงอายุ  

ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง 

ศักยภาพผูสู้งอายใุนตำบลป่ามะม่วง x ̅   S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านการพัฒนาทางกาย 3.33 0.88 ปานกลาง 

2. ด้านการพัฒนาทางจิตใจ 3.32 0.85 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาทางทักษะอาชพี 2.41 0.61 น้อย 

4. ด้านการพัฒนาทางทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลย ี 3.21 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.07 0.83 ปานกลาง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

จากตารางที่ 1 พบว่า ศักยภาพผู้สูงอายุ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง แยกเป็นรายข้อ พบว่า 

ด้านพัฒนาทางกาย มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มคีวามพอใจกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และพอใจกับการ

นอนหลับของตนเอง รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาทางจิตใจ ได้แก่ มคีวามรู้สกึพึงพอใจในชีวิต (เช่น มคีวามสุข ความ

สงบ มีความหวัง) รู้สกึว่าชวีติตนเองมีความหมาย และยอมรับในหน้าตาและบุคลิกของตนเองได้ดี และต่ำสุด คือ ด้าน

การพัฒนาทางทักษะอาชพี ได้แก่ มคีวามคิดว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้และมทัีกษะอาชีพท่ีหลากหลาย 

3.  คุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัย 

ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัย 

คุณลักษณะผู้ประกอบการผูสู้งวัย x ̅   S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านความเป็นนวัตกรรม 3.21 0.93 ปานกลาง 

2. ด้านการยอมรับความเสี่ยง 3.29 0.86 ปานกลาง 

3. ด้านการเป็นเชงิรุก 3.28 0.98 ปานกลาง 

4. ด้านความเป็นอิสระในการดำเนินงาน 3.36 0.99 ปานกลาง 

5. ด้านความกล้าได้กลา้เสียกับการแข่งขัน 3.22 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.93 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัย ภาพรวม มคี่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง แยกเป็น

รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ด้านความเป็นอิสระในการดำเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการตัดสินใจทำอะไร

ด้วยตนเองและปรารถนาที่จะมีสังคมมากขึ้นในช่วงสูงวัย  รองลงมา คือ ด้านการยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ มีความ

พร้อมที่จะลงทุนและยอมรับความเสี่ยง และพร้อมที่จะใช้ทรัพย์สินจำนวนมากสำหรับการประกอบธุรกิจ และต่ำสุด 

คือ ด้านความเป็นนวัตกรรม ได้แก่ พร้อมท่ีจะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยเีพื่อทำธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

สำหรับธุรกิจผู้สูงอายุ 
 

4. การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้สูงอายกุับคุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัยในตำบลป่ามะม่วง   

ตารางที่  3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างศักยภาพผู้สูงอายุกับคุณลักษณะผู้ประกอบการสูงวัยใน

ตำบลป่ามะม่วง  

                      (n=276) 

ศักยภาพผูสู้งอาย ุ
คุณลักษณะผูป้ระกอบการสูงวัย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์(rxy) 

 

p-value 

1. ด้านพัฒนาทางกาย 0.747** .000 

2. ด้านการพัฒนาทางจิตใจ 0.694** .000 

3. ด้านการพัฒนาทางทักษะอาชพี 0.777** .000 

4. ด้านการพัฒนาทางทักษะการสื่อสารและเทคโนโลย ี 0.775** .000 

**p < 0.01 , *p < 0.05 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ศักยภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านการพัฒนาทางกาย ด้านการพัฒนาทางจิตใจ ด้านการ

พัฒนาทางทักษะอาชีพ และด้านการพัฒนาทางทักษะการสื่อสารและเทคโนโลย ีมคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

คุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัยอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .000  
  

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. สภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 60–69 ปี 

สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส อาชีพก่อนเกษียณ คือ ธุรกิจส่วนตัว ปัจจุบันไม่ได้

ประกอบอาชีพ มีรายได้ปัจจุบันเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 ปัจจุบันอยู่กับครอบครัว มีสมาชิกในครอบครัว 

จำนวน  4 ราย และมโีรคประจำตัว คือ ความดัน เบาหวาน 

2. ศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ มีระดับความคิดเห็น ด้านพัฒนาทาง

กาย อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีความพอใจกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และพอใจกับการนอนหลับของตนเอง 

รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาจิตใจ ได้แก่ มคีวามรู้สกึพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวัง) รูส้ึกว่า

ชีวิตตนเองมีความหมาย และยอมรับในหน้าตาและบุคลิกของตนเองได้ดี  และต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาทางทักษะ

อาชีพ ได้แก่ มีความคิดว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีทักษะอาชีพที่หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา 

ธาตวากร (2562) ศกึษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม พบว่า 

ผู้สูงอายุมสีุขภาวะด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนทางด้านจติใจและด้านสังคม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นงนุช แย้มวงษ์ (2557) ศึกษาคุณภาพชีวิตความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดลอ้ม 

3.  คุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ มีความคิดเห็น ด้านความเป็นอิสระใน

การดำเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการตัดสินใจทำอะไรด้วยตนเอง  และปรารถนาที่จะมีสังคมมากขึ้น

ในช่วง  สูงวัย รองลงมา คือ ด้านการยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ มพีร้อมท่ีจะลงทุนและยอมรับความเสี่ยง และพร้อมท่ี

จะใชท้รัพย์สินจำนวนมากสำหรับการประกอบธุรกิจ และต่ำสุด คือ ด้านความเป็นนวัตกรรม ได้แก่ พร้อมท่ีจะเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้สูงอายุ  สอดคล้องกับบทความของ 

กองส่งเสริมการมีงานทำ เรื่อง ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง  การใช้มาตรการจูงใจ ทั้งในด้านอุปทาน

และอุปสงค์ ให้มีการสร้างแรงจูงใจกับผู้สูงวัยโดยการขยายเวลาการทำงาน อาทิ การสร้างงานท่ียืดหยุ่นและเหมาะสม

กับผู้สูงอายุ การลดการออกจากงานก่อนครบกำหนด การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และการทบทวนเกณฑ์และ

ผลประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับจากการครบกำหนดการทำงาน ด้านผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้เกิดการจ้างงาน อาทิ 

การสร้างความตระหนักของผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย การกำหนดงานเฉพาะที่แรงงานสูงอายุจะได้รับการ

พิจารณาพิเศษ การปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของผู้สูงอายุ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ เพชรช่วย และ

คณะ (2564) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า คุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการฯ มีคุณลักษณะโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้สูงอายุกับคุณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัยในตำบล    

ป่ามะม่วง พบว่า ศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง ได้แก่ ด้านการพัฒนาทางกาย ด้านการพัฒนาทางจิตใจ ด้าน

การพัฒนาทางทักษะอาชีพ และด้านการพัฒนาทางทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับณลักษณะผู้ประกอบการผู้สูงวัยอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000  สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ศุภณิช จันทร์สอง และ ศิโรช แท่นรัตนกุล. (2564) ศึกษาเรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อน

กระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล พบว่า ผู้สูงอายุยังมอีงค์ความรู้อยู่ในระดับขั้นพื้นฐาน จึงพัฒนาสื่อ

และช่องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านสื่อดิจิตอล (YouTube) เพื่อการจัดการความรู้เพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 5 เรื่อง คือ 1. การละเมิดหรือล่อลวงผ่านสื่อสมัยใหม่ 2. การละเมิดทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุ 3. 

การละเมดิอารมณ์และจิตใจ 4. การละเมดิทรัพย์สมบัตผิู้สูงอายุ และ 5. การถูกทอดท้ิง 
 

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศกึษาธุรกิจที่ผู้สูงอายุสามารถดำเนินการได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการสูงอายุ  

2. ควรทำวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพอื่นๆ ให้กับผู้สูงอายุในตำบลป่ามะม่วง 

โดยขอการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
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การศึกษาทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน

สังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
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บทคัดย่อ 
   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ และเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ของนักศกึษากลุ่มตัวอย่างท่ีใชศ้กึษา ได้แก่ นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ชั้นปีท่ี 4 ปี

การศึกษา 2565 จำนวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม นำข้อมูลที่ได้มาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) พบว่า 

  1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 135 คน (ร้อยละ 61.36) เป็นนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 131 คน (ร้อยละ 59.55) รองลงมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จำนวน 59 

คน (ร้อยละ 26.82) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร จำนวน 30 คน (ร้อยละ 13.64) ตามลำดับ 

  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหมข่องนักศกึษาช้ันปีท่ี 4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก พบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพุทธศาสนา พบว่า แหล่งความรู้หรือประสบการณ์ทางพุทธศาสนาที่

ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับมากที่สุดคือ สถานศึกษา/ครูอาจารย์ จำนวน 86 คน (ร้อยละ 39.09) และการปฏิบัติตน

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาที่ปฏิบัติมากที ่สุด  คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของ

สถานศกึษา จำนวน 89 คน (ร้อยละ 40.45) 

  3. ผลการวคิราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน

สังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำแนกตามเพศและคณะท่ีเรียน 

พบว่า เพศและคณะที่เรียนที่แตกต่างกัน มีทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน

สังคมสมัยใหม ่ไม่แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
 

คำสำคัญ : ทัศนคต,ิ หลักธรรมทางพุทธศาสนา, ทักษะชีวิต 
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Abstract 
   The objectives of this study were to investigate the attitudes in applying Buddhist Dharma principles to 

develop life skills in modern society and to compare the attitudes in applying Buddhist Dharma Principles for the 

development of life skills of the 4th year students at Rajamangla University of Technology Lanna, Tak, which were 

categorized by gender and faculties.  The sample consisted of 220 4th year students at Rajamangla University of 

Technology Lanna, Tak, who were enrolled for the 2022 academic year.  The research instrument was a 

questionnaire on attitudes towards applying Buddhist Principles to develop life skills in modern society, which was 

created by the researcher.  Percentage, mean, standard deviation, t- test, and F- test ( one- way ANOVA)  were 

used in the data analysis by conducting the software program.  It was revealed that first, the respondents were: 

Engineering faculty (131 respondents, 59.55%), Business Administration and Liberal Arts faculty (59 respondents, 

26.82%) , and Science and Agricultural Technology faculty (30 respondents, 13.64%) .  There were 135 men 

(61.36%) and 85 women (38.564%), respectively. Next, the findings demonstrated that the respondents' attitudes 

toward using Buddhist Dharma principles to develop life skills in modern society were at a high level in accordance 

with the analysis of the data on Buddhist Experiences, which found that the source of knowledge or experience in 

Buddhism that was most widely received was educational institutions/teachers, with 86 people (39.09%), while 

89 people (40. 45%)  mostly participated in educational institutions' Buddhist activities.  Finally, the analysis of 

comparative data on the attitudes of applying Buddhist dharma principles to develop life skills in modern society 

classified by gender and faculties found that there was no difference significantly at the level 0.05 of gender and 

faculty which had attitudes in applying Buddhist Principles to develop live skills in modern society.  
 

Keywords: Attitudes, Buddhist dharma principles, Life skills 
 

บทนำ 
  หลักธรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ต่างมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของบุคคลแต่ละบุคคลในสังคม 

สังคมที่เจริญแล้วจะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดถือ เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกปฏิบัติตนไปในทางที่ดี ทุกๆ ศาสนาย่อมมี

จุดหมายเดียวกัน คือ มุ่งให้บุคคลกระทำความดีและละเว้นความชั่ว แต่ความศรัทธาและพิธีกรรมของแต่ละศาสนา

อาจมีความแตกต่างกันไป ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้

พลเมืองนับถือศาสนาอื่นๆ ได้อย่างเสรี จะแห็นได้ว่าศาสนากับมนุษย์ได้มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่ องจาก

ศาสนามีกำเนิดจากมนุษย์และดำรงอยู่ได้ก็เพราะมนุษย์เป็นผู้รักษาวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันศาสนาจะเป็นเครื่อง

อบรมนสิัยของมนุษยใ์ห้มีความดงีาม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างรุ่งเรือง (ทรงสิริ วิชิรานนท์, โรจน์

รว ีพงษ์พัฒนผล, สุทธิพร  บุญส่ง, สุวิมล จุลวานชิ และอนุรีย์ แก้วแววน้อย, 2551) 

  ทักษะชีวิตในสังคมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชวีติของประชากรโดยรวม กล่าวคือ ผู้มีทักษะชีวิตในสังคมท่ีดี

จะสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรอืการจัดการเร่ืองราวต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิด

ประโยชน์สุขต่อตนเองแล้ว ยังทำให้สังคมเกิดความสงบและพัฒนาไปอย่าง่ราบรื่นอีกด้วย  แต่ความแตกต่างกันของ

มนุษย์ในสังคมทั้งทางด้านความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา วัย เป็นต้นความแตกต่างเหล่านี้อาจ

กลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งได้ มนุษย์จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะชีวิตในสังคม เพื่อให้อยู่ร่วมกันท่ามกลางความ

แตกต่างได้อย่างกลมกลืน ความเปลี ่ยนแปลงของสังคมมนุษย์มีพัฒนาการอยู ่ตลอดเวลาและปรากฏความ
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เปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งหากมนุษย์ขาดทักษะในการรรับมือความเปลี่ยนแปลง ก็เปรียบเสมือน

ร่างกายที่ขาดภูมิคุ้มกัน ง่ายต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมในด้าน

ต่างๆ (ไพรินทร์ สระแก้ว, 2561) 

 ดังนั้นในหลักธรรมการดำเนินชีวิตบุคคลที่มีหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเป็นหลักพื้นฐาน บุคคลเหล่านั้นจะ

ใช้คำสอนเป็นเครื่องมือในการขจัดความทุกข์หรือประยุกต์คำสอนให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตน โดยอาศัยเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนเข้าใจหลักธรรมอย่างถ่องแท้เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต (ภัทรพร 

สิริกาญจน, 2546) 

  มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้การนำ

หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่มีความสำคัญต่อนักศึกษาทั้งในด้านการเรียน 

ด้านการปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่น และด้านการแก้ปัญหา เป็นต้น ดังนั้น การนำหลัธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อ

พัฒนาทักษะชวีติในสังคมสมัยใหม่จะมีแนวโน้มเป็นไปทางใด สามารถทราบได้โดยการศึกษาทัศนคตแิละความคิดเห็น

ของเยาวชนรุ่นใหม่ โดยผู้วิจัยมุ่งประเด็นการศึกษาไปที่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ว่าในปัจจุบันนักศึกษามีทัศนคติต่อการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่อย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการปัจฉิมนเิทศให้กับนักศกึษาท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ของ

นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

  2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ของ

นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  แนวคดิเกี่ยวกับทัศนคต ิ

 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

   การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคตินี้ มีผู้ศึกษาให้คำอธิบายไว้เป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยได้ทำการเลือกเสนอ

ข้อมูลเบือ้งต้นของทัศนคติท่ีเกี่ยวข้องกับการวจิัยนี้ ได้แก่ ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของทัศนคติ ดังนี้ 

   1.1 ความหมายของทัศนคติ  

  ความหมายของทัศนคติ (ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ , 2541 : 15) ทัศนคติเป็นการแสดงออก

ทางด้านความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลังจากได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ แบ่งออกเป็น 3 

ลักษณะ คือ ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกถึงความพอใจ ความเห็นด้ วย ความชอบและการให้การ

สนับสนุน เป็นต้น ความรู้สกึในทางลบ ถือเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจ ความไม่เห็นดว้ย ความไม่ชอบและไม่ให้

การสนับสนุน เป็นต้น และความรูส้ึกท่ีเป็นกลาง คือไม่มคีวามรู้สกึใดๆ โดยบุคคลจะแสดงออกทางด้านความรู้สึกทาง

พฤตกิรรมใน 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน   
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    1.2 องค์ประกอบทัศนคติ 

   องค์ประกอบของทัศนคต ิ(ทิตยา สุวรรณชัฎ, 2547 : 603-604) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

   1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) ในส่วนนี้เป็นการเรียนรู้ของบุคคลในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ บุคคล เหตุการณ์ กล่าวคือการที่บุคคลสามารถนำเอาคุณค่าทางสังคมที่ได้รับการ

อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดมาใชใ้นการวิเคราะห์พจิารณาประกอบเหตุผลของการท่ีตนจะประเมิน หากรูใ้นทางที่ดีจะมี

ทัศนคตท่ีิด ีหากไม่รู้เลยก็ไม่มีทัศนคติ ข้อแตกต่างระหว่างส่วนนี้กับความรู้สกึคือ การพจิารณาของบุคคลในส่วนนี้จะ

มลีักษณะปลอดจากอารมณ์ แต่จะเป็นเร่ืองของเหตุผลอันสบืเนื่องจากความเชื่อของบุคคล 

   2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ที่สอดคล้อง

กับความคิด เช่น บรรดาความรู้สึกที่ชอบ ไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย คิดว่าเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสมซึ่งเป็นเร่ืองของอารมณ์บุคคล 

   3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) ซึ่งหมายถึงความพร้อมที่จะทำหรือมี

แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม (Action Tendency) อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากความคิดและความรู้สึก ซึ่งอออกมาในรูปของ

การยอมรับหรือปฏเิสธ 

  1.3 ประเภทของทัศนคติ 

   บุคคลสามารถแสดงทัศนคติ (ชวนะ ภากานนท์, 2527 : 24) ได้ 3 ประเภท คือ 

   1. ประเภทแรก ได้แก่ ทัศนคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักนำให้บุคคลแสดงออกมีความรู้สึก หรือ

อารมณ์จากสภาพจิตใจ โต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอื่น หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหน่วยงานองค์กร สถาบัน 

การดำเนนิการขององค์การหรืออื่นๆ 

   2. ประเภทที่สอง ได้แก่ ทัศนคติเชิงลบหรือไม่ดี เป็นทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อม

เสีย ไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรอืหน่วยงาน องค์การ สถาบัน การดำเนนิการขององค์การหรืออื่นๆ  

   3. ประเภทที่สาม ได้แก่ ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 

หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การ หรอือ่ืนๆ โดยสิน้เชงิ 

  แนวคดิเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 1. หลักอิทธิบาท 4  

 พระธรรมปิฎก (2542) ได้อธิบายว่า อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือความสำเร็จ) หรือ

ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จหรอืแปลง่ายๆ ว่าทางแห่งความสำเร็จ 

  ทรงสิริ วิชิรานนท์ (2551) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อิทธิ แปลว่า “ความสำเร็จ”  

บาท แปลว่า “ทาง” รวมแล้วคือ “ทางแห่งความสำเร็จ” หลักอิทธิบาท นี้เป็นหลักเพื่อให้มั่นใจและเพื่อความสำเร็จ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตัง้ท่ีใจตัวเอง วางหลักความดีไว้ท่ีใจตัวเองไม่ใช่ท่ีสิ่งอื่นนอกตัว  หลักอทิธิบาท 4 มดีังนี้ 

    1. ฉันทะ คือ การทำใจให้รัก ให้พอใจกับงานนัน้ก่อน เมื่อใจเกิดฉันทะแล้วก็ลงมือทำด้วยความเต็ม

ใจ ความเต็มใจหรือพอใจจะเป็นกำลังใจให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าจะทำงานใดก็ตาม วิธีที่จะสร้างให้คนรักงาน

นั้นเราต้องคำนึงถึงผลดีของงาน คือ คิดว่าถ้าทำงานนี้แล้วเราจะได้ผลดีอะไร เช่น การเรียนหนังสือ เรียนแล้วจะได้มี

งานทำ มเีกียรต ิมอีำนาจ มีเงิน เหล่าน้ัน เป็นต้น 
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   2. วิริยะ คือ การมีใจพากเพียร ในการทำงานทุกอย่างต้องประสบความลำบากและอุปสรรคบ้าง

เป็นบางเวลา การต่อสู้เอาชนะต้องอาศัยความเพียร และมีจิตใจเข้มแข็งความเพียรเกิดขึ ้นได้ด้วยการรู้จ ักวัด

ความสามารถตนเอง เวลาท่ีเหลอือยู่เราควรทำอะไรให้ได้งานคุม้ค่ากับเวลา ไม่ท้อถอย เบ่ือหน่ายช่วงเวลาท่ีเหลอือยู่ 

   3. จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ต่องาน คนที่มีจิตตะมักมีความคิดรวมที่จุดเดียวย่อมมีพลัง

ผลักดันให้งานสำเร็จลงได้ การเอาใจใส่ตรวจตราสม่ำเสมอ ให้รู้ล่วงหน้าว่างานนั้นผิดพลาดได้ และสามารถหาทาง

แก้ไขเตรียมไว้ให้พร้อม ตรงข้ามกับคนที่ทำงานขาดความเอาใจใส่ย่อมยากที่จะทำงานให้สำเร็จ เพราะความคิดไม่

ต่อเนื่องกันตลอด งานท่ีทำก็จะไม่เกิดผลสำเร็จนับว่าทำงานไม่ได้ผลดี 

   4. วมิังสา หมายถึง การทำงานด้วยปัญญา ทำด้วยความเข้าใจ รู้จักพินิจพเิคราะห์ไม่ใช่สักแต่ว่าทำ

วันหนึ่งๆ เท่านั้น เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่างานที่กำลังทำนี้ อะไรคือเป้าหมายที่ต้องการทำ การที่จะบรรลุ

เป้าหมายนี้ต้องทำอะไรบ้าง อะไรต้องมาก่อน เป็นไปตามลำดับขั้นตอน และมีการประเมินผล แต่ละขั้นว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นก็ตอ้งสำรวจว่ามีปัญหาอะไร แล้วคิดหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ  

 หลักอทิธิบาท 4 จึงเป็นเครื่องมือท่ีนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ ด้วยการทำสิ่งท่ีรักหรือสิ่งท่ีสนใจ มีความ

เพยีรพยายาม มีความตัง้ใจไม่ลดละในสิ่งท่ีทำ และมีการไตร่ตรองพิจารณาตรวจสอบอยู่เสมอ 

  2. หลักสังคหวัตถุ 4  

  การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มใีครท่ีจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของตัวเอง

เพยีงคนเดียว แตก่ารอยู่รวมกันโดยสันตจิำเป็นต้องมีหลักการ หากไม่มหีลักการแลว้ย่อมเกิดความสับสนวุ่นวาย ไม่มี

ความสามัคคีปรองดอง ฉะนั้นในทุกสังคม จึงควรมีหลักการสำหรับผดุงสังคมให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ หลักการนี้ทาง

พระพุทธศาสนา เรียกว่า “สังคหวัตถุ 4” ซึ่งเป็นหลักธรรมแห่งการสังคมสงเคราะห์ท่ีด ี

  ทรงสิริ วิชิรานนท์ (2551) กล่าวว่า สังคหวัตถุ มาจากคำว่า “สังคห” ที่แปลว่า สงเคราะห์ กับคำว่า “วัตถุ” 

ท่ีแปลว่า เร่ือง หรือ เป็นท่ีต้ัง รวมความว่า เร่ืองการสงเคราะห์หรือธรรมอันเป็นหลักการในการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมี

หลักการใหญ่ๆ อยู่ 4 ข้อดว้ยกัน คือ 

    1. ทาน แปลว่า การให้ หรือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในสังคมทั่วๆ ไป ย่อมมีบุคคล 2 ประเภท คือ คน

รวยกับคนจน และคนฉลาดกับคนโง่ บุคคลทั้ง 2 ประเภทนี้ส่วนมาก ม้กจะเข้ากันไม่ติด คนรวยก็มักถือตัว เย่อหยิ่ง 

ชอบดูถูกเหยียดหยามคนจน ขาดความเห็นอกเห็นใจกัน พระพุทธเจ้าจึงได้วางหลักการในการสังคมสงเคราะห์ไว้ใน

ชัน้ต้นด้วยการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน ทานในท่ีน่ีแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

    -อามสิทาน แปลว่า การให้วัตถุสิ่งของ หลักการนัน้นับว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์คนจนได้เป็นอย่าง

ดี ถ้าสังคมใดมีคนจนมาก มีคนรวยน้อย บางทีอาจเป็นอันตรายต่อคนรวยก็ได้ บางทีอาจขาดสติ ความยับยั้งใจ เห็น

ผิดเป็นชอบ ในท่ีสุดความเดอืดร้อนก็ตกไปสู่คนรวยในท่ีสุด แต่ถ้าคนรวยมจีิตใจเมตตาต่อคนจนบ้าง หาวิธีสงเคราะห์

คนจนบ้างเท่าที่ตนพอจะทำได้ 

   -ธรรมทาน แปลว่า การให้ธรรม วชิาความรู้ ความเอื้อเฟื้อ หลักการนี้นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งใน

เบื้องต้นของการสังคมสงเคราะห์ เพราะสังคมจะเจริญได้ด้วยการศึกษา สังคมใดเต็มไปด้วยคนโง่ คนไร้การศึกษา 

การที่จะปกครองด้วยเหตุผลนันลำบากมาก การปกครองสังคมเช่นนี้ย่อมใช้ “อำนาจเป็นธรรม” ไม่ชอบ “ธรรมเป็น

อำนาจ” การที่จะให้คนในสังคมนั้นมีเหตุผล เพื่อให้ปรับความเข้าใจกันได้โดยง่ายนั้นก็มีทางเดียวคือ การศึกษาทาง

พุทธศกึษาและจรยิศึกษา โดยเท่าเทียมกัน ธรรมขอ้น้ียังคลุมไปถึงการแสดงความเมตตากรุณากันทางจิตใจอกีด้วย 

   2. ปิยวาจา แปลว่า การเจรจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวาน ไม่ว่าเป็นมนุษย์ก็ตามสัตว์ก็ตาม ล้วนแต่

ตอ้งการได้ยินคำที่อ่อนโยน ไพเราะเสนาะหูทัง้สิน้ ไม่มใีครเลยท่ีอยากได้ยินคำหยาบ คำโกหกหลอกลวง 
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   3. อัตถจริยา แปลว่า การบำเพ็ญประโยชน์ตามหนา้ที่ของตน คนเราที่เกิดมาย่อมมหีนา้ที่ต่างๆ กัน 

คนละหลายหน้าท่ี ตามโอกาส ตามวาระ 

   4. สมานัตตตา แปลว่า การรู้จักวางตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ การท่ีเราจะอยู่ร่วมกันในวงสังคม ตลอดถึง

ประเทศชาติโดยสันตนิัน้ ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราต้องทำตัวของเราให้เข้ากับทุกคนได้ 

    ธรรมทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นหลักการที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการสังเคราะห์ การที่จะทำการสงเคราะห์ ให้

ประสบผลสำเร็จด้วยดนีัน้จะต้องปฏบัิตติามหลักธรรมนี้ตามลำดับ  

  3. หลักโยนิโสมนสิการ 

  สุวทิย์ มูลคำ (2549) กล่าวว่า โยนิโสมนสกิาร มาจากคำว่า โยนิโส กับ มนสิการ แปลความได้ว่า การทำใน

ใจโดยแยบคาย กระทำไวใ้นใจโดยอุบายอันแยบคาย การพจิารณาโดยแยบคาย คือ พจิารณาเพ่ือเข้าถึงความจริงโดย

สืบค้นหาเหตุผลไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุ แยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุ

ปัจจัยหรือตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่ว ยังกุศลธรรมใหเกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบ ซึ่งจะมิใช่เกิดอวิชชาและตัณหา ความรู้

จักคิด คิดถูกวิธี ประกอบด้วยลักษณะของการคิด 4 ประการ คือ 

   1. อุบายมนสิการ คือ ลักษณะการคิดแบบวิเคราะห์กระบวนการหรือความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ เป็น

ความคิดท่ีช่วยให้เข้าถึงรากเหงา้หรอืแก่นแท้ของความคิดจริง ๆ นัน้ 

              2. ปถมนสิการ คือ ลักษณะการคิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง มีลำดับขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผลเป็น

ระเบียบ ไม่วกวน หรอือีกนัยหนึ่ง ปถมนสกิาร หมายถงึ การคดิได้หลายทางหรอืหลายแง่มุม ลักษณะการคิดแบบ ปถ

มนสิการ เป็นความคิดซึ่งหมู่นักปราชญ์ใช้กันท่ัวโลกแต่อาจไม่ครบถ้วนทุกข้อ ผลของความคิดจึงดแีต่ยังไม่สมบูรณ์ 

             3. การณมนสิการ คือ ลักษณะการคิดสืบสาวหาเหตุผล จนเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลโดย

สมบูรณ์ หรอืเมื่อเห็นปัญหาและเหตุของปัญหาก็พิจารณาสืบไปว่าจะทำให้เกิดอะไรขึน้บ้าง 

              4. อุปปาทกมนสิการ คือ ลักษณะการคิดมุ่งกุศล หรือคิดเฉพาะสิ่งที่ดีมุ่งแต่ความดีตัดขาดจากสิ่ง

ชั่วร้าย หรือไร้สาระ มุ่งทำให้ส่ิงท่ีจะไม่ก่อทุกข์แก่ตนและผู้อื่น มุ่งทำสิ่งท่ีทำให้ตนและผู้อื่นมีความสุขท่ีแท้จริง ผลของ

ความคิดก่อให้เกิดปัญหาจึงเป็นความคิดท่ีดแีละสมบูรณ์ 

  พระพรหมคุณากรณ์ (ประยุทธ ปยุตโต) (2551.) กล่าวว่า โยนิโสมนสกิาร ประกอบด้วย โยนิโส กับ มนสกิาร 

โยนิโส มาจาก โยนิ ซึ่งแปลว่าเหตุต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วธีิทาง ส่วน มนสิการ แปลว่า การทําในใจ การคิด

คํานึง ใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมกันเป็น โยนิโสมนสกิาร จึงเรียกว่าการทําในใจโดยแยบคาย 

  โยนิโสมนสิการเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อประโยชน์สุข

แก่ตัวเราเองและผู้อื่น เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีในการฝึกอบรมตนอย่างมีสติ รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมี

ระบบ คิดวิเคราะห์ ไม่มองสิ่งต่างๆ อย่างผิวเผิน คิดตามเหตผลุ และคิดแบบกุศล ทําให้เรารู้จักเลือกรับรู้อารมณ์

ต่างๆ ท่ีมากระทบจากภายนอก และคิดใคร่ครวญ พิจารณาอารมณ์นัน้ๆ  
 

กรอบแนวความคิดและสมุติฐาน 
 

ตัวแปรต้น 

      -เพศ 

      -คณะ 

 ตัวแปรตาม 

ทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

ไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชวีติในสังคมสมัยใหม ่
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สมมุติฐานของการวิจัย 
  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ชั้นปีที่ 4 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติการนำ

หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชวีติในสังคมสมัยใหม่ แตกต่างกัน 

  2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ชั้นปีที่ 4 ที่เรียนคณะแตกต่างกัน มีทัศนคติการนำ

หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชวีติในสังคมสมัยใหม่ แตกต่างกัน 
 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

  หลักธรรมสำหรับนักเรียนนักศกึษา 

  นาวาอากาศตรีหญงิกนกรัตน์ พิสมัย และ ผศ.ดร.วลัย  อศิรางกูร ณ อยุธยา (2558.) ศึกษาเร่ือง การศึกษา

การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียนเตรียม

ทหารนำหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านการปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ด้านการแก้ปัญหา และด้านค่าใช้จ่าย 2.ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาเตรียมทหารนำหลักกธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันไป

ปฏิบัติมากที่สุด คือ ต้องการมีอนาคตที่ดีและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ต้องการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้และ

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ต้องการมีเหตุผลในการแก้ปัญหาและต้องการมีวิธีการวางแผนการใช้จ่าย และปัจจั ยที่ทำให้

นักเรียนเตรียมทหารนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันไปปฏิบัติค่อนข้างน้อย  คือ  เหนื่อยล้าต่อการเรียนไม่มีสมาธิ 

มโีลกส่วนตัวสูงและเป็นคนเก็บตัว แก้ปัญหาตามความรู้สกึไม่มแีบบแผนในการแกปั้ญหาและมีความตอ้งการอยากได้

สิ่งของมากกว่าการใช้ประโยชน์ และแนวทางของผู้ท่ีนำไปใช้มากในอนาคต ก็ยังคงใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและ

ส่วนผู้ท่ีนำไปใชค้่อนขา้งน้อยจะนำหลักธรรมไปใช้มากยิ่งขึ้น 

  พรรณมา ดวงบุตร และคณะ (2559.) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาด้วยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้วิธีการสอน โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  เรื่อง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จากการวัดซ้ำ 9 ครั้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ 4 แตกต่างจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.5  2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการใช้

วธีิการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร มผีลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่าง

มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

  บุพรรณี นันทจริย (2560.) ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปีท่ี 2 วทิยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ ผลการวจิัย พบว่า 

นักศึกษามีทัศนคติต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก ในด้านทัศนคติทั่วไปต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อ

ศีล 5 ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และในด้านหลักธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมทัศนคติของ

นักศกึษาต่อท่ีมีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  หลักธรรมสำหรับประชาชน 

  พระครูปลัดกวีวัฒน์ (2561.) ศกึษาเร่ือง การนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน

ในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่
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ภายในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปฏิบัติกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันนานๆ ครั้ง ส่วนการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประชาชนพยายาม

หลีกเลี่ยงและพยายามละเว้นพฤติกรรมที่ไม่ดี อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ในด้านการใช้พรหมวิหาร 4 ในครอบครัว มี

การนำไปใช้จริงในการดำเนินชีวติ และหลักฆารวาสธรรม 4 ที่ประชาชนนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการ

อยู่ร่วมกันของครอบครัวในระดับมาก คือ จาคะ ส่วนสัจจะ ขันติ และทมะ  มีการนำไปใช้ค่อนข้างมาก ส่วนการใช้

หลักทางพุทธศาสนา หลักทิฎฐธัมมกิัตถประโยชน์ 4 เกี่ยวกับการวางแผนอนาคต และหลักสังคหวัตถุ 4 เกี่ยวกับการ

ผูกใจคน มกีารนำไปใช้ค่อนข้างมาก  

 พระสิทธิชัย รินฤทธิ์ และคณะ (2564.) ศึกษาเรื่อง การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน 

ผลการวิจัยพบว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพราะศาสนาพุทธมคีุณค่าต่อ

มนุษย์ในด้านจิตใจซึ่งสูงกว่าคุณค่าทางด้านวัตถุ เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจในเวลาประสบปัญหาในชีวิต คำสอนทาง

พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง และหลักคำสอนในพุทธศาสนามีทั ้งหลักปฏิบัติที ่เป็น

จริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรม คือ หลักจริยธรรม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติศีลธรรมอันดี ส่วนหลักศีลธรรม เบญจ

ศลีและเบญจธรรม คือ ศีล 5 และธรรม 5 ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมระดับต้นสำหรับให้สมาชกิสังคมประพฤติปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความสงบสุข ไม่สะดุ้งกลัวไม่หวาดระแวงภัย เป็นหลักประกันสังคมที่สำคัญ สังคมที่สงบสุขไว้วางใจกันได้ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ทะเลาะ ไม่กดขขี่ข่มเหง ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นต้น หลักธรรมที่จะเป็นที่

สนับสนุนให้ชีวิตประสบความเจริญรุ่งเรือง เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์ นอกจากเบญจศีลและเบญจธรรมแล้ว 

เช่น อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมนำไปสู ่ความสำเร็จ พรหมวิหาร 4 ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน ความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และฆราวาสธรรม 4 ความเป็นผู้ตัง้ตนไวช้อบ เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม 

   จากการทบทวนเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ทำให้บุคคลในสังคมสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ

การใช้การชวีติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่  
 

วิธีการศึกษา 

  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

   1.1 ประชากร ท่ีทำการศกึษาวจิัยในครัง้นี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ตาก ชัน้ปีท่ี 4 ท้ังหมด 482 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2565 

   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane,1973) ท่ีมีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการวิจัยคร้ังน้ี จำนวน 220 คน 

  2. การสร้างเครื่องมอืใชใ้นการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการสรา้งเครื่องมอืตามข้ันตอน ดังนี้ 

   2.1 สรา้งแบบสอบถามจากการศกึษาข้อมูลจากหนังสอื เอกสาร สารนพินธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวจิัย  

   2.2 การหาค่าความตรง (Validity) ตรวจสอบความตรงของข้อคำถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม

จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อ

พิจารณาข้อคำถามกำหนดการทดสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำตารางวิเคราะห์ 

IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตรคำนวณ จากนั้นทำการคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า

ดัชนคีวามสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
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   2.3 การหาค่าความเชื ่อมั่น (Reliability) โดยการนำแบบสอบถามไปทดสอบประชากรในกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษา จำนวน 40 คน จากนั้นนำแบบสอบถามมาปรับปรุง

แก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง ซึ ่งในการทดสอบความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามนี้ ใช้สถิ ติ  

Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .76 

   2.4 จัดพมิพ์แบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   3.1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ คณะ โดยใชก้ารแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 

   3.2 การวิเคราะห์ระดับทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน

สังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชวีิต

ในสังคมสมัยใหม่ ของนักศกึษาช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก จำแนกตามเพศ โดยใช้ t-test 

(Independent Sample test)  

   3.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชวีิต

ในสังคมสมัยใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำแนกตามคณะ โดยใช้ F-

test หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
 

ผลการศึกษา 
  จากการศึกษาทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวม จำนวน 

220 ชุด โดยเครื่องมือที่ใช้แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ ผลที่ได้จากการนำเสนอข้อมูลในรูป

ของตารางประกอบการบรรยายเป็นขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ  จำนวน (คน) ร้อยละ 

 ชาย 135 61.36 

 หญิง 85 38.64 

 รวม 220 100.00 

คณะ    

 บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 59 26.82 

 วศิวกรรมศาสตร์ 131 59.55 

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 30 13.64 

 รวม 220 100.00 
 

  จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เป็นเพศชายจำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36  รองลงมาคือเพศหญิงจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 



165 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 

และผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 59.55 

รองลงมาคือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.82 และคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพทุธศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพุทธศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. แหล่งความรูห้รือประสบการณท์างพทุธศาสนา  จำนวน (คน) ร้อยละ 

 ครอบครัว 60 27.27 

 สถานศกึษา/ครูอาจารย์ 86 39.09 

 วัด 46 20.91 

 หนังสือธรรมะ 5 2.27 

 สื่อสารมวลชน 23 10.45 

 รวม 220 100.00 

2.การปฏิบัตติามขนบประเพณีในทางพทุธศาสนา  จำนวน (คน) ร้อยละ 

 การบริจาคสิ่งของ 25 11.36 

 การรักษาศีล 24 10.91 

 การสวดมนต์นั่งสมาธิ 11 5.00 

 การตักบาตรทำบุญตามวาระต่างๆ กับครอบครัว 71 32.27 

 การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของสถานศึกษา 89 40.45 

 รวม 220 100.00 
 

  จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพุทธศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า แหล่งความรู้หรือประสบการณ์ทางพุทธศาสนาที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับมากที่สุดคือ สถานศึกษา/ครู

อาจารย์ จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39.09 รองลงมาคือ ครอบครัว จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 วัด 

จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 สื่อสารมวลชน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 และหนังสอืธรรมะ จำนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27  และการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ปฏิบัติมากที่สุดคือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของสถานศึกษา จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 40.45 

รองลงมาคือ การตักบาตรรทำบุญตามวาระต่างๆ กับครอบครัว จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 32.27 การบริจาคเงิน/

สิ่งของ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36  การรักษาศีล จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 และการสวดมนต์-

นั่งสมาธ ิจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสงัคม

สมัยใหมข่องนักศกึษาช้ันปีท่ี 4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

ทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ 

เพื่อพัฒนาทักษะชวีิตในสงัคมสมัยใหม ่
x ̅ S.D 

ระดับ 

การนำไปใช ้

การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชวีติในสงัคมสมัยใหม่ ด้านการเรียน 

ท่านมคีวามตอ้งการและความพอใจในการศึกษาเล่าเรียน 4.27 0.67 มาก 

ท่านมคีวามพยายามขยันและอดทนต่อการศึกษาเล่าเรียน 4.23 0.72 มาก 

ท่านมคีวามตัง้ใจรับรู้ในสิ่งท่ีเรียนดว้ยความใส่ใจ 4.13 0.75 มาก 

ท่านมคีวามคิดพจิารณา ใคร่ครวญ หาเหตุผล และวางแผนการเรียน 4.16 0.75 มาก 

การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชวีติในสงัคมสมัยใหม่ ด้านปรับตัวและอยู่ร่วมกัน

กับผู้อื่น 

ท่านแสดงความเสียสละและแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน 4.17 0.79 มาก 

ท่านกล่าวถ้อยคำสุภาพ จริงใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 4.30 0.65 มาก 

ท่านแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลอืผู้อื่นอยู่เสมอ 4.18 0.77 มาก 

ท่านปฏบัิตตินเสมอตน้เสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบ และร่วมทุกข์สุขกับผู้อื่น 4.14 0.76 มาก 

การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชวีติในสงัคมสมัยใหม่ ด้านการแก้ปัญหา 

ท่านควบคุมอารมณ์และพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหา 4.16 0.76 มาก 

ท่านหาสาเหตุของปัญหาเพ่ือใหเ้ข้าใจปัญหา 4.10 0.78 มาก 

ท่านใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ในการแกไ้ขปัญหา 4.20 0.72 มาก 

ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยใจเป็นกลาง 4.33 0.66 มาก 

ท่านใชค้วามคิดอย่างรอบคอบกอ่นลงมอืแกปั้ญหา 4.25 0.69 มาก 

รวม 4.20 0.72 มาก 
 

  จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะหทั์ศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน

สังคมสมัยใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ด้านการเรียน นำหลักความต้องการและความพอใจในการศึกษาเล่าเรียนไปใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.27 รองลงมานำหลักความพยายามขยันและอดทนต่อการศึกษาเล่าเรียน หลักความตัง้ใจรับรู้ในสิ่งท่ีเรียนด้วยความ

ตัง้ใจ และหลักความคิดพจิารณาใคร่ครวญหาเหตุผลและวางแผนการเรียน ไปใช้ตามลำดับ ด้านการปรับตัวและการ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น นำหลักด้านการแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอไปใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

รองลงมานำหลักแสดงความมนีำ้ใจช่วยเหลอืผู้อื่นอยู่เสมอ หลักแสดงความเสียสละและแบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืน หลักปฏิบัติ

ตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบและร่วมทุกข์สุขกับผู้อื่น ไปใช้ตามลำดับ ด้านการแก้ปัญหา นำหลักด้าน

การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยใจเป็นกลางไปใชม้ากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  รองลงมานำหลักความคิด

อย่างรอบคอบก่อนลงมือแก้ไขปัญหา หลักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา หลักควบคุมอารมณ์และ

พร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหา และหลักหาสาเหตุของปัญหาเพ่ือให้เข้าใจปัญหา ไปใช้ตามลำดับ  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 

ตอนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพทุธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะ

ชวีิตในสังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จำแนกตามเพศ ผลการ

ทดสอบสมมุตตฐิาน แสดงไว้ในตารางท่ี 4 ดังนี ้

เพศ x ̅ S.D. t Sig. 

ชาย 3.74 0.59 0.97* 0.34 

หญิง 3.68 0.57   

หมายเหตุ : *อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

  จากตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคตกิารนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำแนกตามเพศ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคตกิารนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ในสังคมสมยัใหม่ไม่แตกต่างกัน อย่างมมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 
 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคตกิารนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะ

ชวีิตในสังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

ตารางที่ 5 แสดงผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำแนกตามตาม

คณะที่เรียน 

  สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานจะใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากร

ตัง้แต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ท่ีเปลี่นอสิระต่อกัน (F-test วเิคราะห์แบบ One-way ANOVA) ใชร้ะดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ผล

การทดสอบของสมมุติฐาน แสดงไวใ้นตารางท่ี 5 ดังนี้ 

คณะ ss df MS F Sig 

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 1.27 2 0.622 1.927* 0.142 

ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 82.44 216 0.335   

รวม 83.71 218    

หมายเหตุ : *อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

  จากตารางท่ี 5 แสดงผลการวเิคราะห์ทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน

สังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากจำแนกตามคณะที่เรียน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามต่างคณะกัน  มีการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่    

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 

อภิปรายและสรุปผล 
  จากการศกึษาเร่ืองทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชวีติในสังคมสมัยใหม่ของ

นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก สามารถอภปิรายผลในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมี

ประสบการณ์ทางพุทธศาสนาจากสถานศึกษา/ครูอาจารย์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 39.09 รองลงมา

คือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 27.27 และวัด คิดเป็นร้อยละ 20.91 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ

ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติมาที่สุดคือ การเข้าร่วมกิจกรรม

ทางพุทธศาสนาของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.45 รองลงมาคือ การตักบาตรรทำบุญตามวาระต่างๆ กับ

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 32.27 และการบริจาคเงิน/สิ่งของ คิดเป็นร้อยละ 11.36 เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายน 

2565 ถึงเดือนตุลาคม 2565 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที ่เกี ่ยวข้องกับพุทธศาสนา

หลากหลายกิจกรรม เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายเทียนพรรษา การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในศาสนา

สถาน (วัด) เป็นต้น  

  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี

ทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  มีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 มีระดับการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวาอากาศตรีหญิง

กนกรัตน์ พิสมัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, (2558) ศึกษาเรื่องการนำหลักธรรมทาง

พุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรีนเตรียมทหาร พบว่า นักศึกษาเตรียมทหารนำหลักธรรมพระพุทธศาสนา

ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านการแก้ปัญหา 

และด้านการเงิน ทั้งนี้เพราะว่า นักศึกษาต้องการประสบความสำเร็จในการศึกษาและประสบความสำเร็จด้านอาชีพ

การทำงาน ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อช่วยเหลอืครอบครัวได้ 

  3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน

สังคมสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาและ

สถานศึกษา/ครูอาจารย์ ได้จัดกิจกรรมขนบธรรมเนียประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็น

รายวิชาที่และกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยฯ จึงส่งผลให้เพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชวีติในสังคมสมัยใหม่ ไม่แตกต่างกัน 

  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใน

สังคมสมัยใหมข่องนักศกึษาชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จำแนกตามคณะท่ีเรียน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามต่างคณะกัน มีทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เพราะว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของแต่ละคณะต้องการความสำเร็จใน

การศึกษาเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายของการศึกษา และตั้งเป้าหมายในอนาคตด้วยการมีหน้าที่การงานที่ดี ซึ่งส่งผลให้

นักศกึษาแต่ละคณะมทัีศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชวีิตในสังคมสมัยใหม่ ไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

        1.1 ข้อมูลการศึกษาทัศนคติการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อยู่ในระดับ มาก ดังนั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงควรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น การจัดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้

หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม ่เป็นต้น 

  1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพิ่มแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่

ให้แก่นักศึกษาในแต่ละคณะให้มากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการประสบความสำเร็จด้านการศึกษาและการ

ประกอบอาชพีในอนาคตแก่นักศกึษา 

  2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

       การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ชั้นปีที่ 4 เท่านั้น ควรทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่นเพื่อทำการเปรียบเทียบทัศนคติการนำหลักธรรม

ทางพุทธศาสนาไปใชเ้พื่อพัฒนาทักษะชวีติในสังคมสมัยใหม่ และศกึษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อทัศนคติการนำหลักธรรม

ทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ของนักศึกษา เช่น ภูมิหลังของครอบครัว สภาพแวดล้อม

ในการดำเนินชวีติ ชัน้ปี เป็นต้น เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความลกึซึง้และครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยบริการแผนที่ออนไลน์  

Promoting tourism campaign with e-mapping service in Bantak District,  

Tak Province 
 

รัฐพล ภุมรินทร์พงศ1์* และ สุวัจนกานดา พูลเอียด1   

Rattapon poomarinpong1* and Suwatchanakanda Phun-Iat1  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแหล่งรวมข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ผ่านบริการแผนท่ีออนไลน์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ของอำเภอ

บ้านตาก จังหวัดตาก เป็นการศึกษาวิจัยท่ีผสมผสานท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ความต้องการในการนำเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวและประเมนิประสิทธิภาพเบือ้งต้น

จำนวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออน ไลน์ 

จำนวน 377 คน นำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การสร้างแหล่งรวมข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวของอำเภอบ้านตากได้อย่าง

ครอบคลุมในท่ีเดียวโดยผ่านบริการแผนท่ีออนไลน์ โดยมีการจัดการข้อมูลเป็นฐานข้อมูล MySQL และสร้างเป็นเว็บ

แอปพลเิคชันแบบ Responsive web ด้วย Bootstrap framework และบริการแผนท่ีออนไลน์ Google Map API 

2. ความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตากอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x ̅ = 4.30, S.D. = .67)  
 

คำสำคัญ: แหล่งท่องเท่ียว, อำเภอบ้านตาก, จังหวัดตาก, แผนท่ีออนไลน์, เทคโนโลยกีารท่องเท่ียว 
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Abstract  
 This study has objectives to 1)  Create a source of tourist attractions in Ban Tak District, Tak Province via 

online map service. 2)  Assessing the satisfaction of web applications users with online mapping services, Ban Tak 

District, Tak Province. It is a research study that combines both qualitative and quantitative aspects. The sample group 

was used to collect information on the needs of tourist attractions and to evaluate the initial effectiveness of 10 people 

and a sample group to assess their satisfaction with the use of online mapping service web applications, 377 people. 

The collected data were analyzed using percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research were as follows: 

1. There is a source of information that tourists can access information on tourist attractions of Ban Tak 

District comprehensively in one place through online map service. The data is managed as a MySQL database and 

built into responsive web applications with the Bootstrap framework, and online map service Google Map API. 

2. Satisfaction of users of the web application of online map service of Ban Tak District Tak Province is at the 

highest level. (x̅ = 4.30, S.D. = .67) 
 

Keywords: Tourist attractions, Ban Tak district, Tak province, E-Mapping, Tourism technology 
 

บทนำ 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมาก โดย

สถานการณ์การท่องเท่ียวมีจำนวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศของไทยปี 2562 มจีำนวน 39 ล้านคน รวมรายได้สูง

ถึง 1,933 พันล้านบาท ส่วนจำนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยในเดือนมกราคม 2563 มีจำนวน 19,113,532 คน ส่วน

จำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเดอืนมกราคม 2563 มีจำนวน 7,805,075 คน กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจึง

ได้สนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองท่ีเน้นการเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองรองทุกมิติ (กรมการท่องเท่ียว , 2563) 

นอกจากนี้ยังพบว่า มูลค่ารวมของการท่องเท่ียวจังหวัดตาก มีจำนวนนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ รวม 

2,256,306 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.04 และมีจำนวนตัวเลขรายได้รวม 7,316.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2561 ร้อยละ 3.16 ซึ่งถือเป็นสถิติตัวเลขท่ีเพิ่มขึ้นเป็น 1 ในกลุ่มจังหวัดลำดับต้นท่ีมีมูลค่าการท่องเท่ียวสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563)  

จังหวัดตาก เป็นเมืองรองเมืองหนึ่งท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 

จังหวัดตากยังติดอับดับ 5 ของภาคเหนือของอันดับท่ีมีผู้มาเท่ียวเมืองรอง ในปี 2562 รองจาก เชียงใหม่ เชียงราย 

พิษณุ โลก และเพชรบูรณ์  จึงทำให้ เห็นว่ านักท่องเท่ียวได้ให้ความสนใจในการมาท่องเท่ียวในจังหวัดตาก  

อกีท้ังจังหวัดตากมีถึง 9 อำเภอ ซึ่งแต่ละอำเภอก็มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี  

ท่ีน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอำเภอบ้านตาก ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากอำเภอเมืองตากมากนัก ซึ่งตามหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ ได้กล่าวว่าชุมชนอำเภอบ้านตากนี้ เป็นศูนย์กลางของชุมชนดังเดิมของจังหวัดตาก จึงทำให้มีแหล่ง

ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น วัดพระบรมธาตุบ้านตาก  

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวต่างรู้จักกันดี นอกจากนั้นยังมีเจดีย์ยุทธหัตถี (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) วัดพระ

พุทธบาทดอยโล้น วนอุทยานไมก้ลายเป็นหนิ เป็นต้น (สำนักงานจังหวัดตาก, 2563) ซึ่งในอำเภอบ้านตากยังมีชุมชนท่ี

เข้มแข็งประชาชนช่วยกันพัฒนาและสร้างจุดเด่นให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ เช่น กาดต้าตง สามารถดึงดูด
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นักท่องเท่ียวและรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง และมีจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งยังอยู่ไม่

ไกลกันมากนัก สามารถเดินทางท่องเท่ียวได้หลายแห่งในเวลาไม่มากได้อีกด้วย ซึ่งจากสถิติการท่องเท่ียวพบว่า 

อำเภอบ้านตากมีจำนวนนักท่องเท่ียวเฉลี่ยประมาณ 250,000 คนต่อปี (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (2562) ได้วิเคราะห์ศักยภาพการท่องเท่ียวจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคต (SWOT) พบว่า จุดอ่อนท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีทำให้การท่องเท่ียวของ

จังหวัดตากยังไม่สามารถแพร่หลายเท่าท่ีควรคือ ขาดการมีฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวท่ีเข้าถึงได้ง่าย และขาด

บริการการเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนแผนท่ีของแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวจะสามารถหาข้อมูลและเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะมีข้อมูลท่ีสามารถเข้าถึงได้ในแหล่งท่องเท่ียวโดดเด่นและเป็นท่ีรู้จักเท่านั้น และบาง

อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอบ้านตาก ยังมแีหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถค้นหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ได้ไม่มากนัก ซึ่งหากนำ

จุดอ่อนด้านนี้มาส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น ก็จะสามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวให้มีศักยภาพท่ีดี

ขึ้นได้ นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้นำชุมชนเบื้องต้น พบว่า จากการสอบถามนักท่องเท่ียว ยังมีความ

ต้องการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ที่สำคัญรวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ ในอำเภอบ้านตาก แต่ยังขาดแหล่ง

รวบรวมข้อมูลท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว เช่น ข้อมูลตำแหน่งท่ีตั้ง สถานท่ีน่าสนใจ และ

เส้นทางในการเดินทาง เป็นต้น  

ปัจจุบัน สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรม ท่ีพักในรูปแบบต่าง ๆ ร้านอาหาร 

รวมท้ังผู้ประกอบการสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (ดวงใจ จิวะคุณานันท์ , 2561) ดังนั้นการปรับตัวให้ทันยุคท่ี

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนี้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์ กับ

นักท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอผ่านแผนท่ีออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม  

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมการท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ด้วยบริการแผนท่ีออนไลน์” เพื่อสร้างแหล่งรวมข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผ่านบริการ

แผนท่ีออนไลน์ ในรูปแบบ 2 ภาษา และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ของ

อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งจะทำให้เกิดแหล่งรวมข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านบริการแผนท่ี

ออนไลน์ของอำเภอบ้านตากได้ ในรูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท้ังนี้เพื่ออำนวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเท่ียวรวมถึงผู้ท่ีสนใจได้เข้าใชป้ระโยชน์ และส่งมอบให้แก่ชุมชนอำเภอบ้านตากไวใ้ช้ประโยชน์ต่อไปได้ใน

อนาคต 
 

วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างแหล่งรวมขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผ่านบริการแผนท่ีออนไลน์  

 2) เพื่อประเมินความพงึพอใจของผู้ใชเ้ว็บแอปพลเิคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
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กรอบแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาเร่ือง  “การส่งเสริมการท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยบริการแผนท่ีออนไลน์” ได้

กำหนดกรอบแนวคิดดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

ข้อมูลท่ัวไปและบริบทของพื้นท่ีอำเภอบ้านตาก (สำนักงานจังหวัดตาก, 2563) สันนิษฐานว่าคือตัวเมืองตาก

เดิม เป็นเมอืงหนา้ด่านสำหรับป้องกันข้าศกึศัตรูมาแต่ดกึดำบรรพ์ ตั้งอยู่บนดอยเล็กๆ ลูกหนึ่ง ปัจจุบันคือบ้านท่าพระ

ธาตุ หมู่ท่ี 3 ตำบลเกาะตะเภา อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรี

อยุธยา ได้ย้ายเมืองตากจากท่ีเดิมมาทางใต้อยู่ท่ีอำเภอเมืองตากในปัจจุบันนี้ จึงทำให้ในอำเภอบ้านตากมีแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีสำคัญหลายแห่ง ด้วยสภาพพื้นท่ีของอำเภอบ้านตากท่ีมีบริเวณพื้นท่ีราบ

ลุ่มสลับกับภูเขาซับซ้อนและมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นแหล่งเพราะปลูกที่สำคัญของจังหวัดตาก อกีทัง้มีแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีงดงามท้ังอุทยานแห่งชาต ิและแหล่งโบราณคดี เช่น ไมก้ลายเป็นหินท่ีมีขนาดใหญ่มาก ดอย

สอยมาลัย เป็นต้น จึงถอืเป็นอำเภอหน่ึงท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ สามารถพัฒนาเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว (ดวงใจ จิวะคุณานันท์, 2561: 9) การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางออก

จากสถานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศัยประจำ โดยมจีุดมุ่งหมายไปยังอีกท่ีหน่ึงเพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ 

โดยประกอบกิจกรรมตามความสนใจ เพื่อให้ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ประสบการณ์อันดี  และไม่ใช่เพื่อ

ประกอบกิจการทำงานท่ีทำให้เกิดรายได้หรือค่าตอบแทนใด  

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (โสภาวดี โชติกลาง, 2558) ฐานข้อมูล 

(Database) หมายถึง ชุดของข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันท่ีถูกนำมาจัดเก็บไว้ด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ร่วมกนัได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ส่วนสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็น

ศาสตร์และศลิป์ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีมีตำแหน่งอา้งองิบนพื้นผิวโลก (Geo-Spatial Data) โดยใชเ้ทคโนโลยีที 

เกี่ยวข้อง คือ การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: 

GPS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลอันประกอบไปด้วย การรวบรวมข้อมูล การจั ด 

เก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีนำไปใช้

ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับ Google Maps API (Google Developers, 2014 อ้างถึงใน นายธัชพล บุญบุตร, 2557) Google 

Maps คือ บริการเกี่ยวกับแผนท่ีผ่านเว็บบราวเซอร์ของ Google ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้บริการนี้ได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ ผ่านแอ

พลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยสามารถใช้บริการแผนท่ีของ Google Maps ดู
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ตำแหน่งของคุณ ค้นหาเส้นทางท่ีใกล้ท่ีสุด ค้นหาสถานท่ี เวลาท่ีใช้ในการเดินทาง หรือสามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจ

ท้องถิ่นรวมถึงท่ีอยู่ติดต่อและตำแหน่งของธุรกิจ นอกจากนี้ Google Maps ยังถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้หลัก Lightweight 

Programming Model ทำให้ผู้ใช้สามารถโหลดได้เร็วและยังอนุญาตให้เจ้าของเว็บไซต์นำโปรแกรม Google Maps ไป

ตดิตัง้ในเว็บไซต์ของตัวเองโดยใช ้Google Maps API และสร้างบริการต่อยอดขึ้นมาได้เองด้วย โดยเอพีไอ (API) ย่อมา

จากแอพพลิเคชั่น โปรแกรมมิ่งอินเตอร์เฟส (Application Programming Interface) เป็นรูปแบบภาษาท่ีถูกกำหนดไว้

เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานการเรียกดูแผนท่ีจาก Google Maps ซึ่งเน้นในด้านการนำเสนอข้อมูลแผนท่ีใน

ลักษณะหมุดปัก (Place Marker) แบบเส้น (Polyline) พื้นท่ี (Polygon) และแบบภาพ (Ground Overlay) ข้อมูลแผนท่ี

เหล่านี้ยังสามารถใส่คำอธิบาย เม่ือทำการเลอืกท่ีวัตถุเหล่านี้ก็จะแสดงคำอธบิายท่ีใส่ไวอ้อกมาแสดงผลได้ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง  “การส่งเสริมการท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยบริการแผนท่ีออนไลน์” เป็น

การวจิัยแบบผสม โดยการกำหนดตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื  

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการในการนำเสนอสถานท่ีท่องเท่ียว

และประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นจำนวน 10 คน โดยเลือกตัวอย่างจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว 

ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำชุมชน โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัย คือ สมุดบันทึกข้อมูลในการลงภาคสนาม (Field Notebook) 

เคร่ืองบันทึกเสียง (Recorder) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิด โดยแบ่งประเด็นคำถามออกเป็น 2 ประเด็น 

คือ ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียว และศักยภาพ ความพร้อม ความเป็นไปได้ในการนำเสนอแหล่งท่องเท่ียวแก่

นักท่องเท่ียว และนำคำตอบท่ีได้มาทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้วธีิการตรวจสอบ ข้อมูลแบบ 3 

เส้า (Triangulation) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ และรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องควบคู่กันด้วยและทำการวิเคราะห์

ข้อมูลแบบพรรณนาตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย 

2) การวิจัยเชงิปริมาณ เพื่อทำการประเมนิความพงึพอใจต่อการใชเ้ว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ ท่ี

จัดสร้างขึน้ โดยทำการเก็บขอ้มูลจาก บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำชุมชน และนักท่องเท่ียว 

จำนวน 377 คน โดยคำนวณจากสถิติการท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก ปี 2562 ท่ีมีจำนวนนักท่องเท่ียวเฉลี่ยประมาณ 

250,000 คนต่อปี (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) ดังนั้นเมื่อนำมาเฉลี่ยต่อเดือนจึงได้เท่ากับ 20,833 คน 

(ทำการเก็บข้อมูล 1 เดือน) ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ จึงนำมาหาขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมโดยใช้ตารางของ 

เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 43) และจากนั้นจึงเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอญิ (Accidental Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย คือ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เร่ือง 

ความพงึพอใจต่อการใชเ้ว็บแอปพลเิคชันบริการแผนท่ีออนไลน์อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ และสถานภาพทางการท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์อำเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก มี 6 ข้อ คือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน, หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มี

ความทันสมัย น่าสนใจ, มคีวามเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ, มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และ

ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ, ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ และสามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ เป็นแบบ

มาตรประเมินค่า(Rating scale) แบบ 5 ระดับ ซึ่งนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงจำนวน 30 ชุด และวัดความ

เชื่อม่ันได้ท่ีระดับ 0.830 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

โดยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ สร้างขึ้นตามเทคนิคมาตร

ประมาณค่าของ Likert (Likert-type or Summated Rating Scales) (อา้งใน สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, 2546) โดยกำหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบในคำถาม ตอนท่ี 2 เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

 มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

 มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 

 ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 

 น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 

 นอ้ยท่ีสุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 

 การหาช่วงห่างของระดับความเหมาะสมและระดับผลท่ีได้รับเป็น 5 ช่วง คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก 

ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยท่ีสุด ช่วงห่างคิดจาก 
 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด)   = (5 - 1)   = 0.80 

      จำนวนช่วงความคิดเห็น        5 
  

ดังนัน้เมื่อนำคะแนนมาบวกกันจะจัดระดับความคดิเห็น ดังนี้ 

 ความพงึพอใจ  ระดับน้อยท่ีสุด  1.00-1.80 

 ความพงึพอใจ ระดับน้อย  1.81-2.60 

 ความพงึพอใจ ระดับปานกลาง  2.61-3.40 

 ความพงึพอใจ  ระดับมาก  3.41-4.20 

 ความพงึพอใจ  ระดับมากที่สุด  4.21-5.00 
 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended Questions) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 

คณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) ดังนี้ ด้านข้อมูลท่ัวไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) และด้านความพึงพอใจต่อการใช้เว็บแอปพลิเค

ชันบริการแผนท่ีออนไลน์อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษา 
การวจิัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาทัง้ 2 ข้อ ได้ดังนี้ 

1) เพื่อสร้างแหล่งรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผ่านบริการแผนที่

ออนไลน์  

ขั้นท่ี 1 การรวบรวมขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  

ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวจากการลงพื้นท่ีเพื่อสำรวจและสัมภาษณ์

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการในการ

นำเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวและประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นจำนวน 10 คน ดำเนินการสัมภาษณ์และสำรวจพื้นท่ี
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

อำเภอบ้านตาก ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยทำการสำรวจและสอบถามพบว่ามี

แหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอำเภอบ้านตากทั้ง 7 ตำบล ดังนี้ 

หมู่ท่ี 1 ตำบลตากออก  

กาดต้าตง (ถนนคนเดิน ย่านการค้าใจกลางเมือง) 

อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) (ไมก้ลายเป็นหนิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชยี) 

หมู่ท่ี 2 ตำบลสมอโคน  

อุโมงเนนิธรรมสุทธิ  

วัดวเิศษวานชิ (มอีุโบสถเก่าแก่) 

วัดโพธ์ิงาม (มตีน้โพธิ์ขนาดใหญ่ 11 คนโอบ) 

  หมู่ 3 ตำบลแม่สลดิ 

อ่างเก็บน้ำหว้ยชะลาด 

วัดยางโองบน 

  หมู่ท่ี 4 ตำบลตากตก  

วัดพระธาตุน้อย  

วัดทุ่งยัง้ (มตีน้โพธิ์อายุ 100 กว่าป,ี มเีสาหงส์อายุ 200 ป)ี 

วัดสว่างอารมณ์ (เจดีย์เก่าแก่ อายุ 108 ปี, หลวงพ่อสุขใจ) 

หมู่ท่ี 5 ตำบลเกาะตะเภา 

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก  

เจดีย์ยุทธหัตถี 

ศาลหลักเมือง 

หมู่ท่ี 6 ตำบลทุ่งกระเชาะ 

ดอยหลวงตาก 

วนอุทยานน้ำตกหว้ยแม่ไข 

หมู่ท่ี 7 ตำบลท้องฟา้ 

วัดพระพุทธบาทดอยโล้น 

ดอยสอยมาลัย 
  

จากการสำรวจและสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำชุมชน ดังกล่าวได้

ร่วมกันสรุปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจเพื่อนำเสนอในแผนท่ีออนไลน์ รูปแบบ 2 ภาษา ได้ดังตารางที่ 1 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 1  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ท่ีนำมาทำแผนท่ีออนไลน์  

สถานที่ จุดเด่น ภาพสถานที่ท่องเท่ียว 

หมู่ท่ี 1 ตำบลตากออก 

กาดต้าตง ถนนคนเดิน ย่านการค้าใจกลางเมือง เป็น

สถานที่ที่อยู่ริมน้ำปิงและเดินชมสะพานไม้ไผ่

ย้อนอดีต เกาะกลางน้ำปิง สามารถชมเรือน

โบราณ วังปลาตะเพียนแดง ชิมอาหารพื้นบ้าน 

แกงถั่วมะแฮะ ยำข้าวแคบ เป็นต้น 

 

 
 

หมู่ท่ี 2 ตำบลสมอโคน 

โองโมงเนินธรรมสุทธ ิ อุโมงเนินธรรมสุทธิ (ชาวบ้าน เรียกว่า โอง

โมงค์) เป็นสถานที่เก่าแก่อยู่ในความดูแลของ

วัดเกาะลาน วัตถุประสงค์ในการสร้างโองโมงค์

ธรรมศุทธิ คือ " การเข้าปริวาสกรรม ปัจจุบัน

เป็นสถานที่พักชั่วคราวของพระสงฆ์ที่ธุดงค์

ผ่านมา และชาวบ้ านได้ ร่วม ใจกัน รื้อฟื้ น

ประเพณี เข้าปริวาสกรรม เพื่อ ให้อ ยู่คู่กับ

สถานที่แห่งนี้ 
 

 

หมู่ 3 ตำบลแม่สลิด 

วัดยางโองบน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนิน อาคารเสนาสนะต่างๆ มี

วิหารกว้าง 10 เมตร ยาว 26 เมตร สร้าง พ.ศ. 

2515 วัดยางโองบนสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ 

พุทธศักราช 2395 มนีามตามชื่อบ้านประชาชน

ร่วมใจกันสรา้งขึน้ 

 

 
 

หมู่ท่ี 4 ตำบลตากตก 

วัดพระธาตุน้อย เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๑๒ พื้น

ที่ตั้งวัดเป็นที่ เนินสูงเป็นหิน วิหารเก่าแก่มี

ลวดลายสวยงาม มีประเพณีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ประเพณีขี้นธาตุเดือนเก้า ประเพณีก่อพระ

เจดีย์ทราย ประเพณีลอยกระทงสาย ประเพณี

ทานก๋วยสลาก เป็นต้น 

 
 

หมู่ท่ี 5 ตำบลเกาะตะเภา 

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก 

 

มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี 

ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน แล้วหยุดพัก

บริเวณแห่งนี้ และวัดพระบรมธาตุ ยังปรากฏ

ในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำ

ยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้

กับพระบรมธาตุ ประมาณ 500 เมตร 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 

หมู่ท่ี 6 ตำบลทุ่งกระเชาะ 

ดอยหลวงตาก ตั้งอยู่ที่วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข มีระดับ

ความสู งวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

ประมาณ 1,200 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอด

ทั้งปีได้รับขนานนามว่า “ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าสี

เขียว” ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สวยอันดับต้น ๆ ของ

เมืองไทย เป็นดอยอีกแห่งที่ท้าทายเหล่านัก

เดินทางที่ต้องการพิชิตเนิน “โลน้หลวง” 
 

 

หมู่ท่ี 7 ตำบลท้องฟ้า 

วัดพระพุทธบาทดอยโลน้ ตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางป่าไม้ร่มร่ืน บริเวณ

วัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ สมเด็จมหาสากยะมุณีศรี

สรรเพชร พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีพุทธ

ลักษณะงดงามหน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 38 

รอยพระพุทธบาทตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมีมณฑป

สร้างครอบไว้ ในบริเวณเดียวกันยังมีบ่อน้ำ

ธรรมชาติที่ชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์ 
 

 

จากนั้นจึงดำเนินการจัดการข้อมูลเป็นฐานข้อมูล MySQL และสร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive 

web ด้วย Bootstrap framework รวมแหล่งท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และบริการแผนท่ีออนไลน์ Google 

Map API เป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีแสดงผลบนหนา้จอขนาดต่างๆ และความละเอยีดของหน้าจอในอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน 

เช่น คอมพวิเตอร์ โนต้บุ๊ค โทรศัพท์มอืถือ แท็บเล็ต เป็นต้น ช่องทางการเข้าถึง http://bit.ly/BantakOnTour หรือ สแกน 

QR Code ดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 ช่องทางการเข้าถึงแบบ QR Code 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

        

 
 

ภาพที่ 3 การแสดงผลบนหนา้จอคอมพวิเตอร์ โทรศัพท์มอืถอื และตัวอย่างขอ้มูล 2 ภาษา (อังกฤษ) 
  

เว็บแอปพลิเคชัน รวมแหล่งท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แสดงตำแหน่งพิกัดแหล่งท่องเท่ียวบน

บริการแผนท่ีออนไลน์ Google map พร้อมท้ังแสดงข้อมูลตารางรายการแหล่งท่องเท่ียว โดยมีการจำแนกประเภท

แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ธรรมชาติน่าชม สถานท่ีสำคัญ และชุมชนน่าเท่ียว เป็นต้น อีกท้ังยังสามารถค้นหาข้อมูลแบบ

ทันทีได้ 

 

2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนที่ออนไลน์ของอำเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก 

ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อการใชเ้ว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำชุมชน และนักท่องเท่ียว จำนวน 377 คน โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือน 

กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 เดือน มีผลการศึกษาดังนี้ 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.0 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 43.0 มีอายุ 30 ปี 

และต่ำกว่า ร้อยละ 49.1 อายุ 31-45 ปี ร้อยละ 26.0 อายุ 46-60 ปี ร้อยละ 17.0 และ สูงกว่า 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 

11.9 ระดับการศึกษาคือ ปริญญาตรี ร้อยละ 53.3 ปวส. และ อนุปริญญา ร้อยละ 19.9 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 

15.9  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ ปวช. ร้อยละ 9.0 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 1.3 และประถมศึกษาปีท่ี 6 และต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.6 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 36.3 รายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 24.4 รายได้ 20,001-

30,000 บาท ร้อยละ 21.0 และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 18.3 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 24.4 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย/รับจ้าง ร้อยละ 22.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 19.9 ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ 

ร้อยละ 15.4 แม่บ้าน/ไม่มีงานทำ รอ้ยละ 9.3 และเกษตรกรรม ร้อยละ 8.7 และสถานภาพทางการท่องเท่ียวอำเภอบ้าน

ตาก โดยเป็นนักท่องเท่ียว ร้อยละ 77.5 และผู้นำชุมชน/บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 22.5 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2  ข้อมูลท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง   

  (n=377) 

ลักษณะทางประชากร ร้อยละ (จำนวน) ลักษณะทางประชากร ร้อยละ (จำนวน) 
      

เพศ   สถานภาพทางการท่องเท่ียว   

ชาย 43.0 (162) ผู้นำชุมชน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 22.5 (85) 

หญิง 57.0 (215) นักท่องเที่ยว 77.5 (292) 
      

 อายุ       รายได้   

      30 ปี และต่ำกว่า 49.1 (185)       ต่ำกว่า 10,000 บาท 36.3 (137) 

      31-45 ป ี 26.0 (98)       10,001-20,000 บาท 24.4 (92) 

      46-60 ป ี 17.0 (64)       20,001-30,000 บาท 21.0 (79) 

      สูงกว่า 60 ปี ขึน้ไป 11.9 (30)       30,001 บาท ขึน้ไป 18.3 (69) 
      

     การศึกษา        อาชีพหลัก   

ประถมศึกษาปทีี่ 6 และต่ำกว่า 0.6 (2) แม่บ้าน/ไม่มงีานทำ 9.3 (35) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1.3 (5) ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ 15.4 (58) 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. 9.0 (34) พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างเอกชน 19.9 (75) 

ปวส. และ อนุปริญญา 19.9 (75) อาชีพอสิระ/ค้าขาย/รับจ้าง 22.3 (84) 

ปรญิญาตร ี 53.3 (201) เกษตรกรรม 8.7 (33) 

สูงกว่าปรญิญาตร ี 15.9 (60) นักเรียน/นักศึกษา 24.4 (92) 
      

 

  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง 377 คน มีความ

พงึพอในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.30 ซึ่งปัจจัยท่ีผู้ทดลองใช้งานมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดคือ หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาคือ สามารถเป็นแหล่ง

ความรู้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.58 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.50 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอ

กับความต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.25 มคีวามชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 และ 

มคีวามเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.67 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ความพงึพอใจของผู้ใชเ้ว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ

การใช้งาน 

192 

(50.00) 

192 

(50.00) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.50 0.50 มากท่ีสุด 

หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย 

น่าสนใจ 

288 

(75.00) 

64 

(16.67) 

32 

(8.33) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.67 0.62 มากท่ีสุด 

มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และ

ข้อมูลต่างๆ 

96 

(25.00) 

96 

(25.00) 

160 

(41.67) 

32 

(8.33) 

0 

(0) 
3.67 0.94 มาก 

มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมี

การปรับปรุงอยู่เสมอ 

160 

(41.67) 

128 

(33.33) 

96 

(25.00) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.17 0.80 มาก 
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ปรมิาณเนือ้หามเีพียงพอกับความต้องการ 
160 

(41.67) 

160 

(41.67) 

64 

(16.66) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.25 0.72 มากท่ีสุด 

สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 
224 

(58.33) 

160 

(41.67) 

0 

(0) 

0 

() 

0 

(0) 
4.58 0.49 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.30 0.67 มากที่สุด 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

การสร้างแหล่งรวมข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผ่านบริการแผนท่ีออนไลน์ เป็นการ

สนับสนุนการการท่องเท่ียวท่ีจะช่วยให้นักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีสนใจมาเท่ียวในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สามารถค้นหา

ข้อมูลต่างๆ ทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง โดยนักท่องเท่ียวสามารถหาข้อมูลเส้นทางการเดินทางตลอดจน

รายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจได้ ซึ่งทางผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดการข้อมูลเป็นฐานข้อมูล MySQL และสร้างเป็น

เว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive web ด้วย Bootstrap framework รวมแหล่งท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และ

บริการแผนท่ีออนไลน์ Google Map API ซึ่งเน้นในด้านการนำเสนอข้อมูลแผนท่ีในลักษณะหมุดปัก (Place Marker) แบบเส้น 

(Polyline) พื้นท่ี (Polygon) และแบบภาพ (Ground Overlay) ข้อมูลแผนที่เหล่านี้ยังสามารถใส่คำอธิบายได้อีกด้วย (Google 

Developers, 2014 อ้างถึงใน นายธัชพล บุญบุตร, 2557) โดยเมื่อนักท่องเท่ียวทำการเลือกสถานท่ีเหล่านี้ก็จะแสดง

คำอธิบายท่ีใส่ไว้ออกมาแสดงผลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยสามารถแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ และความ

ละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น โดยนักท่องเท่ียว

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากช่องทางการเข้าถึง http://bit.ly/BantakOnTour หรือ สแกน QR Code ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่างง่ายดาย ซึ่งการประยุกต์เทคโนโลยีของ Google Maps API ในการนำแผนท่ีเข้ามาแสดงผลบนเว็บเพจ โดยมีการทำงาน

ร่วมกับระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ ทำให้การสืบค้นและแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไป

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (โสภาวดี โชตกิลาง, 2558) 

คณะผู้วิจัยมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียว ข้อมูล

องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวจากนั้นจึงทำการคัดเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล ตลอดจนการ

ออกแบบวิเคราะห์ระบบไปจนถึงการพัฒนาโปรแกรมสามารถใช้งานได้ ทดลองกรอกข้อมูล จนนำไปใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกอย่างมาก สอดคล้องกับ นิรัติศัย ไออารัตน์ และคณะ (2555) ทำการศึกษา

ระบบบริการแผนท่ีผ่านเว็บไซต์แสดงแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีสำคัญ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่าระบบบริการ

แผนท่ีสามารถแสดงค่าพิกัด ย่อ/ขยายแผนท่ี แสดงรายละเอียดของข้อมูล และสามารถแสดงชั้นข้อมูลเพิ่มความสะดวกแก่

ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังพบว่าระบบ Google Map API เป็นระบบท่ีถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดทำบริการแผนท่ี

ออนไลน์เพราะมีการจัดการท่ีง่ายตลอดจนสามารถนำเสนอข้อมูลออกมาได้ดี สอดคล้องกับ เปรมรัตน์ พูลสวัสด์, 

อานุภาพ วงศ์พลับ และยุวธิดา ชิวปรีชา (2558) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีได้นำ ระบบ Google Map API เข้ามาช่วยในการระบุพิกัดและตำแหน่งของสถานท่ีท่องเท่ียว 

เพื่อความสะดวกในการบันทึกและแสดงผลข้อมูล และ แสงจันทร์ เรืองอ่อน และคณะ (2562) ศึกษาเร่ือง การพัฒนา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพสำหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็

ได้ใชร้ะบบ Google Map API เข้ามาช่วยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกัน  

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ มีความพึงพอในการใช้งานเว็บแอป

พลิเคชันบริการแผนท่ีออนไลน์ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อาจยังไม่

มีบริการแผนท่ีออนไลน์เฉพาะของตนเองมาก่อน และข้อมูลท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก 
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ตลอดจนไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆ จึงทำให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ แสงจันทร์ 

เรืองอ่อน และคณะ (2562) พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้มีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพสำหรับการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) และ เปรมรัตน์ 

พูลสวัสด์, อานุภาพ วงศ์พลับ และยุวธิดา ชิวปรีชา (2558) พบว่า ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศไทย มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) เช่นกัน 

 ท้ังนี้ในประเด็นย่อยพบว่า ใน 3 ลำดับแรกของความพึงพอใจสูงสุด คือหน้าโฮมเพจมีความสวยงามมีความ

ทันสมัย น่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.67) สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.58) และการ

จัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.50) ทุกด้านนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ คมกฤช จิระบุตร และคณะ (2560) ได้ศึกษา การสร้างสื่อแผนท่ีท่องเท่ียวโดยการใช้เทคโนโลยี 

Augmented Reality เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่าท้ัง 3 ด้าน นักท่องเท่ียวมีความพึง

พอใจในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน อย่างไรก็ตามพบว่า มี 1 ด้าน ท่ีนักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก คือ 

มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.67) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะความเร็วในการแสดงภาพและ

ข้อมูลต่างๆ ของสื่อออนไลน์ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย ซึ่งตำแหน่งท่ี

นักท่องเท่ียวทำการเข้าถึงข้อมูลหรือในบางพื้นท่ีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวตั้งอยู่อาจเป็นจุดท่ีมีสัญญาณค่อนข้างน้อย หรืออาจมี

ความขัดข้องของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนื่องจากสภาพอากาศหรือความขัดข้องอื่นๆ ได้ หรืออาจเป็นเพราะความ

รวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลของเคร่ืองมือท่ีใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ท่ีอาจมีสเปค

ของเคร่ือง หรือ ระบบปฏบัิตกิารท่ีแตกต่างกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมการท่องเท่ียวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยบริการแผนท่ีออนไลน์” ทำให้

เกิดแหล่งรวมข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านบริการแผนท่ีออนไลน์ของอำเภอบ้านตากได้ ในรูปแบบ 2 

ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท้ังนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวรวมถึงผู้ท่ีสนใจได้เข้าใช้

ประโยชน์ และส่งมอบให้แก่ชุมชนอำเภอบ้านตากไวใ้ชป้ระโยชน์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคบางประการท่ี

ปรากฏนัน้เป็นสิ่งสำคัญท่ีควรได้รับการส่งเสริม ปรับปรุง และแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1) การศึกษาคร้ังนี้ได้ทำการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นเป็นหลัก ซึ่งยังไม่สามารถใส่รายละเอียดของสถานท่ี

ท่องเท่ียวบางแหล่งได้อย่างครบถ้วน ดังนัน้จึงควรเพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ในคร้ังต่อไป 

2) เมื่อทำการส่งมอบฐานข้อมูลให้กับชุมชนแล้ว ควรมีเจ้าหนา้ท่ีหรือผู้ดูแลประจำ ซึ่งควรทำการติดตามและทำ

การเพิ่มข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่เสมอ เนื่องจากอาจมีแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เกิดขึน้ เพื่อให้มีข้อมูลท่ีชัดเจนและเป็น

ประโยชน์มากขึน้ 

3) ควรมีการศึกษาและขยายผลการจัดทำบริการแผนท่ีออนไลน์ให้ครอบคลุมท้ังจังหวัดตาก เพื่อการ

ส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเท่ียวมากขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ

งานวิจัยและบริการวิชาการ (Hands-On) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563 

นอกจากนี้ผู้วจิัยขอกล่าวขอบคุณ เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่

ได้ให้ขอ้มูลและความร่วมมือเป็นอย่างดกีับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 



184 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

เอกสารอ้างอิง 

กรมการท่องเท่ียว. (2562). สถานการณ์การการท่องเที่ยวปี 2562. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563,  

จาก https://www.dot.go.th/home. 

กรมการท่องเท่ียว. (2563). สถานการณ์การการท่องเที่ยวปี 2563. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563,  

จาก https://www.dot.go.th/home. 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2563). สถานการณ์การทอ่งเที่ยวในประเทศ รายจังหวดั ป ี2562.  

สบืค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563, จาก https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=525. 

คมกฤช จิระบุตร และคณะ. (2560). การสรา้งสื่อแผนที่ท่องเที่ยว โดยการใชเ้ทคโนโลย ีAugmented Reality 

เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยว อำเภอเชยีงของ จังหวดัเชียงราย. ใน รายงานสบืเนื่องการประชุมสัมมนา

วชิาการ (Proceedings) การนำเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ เครอืข่ายบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนอื ครัง้ท่ี 17. พิษณุโลก: มหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563,  

จาก http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/185-25600831125550.pdf. 

ดวงใจ จิวะคุณานันท์. (2561). อทิธิพลของ Reviewer ในสื่อออนไลน์กับการตดัสนิใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวใน

จังหวดัทีเ่ป็นจุดหมายปลายทางในประเทศไทย (การค้นคว้าอสิระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์. 

ธัชพล บุญบุตร. (2557). การพฒันาเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประเภทแหล่งโบราณคดี กรณีศึกษา

แหลง่โบราณคดใีนภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย (วทิยานพินธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลัยศลิปากร. 

นรัิตศิัย ไออารัตน์ และคณะ. (2555). ระบบบริการแผนที่ผ่านเว็บไซต์แสดงแหล่งท่องเที่ยวและสถานทีส่ำคัญ: 

กรณีศึกษาจังหวดัขอนแก่น (รายงานการวิจัย). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พมิพค์รัง้ท่ี 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

เปรมรัตน์ พูลสวัสด,์ อานุภาพ วงศ์พลับ และยุวธิดา ชวิปรีชา. (2558). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตรเ์พื่อสนับสนนุการท่องเที่ยวในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน ครัง้ท่ี 3. (น. 597-604). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

สำนักงานจังหวัดตาก. (2563). ประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงตาก. สบืค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563,  

จาก http://web.tak.go.th/page/information/1.  

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. (2546). คู่มอืวัดทางจติวิทยา (พมิพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: เมดิคัล มีเดีย.  

แสงจันทร์ เรืองอ่อน, สมพร เรืองอ่อน, สุนษิา คิดใจเดียว, ปฐมพงษ์ ฉับพลัน และ พบศิริ ขวัญเกือ้. (2562).  

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนกูเกิลแมพสำหรับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมเสมอืนจรงิใน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม. 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 6(2), น. 8-17. 

 

 

https://www.dot.go.th/home
https://www.dot.go.th/home
https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=525
http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/185-25600831125550.pdf
http://web.tak.go.th/page/information/1


185 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

โสภาวดี โชติกลาง. (2558). การพัฒนา WEB MAP SERVICES เพือ่เผยแพร่ข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยวชุมชน 

ในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก: กรณีศกึษาจังหวดัชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

(วทิยานพินธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยบูรพา. 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก. (2562). แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารสว่นจังหวดัตาก  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563. สบืค้นเมื่อ 11 มกราคม 2563,  

จาก https://www.takpao.go.th/images/grouppage_file_document/F01176.pdf 

 

 



186 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวทิยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ มหาวทิยาลัยพะเยา 

Factors influencing on conducting master thesis of graduate students in 

Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao 
 

กรวิกา ดวงปัญญารัตน์1* และ กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์1 

Kornwikar Doungpunyarut1* and Kanyanat Soontornprasit1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

จำนวน  60 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปี 2560-2564 ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ได้แก่  T-test  และ F-test  ผลการศึกษา 

พบว่า ปัญหาท่ีนิสิตระดับบัณฑิตศกึษาในการทําวิทยานพินธ์ คุณลักษณะส่วนตัวของนสิิต  บุคลิกภาพของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ความสามารถและความพร้อมทางวิชาการ หลักสูตรและวิธีการสอน และ บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คือ ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ (X =4.44) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร ( X = 4.17) ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนักศึกษา (X =

4.13) ด้านการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ ( X =4.03) ด้านการเสนอผลงานวิชาการ ( X =3.99) ด้านภาษาและอื่นๆ 

( X  =3.90) และด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในคณะ ( X =3.76) 

ตามลำดับ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำแนกตาม เพศ อายุ หลักสูตรท่ี

ศกึษา และประสบการณ์การทำวิจัยก่อนเข้าศึกษา ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05)  
 

คำสำคัญ: วทิยานพินธ์, ปัญหา, นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 
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Abstract 
The aims of this research were to study the problems, factors and attitudes towards the problems that 

affected the efficiency of conducting thesis of graduate students from Agriculture and Natural Resources, 

University of Phayao. The volunteers consisted of 60 graduate students who registered in the thesis course in 

the academic year during 2017 to 2021. Their responses to the questionnaire were collected and analyzed using 

frequencies, percentage, means, and standard deviation. T-test and F-test were performed to test the 

hypothesis. The result found that the problems in conducting thesis involved students’ characteristics, thesis 

advisor’s personality, their academic competence and readiness, curriculum and teaching methods, and the 

university’s academic service. Overall, there were seven factors affecting the dissertation of graduate students: 

Dissertation advisor (X = 4.44); the university’s academic service (X = 4.17); student’s characteristics and 

readiness (X  = 4.13); dissertation proceedings (X = 4.03);  academic presentations (X = 3.99); language  

(X = 3.90); academic research services and faculty staff services (X = 3.76). In contrast, other factors: gender, 

age, course studied, and pre-admission research experience did not statistically significant (p>0.05).       
 

Keywords: Thesis, Problems, Graduate students 
 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา

ประเทศให้มีความก้าวหน้า ตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่น การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ใน

รูปแบบของการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ดังนัน้ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในระดับนี้นอกจากจะวัดจากความรู้

ความสามารถของมหาบัณฑิตแล้ว ยังวัดจากคุณภาพวิทยานิพนธ์ ของมหาบัณฑิตอีกด้วย เพราะงานวิจัยเหล่านี้

นับเป็นจุดเร่ิมตน้อันสำคัญในการสร้างนักวจิัยของประเทศ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอา้งองิได้อย่างกวา้งขวาง [1] 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมท้ัง 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ 

กลุ่มสาขาวชิาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคม 

เพื่อพัฒนาประเทศโดยไม่ละเลยงานพัฒนาจากฐานรากหรือชุมชน โดยใช้พันธกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศกึษาสร้างความ

แข็งแกร่งให้กับชุมขน [2] คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งท่ีจะเพิ่ม

คุณภาพชวีิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการเกษตร 

สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และ

สังคมในเขตภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาโทรุ่นแรกในปี 

2551 คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดรับนิสิตสาขาสัตว

ศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง ในปีการศึกษา 2565 ได้เปิดรับ

นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) รวมท้ังสิ้น 6 หลักสูตร เพื่อตอบสนอง
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ความต้องการของผู้เรียน โดยหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งเน้นท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่วมกับการ

ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทางด้านเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ โดยเล็งเห็นว่า

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและนำเสนอกระบวนการ

เรียนรู้ในรูปแบบของการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ดังนั้นคุณภาพวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง

นักวจิัยของประเทศ  

 จากศึกษาข้อมูลจำนวนนิสิตของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560-2564  

ท่ีผ่านมา พบว่าระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏว่า

ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย เกินกว่าท่ีกำหนดมาก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชิ จึงมีนโยบายปรับลด

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย 3 ปี การท่ีนิสิตใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ เช่น สาขาไม่สามารถรับนิสิตนักศึกษาได้ตามแผน เนื่องจากส่วนใหญ่นิสิตจะได้รับทุน

สนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ซึ่งถ้านิสิตไม่จบตามแผนท่ีกำหนด อาจารย์ผู้ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก

แหล่งทุนต่างๆ ก็ไม่สามารถรับเด็กเพิ่มได้ เกิดการสูญเสียทางการศึกษาท้ังในส่วนตัวและสังคมส่วนรวมและยังมีผลต่อ

คุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตอีกด้วย กล่าวคือนิสิตบางรายท้ิงการทำวิทยานิพนธ์ไปนาน เมื่อจะหมดระยะเวลาใน

การศึกษา ก็ทำเร่ืองขอขยายระยะเวลาเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ต่อ ทำให้คุณภาพของวิทยานิพนธ์ด้อยลง ส่งผลต่อการจัด

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ[3]  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  

อันเกิดผลดีต่อนิสิตในด้านการใช้เวลาในการศึกษาและลดภาวะการสูญเปล่าในการศึกษา และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร ธรรมชาติ ในการกำหนดทิศทางการ

จัดการศกึษาในระดับบัณฑิตศกึษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น  
 

วัตถปุระสงค์ในการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ แก้ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ 

ประเด็นต่างๆ ของนิสติระดับบัณฑติศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา  

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตามเพศ อายุ หลักสูตรท่ีศึกษา ประสบการณ์ทำงานวิจัยก่อน

เข้าศึกษา ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ตัวแปรต้น 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานพินธ์ของนิสติระดับ

บัณฑิตศกึษา 

- ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนสิิต 

- ด้านการดำเนนิการทำวิทยานพินธ์ 

- ดา้นการเสนอผลงานวชิาการ 

- ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร 

- ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

- ด้านการบริการแหล่งค้นควา้ทางวิชาการ   

   และการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ในคณะ               

- ดา้นภาษาและอื่นๆ 

ตัวแปรตาม 

- นสิิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกำหนด 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

วิธีวทิยาการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีลงทะเบียน

รายวิชาวิทยานิพนธ์ และกลุ่มท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2564 จำนวน 70 ราย กำหนดกลุ่มตัวอย่างได้

จากการคำนวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 % ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 

59.75 คิดเป็น 60 ราย 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating scale) และแบบปลายเปิด [4]  

ได้พัฒนาขึ้นโดยปรับจากการศกึษาเร่ืองปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาระดับบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [5] ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 

พจิารณาความเหมาะสมจากเนื้อหาในการตอบแบบสอบถาม นำเคร่ืองมือท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาค่า IOC โดยมี

ค่า IOC เท่ากับ 0.97 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 70 ราย ได้รับกลับคืนจำนวน  

60 ราย คิดเป็นร้อยละ 85  

การวิเคราะห์ข้อมลู 

สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐาน

โดยการใช ้T-test และ F-test: One –Way ANOVA โดยการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
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ผลการศึกษา 

ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ จัย ปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นอยู่กับการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและ

การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ( X = 3.76) ด้านภาษาและอื่นๆ (X = 3.90) ด้านการเสนอผลงานวิชาการ ( X = 3.99) 

จากผลการวจิัยยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแกปั้ญหา เพื่อมุง้เนน้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมคือ  

1.  ควรมกีารให้คำแนะนำหรือการปฏบัิตใินการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอมู้ลในการทำวจิัย 

2. เคร่ืองมือวิจัย และอุปกรณ์สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ควรจะมีเพิ่มมากข้น เพราะว่างานวิจัยค่อนข้าง

หลากหลาย ทำให้งานวิจัยทำได้ไม่สะดวก สมบูรณ์ และส่งผลให้ประสบผลสำเร็จงานวิจัยล่าช้าและยากขึ้น 

3. ควรมกีารจัดอบรมการใชร้ะบบ iThesis ในการทำรูปเล่มวทิยานพินธ์ 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 65.00 เป็น

เพศหญิง อายุส่วนใหญ่ร้อยละ 61.00 อยู่ในช่วง 25-35 ปี ร้อยละ 90.00 สถานภาพโสด หลักสูตรการศึกษาส่วนใหญ่ร้อย

ละ 30.00 คือหลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร สถานภาพการทำงานส่วนใหญ่ร้อยละ 55.00 ยังไม่ได้ทำงาน

ประสบการณ์การทำวจิัยก่อนเข้าศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 56.00 ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงจำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และ

ประสบการณ์ในการทำงาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 รายการ จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

21 

39 

 

35.00 

65.00 

รวม 60 100.00 

2. อาย ุ

2.1 ต่ำกว่า 25 ปี 

2.2 25-35 ป ี

2.3 36-46 ป ี

2.4 มากกว่า 46 ป ี

 

20 

37 

3 

0 

 

33.00 

61.00 

6.00 

0.00 

รวม 60 100.00 

3. สถานภาพสมรส 

3.1 โสด 

3.2 สมรส 

 

54 

6 

 

90.00 

10.00 

รวม 60 100.00 
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 รายการ จำนวน ร้อยละ 

4. หลักสูตรท่ีศึกษา 

4.1 วทม.วิทยาศาสตร์การเกษตร 

4.2 วทม.เทคโนโลยชีวีภาพ 

4.3 วทม.สัตวศาสตร์ 

4.4 วทม.เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง 

 

18 

16 

24 

2 

 

30.00 

26.00 

40.00 

4.00 

รวม 60 100.00 

5. สถานภาพการทำงาน 

5.1 ยังไม่ได้ทำงาน 

5.2 กำลังทำงานอยู่ 

5.3 เคยทำงาน 

 

33 

20 

7 

 

55.00 

34.00 

11.00 

                           รวม 60 100.00 

6. ประสบการณ์การทำงาน   

7. ลักษณะของงานที่ทำ 

 7.1 หน่วยงานราชการ  

 7.2 หน่วยงานเอกชน 

 7.3 รัฐวิสาหกิจ 

 7.4 ธุรกิจส่วนตัว 

27 

 

17 

10 

2 

3 

43.00 

 

28.00 

17.00 

3.00 

5.00 

                            รวม 32 53.00 

8. ประสบการณ์การทำวิจัยก่อนเข้าศกึษา 

8.1 ม ี

8.2 ไม่มี 

 

38 

22 

 

56.00 

44.00 

รวม 60 100.00 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จำแนกตามด้านต่างๆ 

 ปั จจัย ท่ีมี ผลต่อการทำวิทยานิพน ธ์ของนิสิ ตระดั บ บัณ ฑิ ตศึกษา คณ ะเกษตรศ าสต ร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยา จำแนกตามด้านต่างๆ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.08) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (X = 4.44) ด้านการ

บริหารจัดการของหลักสูตร ( X = 4.17) ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนักศึกษา (X = 4.13) ด้านการดำเนินการทำ

วิทยานิพนธ์ ( X = 4.03) ด้านการเสนอผลงานวิชาการ (X = 3.99) ด้านภาษาและอื่นๆ (X = 3.90) และด้านการ

บริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี (X = 3.76) ตามลำดับ ดังตาราง 2 (ได้ทำการตัด

ข้อมูลบรรยาย เกี่ยวกับสถิตพิรรณนา ค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คงไวแ้ค่ตารางและสรุปผลเพยีง ½ หนา้) 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา จำแนกตามดา้นต่างๆ             

รายการ X  S.D. การแปลผล 

1. ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนักศึกษา 4.13 0.78 มาก 

   1.1 ความตั้งใจมุง่มั่นและขยันขันแขง็ 4.44 0.61 มาก 

   1.2 ความอดทนต่อความยากลำบาก 4.36 0.69 มาก 

   1.3 การวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ 4.22 0.67 มาก 

   1.4 ความรับผดิชอบในการทำวิทยานิพนธ์ 4.16 0.68 มาก 

   1.5 ความสามารถในการบริหารเวลาในการทำวิทยานิพนธ ์ 3.94 0.89 มาก 

   1.6 ภาระความรบัผดิชอบในครอบครัว 4.00 0.78 มาก 

   1.7 หน้าที่การงานในขณะทำวิทยานิพนธ์ 4.02 0.93 มาก 

   1.8. สุขภาพร่างกายและจิตใจ 3.92 1.02 มาก 

   1.9 ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ ์ 4.12 0.84 มาก 

   1.10. ที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม 4.16 0.73 มาก 

2. ด้านการดำเนินการทำวทิยานิพนธ ์ 4.03 0.71 มาก 

   2.1 การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ ์ 4.16 0.61 มาก 

   2.2. การเขียนที่มาและความสำคญัของปญัหา 4.08 0.66 มาก 

   2.3. การกำหนดขอบเขตงานวิจัย 4.06 0.73 มาก 

   2.4. การค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรม 3.94 0.73 มาก 

   2.5. การสรา้งเคร่ืองมือ 4.00 0.72 มาก 

   2.6. การเก็บรวบรวมข้อมลู 4.04 0.69 มาก 

   2.7. สถิตแิละโปรแกรมที่ใช้ในการทำวิจัย 3.98 0.74 มาก 

   2.8. การวิเคราะหข์้อมูล 4.10 0.73 มาก 

   2.9. การสรุปและอภิปรายผล 3.92 0.75 มาก 

3. ด้านการเสนอผลงานวิชาการ   3.99 0.73 มาก 

   3.1. การใชภ้าษาในการเขียนผลงานวิชาการ 

         ให้กระชับ ชัดเจน และถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

3.92 0.75 

 

มาก 

   3.2. ความเข้าใจในรูปแบบ วิธีการเขียน บทความ 

         เพื่อตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ 

4.02 0.76 มาก 

   3.3. มีความเข้าในในเทคนคิการเขยีนบทความวิชาการที่ด ี

         เพื่อให้ไดก้ารตอบรับการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

4.00 0.72 มาก 

   3.4. วารสารวชิาการ เพื่อการเผยแพร่บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องวกับกลุ่ม

สาขาวิชาที่ศกึษามหีลากหลายให้เลือกเพื่อลงเผยแพร่ผลงานวิจัย 

3.94 0.76 มาก 

   3.5. การจัดประชุมเพือ่นำเสนอผลงานวิจัย ในแต่ละปกีารศึกษาที่มหีลายสถาบัน

และมีจำนวนคร้ังมากเพียงพอ   

4.08 0.66 มาก 

4. ด้านการบรหิารจัดการของหลักสตูร        4.17 0.71 มาก 

    4.1. ความเหมาะสมของจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร 4.16 0.61 มาก 

    4.2. เนือ้หาวิชาที่ศกึษามีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 4.12 0.71 มาก 

    4.3. การศึกษาในหลักสูตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปัญหา 4.22 0.61 มาก 

    4.4. การศกึษาในหลักสูตร ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคว้าและวิจัย 4.12 0.74 มาก 

    4.5. การติดตาม ประเมินผล และการปรบัปรงุหลักสูตร 

          ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4.20 0.69 มาก 
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รายการ X  S.D. การแปลผล 

    4.6. การสอนครอบคลุมทั้งการบรยาย สัมมนากลุ่ม และฝกึปฏิบัติ 4.12 0.82 มาก 

    4.7. ความพร้อมของสถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทำวิจัย 4.14 0.78 มาก 

    4.8. การเรียนการสอนมุ่งเน้นการประยุกต์ใช ้

          ในการทำวิทยานพินธ์ 

4.30 0.67 มาก 

5. ด้านอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ 4.44 0.70 มาก 

   5.1  กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต ในการให้คำปรกึษา แนะนำ        

         ขั้นตอนการทำ วิทยานิพนธ์ โดยคำนึงถงึความต้องการของ   

         นิสิตเป็นหลกั 

4.48 0.64 มาก 

   5.2  การให้เวลาเข้าพบและเปิดโอกาสในการ  

         แสดงความคิดเห็นในการทำวทิยานิพนธ์ 

4.60 0.60 มากที่สุด 

   5.3  การให้ข้อเสนอแนะ ปรบัปรุง แก้ไข 4.34 0.71 มาก 

   5.4  ความรวดเร็วในการตรวจวิทยานิพนธ์ 4.38 0.63 มาก 

   5.5  แนะนำแหลง่นำเสนอผลงานวชิาการ  

         ตีพมิพ์และเผยแพร่ แลมีการพัฒนาอย่าง  

         ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม 

4.38 0.69 มาก 

   5.6 เร่งรัดให้นสิิตในความดแูลสำเร็จ 

         การศึกษาภายในเวลาทีห่ลักสตูรกำหนด 

4.36 0.80 มาก 

   5.7  ความรู้ของที่ปรกึษาในการช่วยนิสิต 4.52 0.73 มากที่สุด 

   5.8  สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรกึษากับนสิิต 4.58 0.57 มากที่สุด 

   5.9  สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรกึษาร่วมกับนิสติ 4.32 0.89 มาก 

6. ด้านการบรกิารแหล่งค้นคว้าทางวชิาการและการให้บรกิารของ   

    เจ้าหน้าที ่ 

3.76 

 

0.85 

 

มาก 

   6.1  ช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการห้องสมุด   

         ในวันธรรมดาและวันหยุด 

3.42 0.81 ปานกลาง 

   6.2  จำนวนเอกสาร ตำรา งานวิจยั ที่ให้นิสิตยืมแต่ละคร้ัง 3.44 0.88 ปานกลาง 

   6.3  ระยะเวลาในการให้ยืมแต่ละคร้ัง 3.44 0.92 ปานกลาง 

   6.4  ระยะเวลาในการให้ยืมแต่ละคร้ัง 3.58 0.92 มาก 

   6.5  ปรมิาณงานวิจัยและวทิยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  3.72 0.88 มาก 

   6.6  การใหค้ำแนะนำและการสืบค้นข้อมูลของบรรณรักษ์ 3.94 0.93 มาก 

   6.7  สถานที่ อุปกรณ์ในการสอบวิทยานิพนธ์ 3.96 0.80 มาก 

   6.8  เจ้าหน้าที่คณะใหค้วามสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ   

         สอบถามข้อมูล 

3.98 0.79 มาก 

   6.9  มนุษยสมัพันธ์ของเจ้าหนา้ที่คณะ 4.02 0.82 มาก 

   6.10 เจ้าหน้าที่คณะให้การบรกิาร แนะนำที่ถกูต้องรวดเร็ว     

         แม่นยำ ในการทำระบบ iThesis                                                                     

4.14 0.80 มาก 

7. ด้านภาษาและอื่นๆ                     3.90 0.87 มาก 

   7.1. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 4.22 0.81 มาก 

   7.2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3.42 1.01 ปานกลาง 

   7.3. ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   4.06 0.79 มาก 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานท่ีกำหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การ

วเิคราะห์ความมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับไม่เกิน 0.05  

จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 60 คน ท่ีมเีพศแตกต่างกัน ไม่มผีลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำ

วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่แตกต่างกัน อายุท่ีต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่แตกต่างกัน การศึกษาหลักสูตรท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำ

วทิยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่แตกต่างกัน และการมีประสบการณ์การทำวิจัยก่อนเข้าศึกษาท่ีแตกต่าง

กัน ไม่มผีลตอ่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานพินธ์ของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา ไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวทิยานพินธ์ของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา  

ปัจจัย T-test / F-test Sig. 

เพศ 0.739 0.523  

อาย ุ 1.388 0.340  

หลักสูตรที่ศึกษา 1.611 0.350  

ประสบการณ์การทำวิจัยก่อนเข้าศึกษา 1.019 0.490  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ปัญหาในการทำ

วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นอยู่กับ

การบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ( X  = 3.76)ด้านภาษาและอื่นๆ ( X  = 3.90) 

ด้านการเสนอผลงานวิชาการ ( X  = 3.99) ซึ่งมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดเรียงตามลำดับ จากผลการวิจัยยังมีความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เพื่อมุ้งเนน้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมคอื  ควรมกีารให้คำแนะนำหรือ

การปฏิบัติในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้มูลในการทำวิจัย เคร่ืองมือวจิัย และอุปกรณ์สารเคมี

ในห้องปฏิบัตกิาร ควรจะมเีพิ่มมากข้น เพราะว่างานวิจัยค่อนข้างหลากหลาย ทำให้งานวจิัยทำได้ไม่สะดวก สมบูรณ์ 

และส่งผลให้ประสบผลสำเร็จงานวจิัยล่าชา้และยากขึ้น ควรมกีารจัดอบรมการใชร้ะบบ iThesis 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 มีอายุ ระหว่าง 25-35 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีสถานภาพ

การสมรส โสด จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 หลักสูตรท่ีนิสิตศึกษามากท่ีสุดคือ วทม.วิทยาศาสตร์การเกษตร 

จำนวน 17 คิดเป็นร้อยละ 34.00 ยังไม่ได้ทำงาน จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีประสบการณ์การทำงาน

เฉลี่ยอยู่ ท่ี 28 คน และมีประสบการณ์การทำวิจัยก่อนเข้าศึกษา จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 เมื่อ

เปรียบเทียบกับศึกษาปัญหาในการทำวทิยานิพนธ์ของนักศกึษาระดับมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่านักนิสิตท่ีมีตัวแปรต่างกันในด้านอายุ สถานภาพสมรส สถานภาพการทำงานใน
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ขณะที่ทำวิทยานิพนธ์ และประสบการณ์ทำงานวจิัยก่อนเข้าศึกษา ตลอดจนสาขาวิชา มคีวามคิดเห็นต่อปัญหาในการ

ทำวิทยานพินธ์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน [5]   

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวทิยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ (X  = 

4.44) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร ( X  = 4.17) ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนักศึกษา ( X  = 4.13) ด้านการ

ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ ( X  = 4.03) ด้านการเสนอผลงานวิชาการ (X  = 3.99) ด้านภาษาและอื่นๆ (X  = 3.90) 

และด้านการบริการแหล่งค้ นคว้าทางวิชาการและการให้บริการของเจ้ าหน้าท่ี  ( X  = 3.76) ตามลำดับ  

เมื่อเปรียบเทียบกับศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ พบว่าอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ไม่เป็นปัญหาต่อการทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้นสิติมคีวาม

พงึพอใจในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับมาก ซึ่งถือได้ว่าการให้คำปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็น

จุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอย่างมาก [6] และเมื่อ

เปรียบเทียบกับปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พบว่าแนวทางการจัดการศกึษาคือ หลักสูตรฯ ควรมกีารช้ีแจงแนะนำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ให้เข้าใจง่าย

ไม่ซับซ้อน มีการกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ท่ีชัดเจนมกีารสอดแทรกเนื้อหาเชิงปฏิบัติจริง และ

เพิ่มทักษะการใชสถิติขั้นสูงในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในเนื้อหาตามงานวิจัยอย่างแท้จริงมีเวลามากพอในการให้คำแนะนำใส่ใจในการดูแล

และติดตามงานของนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอย่างมาก [7] 

การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานท่ีกำหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การ

วิเคราะห์ความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับไม่เกิน 0.05 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์เพื่อแสดงผลเปรียบเทียบ  

พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา จำแนกตาม เพศ อายุ หลักสูตรท่ีศึกษา และประสบการณ์การทำวิจัยก่อนเข้าศึกษา มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่

แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่านักนิสิตท่ีมีตัวแปรต่างกันในด้านอายุ สถานภาพสมรส 

สถานภาพการทำงานในขณะท่ีทำวิทยานพินธ์ และประสบการณ์ทำงานวิจัยก่อนเข้าศึกษา ตลอดจนสาขาวิชา มคีวาม

คิดเห็นต่อปัญหาในการทำวทิยานพินธ์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน [5]   
 

อภิปรายผลการวิจัย  

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวทิยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านการบริหารจัดการของ

หลักสูตร ด้านคุณลกัษณะส่วนตัวของนกัศกึษา ด้านการดำเนินการทำวิทยานพินธ์ ด้านการเสนอผลงานวชิาการ ด้าน

ภาษาและอื่นๆ และด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในคณะ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ [8] ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับ
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บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับหนึ่ง คือปัจจัยด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

สอดคล้องกับ [9] ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พบว่าปัจจัยท่ีมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำวทิยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยทักษิณมากเป็นอันดับ

หนึ่ง คือคุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรทุ่มเทเวลา เอาใจใส่ดูแล และให้

คำปรึกษาแนะนำนิสิตอย่างเต็มท่ี ควรมีประสบการณ์ การวิจัยและมีตำแหน่งทางวิชาการ [8] ในการทำวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่าอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เป็นปัญหาต่อการทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้

นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับมาก ซึ่งถือได้ว่าการให้คำปรึกษาของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นจุดแข็งของคณะ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อแสดงผลเปรียบเทียบ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จำแนกตาม เพศ อายุ หลักสูตรท่ี

ศึกษา และประสบการณ์การทำวิจัยก่อนเข้าศึกษา มีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยท้ังหมดจำนวน 7 ด้าน มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกำหนด  

โดยผู้วจิัยได้กำหนดเกณฑ์การวเิคราะห์ความมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับไม่เกิน 0.05   
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อให้นิสิต คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด ควรให้ความสนใจและพัฒนาปรับปรุง ดังนี้  

1. ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและการบริการของเจ้าหน้าที่ ควรมแีหล่งค้นควา้ด้านเทคโนโลยี

ท่ีมากขึ้น และมีระบบ Internet, Google scholar, Thailis ให้ใช้งาน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ และ 

มเีจ้าหนา้ที่แนะนำ เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นและแหล่งข้อมูลต่างๆ ของหอ้งสมุด 

2. ด้านภาษาและอื่นๆ ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สำนวนภาษา การแปลภาษา ในการเสนอ

ผลงานวชิาการ  

3. ด้านการเสนอผลงานวชิาการ ควรมใีห้ทางเลือกหลากหลายและให้เลือกว่าจะเสนอผลงานโดยลงวารสาร

ระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือจัดประชุมวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรมีการส่งเสริมแหล่งเสนอผลงานวิชาการ 

ควรจัดสรรงบประมาณในการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตได้อย่างชัดเจน ควรให้มีการนำเสนอ

ผลงานวชิาการแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาและประธานหลักสูตร เป็นระยะๆ ตัง้แต่เร่ิมดำเนินการทำวิทยานพินธ์ จนกระท่ัง

เสร็จสิ้นกระบวนการ  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 

1. ควรศกึษาเปรียบเทียบเชงิลึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ระบบ iThesis เนื่องจากมหาวิทยาลัย

พะเยาตัง้แต่ ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปนสิิตตอ้งนำวทิยานิพนธ์เข้าระบบ iThesis ซึ่งเป็นระบบท่ีทางมหาวิทยาลัย

อนุมัตใิชใ้นการทำรูปเล่มวทิยานพินธ์ 

2. ควรมกีารศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลอืให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ตาม

เวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
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กติติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายใต้โครงการพัฒนา

งานประจำสู่งานวจิัย (R2R Proposal) มหาวทิยาลัยพะเยา รุ่นท่ี 9 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ ตำแหน่ง รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีให้คำแนะนำ 

แนวทางแก้ปัญหา การถ่ายทอดความรู้ และการติดตามช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการเขียนการ

แก้ไข และตรวจทานความเรียบร้อยของงานวจิัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

ขอขอบคุณนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชิต ท้ังศิษย์ปัจจุบันและศิษย์

เก่า ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังนี้สำเร็จลุล่วงผ่านไป

ด้วยด ี 
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ 

Entrepreneurship: The important role of technological innovation capability 
 

แคทรียา พร้อมเพรียง1* และ ซินเนยี รัติภัทร์2 

Kattareeya Prompreing1* and  Zinnia Ratipat2 

 

บทคัดย่อ  
 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลกระทบระหว่างการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่าง 250 คน

จากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ เครื่องที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยจากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยตัวแปร

ต้นได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ และตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลย ีการ

ทดสอบสมมติฐานผลกระทบของการเป็นผู้ประกอบการต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ พบว่า สมการพยากรณ์ ความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนอื พบว่าตัวแปรท่ีมคี่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

ในการพยากรณ์ได้ดีที่สุด ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05  คือ ด้านการทำงานเชิงรุก ด้านการจัดการความเสี่ยง ด้านการ

จัดการนวัตกรรมและด้านการเผชิญการแข่งขันตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมใน

แต่ละด้าน ให้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งกระบวนการ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งบทบาทสำคัญ 
 

คำสำคัญ:  การเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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Abstract  
 This research aimed to analyze the impact of entrepreneurial orientation to the technological innovations 

capabilities of small and medium enterprises. And study the guideline for development of small and medium-sized 

enterprise to continuous improvement in performance. This research utilized a quantitative method consisted of 

250 samples. The instrument of research was questionnaire. The data were analyzed by multiple regression 

analysis and stepwise method. The research findings from the developed model consisted of variables, namely 

entrepreneurial orientation was independent variables and the technological innovation capability was dependent 

variable. The result was found that the hypothesis between the impacts of entrepreneurial orientation to the 

technological innovation capability of SMEs in the northern region was significant. It was found that the forecast 

equation for technological innovation capability of SMEs in the northern region found that the variable with the 

best predictive regression coefficient compared to the constant was the proactiveness risk-taking innovativeness 

and competitive aggressiveness respectively. The promotion of entrepreneurship are ready in each dimension to 

strengthen the ability to innovate in technology whole process products and services.  
 

Keywords: Entrepreneurial orientation, Technology innovation capability, Small and medium-sized enterprise 
 

บทนำ  
 การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความเป็นผู้ประกอบการเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญได้แก่การ

ผู้ประกอบการ ภาวะผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจหรือการประกอบการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี

ความเจรญิเตบิโตมมีาตรฐาน การทำงานเชิงรุก ค้นหาความได้เปรียบเชงิแข่งขันท้ังท้านดา้นตน้ทุนและความคุ้มค่า ซึ่ง

เป็นผลประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนนิงานในอนาคต ส่งผลต่อกำไรของธุรกิจท่ีจะได้รับ

ว่ามากหรอืน้อยและตัวช่วยท่ีจะสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ โดยการนำนวัตกรรมเข้า

มาเป็นตัวส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินต่อไป การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีบริบทของการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น การ

ดำเนินการมีทั ้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวผู ้ประกอบการ ลักษณะพฤติกรรมและกรอ บแนวคิดของ

ผู้ประกอบการหรือการเรียกภาวะผู้ประกอบการถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งท่ีส่งผล ต่อความสำเร็จหรอืลม้เหลวทางธุรกิจ

เหล่านี้ขนาดที่ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เกิดความสมบูรณ์ตามแนวทางวิชาการ

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้ประกอบการยังขาดความชัดเจน สภาวะผู้ประกอบการนัน้มคีวามหมายว่าควรประกอบไปด้วย

คุณสมบัตใิดบ้าง ผู้ท่ีเร่ิมก่อตัง้ธุรกิจโดยใชเ้งินทุนของตัวเองหรือจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ และนำความรู้ความสามารถท่ี

ได้ศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการบริหารจัดการโดยมุ่งหวังผลกำไรและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน ใ นขณะเดียวกัน

พร้อมยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (รัชพล จอมไตรคุป และ วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ , 2015) และความสำคัญของ

นวัตกรรมที่มีต่อผู้ประกอบการ นวัตกรรมมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นฐานความรู้ของผู้ให้คำนิยาม แต่

อย่างไรก็ตามประเด็นที่เป็นแก่นหลักของการให้คำนิยามของนวัตกรรม ก็จะประกอบด้วยมิติทางด้าน 1) ความใหม่ 

(Newness) 2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) และ 3) การใช้ความรู ้ และความคิดสร้างสรรค์ 

(Knowledge and Creativity Idea) ส่วนการจำแนกประเภทของนวัตกรรมอาจจะมคีวามแตกต่างกัน ออกไปตามบริบท

และเป้าประสงค์ของการใชป้ระโยชน์จากนวัตกรรม จากการทบทวนวรรณกรรมผู้เขียนพบว่า การจำแนกนวัตกรรมมี

มุมมองได้ 3 มิติ คือ 1) มิติด้านเป้าหมายของนวัตกรรม สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
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(Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 2) มิติด้านการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม 

พบว่ามีการแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามระดับหรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมที่มี

ลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) และนวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) และ 3) 

มติดิ้านการส่งผลกระทบต่อขอบเขตของการดำเนนิงาน พบว่ามีการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยี 

(Technological Innovation) และนวัตกรรมด้านการบริหาร (Administrative Innovation) นอกจากนี้ยังพบว่านวัตกรรม 

ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการก็

เป็นกลไกสำคัญในการสร้างนวัตกรรม (กฤศกร จิรภานุเมศ, สมนึก เอือ้จิระพงษ์พันธ์ และพนิดา แช่มช้าง, 2011) 

 การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ จะมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการอาทิเรื่องของการพัฒนารูปแบบ

ธุรกิจการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้าเป็นการสร้างสรรค์ธุรกิจนำพาชุมชนไทยสู่สากล โดยเริ่มจากพัฒนา

ผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การพัฒนา

รูปแบบธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการตลาด รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดสำหรับสินค้าของธุรกิจและการ

บริหารจัดการภายในองค์กรให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้านการจัดวางระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านแนวคิดการ

สร้างตราสินค้า เครื่องหมายการค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ด้านแนวทางการสร้างจุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่

แตกต่างจากเดิม และการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน นวัตกรรมการบริหารงานสมัยใหม่จะมี

บทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์ นวัตกรรมทางการบริหารงานสมัยใหม่

จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการใหม่  การใช้เทคนิควิธีการใหม่จนเกิดการสร้างสิ่งใหม่และต้องมีความผันแปรให้

เกิดความทันสมัยในตัวเอง การบริหารสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทั้งองค์การเอกชน องค์การรัฐบาล ธุรกิจ

ต่าง ๆ ชุมชน สังคม    เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบงานระบบคน ระบบองค์การ ดังนั้นการบริหารงาน

สมัยใหม่จะต้องมเีครื่องมือการบริหารจัดการท่ีแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมทางการบริหารงานสำคัญทัง้ของประเทศทาง

ตะวันตกและประเทศทางตะวันออก เป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์การบริหารงานต่อไป (Aramyok & Inwang, 

2019) จึงเป็นประเด็นสำคัญท่ีต้องทำการศกึษาค้นคว้างานวจิัยเพื่อมุ่งเนน้การเป็นผู้ประกอบการท่ีมคีวามพร้อมความ

สามารในแต่ละด้านเพื่อท่ีจะขับเคลื่อน ในบทบาทหนา้ที่ของ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

จะนำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ การเจริญเติบโต มั่งคงยั่งยืน และการตอบแทนสู่

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศกึษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ 

2. เพื่อศึกษาการความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในเขตภาคเหนอื 

3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเป็นผู้ประกอบการต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ 
 

วิธีการศึกษา  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Method Research)เพื่อการสนับสนุนและค้นหาสาเหตุ

ของผลกระทบของการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในการวจิัยได้แก่ เจ้าของธุรกิจ, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นท่ี

ภาคเหนือ ทั้งนี้ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คน การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ทราบจำนวน

ประชากรท่ีแน่ชัด จึงสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากร (Infinite population) ได้ทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้สูตรการให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ประชากรไม่แน่นอน (Infinite population) (Roscoe, 1975) โดย กำหนดค่า P 

ของสัดส่วนประชากรท่ีผู้วจิัยตอ้งการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
 เครื่องมือในการวิจัยในคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 4 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามและลักษณะของกิจการจำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 การเป็นผู ้ประกอบการ จำนวน 12 ข้อ ตอนที่ 3 

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี(Technological Innovation Capabilities) 16 ข้อ ตอนที่ 4 

ข้อเสนอแนะ โดยลักษณะข้อคำถามตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2-3 เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ 

และตอนที่ 4 เป็นคำถามปลายเปิด ซึ่งแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คนมี

ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item – Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.67 (เห็นด้วย 2/3) ซึ่งอยู่ใน

ระดับเกณฑ์มาตรฐานความเท่ียงตรงท่ีค่าเฉลี่ย 0.80-1.00 แสดงว่า ความสอดคล้องของแบบจำลองดัชนผีลสำเร็จอยู่

ในเกณฑ์ดีมาก สามารถนำไปใชส้อบถามได้ หลังจากนัน้จึงได้นำไปทดลองเก็บขอ้มูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ทำแบบทดสอบ โดยแบบสอบถามทั้งชุดมีค่าสัมประสิทธิ์ของเชื่อมั่นของครอนบาค

(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.907 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคอืสูงกว่า 0.7 และถ้าสูงกว่า 0.8 ถือว่าอยู่ในระดับ

ดีมาก (Kline, 2011) 
  

 

 

 

 

การเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation: ENT) 

1. ด้านการจัดการนวัตกรรม  

(Innovativeness: INN) 

2. ด้านการจัดการความเสี่ยง  

(Risk Taking: RIS) 

3. ด้านการทำงานเชิงรุก  

(Proactiveness: PRO) 

4. ด้านความเป็นอิสระ  

(Autonomy: AUT) 

5.ด้านการเผชญิการแข่งขัน 

(Competitive Aggressiveness: COM) 

ความสามารถในการสร้างสรรคน์วัตกรรมทาง

เทคโนโลย ี(Technological Innovation Capability) 

1. ด้านกระบวนการ (Process) 

2. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ   (Product and Service) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ใช้การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงการสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ในการวจิัย การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ การวเิคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Statistics) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่สามารถนำไปวิเคราะห์ผลเพื่อสรุปอ้างถึงประชากรได้โดยใช้ทฤษฎี

ความน่าจะเป็น โดยในงานวิจัยนี ้ใช้เครื ่องมือทางสถิติดังนี้ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Linear 

Regression) แบบ stepwise method เน ื ่องจากต้องการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข ้าสู ่สมการโดยนำตัวแปรอิสระที ่มี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากที่สุดเข้าเป็นสมการแรกและทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติ เพื่อศึกษาตัวแปรอิสระ

ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการโดยแบ่งออกเป็น    5 ด้าน ดังนี้  1.ด้านการจัดการนวัตกรรม 2.ด้านการจัดการความเสี่ยง 3.

ด้านการทำงานเชิงรุก 4.ด้านความเป็นอิสระ 5.ด้านการเผชญิการแข่งขัน ตัวแปรตามได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางเทคโนโลย ีในระดับนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

 จากสมมติฐานงานวจิัย การเป็นผู้ประกอบการมีผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยใีนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการท้ัง 5 ด้านได้แก่ ด้านความเป็น

นวัตกรรม ด้านความการยอมรับความเสี่ยง ด้านการทำงานเชิงรุก ด้านความเป็นอิสระและ ด้านการเผชญิการแข่งขัน 

มีผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 

ผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือจาก

ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 250 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 74 (185 คน) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 

31-40 ปี ร้อยละ 36 (90 คน) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 48(120 คน)ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี ร้อยละ 50 ( 125 คน) มกีิจการประเภทธุรกิจการค้าเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 

32 ( 80 คน)  

 ซึ่งก่อนทำการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่จะทำการ

วเิคราะห์ท่ีเป็นค่าต่อเนื่องซึ่งพบว่า มคี่าสหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.67 ซึ่งถือว่าเป็นอิสระต่อกัน (สุทิน ชนะบุญ, 2560) จึงได้

ทำการวเิคราะห์ถดถอยพหุคุณดังตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของด้านกิจกรรม ด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านการจัดการ

ความเสี่ยง ด้านการทำงานเชิงรุก ด้านความเป็นอิสระ และด้านการเผชญิการแข่งขัน ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยขีองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ  

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS DF Ms F Sig 

Regression 61.876 4 15.469 1082.429 .000 

Residual 3.501 245 .014   

Total 65.378 249    
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ตารางที่ 2  แสดงตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลอืกเข้าสมการ จากการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

ตัวแปร B SE Beta t-value Sig 

ค่าคงท่ี 0.689 0.046 
 

14.968 .000 

INN 0.182 0.013 0.293 13.664 .000 

PRO 0.304 0.013 0.436 22.768 .000 

RIS 0.244 0.011 0.420 21.584 .000 

COM 0.048 0.013 0.064 3.821 .000 

R = .863                                 R Square= .846        F = 982.429 

Adjusted R Square =   .844       SEE = .10955           Sig = .000 

หมายเหต:ุ ด้านความเป็นนวัตกรรม (Innovativeness: INN) ด้านการยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking: RIS) 

ด้านการทำงานเชงิรุก(Proactiveness: PRO) ด้านความสามารในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness: COM) 
 

จากตารางที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีแบบขั ้นตอน

(Stepwise) พบว่ามีตัวแปรอสิระทัง้หมดจาก 5 ตัวแปร แต่มีตัวแปรอสิระ 4 ตัวแปรท่ีเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณอย่าง

มีนัยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความเป็นนวัตกรรม (Innovativeness: INN) ด้านการยอมรับความเสี่ยง 

(Risk Taking: RIS) ด้านการเป็นเชิงรุก(Proactiveness: PRO) ด้านความกล้าได้กล้าเสียกับการแข่งขัน (Competitive 

Aggressiveness: COM) สามารถใช้เพื่อทำนายความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ ได้ร้อยละ 84.40 

 ในลักษณะนีแ้สดงว่าด้านความเป็นนวัตกรรม ด้านการยอมรับความเสี่ยง ด้านการเป็นเชงิรุก ด้านความกล้า

ได้กล้าเสียกับการแข่งขัน มีผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ จาก ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคคูณ ได้ดังนี้ 

Y = 0.689 + 0.304 (PRO) + 0.244(RIS) + 0.182(INN) + 0.048(COM) 

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการเป็นผู้ประกอบการต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ จากสมการพยากรณ์ พบว่า ความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ  พบว่าตัวแปรที่มีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยในการพยากรณ์ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับค่าคงที่ คือ ด้านการทำงานเชิงรุก(PRO) ด้านการจัดการ

ความเสี่ยง(RIS) ด้านการจัดการนวัตกรรม(INN) และด้านการเผชญิการแข่งขัน(COM) ตามลำดับดังสมการ 

 จากสมมติฐาน การเป็นผู้ประกอบการมีผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยใีนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ด้านความเป็น

นวัตกรรม ด้านความการยอมรับความเสี่ยง ด้านการทำงานเชิงรุก ด้านความเป็นอิสระและ ด้านด้านการเผชิญการ

แข่งขัน มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบ

ของการเป็นผุ้ประกอบการต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในเขตภาคเหนอื จากสมการพยากรณ์ ทำให้ทราบว่า มเีพยีง 4 ด้านท่ีดา้นการทำงานเชิงรุก(PRO) ด้านการ
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จัดการความเสี่ยง(RIS) ด้านการจัดการนวัตกรรม(INN) และด้านการเผชิญการแข่งขัน(COM) เท่านั้นดังนั้น จึงเป็นไป

ตามสมมตฐิานงานวิจัยเพยีง 4 สมมติฐานจากทัง้หมด 5 สมมติฐาน 
 

อภิปรายและสรุปผล 

ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั ้งที ่เป็น

กระบวนการ ผลิตและบริการเนื่องจาก การเป็นผู้ประกอบการ คือผู้ที่ ริเริ่มทำธุรกิจด้วยความกล้าเสี่ยง มุ่งมั่นสู่

ความสำเร็จ ซึ่งผู้ประกอบการจะแสวงหาโอกาสในการดำเนนิธุรกิจ และพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ของธุรกิจ(Eager, Bronwyn; Grant, Sharon; Maritz, 2017) ผลการวิจัยที่ค้นพบ การเป็นผู้ประกอบการ ในด้านของ 

ด้านการทำงานเชิงรุก ด้านการจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดการนวัตกรรมและด้านการเผชิญการแข่งขันที่พบว่ามี

ผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยใีนองค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานของ สุธีรา อะทะ

วงษา และ สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วทิย์ (2557) คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมอีิทธิพลทางตรงต่อลักษณะ

ของสถานประกอบการและมอีิทธิพลทางอ้อมต่อการเจริญเตบิโตผ่านลักษณะของสถานประกอบการ นอกจากนั้นยัง

พบว่าลักษณะของสถานประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโตโดยมีลักษณะของสถานประกอบการที่

สำคัญ ได้แก่ องค์การมีการทำงานเชิงรุก กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมองค์การ แสดงให้เห็นว่ายิ่งผู้ประกอบการมี

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเท่าใดย่อมส่งผลให้การทำงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึน้ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลประกอบการและความเจรญิเตบิโตในท่ีสุด อกีนัยสำคัญจากข้อค้นพบถึงผลกระทบของ

การเป็นผุ้ประกอบการต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในเขตภาคเหนือ จากสมการพยากรณ์ มีเพียง 4 ด้านที่ด้านการทำงานเชิงรุก(PRO) ด้านการจัดการความเสี่ยง

(RIS) ด้านการจัดการนวัตกรรม(INN) และด้านการเผชิญการแข่งขัน(COM) ซึ่งด้าน ความเป็นอิสระ(AUT) ไม่ได้ถูก

นำเข้าสมการ เมื่ออภิปรายผลอาจเนื่องมาจาก ความเป็นอิสระจากการทำงานมากเกินไปโดยปราศจากการคิด

วิเคราะห์ที่ในหลายมุมมองจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรมีข้อจำกัดในเรื่องของความเป็นอิสระของการ

ทำงานที่มีขอบเขตที่ชัดเจน  ทั้งนี้เนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจอาจต้องอาศัยความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเนื่องจากต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ระยะเวลาในการสร้าง

ประสบการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้ได้รับการยอมรับจากบุคคลหลายกลุ่ม อาทิ สถาบันการเงิน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นคู่ค้า 

ฯลฯ ตลอดจนการสั่งสมความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจและประสบการณ์ เมื่อธุรกิจเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่ขึ้น

อันเนื่องมาจากมีจำนวนลูกค้า จำนวนการผลิต การจ้างงาน การขยายสาขา หรือมกีารขยายการลงทุนไปในธุรกิจต่าง 

ๆ ซึ่งหากขาดการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีแลว้ธุรกิจอาจมคีวามเสี่ยงท่ีต้องเผชิญกับ

ความล้มเหลวในที่สุดก็จะประสบปัญหาการขาดทุน ดังนั้นการที่ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสถานประกอบการ

อาจต้องอาศัยบุคลากรที่มีการทำงานเชิงรุกในด้านการทำงานเชิงรุก ด้านการจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดการ

นวัตกรรมและด้านการเผชิญการแข่งขัน   รวมไปถึงการวางแผนและการดำเนินงาน กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้อง

กับสภาพการณ์แข่งขันรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมในสินค้าและบริการด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบใหม่ตรงต่อ

ความตอ้งการของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายและกำไรให้สถานประกอบการมคีวามเจรญิเติบโตและมคีวามได้เปรียบใน

การแข่งขัน สอดคล้องกับผลการศกึษาของ Harms (2009) ท่ีพบว่าลักษณะของสถานประกอบการท่ีเจริญเตบิโตอย่าง

รวดเร็วจะต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดในภาพรวมโดยเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด

และความสามารถในการขายสินค้าได้ในตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคา มีการสร้างสรรค์

นวัตกรรมและนำเสนอสินค้าออกสู่ตลาดซึ่งเป็นความสามารถที่คู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือไม่มีสินค้าอื่น
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ทดแทนได้ มคีวามสามารถท่ีจะประสานงานและร่วมมือกันระหว่างธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างศักยภาพใน

การแข่งขัน โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจมีการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็ว 

การเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งก็อาจไม่เพียงพอ 

แมว้่าจะมขี้อมูลเชงิประจักร์ถึงความสำคัญของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำคัญเป็นสินทรัพย์ของ

องค์กรในตัวบุคคล ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาไปถึงความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้ (Huang et al, 2015) ความสามารถ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยดีูเหมอืนจะยิ่งมคีวามสำคัญยิ่งขึ้นไปอกีเช่นกัน   สิ่งน้ีสอดคล้องกับการวิจัย

ของ Camisón & Villar-López, (2014) ที่ได้บ่งบอกถึงธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในความสามารถด้าน

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่สร้างมูลค่า โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และยากต่อการ

ลอกเลียนแบบได้เป็นการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที ่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างดี  ดังนั้นในขณะ

ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เน้นการความเป็นผู้ประกอบการในองค์กรอยู่แล้วนั้น จะต้องมอง

หาการคว้าโอกาสในการสรรค์สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั้งผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการ ทั่วทั้งองค์กรใน

เวลาเดียวกัน เพือ่ความเจรญิเตบิโตท่ีย่ังยนื 
 

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 งานวจิัยคร้ังต่อไปควรดำเนนิการศกึษาในเชงิลึกด้วยการวจิัยเชิงคุณภาพสำหรับการจัดทำแนวทางการเพิ่ม

ศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี

ความเจรญิก้าวหนา้ นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนท่ีถูกต้องเหมาะสม และควรเพิ่มเตมิการวจิัยควรเลอืก betaตัวท่ี

สูงโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการทำงานเชิงรุก ด้านการจัดการความเสี่ยง และด้านการ

จัดการนวัตกรรม มานำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย กับธุรกิจขนากลางและขนาดย่อม รวมถึง ควรมีตัว

แปรเพิ่มเตมิเช่น การจัดการความรู้ หรือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ การพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเชื่อมโยงใน กรอบ

วจิัยคร้ังต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการชุมชน ศึกษากรณีชุมชนโอทอปนวัตวิถีในตำบลนาถ่อน จังหวัดนครพนม 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการชุมชน ศึกษากรณีชุมชนโอ

ทอปนวัตวิถีในหมู่บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน จังหวัดนครพนม โดยใช้แนวคิดเชิงระบบเป็นแนวคิดหลักในการ

วเิคราะห์ข้อมูลซึ่งมกีลุ่มผู้ให้ขอ้มูลท่ีสำคัญจำนวน 13 คน และใชแ้นวประเด็นการสัมภาษณ์เชงิลึกเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจัดหมวดหมู่

ตามแนวประเด็นการสัมภาษณ์ดว้ยแนวคิดเชงิระบบ และนำข้อมูลดังกล่าวมาวเิคราะห์เชงิเนื้อหารวมไปถึงการตีความ

ตามบริบท และสรุปผลการวจิัยในรูปแบบแผนผัง 

ผลการวจิัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีด ี(INPUT) ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ

การบริหารจัดการที่ดีของกลุ่ม ได้แก่ นโยบายที่เกิดจากรัฐบาล และการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน และปัจจัย

ภายในเป็นผลมาจากทรัพยากรที่เป็นทุนของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การบริหารจัดการชุมชนและการ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ผู้นำที่เข้มแข็ง มีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานอย่าง

ชัดเจน  2) ระบบการบริหารจัดการ (PROCESS) ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ด้านการบริหารการผลิต ด้านการ

บริหารการตลาด และ โดยมีการวางแผนงานประชุมกลุ่มและสมาชิก  ส่วนที่สอง คือ การบริหารโฮมสเตย์ด้วย

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 ด้าน และส่วนที่สาม คือ การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวโดยการใช้ทุน

ภายในชุมชน  3) สินค้าและบริการของชุมชนในปัจจุบัน (OUTPUT)  ประกอบด้วย ส่วนแรก คือ โฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ

ตามเป้าหมายของกลุ่ม ส่วนที่สองสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวที่ใช้ทุนภายในชุมชนเพื่อสร้างให้สินค้ามีอัต

ลักษณ์ท่ีโดดเด่น ส่วนท่ีสาม คือ ทางกลุ่มมเีงินทุนหมุนเวยีนท่ีได้จากการต่อยอดผลกำไรมกีารต่อยอดของเงินทุน เพื่อ

เป็นเงินทุนบริหารในภายในกลุ่ม 
    

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ, ชุมชนโอทอปนวัตวถิี, แนวคิดเชงิระบบ 
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Abstract 
The Research is The Management of Community : A Case Study of OTOP Inno-Life Tourism-Based Community 

in Dong Pa Yung Village, Na Thon Subdistrict,Nakhon Phanom Province. The objective is to study The Management of 

OTOP Inno-Life Tourism-Based Community in Ban Dong Pa Yung Village by System concept for analysis. And have 

key-informations are 13 persons. The collective data by interview guidline, check data by trangulation techniqe and The 

conclusion by mapping. 

 The result of the study found that:  1 )  The input for good management  are Government Policy, Budget 

Support for community ,Efficient Resource and Strong Management Structure 2) The Process are Product 

Management, Marketing Managemen, Planning Group Meeting, Homestay management with 10 aspects of Thai 

homstay Standards and Development of souvenires through the use of funds within the community. 3) The Output 

are the quality of homestay, Unique souvenirs and Budget for investment.  
 

Keywords: The management, OTOP inno-life tourism-based community, System concept 
 

บทนำ 
 โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการ

ขับเคลื่อนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนาโอทอปรูปแบบใหม่ที่มุ ่งเน้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วถิีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลง

เป็นรายได้ ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชน และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมและความคิด

สร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงมีการ

เชื่อมโยงเสน้ทางการท่องเท่ียวระดับชุมชนท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพยีงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้

จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร,2561) โดยเป้าหมายคือให้ประชาชนได้รับ

การพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี 

จำนวน 3,273 หมู่บ้านจากทั้งหมดในประเทศไทย กับเส้นทางการท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง และแอ่งท่องเที่ยว 

ให้เกิดรายได้ที่กระจายไปสู่ผู้ประกอบการ กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และประชาชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่ม 

Quadrant D เพิ่มขึ้น จำนวน 64,570 ผลิตภัณฑ์ให้เป็นเคร่ืองมอืในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with 

in) และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง (คู่มอืการบริหารโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี, 

2561)   

 โครงการชุมชนทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถีของจังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการชุมชนทองเท่ียวโอทอป นวัตวถิี ดำเนนิการในพื้นท่ี 12 อำเภอ 39 ตำบล 50 

หมูบ้าน ในปจจุบันมีหมูบ้านที่ดำเนินโครงการชุมชนทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่สำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถรองรับ

นักทองเที่ยวได้ และถือได้วาเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายได้กับชุมชน เชื่อมโยงเส

นทางในการทองเที ่ยว (กระแสเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชน) ใหมีความโดดเดน สร้างและพัฒนาบุคลากร 

ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีเกี่ยวของในชุมชนทองเท่ียวเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสนิคาโอทอปและสรางรายได้ใหกับ

ชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม, 2561) ซึ่งชุมชนบ้านดงป่ายูงเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นและมีการ

ดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถรองรับนักทองเที่ยวได้ซึ่งเป็นชุมชนโอทอปนวัตวิถีแห่งหนึ่งในจังหวัด

นครพนมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว 
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-หนังสือรวมบทความวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้นบริหารและการจัดการ)- 

 จากการศึกษาของผู้วิจัย องค์ความรู้ - ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านดงป่ายูง เป็นพื้นที่ที่ตอบรับกับนโยบายของ

โครงการ ชุมชนโอทอป นวัตวิถี คือ การมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีระบบการบริหารจัดการโอทอปที่ดี อันนำไปสู่

ท่ีมาของการเป็นชุมชนท่องเที่ยวและธุรกิจโฮมสเตย์ท่ีเนน้ให้นักท่องเท่ียวมาสัมผัสวิถีชวีติและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่

ของคนในชุมชนบ้านดงป่ายูง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา และวัตถุดิบที่เกิดจากชุมชนสร้างขึ้น เช่น ไม้ไผ่ เ ป็น

วัตถุดิบหลักที่สำคัญของบ้านดงป่ายูง เพราะบ้านดงป่ายูงมีป่าไผ่เป็นป่าชุมชน จึงทำให้การจักสาน ของบ้านดงป่ายูง

เป็นอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานสานกระติบข้าวและกระเป๋าสานจากไม้ไผ่โดย

พัฒนาลายสานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น ลายประยุกต์ ลายดอกผักแว่น ลายผสมชื่อ “นครพนม” 

ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและ เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในช่วงนอก

ฤดูทางการเกษตร และยังมีอีกหนึ่งสิ่งท่ีแตกต่าง และหาไม่ได้จากหมู่บ้านอ่ืนคือ การตม้เกลือจากน้ำบาดาลกลายเป็น

เกลือสินเธาว์ ซึ่งหาดูได้ยากจากที่อื่น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชน ที่กลายมาเป็นอาชีพและสรา้ง

รายได้ ให้แก่หมู่บ้าน จึงนำมาซึ่งคำถามการวจิัยท่ีว่า ชุมชนโอทอปนวัตวถิีบ้านดงป่ายูงมรีะบบการบริหารจัดอย่างไรท่ี

ทำให้ชุมชนดงป่ายูงประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำผลการวจิัยไปใช้ไปตน้แบบในการพัฒนาชุมชนโอทอ

ปนวัตวถิีต่อไปในอนาคตได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการชุมชนโอทอปนวัตวิถี กรณีศึกษา บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนม 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ได้องค์ความรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการชุมชนโอทอปนวัตวิถี กรณีศึกษา บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน 

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นฐานความรูใ้นการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนโอทอปนวัตวิถีแหล่ง

อื่นๆในอนาคต  
 

วิธีดำเนินการวจิัย 
 การวจิัยในคร้ังน้ีใชว้ธีิการวิจัยคุณภาพ โดยมีวิธีการดำเนินการวจิัยดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มผู้นำ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 คน และ

ผู้บริหารชุมชนโอทอปนวัตวิถีบ้านดงป่ายูง จำนวน 9 คน เนื่องจากในชุมชนบ้านดงป่ายูงมีจำนวนกลุ่มที่ผลิตสินคา้โอ  

ทอปจำนวน 9 กลุ่มจึงคัดเลอืกผู้บริหารของกลุ่มมาเป็นตัวแทนกลุ่มละ 1 คน (2) ผู้จัดการหรือเจ้าของโฮมสเตย์ (เรือน

แรม) มีทั้งหมด 2 แห่ง จึงคัดเลือกตัวแทนแห่งละ 1 รวมจำนวน 2 คน (3) ตัวแทนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ธาตุพนม จำนวน 1 คนซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถี

บ้านดงป่ายูง รวมท้ังหมด 13 คน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน 

ได้แก่ (1) ข้อมูลพืน้ฐานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโอทอปนวัตวถิีดงป่ายูง (2) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร (3) ระบบและ

วธีิการบริหารจัดการ (4) สินค้าและบริการตามเป้าหมายชองชุมชน 

 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล มขีั้นตอนได้แก่ (1) ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวจิัยอย่างชัดเจนและให้กับทีม

ผู้ช่วยวิจัยทำความเข้าใจแนวประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล (2) 
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-หนังสือรวมบทความวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้นบริหารและการจัดการ)- 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญให้ครบถ้วนตามท่ีได้กำหนดไว ้(3) ในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ดำเนินการบันทึกเสียงเพื่อ

ใชใ้นการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลซึ่งได้ขออนุญาตผู้ให้ขอ้มูลทุกครัง้ (4) ใชก้ารสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วม 

 4) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ตามแนวประเด็นการสัมภาษณ์ด้วยแนวคิดเชิงระบบ  และนำ

ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และตีความตามบริบท รวมถึงการใช้เทคนิค 3 เส้าในการ

ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล 
 

ผลการวิจัย 
 บ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความเป็นมาเดิมเป็นเผ่าไทกวน และไทกะเลิง  

ตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อมาได้เกิดสงครามโลกและโรคระบาดจึงย้ายข้าม

แม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานในที่ดินแห่งนี้เริ่มก่อตั้งมาประมาน 100 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 จนถึงปัจจุบัน จากาการบอกเล่า

ของชาวบ้านราษฎรหมู่บ้านดงป่ายูงมตีน้กำเนดิมาจาก 2 ชนเผ่า คือ เผ่าไทกะเลงิท่ีอพยพมาสร้างหมู่บ้านอยู่ทางด่าน

ทิศตะวันตก ชื่อบ้านบ่อนาดี ต.คำเตย อ.เมอืง จ.นครพนม เป็นการเดินทางมาของครอบครัว คุณพ่อไข มะโพธ์ิ ต่อมา

ได้เกิดภาวะโรคระบาดอีกระรอกส่งผลให้ผู้ล้มตาย คุณพ่อไข มะโพธิ์ และชาวบ้านที่รอดชีวิตจึงย้ายครอบครัวมาตั้ง

บ้านใหม่ ณ ท่ีแห่งนี้ ส่วนเผ่าไทกวนนัน้ คุณพ่อขาว ชาหอม ได้นำครอบครัวอพยพมาทาง บ้านดงยอ ต.นาถ่อน อ.ธาตุ

พนม จ.นครพนม ที่มาของชื่อหมู่บ้านดงป่ายูง จากคำบอกเล่า เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านดงป่ายูงเคยมีความอุดม

สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติ และมีต้นไม้พยุง ซึ่งเป็นต้นไม้เนื้อแข็ง มีเนื้อไม้สีดำ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านเชื่อ

ว่าชื่อของหมู่บ้านน่าจะมาจากภูมิประเทศท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้พยุงในอดีตนั่นเอง (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดง

ป่ายูง, 2564)  

 ปัจจุบันบันบ้านดงป่ายูง อยู่ภายใตก้ารปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน มคีรัวเรือนท้ังสิ้น 155 

ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 685คน แยกเป็นชาย 345 คน หญิง 340 คน โรงเรียนประถม 1 แห่ง ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 1 แห่ง (แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน, 2559)  

 โดยสภาพความเป็นอยู่ประเพณีและวัฒนธรรมของหมู่บ้านดงป่ายูงมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันและ

กัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบ้านใกล้เรือนเคียงมีปราชญ์ของหมู่บ้าน เช่นหมอต่อกระดูก หมอสมุนไพร หมอสูตร

ขวัญ จักสานกระติบข้าว มีศาลปู่ตาของหมู่บ้านมีป่าอนุรักษ์และแหล่งน้ำของหมู่บ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 

เช่น บ่อมะเฮน บ่อช้าง บ่อเกลือสินเธาว์ ป่าชุมชนและที่สำคัญประชาชนในหมู่บ้านดงป่ายูงได้รู้จักรักษาป่าไม้ของ

หมู่บ้านรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ โดยได้นำไม่ไผ่ที่อยู่ในป่าของชุมชนมาจักสานเพื่ อ

สร้างรายได้แล้วปลูกทดแทน และ การทำเกลือสินเธาว์จากบ่อเกลือธรรมชาติอันเป็นวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

ชาวบ้านดงป่ายูงตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอธาตุพนม, 2560)   

 บ้านดงป่ายูง ได้ตอบรับนโยบายของโครงการชุมชนโอทอป (OTOP) นวัตวิถี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 กรมการ

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยการผลักดันของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอธาตุพนม ซึ่งบ้านดงป่ายูงเป็น

พื้นที่ที่มาคุณสมบัติตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการเป็นชุมชนโอทอปนวัตวิถี คือ มีการบริหารจัดการโอทอปมาเป็น

เวลาต่อเนื่องและ การมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีระบบการบริหารจัดการโอทอปที่ดี อันนำไปสู่ที่มาของการเป็น

ชุมชนท่องเที่ยวและธุรกิจโฮมเสตย์ที่เน้นให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

บ้านดงป่ายูง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา และวัตถุดิบที่เกิดจากชุมชนสร้างขึ้น เช่น ไม่ ไผ่ เป็นวัตถุดิบหลักที่

สำคัญของบ้านดงป่ายูง เพราะบ้านดงป่ายูงมีป่าไผ่เป็นป่าชุมชน จึงทำให้การจักสาน ของบ้านดงป่ายูงเป็นอตัลักษณ์ 

และวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานสานกระติบข้าวและกระเป๋าสานจากไมไ้ผ่โดยพัฒนาลายสานให้
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-หนังสือรวมบทความวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้นบริหารและการจัดการ)- 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น ลายประยุกต์ ลายดอกผักแว่น ลายผสมชื่อ “นครพนม” เป็นหนึ่งชุมชน

จากชุมชนท่องเท่ียวโอทอป นวัตวถิีจำนวน 3,273 หมู่บ้าน ท่ัวประเทศ  

 จาการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดี (INPUT) ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก  

ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีด ีของชุมชนโอทอปนวัตวถิี บ้านดงป่ายูงมหีลายปัจจัย ได้แก่ นโยบายท่ีเกิดจากรัฐบาล 

คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้มีรายได้  

ทางชุมชนมีการใช้นโยบายมาเป็นแผนในการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้มีรายได้  พร้อม

ทั้งเป็นแผนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และชุมชนมีเงิน

หมุนเวยีน ท้ังน้ีภาครัฐมีการสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มขดีความสามารถในการบริหารจัดการ เช่น การสนับสนุนทุนท่ีเป็น

วัตถุดิบให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระติบข้าว ผลักดันให้ยกระดับขึ้นเป็นชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างองค์

ความรู้ ต่อยอดสิ่งที่มีชุมชนส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สำนักงานพัฒนา

ชุมชน ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพ่ีเลีย้ง และ จัดสรรงบประมาณ เช่น งบประมาณในการพัฒนาชุมชน

โอทอปนวัตวิถี ในปีงบประมาณ 2561 จำแนกเป็น การประดับตกแต่งหมู่บ้าน วัสดุในการผลิตสินค้าและบริการใน

ชุมชน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ทำให้รัฐไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุน

งบประมาณให้แก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนขาดการได้รับการสนับสนุนทุนในการทำกิจกรรมอย่างที่ต่อเนื่อง และปัจจัย

ภายในที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดี เป็นผลมาจากทรัพยากรที่เป็นทุนของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การ

บริหารจัดการชุมชนและการโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มท่ีประสบความสำเร็จ เช่น ผู้นำที่เข้มแข็ง มกีารประชุมเพื่อ

จัดทำแผนร่วมกับชุมชน กำหนดเป้าหมายและแผนงานอย่างชัดเจน และแผนพัฒนาชุมชนในทุกๆด้าน ผู้นำมีวิสัยทัศน์

ที่กว้างไกล มีความพร้อมทั้ง การทำงาน ประสบการณ์ ความเสียสละต่อส่วนรวม มีการนำหลักธรรมาภิบาลมา

ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นผู้นำท่ีดมีปีระสิทธิภาพ มวีธีิการชักจูงหรือชี้นำบุคคลอื่นให้ปฏบัิตงิานสำเร็จตามเป้าหมาย คือ ผู้นำ

ทำงานเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถ ในการสื่อสารในชุมชนทุกครั้ง จะใช้คำว่า พวกเราในการ

ทำงาน เพื่อให้ทุกคนอยากที่จะทำงานที่เป็นของเรา สมาชิกทุกคนจะแสดงออกซึ่งการยอมรับ การให้เกียรติกันให้

ร่วมมือทุกกิจกรรม ในกลุ่มมีการประชุมและวางเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน มโีครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร

จัดการที่เข้มแข็งทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกัน และทุนชุมชนทางสังคมก็เป็นส่วนสำคัญ เช่น ความ

เข้มแข็งของโครงสร้างชุมชนมีการทำแผนยุทธศาสตร์หมู่บ้าน แผนพัฒนาหมู่บ้านในการบริหารจัดการชุมชนโอทอปน

วัตวิถีและวางแผนการพัฒนากลุ่ม ความสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวกันของชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนมี

ส่วนร่วมมีบทบาทที่ และทุนวัฒนธรรม เช่น ชุมชนมีผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาที่โดนเด่นเป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการ

หรือวธีิการให้แก่คนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภูมปัิญญาที่เป็นอาชพีและเป็นรายได้ของชุมชน 

 ระบบการบริหารจัดการชุมชนโอทอป นวัตวิถี บ้านดงป่ายูง (PROCESS) ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่งการบริหาร

จัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านแรก ด้านการบริหารการผลิต มีการวางแผนงานประชุมกลุ่มและสมาชิกในก่อนการ

ทำงานและหลังจากเสร็จก็จะมีการประชุมเพื่อสะท้อนผล แบ่งส่วนงานตามกระบวนการที่วางแผนในการผลิต ตามความ

ถนัดของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ในระหว่างการผลิตมีการตรวจสอบหรือการติดตามงาน จะเป็นหน้าที่ของประธานกลุ่ม

หรือคณะกรรมการ รายงานผลเป็นระยะจนกว่าผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย ด้านที่สอง ด้านการบริหารการตลาด การ

บริหารทางการตลาดของชุมชนโอทอปนวัตวถิี บ้านดงป่ายูง แบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้ สินค้า คือ สำรวจหรือหาข้อมูลว่า กลุ่ม

ลูกค้าใชใ้นรูปแบบใด แล้วนำมาวิเคราะห์ในกลุ่ม เพื่อสร้างตัวอย่างชิ้นงานขึ้นมาพร้อมท้ังเสนอราคาแก่กลุ่มลูกค้า และมี

การพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยและตรงความต้องการของท้องตลาดอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของบริการ คือ โฮมสเตย์ก็จะมี

คณะกรรมการไปตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านพักทุกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับลูกค้า ด้านที่สาม  
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ด้านการบริหารการเงิน ทุกกลุ่มมกีารบริหารจัดการเงินของแต่ละกลุ่ม และมกีารวางแผนว่าจะนำเงินส่วนไหนไปพัฒนาใน

ส่วนใดบ้าง พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำบัญชีการเงินภายในกลุ่มเพื่อรายงานให้กับ

คณะกรรมการบริหารชุมชนรับรู้ ส่วนที่สองการบริหารโฮมสเตย์ โดยทางกลุ่มมีการวางแผนการพัฒนาและการบริหาร

จัดการ ด้วยมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 ด้านนำมาเป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการของโฮมส

เตย์เพื่อสามารถรับรองนักท่องเที่ยวได้ จำแนกได้เป็นด้าน ๆ ได้แก่ ด้านที่พัก ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านความ

ปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ 

และด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนที่สามการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวโดยการใช้ทุนชุมชน ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทางกลุ่ม มีการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติและทุนที่มีในชุมชนในการพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ประโยชน์

จากป่าไผ่ชุมชนที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า นำภูมิปัญญาและวิถีชีวิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสานจากรุ่นสู่รุ่น 

มาปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะใหม่ให้แตกต่างจากชุมชนอื่นและมีจุดเด่น 

หรือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งตอ้งคำนกึถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้ดีย่ิง 

 สินค้าและบริการของชุมชนโอทอป นวัตวิถี (OUTPUT)  ประกอบด้วย ส่วนแรก คือ โฮมสเตย์มีการบริการ ที่มี

การกำหนดอัตราราคาค่าบริการกำหนดไว้ ดังนี้ ค่าบริการที่พัก อาหารเช้า อาหารใส่บาตร ค่าอาหารเที่ยง อาหารเย็น 

พธีิบายศรีสู่ขวัญ การแสดงตอ้นรับ กิจกรรมฐานดูงาน และค่าบริการนวดผ่อนคลาย และสปาเกลอื ส่วนท่ีสองสินค้าของ

ท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ กระตบิข้าว และกระเป๋าท่ีพัฒนามาจากการสานไม้ไผ่ของกระติบ

ข้าว โดยมีลวดลายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหมด 7 ลวดลายยังมีการพัฒนาและคิดข้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

รูปแบบของกระเป๋ามีจำนวน 3 รูปแบบ และขนาดตามความต้องการของลูกค้า ส่วนที่สามผลการประกอบการ คือ ทาง

กลุ่มมเีงินทุนหมุนเวยีนท่ีได้จากการต่อยอดผลกำไรมกีารต่อยอดของเงินทุน เพื่อเป็นเงินทุนบริหารในภายในกลุ่ม และผล

กำไรของกลุ่ม โดยส่วนมากจะได้จากการรับสินค้าจากสมาชิกเพื่อเพิ่มมูลค่าและขายต่อให้แก่ลูกค้า ท้ังนี้ก็เป็นผลมาจาก

คณะผู้มาศึกษาดูงานและผู้เข้าพักโฮมสเตย์ และส่วนสุดท้ายอันเกิดจากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตรวมถึง

วัฒนธรรมของชุมชนท่ีสบืทอดกันมารุ่นต่อรุ่นมาเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่ม
 

 
 

ภาพที่ 1 รูปพธีิต้อนรับแขกที่มาเยอืนตามประเพณีของชุมชน 
 

 
 

ภาพที่ 2 สินค้าและบริการโฮมสเตย์ของชุมชน 
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แผนผังท่ี 1 สรุปผลการวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 บ้านดงป่ายูงเป็นพื้นที่ที่มาคุณสมบัติตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการเป็นชุมชนโอทอปนวัตวิถี คือ มีการ

บริหารจัดการโอทอปมาเป็นเวลาต่อเนื่องและการมวีัฒนธรรมท่ีโดดเด่น และมีระบบการบริหารจัดการโอทอปท่ีดี อัน

นำไปสู่ท่ีมาของการเป็นชุมชนท่องเท่ียวและธุรกิจโฮมเสตย์ท่ีเน้นให้นักท่องเท่ียวมาสัมผัสวิถชีวีิตและวัฒนธรรม ความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านดงป่ายูง เลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์จากภูมปัิญญา และวัตถุดบิท่ีเกิดจากชุมชนสร้างขึน้ เช่น ไม่ไผ่ 

เป็นวัตถุดิบหลักท่ีสำคัญของบ้านดงป่ายูง เพราะบ้านดงป่ายูงมป่ีาไผ่เป็นป่าชุมชน จึงทำให้การจักสาน ของบ้านดงป่า

ยูงเป็นอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยแนวคิด

เชงิระบบมขี้อสรุปดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของชุมชนโอทอปนวัตวิถี บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนม ได้แก่ ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายที่เกิดจากรัฐบาล หรือ การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 

ในการสนับสนุน ส่งเสริม หรือผลักดัน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของกลุ่ม  และปัจจัยภายใน ได้แก่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการจัดการ

ที่ดี (INPUT) 

1. ปัจจัยภายนอก 

  - นโยบายและการสนับสนุนของ

หน่วยงาน 

  - งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  

2. ปัจจัยภายใน  

  - ผู้นำที่เข้มแข็งและมวีสิัยทัศน์ท่ี

กว้างไกล 

  - ความร่วมมือของสมาชกิ 

  - ทุนชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรม 

   

 

ระบบการบริหารจัดการชุมชนโอทอป  

นวัตวิถ ีบา้นดงปา่ยูง (PROCESS) 

การบริหารจัดการ 

-  ด้านการบริหารการผลิต สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์จากไมไ้ผ่  

- ด้านการบริหารการตลาด พฒันาผลิตภัณฑ์

ให้ทันสมัย ตรงตามความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกค้าและคุณภาพสนิค้าและบริการ 

- ด้านการบริหารการเงิน จัดการทุนและ

งบประมาณภายในกลุ่ม 

การบริหารโฮมสเตย์ ตามมาตรฐาน 

โฮมสเตย์ไทย 10 ดา้น 

1. ด้านท่ีพัก 2. ด้านอาหารและโภชนาการ 3. 

ด้านความปลอดภัย 4. ด้านอัธยาศัยไมตรีของ

เจ้าของบ้านและสมาชกิ 5.ด้านกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้ม 7. ด้านวัฒนธรรม  

8. ด้านการสร้างคุณคา่และมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 9. ด้านการบริหารของกลุ่ม

โฮมสเตย์ 10. การประชาสัมพันธ์การพัฒนา

สินค้าของท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียวโดยการใช้

ทุนภายในชุมชน   

 

 

สินคา้และบริการของชุมชนโอทอป 

นวัตวิถบีา้นดงปา่ยูง (OUTPUT) 

การบริการโฮมสเตยท์ี่มีคุณภาพ 

- บริการนวดผ่อนคลาย และสปาเกลอื 

สินคา้ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

จากทุนภายในชุมชน คอื ผลติภัณฑ์

จักสานจากไมไ้ผ่ที่มลีวดลายเป็น

เอกลักษณ ์

- กระตบิข้าว  

- กระเป๋าท่ีพัฒนามาจากการสานไมไ้ผ่

ของกระติบข้าว  

ผลการประกอบการ 

- เงินทุนหมุนเวยีน 

- กำไร 

- จำนวนนักท่องเท่ียว 
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ผลมาจากทรัพยากรที่เป็นทุนของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การทำงานให้เกิดการประสบความสำเร็จ เช่น 

ผู้นำที่เข้มแข็งและมวีสิัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล ความร่วมมือของสมาชกิ ทุนชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของธณัฐ วรวัฒน์ (2563) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถีในจังหวัด

นครราชสมีา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนท่องเท่ียวโอทอป นวัตวถิี ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุน

จากภาครัฐ ปัจจัยด้านเครอืข่ายองค์กรชุมชน ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ปัจจัยด้านผู้นำชุมชน 

2) ระบบการบริหารจัดการชุมชนโอทอปนวัตวิถี บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดในการผลิตสินค้าและบริการ ประกอบไปด้วยการ

วางแผนประชุมกลุ่มและสมาชิกในการทำงาน เปิดประชุม 1 ปี อย่างน้อย 2 ครั้ง แจ้งผลการดำเนินงาน และมีการ

ประชุมย่อยเมื่อจะมกีารทำงานในทุกกิจกรรมในแต่ละคร้ัง การบริหารทรัพยากรบุคคลแบ่งส่วนงานตามกระบวนการ

ที่วางแผนในการผลิตและการตลาดตามของต้องการของลูกค้า เช่น สินค้า คือ ศึกษาข้อมูลของรูปแบบสินค้าจาก

ลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์ในกลุ่ม เพื่อสร้างโมเดลหรือตัวอย่างชิ้นงานขึ้นมาพร้อมทั้งเสนอราคาแก่ลูกค้า ส่วนงาน

บริการ คือ โฮมสเตย์ จะมีคณะกรรมการไปตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านพักทุกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การรับลูกค้าเพื่อให้เจ้ามีความพร้อม และเตรียมที่พัก และการควบคุมองค์กรเป็นหน้าที่ของประธานกลุ่มหรือ

คณะกรรมการ ในการติดตามผลการผลิต ระหว่างการทำงานและต้องรายงานผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิชา

กร เกสรบัว (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Tambon One Praducts : 

OTOP) พบว่า การวางยุทธศาสตร์และวางแผนการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เน้นในเรื่องของการพัฒนา

สินค้าและบริการ ท่ีต้องมกีารบริหารจัดการท้ังดา้นการผลิตให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า 

เป็นสนิค้าท่ีมีช่ือเสียงเป็นเอกลักษณ์ มคีุณภาพด ีและการหาช่องทางรวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาด 

3) สินค้าและบริการของชุมชนในปัจจุบัน (OUTPUT) ประกอบด้วย ส่วนแรก คือ โฮมสเตย์ที่มีคุณภาพตาม

เป้าหมายของกลุ่ม ส่วนท่ีสองสินค้าของท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียวท่ีใชทุ้นภายในชุมชนเพื่อสร้างให้สินค้ามีอัตลักษณ์ท่ี

โดดเด่น ส่วนที่สาม คือ ทางกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการต่อยอดผลกำไรมีการต่อยอดของเงินทุน เพื่อเป็น

เงินทุนบริหารในภายในกลุ่ม โดยแนวทางการพัฒนาชุมชนโอทอป นวัตวิถี บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนมที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนเงินทุนหรือปรับเปลี่ยน

การสนับสนุนทุน ที่เป็นตัวเงินให้แก่ชุมชนด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่ทางชุมชนจะได้รับงบประมานที่ต้องจัดซื้อเป็นวสัดุ

อุปกรณ์ หรือได้รับการจัดสรรเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของเท่านั้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรสนับสนุนการอบรมความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มในการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าและการพัฒนาให้

ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีต้องการของตลาดให้มากยิ่งขึน้ 

 2) ควรส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเรื่องทุนการสนับสนุนในรูปแบบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการลงทุน

และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน 
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เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

Overweight and health behavior of students studying in health activities 

course, Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
 

เทวฤทธิ์ ละมูล1* และ รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์1 

Dhevariddhi Lamool1* and Rattapon poomarinpong1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะน้ำหนักเกินของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

จากค่าดัชนมีวลกาย (2) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมสุขภาพของนักศกึษาท่ีเรียนในรายวชิากิจกรรมเพื่อสุขภาพ  และ (3) เพื่อศกึษา

ภาวะนำ้หนักเกนิภายหลังจากการปรับพฤตกิรรมสุขภาพของนักศกึษาท่ีเรียนในรายวชิากิจกรรมเพื่อสุขภาพ ประชากรในการ

วจิัยคือนักศกึษาท่ีเรียนในรายวชิา GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Activities) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2565 จำนวน 

165 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์หาค่าทางสถิตคิือ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  

ผลการวจิัยพบว่า  

1) นักศึกษามีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยเท่ากับ 23.28 ซึ่งอยู่ในระดับภาวะน้ำหนักเกิน (มากกว่า 

23.00 กก./ตร.ม.) และพบว่ามีนักศึกษารวมร้อยละ 51.5 มีภาวะน้ำหนักเกินค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายระดับปกติ   

โดยแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 44 คน และเพศหญิง จำนวน 41 คน  

2) นักศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพในระดับน้อย โดยมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ย 5.84 คะแนน (ร้อยละ 

49.41) โดยเพศหญิง มคีะแนนเฉลี่ย 51.97 และเพศชาย มคีะแนนเฉลี่ย 46.45  

3) ผลการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า นักศึกษามีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ดีขึ้น 

เฉลี่ยเท่ากับ 22.88 ซึ่งอยู่ในระดับภาวะน้ำหนักปกติ (18.5-22.90 กก./ตร.ม.) โดยลดลงจากการวัดค่าดัชนมีวลกาย

ครัง้แรก ร้อยละ 6.1 ส่วนด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า นักศกึษามีพฤติกรรมสุขภาพดีขึน้อยูใ่นระดับปานกลาง โดยมี

คะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ย 5.77 คะแนน (ร้อยละ 52.44)  
 

คำสำคัญ: ภาวะน้ำหนักเกิน, พฤติกรรมสุขภาพ, นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
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Abstract  
 The objective of this descriptive study is to examine the Overweight and Health Behavior of Students 

Studying in Health Activities course, Rajamangala University of Technology Lanna Tak. Objectives: (1) To study 

the overweight of students taking the health activity course.  by body mass index. ( 2 )  To study the health 

behaviors of students studying in the health activities course. And (3 ) To study the overweight condition after 

health behavior modification of students studying in the health activities course. The research population was 

165 students studying in the course of Health Activities (GEBHT101) for the first semester of the academic year 

2022. Collect data using questionnaires. The statistical analysis was Mean, Frequency and Percentage.  

The results showed that;  

1) The students had an average body mass index (BMI) of 23.28, which was at the level of overweight 

(more than 23.00 kg/m2). It was found that 51.5% of the students were overweight with normal body mass 

index, divided into 44 males and 41 females. 

 2) The students had health behaviors at a low level, with an average health behavior score of 5.84 

(49.41%). Females had an average score of 51.97 and males had an average score of 46.45.  

 3) The results of health behavior modification in the period of 3  months revealed that the students' 

body mass index (BMI) improved, with an average of 22.88 , which was in the normal weight range (18 .5-

22.90 kg/m2) with a decrease of 6.1 percent from the first measurement of BMI. Regarding health behaviors, it 

was found that students had better health behaviors at a moderate level. with an average health behavior score 

of 5.77 points (52.44%). 
 

Keywords: Overweight, Health behavior, Student of Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
 

บทนำ 
สุขภาพเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวญิญาณท่ีบุคคลรับรู้ได้ว่าตน

มีความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใดๆ สุขภาพจึงเป็นสิ่งท่ีทุกคนพึงปรารถนา แต่อย่างไรก็ตามภาวะ

สุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตท่ีไม่หยุดนิ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

บุคคลจึงต้องพยายามหาวธีิการท่ีจะปกป้องสุขภาพ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วย หรือถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะเจ็บป่วยขึ้น 

บุคคลจะตอ้งพยายามดูแลรักษาเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วท่ีสุด ถ้าบุคคลสามารถปฏบัิตมิพีฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพท่ีดไีด้ ก็จะก่อให้เกิดสุขภาวะตลอดชีวติ (มาลีวัล เลิศสาครศิริ และชะบา คำปัญโญ, 2560)  

จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พ.ศ.2557 พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (Body mass index: BMI) 

ของประชากรชายและหญิงไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เท่ากับ 23.6 และ 24.6 กก./ตร.เมตร และค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวของ

ประชากรชายและหญิงไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เท่ากับ 82.4 และ 81.1 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยท่ีความชุกของภาวะอ้วนลง

พุงมแีนวโน้มมากขึน้ (วิชัย เอกพลากร, 2557) การมีภาวะน้ำหนักเกินส่งผลต่อร่างกายโดยตรง เมื่อมีภาวะอว้นจะมีความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคตามมา ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง และ

โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยท่ีเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานได้แก่ พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารท่ีเป็นแหล่งพลังงานมากเกินไป ได้แก่ แป้ง น้ำตาล ไขมัน ขาดการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงาน

ส่วนเกิน อกีท้ังภาวะทางสุขภาพจิตและภาวะน้ำหนักเกินมีความสัมพันธ์กัน (Shervin, 2014) และการศึกษาท่ีแสดงให้เห็น
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ว่าภาวะความเครียดหรือปัญหาทางสุขภาพจิตอาจเป็นปัจจัยท่ีส่งผลทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนได้ เนื่องจาก

กลไกลการทำงานของร่างกายเมื่อเกิดภาวะความเครียดขึ้นจะไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่ง

ความเครียดท่ีกระตุน้ความอยากรับประทานอาหารเพื่อนำไปสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย ส่งผลให้ไตรกลีเซอไรด์สะสมใน

เซลล์ไขมันมากขึน้โดยเฉพาะบริเวณหนา้ท้องเป็นสาเหตุของการอ้วนลงพุง (Dockray, 2009)  

สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทท่ีสำคัญในการพัฒนา “คน” เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญใน

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นักศึกษาจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาศักยภาพให้มีท้ังด้านองค์ความ รู้

และมีศักยภาพทางกายและใจท่ีพร้อมต่อการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นวัยท่ีกำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ทักษะ

การดำรงชีวิต ทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยของการทำงาน เป็นวัยท่ีมีอิสระในการตัดสินใจและการมี

พฤตกิรรมทางสุขภาพท่ีตรงกับความตอ้งการของตนเอง หากนักศึกษาเหล่านีป้ระสบปัญหาภาวะน้ำหนักเกินก่อนท่ีจะ

เข้าสู่วัยทำงานจะส่งผลทำให้ลดนำ้หนักตัวยากเม่ือมอีายุมากขึ้น อาจเนื่องมาจากภาระการทำงานและการท่ีร่างกายมี

อัตราการเผาผลาญท่ีน้อยลง ส่งผลทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs เมื่ออายุเพิ่มขึ้น (นัชชา ยันติ และกริช 

เรืองไชย, 2564) ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งการมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสมนอกจากจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของตนเอง คือ ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพการเรียน การทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตด้วย  ดังนั้น

นักศกึษาเหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาใหเ้ป็นท่ีสมบูรณ์พร้อมในทุก ๆ ดา้นตามพันธกิจของสถาบันอุดมศกึษา ซึ่งการจะ

พัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพสมบูรณ์ได้นั้น สถานศึกษาจะต้องรู้จักนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะจะต้องมีความรู้

เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา เพื่อจะหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ถูกต้อง (สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, 

ภัทร ยันตรกร และ ธัชกร พุกกะมาน, 2560) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา “ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก” เพื่อทราบภาวะน้ำหนักตัวและพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากอัน

จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาสนับสนุนทางด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาก ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาภาวะน้ำหนักเกินของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก จากค่าดัชนมีวลกาย  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ตาก 

3. เพื่อศึกษาภาวะน้ำหนักเกินภายหลังจากการปรับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรม

สุขภาพท่ีของนักศกึษาท่ีเรียนในรายวชิากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากใชก้ารกำหนด

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

ท่ีเรียนในรายวิชา GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Activities) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 165 คน 

(100%) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา รวม 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2565) แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การวัดและวิเคราะห์ค่า

ดัชนมีวลกายและทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพในระยะท่ี 1 (เดอืนมถิุนายน 2565) และ การวัดและวเิคราะห์ค่าดัชนี

มวลกายและทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพในระยะท่ี 2 ภายหลังจากให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ 3 

เดอืน (เดอืนกรกฎาคม-กันยายน 2565) โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยชุดเดียวกันทำการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบก่อนและ

หลังการปรับพฤตกิรรมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป มีจำนวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง คณะ ชั้นปี 

สาขาวิขา และรายได้ต่อเดอืน (จากผู้ปกครองและรายได้เสริม)  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น ข้อมูลท่ัวไป 6 ข้อ คือ เพศ อายุ คณะ ชั้นปี สาขาวิขา และรายได้ต่อ

เดือน (จากผู้ปกครองและรายได้เสริม) นำมาหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ ส่วนข้อมูลท่ัวไปด้านส่วนสูงและ

น้ำหนักตัวของผู้ตอบแบบสอบถามนำมาคำนวณหาดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) (WPRO, 

2000 อา้งใน ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา และ พรพไิล เติมสินสวัสดิ์, 2560) ดังนี้ 
 

  ค่า BMI   = นำ้หนักตวั  

      ส่วนสูง² 
 

โดยท่ี   นำ้หนักตัว =  หน่วยเป็นกิโลกรัม  

   ส่วนสูง  =  หน่วยเป็นเมตร 
  

โดยมีเกณฑ์การแปลผลค่า BMI ดังนี้ (ซึ่งกำหนดว่าผู้มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 23.0 

kg/m2 เป็นผู้มภีาวะนำ้หนักเกิน) 
 

ต่ำกว่า 18.5  คือ  ต่ำกว่าเกณฑ ์

18.5-22.90  คอื ปกติสมส่วน 

23-24.90  คือ นำ้หนักเกิน 

25-29.90  คือ อว้นระดับ 1 

มากกว่า 30  คือ อว้นระดับ 2 
 

จากนัน้จึงนำดัชนมีวลกาย (BMI) มานำเสนอโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำแบบสอบถามท่ีสร้างและพัฒนาโดย กรมอนามัย (2561) สำหรับ

ใช้ในโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ประจำปี 2561 มาปรับใช้ ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

และอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีจำนวน 11 ขอ้ นำมาตรวจให้คะแนน คือ  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

0  คะแนน   หมายถงึ  ไม่ผ่าน  

1  คะแนน   หมายถงึ  ผ่าน  
 

การประเมินพฤตกิรรมสุขภาพใชก้ารวัดแบบองิเกณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 

นอ้ยกว่า 5.50 คะแนน (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50) หมายถงึ  มพีฤตกิรรมสุขภาพในระดับน้อย 

5.50 – 8.25  คะแนน (ร้อยละ 50-75)  หมายถึง   มพีฤตกิรรมสุขภาพในระดับปานกลาง  

มากกว่า 8.25 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 76) หมายถงึ  มพีฤตกิรรมสุขภาพในระดับมาก 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมสขุภาพของนักศกึษาท่ีเรียนในรายวชิากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก นำมาแจกแจงความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
 

ผลการศึกษา 
ด้านข้อมูลท่ัวไป พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.7 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.3 มีอายุ 19-20 ปี ร้อยละ 86.1 

อายุ 18 ปี และต่ำกว่า ร้อยละ 12.1 และอายุ 21 ปีขึน้ไป ร้อยละ 1.8 คณะท่ีศึกษาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 54.5 

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร้อยละ 27.3 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 18.2 ชั้นปีท่ีกำลัง

ศึกษาคือ ชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 58.2 และชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 41.8 สาขาวิชาท่ีศึกษา คือ วิศวกรรมเคร่ืองกล ร้อยละ 21.8 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร้อยละ 20.0 การบัญชี ร้อยละ 18.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 18.2 สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 12.7 และสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ ร้อยละ 8.5 มีรายได้ต่อเดือน (จาก

ผู้ปกครองและรายได้เสริม) ต่ำกว่า 6,000 บาท ร้อยละ 51.5 มีรายได้ 6,000 – 9,000 บาท ร้อยละ 44.8 และมากกว่า 

9,000 บาท ขึน้ไป ร้อยละ 3.7 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง   

  (n=165) 

ลักษณะทางประชากร ร้อยละ จำนวน (คน) ลักษณะทางประชากร ร้อยละ จำนวน (คน) 
      

เพศ   ชั้นปีที่กำลังศึกษา   

ชาย 52.7 (87) ชั้นปีที่ 1 58.2 (96) 

หญงิ 47.3 (78) ชั้นปีที่ 2 41.8 (69) 
      

 อายุ        คณะ   

      18 ปี และต่ำกวา่ 12.1 (20) บรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27.3 (45) 

      19-20 ป ี 86.1 (142) วิศวกรรมศาสตร์ 54.5 (90) 

      21 ปี ขึน้ไป 1.8 (3) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 18.2 (30) 
      

     สาขาวิชา        รายได้ต่อเดือน (จากผู้ปกครองและรายได้เสริม)   

การบัญช ี 18.8 (31) ต่ำกว่า 6,000 บาท 51.5 (85) 

การท่องเที่ยวและการบรกิาร 8.5 (14) 6,000 – 9,000 บาท 44.8 (74) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 20.0 (33) มากกว่า 9,000 บาท ขึน้ไป 3.7 (6) 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 21.8 (36)    

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12.7 (21)    

เทคโนโลยสีารสนเทศ 18.2 (30)    
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 

1) ภาวะน้ำหนักเกินของนักศกึษาทีเ่รียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ตาก 

พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โดยรวมแล้วนักศึกษามีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยเท่ากับ 23.28 ซึ่งอยู่ในระดับ

ภาวะน้ำหนักเกิน (มากกว่า 23.00 กก./ตร.ม.) และพบว่ามีนักศึกษารวมร้อยละ 51.5 มีภาวะน้ำหนักเกินค่าเฉลี่ยดัชนี

มวลกายระดับปกติ  โดยแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 44 คน และเพศหญิง จำนวน 41 คน  

เมื่อจำแนกตามรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายในระดับปกติสมส่วน (BMI 18.5-22.90) 

มากท่ีสุด ร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ ระดับน้ำหนักเกิน (BMI 23-24.90) ร้อยละ 35.2 ระดับอ้วนระดับ 1 (BMI 25-

29.90) ร้อยละ 13.9 ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ (BMI ต่ำกว่า 18.5) ร้อยละ 6.1 และระดับอ้วนระดับ 2 (BMI มากกว่า 30) 

ร้อยละ 2.4 ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 ดัชนมีวลกายของนักศกึษาท่ีเรียนในรายวชิากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

(n=165) 

ดัชนีมวลกาย 

เพศ 
ร้อยละ 

(จำนวน) 

ร้อยละของ

ภาวะน้ำหนัก 

(ชาย/หญิง) 
ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 18.5 (ต่ำกว่าเกณฑ์) (6) (4) 
6.1 

(10) 48.5 

(43/37) 
18.5-22.90 (ปกติสมส่วน) (37) (33) 

42.4 

(70) 

23-24.90 (น้ำหนกัเกิน) (31) (27) 
35.2 

(58) 

51.5 

(44/41) 
25-29.90 (อว้นระดับ 1) (11) (12) 

13.9 

(23) 

มากกว่า 30 (อ้วนระดับ 2) (2) (2) 
2.4 

(4) 

ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.89 23.67 23.28  
 

2) พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก 

พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มี

พฤตกิรรมสุขภาพในระดับนอ้ย โดยมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ย 5.44 คะแนน (นอ้ยกว่า 5.50 คะแนน หรือน้อย

กว่ารอ้ยละ 50) หรือ ร้อยละ 49.41 โดยเพศหญิง มคีะแนนเฉลี่ย 51.97 และเพศชาย มคีะแนนเฉลี่ย 46.45  

สำหรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติผ่านเกณฑ์นอ้ยท่ีสุด (น้อยกว่าร้อยละ 50) คือ การไม่ดื่ม

เคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวาน ร้อยละ 14.74 การพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 20.46  และการไม่ปรุงรสเค็ม 

ร้อยละ 20.46 ตามลำดับ ส่วนพฤติกรรมสุขภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด (มากกว่า 9 คะแนน หรือ 

มากกว่าร้อยละ 76) คือ แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 91.01 ไม่ดื่มสุราในระดับอันตราย (ดื่มเบียร์มากกว่า 4 กป./
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

สุรามากกว่าคร่ึงแบน/วัน) ร้อยละ 82.51 และนอนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 79.95 ตามลำดับ ดัง

ตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

(n=165) 

พฤติกรรมสุขภาพ 
เพศ 

รวมเฉลี่ย 
แปลผล

พฤติกรรม ชาย หญิง 

กินผักวันละ 5 ทัพพีต่อวัน 24.24 29.79 27.02 น้อย 

ไม่เติมเคร่ืองปรุงรสเค็ม 20.17 22.83 21.50 น้อย 

ไม่ดื่มเคร่ืองดืม่รสหวาน 15.07 14.41 14.74 น้อย 

กิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 นาที/วัน และทำ 5วัน/สัปดาห์ 38.19 35.34 36.77 น้อย 

ไม่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (มกีารนั่งหรือเอนกายเฉยๆ ไม่ถงึ 2 ชั่วโมง/วัน) 45.85 42. 75 42.8 น้อย 

นอนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ชั่วโมงต่อวัน 78.24 81. 65 79.95 มาก 

แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน 86.64 95.37 91.01 มาก 

แปรงฟันก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที 51.56 62.69 57.13 ปานกลาง 

พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 16.24 24.67 20.46 น้อย 

ไม่สูบบุหร่ี 62.24 95.14 78.69 มาก 

ไม่ดื่มสุรา **ในระดับอันตราย (ด่ืมเบียร์มากกว่า 4 กป./สุรามากกว่าครึ่งแบน/วนั) 75.54 89.47 82.51 มาก 

รวมทุกด้าน 

(คะแนน) 

46.63 

(5.13) 

52.19 

(5.74) 

49.41 

(5.44) 
น้อย 

 

3) เพื่อศึกษาภาวะน้ำหนักเกินภายหลังจากการปรับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนใน

รายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

ด้านภาวะน้ำหนักเกนิ พบว่า โดยรวมแล้วนักศึกษามีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยเท่ากับ 22.88 ซึ่งอยู่

ในระดับภาวะน้ำหนักปกติ (18.5-22.90 กก./ตร.ม.) จากเดิมท่ีมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 23.28 ซึ่งอยู่ในระดับภาวะ

นำ้หนักเกิน (มากกว่า 23.00 กก./ตร.ม.) และพบว่ามนีักศึกษารวมร้อยละ 45.4 มภีาวะน้ำหนักเกินค่าเฉลี่ยดัชนีมวล

กายระดับปกติ ซึ่งถือว่ามีจำนวนลดลงจากการวัดค่าดัชนีมวลกายคร้ังแรก ร้อยละ 6.1 ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที ่4 เปรียบเทียบดัชนีมวลกายของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

(n=165) 

ดัชนีมวลกาย 

ก่อน หลัง 

เพศ ร้อยละ

(จำนวน) 

ร้อยละของ

ภาวะน้ำหนัก 

(ชาย/หญิง) 

เพศ ร้อยละ

(จำนวน) 

ร้อยละของ

ภาวะน้ำหนัก 

(ชาย/หญิง) ชาย หญิง ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 18.5 (ต่ำกวา่เกณฑ์) (6) (4) 
6.1 

(10) 48.5 

(43/37) 

(5) (4) 
5.5 

(9) 54.6 

(90) 
18.5-22.90 (ปกติสมส่วน) (37) (33) 

42.4 

(70) 
(44) (37) 

49.1 

(81) 

23-24.90 (น้ำหนกัเกิน) (31) (27) 
35.2 

(58) 

51.5 

(44/41) 
(27) (26) 

32.1 

(53) 

45.4 

(75) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

25-29.90 (อ้วนระดับ 1) (11) (12) 
13.9 

(23) 
(10) (9) 

11.5 

(19) 

มากกว่า 30 (อ้วนระดับ 2) (2) (2) 
2.4 

(4) 
(1) (2) 

1.8 

(3) 

ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.89 23.67 23.28  22.71 23.05 22.88  
 

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ภายหลังจากการให้ความรู้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ นักศึกษาท่ีมี

พฤตกิรรมสุขภาพในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนพฤตกิรรมสุขภาพเฉลี่ย 5.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.44 (5.50-

8.25 คะแนน, ร้อยละ 50-75) ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มของพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้น ร้อยละ 3.03 โดยพบว่าเพศหญิง  

มคีะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น รอ้ยละ 4.14 ซึ่งมากกว่าเพศชายท่ีมคีะแนนเฉลีย่ดีขึ้น ร้อยละ 2.10  

สำหรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีนักศึกษาปฏิบัติผ่านเกณฑ์น้อยท่ีสุดและมากท่ีสุดในแต่ละด้านยังคงไม่

เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก

ได้แก่ ไม่มีพฤตกิรรมเนอืยนิ่ง (มีการนั่งหรือเอนกายเฉยๆ ไม่ถึง 2 ชั่วโมง/วัน) เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.10 มีกิจกรรมทางกาย

มากกว่าหรือเท่ากับ 30 นาที/วัน และทำ 5วัน/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 และแปรงฟันก่อนนอนทุกวันนานอย่าง

น้อย 2 นาที) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 และพบว่ามีด้านท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงลดลง 2 ด้าน คือ ไม่สูบบุหร่ี 

ลดลงร้อยละ 0.86 และนอนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ช่ัวโมงต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.23 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่  5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

(n=165) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 

ก่อน หลัง 

เพศ 
รวมเฉลี่ย 

แปลผล

พฤติกรรม 

เพศ 
รวมเฉลี่ย 

แปลผล

พฤติกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง 

กินผักวันละ 5 ทัพพีต่อวัน 24.24 29.79 27.02 น้อย 25.35 30.33 27.84 น้อย 

ไม่เติมเคร่ืองปรุงรสเค็ม 20.17 22.83 21.50 น้อย 22.24 25.75 23.00 น้อย 

ไม่ดืม่เคร่ืองดืม่รสหวาน 15.07 14.41 14.74 น้อย 17.22 16.27 16.75 น้อย 

กิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากบั 30 นาที/วนั และทำ 5วัน/สัปดาห์ 38.19 35.34 36.77 น้อย 45.57 40.85 43.21 น้อย 

ไม่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (มีการนั่งหรือเอนกายเฉยๆ ไม่ถึง 2 ชั่วโมง/วัน) 45.85 42. 75 42.8 น้อย 51.44 48.36 49.90 น้อย 

นอนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ชั่วโมงต่อวัน 78.24 81. 65 79.95 มาก 77.87 81.56 79.72 มาก 

แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน 86.64 95.37 91.01 มาก 88.54 97.67 93.11 มาก 

แปรงฟันก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที 51.56 62.69 57.13 ปานกลาง 53.24 67.54 60.39 ปานกลาง 

พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 16.24 24.67 20.46 น้อย 17.14 25.65 21.40 น้อย 

ไม่สูบบุหร่ี 62.24 95.14 78.69 มาก 60.52 95.14 77.83 มาก 

ไม่ดื่มสุรา **ในระดับอันตราย (ดื่มเบียร์มากกว่า 4 กป./สุรามากกว่าครึ่งแบน/วัน) 75.54 89.47 82.51 มาก 76.87 90.53 83.70 มาก 

รวมทุกด้าน 

(คะแนน) 

46.63 

(5.13) 

52.19 

(5.74) 

49.41 

(5.44) 
น้อย 

48.73 

(5.60) 

56.33 

(6.94) 

52.44 

(5.77) 
ปานกลาง 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก” สามารถอภปิรายผล ได้ดังนี้ 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ 19-20 ปี คณะท่ีศึกษาคือ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ีกำลังศึกษาคือ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาท่ีศึกษา คือ วศิวกรรมเคร่ืองกล และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ

เดือน (จากผู้ปกครองและรายได้เสริม) ต่ำกว่า 6,000 บาท ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ นักศึกษามักจะมีการลงทะเบียนเรียน

ตามโปรแกรมท่ีหลักสูตรกำหนดเอาไว้ ซึ่งในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 มีหลักสูตรท่ีจัดรายวิชากิจกรรม

เพื่อสุขภาพ ให้นักศึกษาเรียน มี 5 กลุ่ม คือ วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การบัญชี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ และสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ (ดังกลุ่มตัวอย่าง) 

และส่วนใหญ่นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะมีนักศึกษาชายมากกว่า นอกจากนี้รายวิชา

กิจกรรมเพื่อสุขภาพจัดเป็นวิชากลุ่มพื้นฐาน ส่วนใหญ่จึงเป็นนักศึกษาชั้นปีต้นๆ เลือกเรียนมากกว่า  ส่วนด้านการมี

รายได้ต่อเดือน (จากผู้ปกครองและรายได้เสริม) ที่ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 6,000 บาท นั้น เนื่องจากนักศึกษาส่วน

ใหญ่อยู่ในวัยท่ีกำลังศึกษาเล่าเรียนจึงมีการพึ่งพารายได้จากผู้ปกครองเป็นหลัก อาจมีบางรายมีการทำงานเพื่อหา

รายได้เสริมบ้าง จึงทำให้ภาพรวมของรายได้ค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับ นัชชา ยันติ และกริช เรืองไชย (2564) ท่ี

ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะน้ำหนักเกินในนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

พบว่านักศกึษาส่วนใหญ่มรีายได้ค่อนข้างนอ้ย (ต่ำกว่า 10,000 บาท) เช่นกัน  

1) ภาวะน้ำหนักเกนิของนักศกึษาทีเ่รียนในรายวิชากจิกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ตาก 

พบว่า นักศึกษาที่เรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน เฉลี่ยเท่ากับ 23.28 

(มากกว่า 23.00 กก./ตร.ม.) และพบว่ามีนักศึกษารวมร้อยละ 51.5 มีภาวะน้ำหนักเกินค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายระดับปกติ 

โดยแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 44 คน (ร้อยละ 50.6 ของนักศึกษาชาย) และเพศหญิง จำนวน 41 คน (ร้อยละ 52.6 ของ

นักศึกษาหญิง) ซึ่งแมว้่านักศกึษาจะมภีาวะนำ้หนักเกินมาตรฐานท่ีเหมาะสมแต่ค่าเฉลี่ยยังเกินไม่มากนัก ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับการศกึษาของหลายท่าน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้นักศึกษามี

กิจกรรมทางกายลดลง และในปัจจุบันนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มมากขึ้น เช่น การรับประทาน

อาหารแบบบุฟเฟต์ รวมถึงการใช้เวลาในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ กฤชกันทร สุวรรณพันธ์ุ ปิยธิดา อุ

ประ และสุกัญญา ฆารสินธ์ุ (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกินของนักศกึษาในวิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักศกึษามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มมากขึ้นท้ังด้านการบริโภค

และการใช้สื่อออนไลน์เช่นกัน และจากผลการศึกษาสถานการณ์ภาวะน้ำหนักเกินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก

รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2557 ท่ีพบว่า ภาวะน้ำหนักเกินหรืออว้นใน

กลุ่มอายุ 15–29 ปี อยู่ท่ี ร้อยละ 25.60 โดยพบในเพศชายร้อยละ 25.80 และในเพศหญิงร้อยละ 25.30 เมื่อเปรียบเทียบ

กับการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2552 พบว่ามอีัตราความชุกท่ีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ

กลุ่มอื่นๆ (วชิัย เอกพลากร, 2557) ซึ่งมแีนวโนม้เพิ่มมากขึน้อกีด้วย 

เมื่อจำแนกตามรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายในระดับปกติสมส่วน (BMI 18.5-22.90) มาก

ท่ีสุด ร้อยละ 42.4 สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤชกันทร สุวรรณพันธ์ุ ปิยธิดา อุประ และสุกัญญา ฆารสินธ์ุ (2563) 

หรือการศึกษาของ ฉัตรณรงค์ พุฒทอง ภูดิท เตชาติวัฒน์ และปัทมา สุพรรณกุล (2558) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าดัชนีมวลกายกับคุณภาพชีวิตของนิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นักศึกษาส่วน
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ใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายในระดับปกติสมส่วน (BMI 18.5-22.90) มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันจากผลการวิจัย

ท่ีพบว่า นักศกึษาท่ีเรียนในรายวชิากิจกรรมเพื่อสุขภาพ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างนี้มีระดับนำ้หนักเกิน (BMI 23-24.90) ร้อยละ 

35.2 ซึ่งเป็นระดับท่ีพบมากรองลงมานั้น ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นท่ีกล่าวมาซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่า 

นักศึกษาจะมีน้ำหนักดัชนีมวลกายในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ (BMI ต่ำกว่า 18.5) มากเป็นลำดับท่ีสอง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อท่ีผ่านมาทำให้ขากการมีกิจกรรมทางกายไปกว่า 2 ปี และพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร ตลอดจนพฤตกิรรมการใชส้ื่อออนไลน์ท่ีเพิ่มขึน้ดังท่ีกล่าวมา อาจส่งผลให้มีแนวโนม้การพบผลการวจิัย

ท่ีนักศกึษามเีกณฑ์ดัชนมีวลกายเพิ่มมากขึ้น 

2) พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก 

พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มี

พฤติกรรมสุขภาพในระดับน้อย ร้อยละ 49.41 มีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ย 5.44 สอดคล้องกับการศึกษาของ 

กฤชกันทร สุวรรณพันธ์ุ, ปิยธิดา อุประ และสุกัญญา ฆารสินธ์ุ (2563) ที่พบว่าในภาพรวมนักศึกษาในวิทยาลัยการ

สาธารณสุขสริินธร จังหวัดขอนแก่น มีพฤตกิรรมด้านสุขภาพในระดับนอ้ยกว่าเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 

ผลการวจิัยพบว่า นักศึกษาเพศหญิง มคีะแนนเฉลี่ยด้านสุขภาพ ร้อยละ 51.97 (ระดับปานกลาง) สูงกว่านักศกึษาเพศ

ชายท่ีมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 46.45 (ระดับน้อย) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษาเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความสนใจด้าน

สุขภาพ ความสวย ความงาม มากกว่า จึงมคีวามพยายามในการควบคุมรูปร่างและน้ำหนักตัวมากกว่าเพศชาย 

สำหรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัตผิ่านเกณฑ์น้อยท่ีสุด 3 ลำดับแรก คือ การไม่ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี

รสหวาน ร้อยละ 14.74 การพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 20.46 และการไม่ปรุงรสเค็ม ร้อยละ 20.46 นั้น 

สอดคล้องกับ สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ ภัทร ยันตรกร และ ธัชกร พุกกะมาน (2560) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ การรับประทาน

อาหารไม่ครบ 3 มื้อ และในนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารมื้อเช้า การเติมน้ำตาลและน้ำปลาเพื่อเพิ่มรสชาติ

อาหารมากเกินไป น้ำอัดลม และอาหารจานด่วน และขนมกรุบกรอบ/ขบเคี้ยว ซึ่ งจะส่งผลต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ และอุบล จันทร์เพชร (2562) เช่นกัน ท่ีพบว่า กลุ่มบุคคลท่ีอายุตั้งแต่  

15-59 ปี ในเขตสุขภาพท่ี 5 มักชอบดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวาน และปรุงอาหารใส่รสเค็มเป็นส่วนมาก และเป็นด้านท่ี

หลีกเลี่ยงได้น้อยท่ีสุด และสอดคล้องกับ นันท์มนัส แย้มบุตร (2562) เช่นกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีรส

หวาน เช่น ชา กาแฟ หรือนำ้หวานรสชาติต่าง ๆ มใีห้เลือกซื้อได้ง่ายและหลากหลาย ประกอบกับการดื่มของหวานจะชว่ยให้

ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้ เมื่อมีความเครียดจากการทำงานก็เป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความอยากรับประทานเครื่องดื่มหวาน

เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนั้นในการรับประทานอาหารของคนไทย ชอบมีการปรุงรสให้ถูกปาก ท้ังหวาน เค็ม เผ็ด หรือเปร้ียว 

ดังนั้นเวลารับประทานอาหารจึงมักปรุงรสเค็มเพิ่มตามไปด้วยเสมอ ซึ่งการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวาน และการรับประทาน

อาหารเค็มนัน้อาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมาได้  

ส่วนพฤตกิรรมสุขภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏบัิติผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ร้อยละ 91.01 

และไม่ดื่มสุราในระดับอันตราย (ดื่มเบียร์มากกว่า 4 กป./สุรามากกว่าครึ่งแบน/วัน) ร้อยละ 82.51 นั้น สอดคล้องกับ  

นันท์มนัส แย้มบุตร (2562) และการศึกษาของ ศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ และอุบล จันทร์เพชร (2562) ท่ีพบว่า พฤติกรรม

เหล่านี้ เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลท่ีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป สามารถจัดการและหลีกเลียงได้ในสัดส่วนท่ีสูงเป็นลำดับต้น ๆ 

เช่นกัน เนื่องจากประการแรกนั้น การแปรงฟันก่อนนอนเป็นกิจวัตรท่ีทุกคนทำเป็นประจำท่ัวไป จึงทำได้ไม่ยาก 

นอกจากนั้นด้านการไม่ดื่มสุราในระดับอันตรายเกินไป เป็นเร่ืองท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติให้อยู่ในกฎท่ีมีข้อห้ามด้านการดื่ม

สุราในสถานศกึษาอยู่แล้ว และส่วนมากนักศกึษาส่วนใหญ่ได้ใชเ้วลาในการศึกษาในมหาวทิยาลัยฯ หรือบางรายอาจอาศัย
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

อยู่ในหอพักของมหาวทิยาลัยฯ จึงไม่สามารถดื่มสุราได้มากนัก อย่างไรก็ตามในรายของนักศึกษาท่ีมีการดื่มสุรามากกว่า

ระดับปรกตินั้น อาจมีแนวโน้มต่อดัชนีมวลกายและพฤติกรรมสุขภาพได้มากขึ้น โดยนักศึกษาท่ีดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสม

ของแอลกอฮอล์มีโอกาสเกิดภาวะน้ำหนักเกินเป็น 2.17 เท่า ของนักศึกษาท่ีไม่ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

(กฤชกันทร สุวรรณพันธ์ุ และคณะ, 2563) ทั้งนี้เนื่องจากเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ เป็น

เครื่องดื่มท่ีให้พลังงานสูงพอ ๆ กับการรับประทานอาหารมื้อใหญ่ ๆ ซึ่งนักศึกษาท่ีดื่มมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ จะได้รับ

พลังงานเท่ากับไขมัน 6.74–14.83 กิโลกรัม/ปี (Battista & Leatherdale, 2017 อ้างใน กฤชกันทร สุวรรณพันธ์ุ และคณะ, 

2563) ซึ่งโดยปกติผู้ท่ีดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็มักมีการรับประทานอาหารอย่างอื่นเป็นกับแกล้ม

จำนวนมาก ดังนัน้จึงเป็นสาเหตุท่ีทำให้อ้วนหรือนำ้หนักเกินได้ 

ส่วนพฤติกรรมสุขภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด เป็นลำดับท่ี 3 คือ ด้านนอนมากกว่าหรือ

เท่ากับ 7 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 79.95 นั้น อาจมีความแตกต่างจากผลการวิจัยของ นันท์มนัส แย้มบุตร (2562) และ

การศึกษาของ ศริิลักษณ์ ขณะฤกษ์ และอุบล จันทร์เพชร (2562) ท่ีพบว่า พฤติกรรมด้านการนอนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 

ชั่วโมงต่อวันของบุคคลท่ีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป แม้จะมีสัดส่วนท่ีมากแต่ไม่ติดกลุ่ม 3 ลำดับแรก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างท่ีอาจมีความแตกต่างกัน โดยผลการวิจัยท่ีนำมาอ้างอิงนั้นใช้สัดส่วนของประชากรตั้งแต่อายุ 

15-59 ปี เป็นหลัก แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยกว่าคือ ไม่เกินระดับ 25 ปี จึงอาจพบว่ามีการ

ปฏิบัติตนในพฤติกรรมการนอนมากกว่า ซึ่งช่วงวันของนักศึกษาท่ีมีภารกิจหลักด้านการศึกษาเล่าเรียนอาจจะยังมีเวลา

ว่างมากกว่าช่วงวัยทำงานจึงทำให้มีโอกาสในการพักผ่อนอย่างเพียงพอมากกว่า  

3) ภาวะน้ำหนักเกินภายหลังจากการปรับพฤตกิรรมสุขภาพของนักศกึษาที่เรียนในรายวิชากิจกรรม

เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

ด้านภาวะน้ำหนักเกิน พบว่า ภายหลังจากท่ีประวัดผลคร้ังแรกในระยะเวลา 3 เดือน โดยรวมแล้วนักศึกษา

มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในระดับภาวะน้ำหนักปกติ เฉลี่ยเท่ากับ 22.88 ซึ่งลดลงจากเดิมท่ีมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 

23.28 ซึ่งอยู่ในระดับภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการให้ความรู้ในรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

เพื่อสุขภาพให้นักศึกษาตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น และในรายวิชามีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา

ได้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์ จึงอาจส่งผลต่อน้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกายทำให้มีค่าท่ีลดลง สอดคล้องกับ

การศึกษาของ กฤชกันทร สุวรรณพันธ์ุ ปิยธิดา อุประ และสุกัญญา ฆารสินธ์ุ (2563) หรือการศึกษาของ ฉตัรณรงค์ พุฒ

ทอง ภูดิท เตชาติวัฒน์ และปัทมา สุพรรณกุล (2558) ซึ่งพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่มคี่าดัชนมีวลกายในระดับปกตสิมส่วน 

(BMI 18.5-22.90) มากที่สุด และการศึกษาของ ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา และ พรพิไล เติมสินสวัสด ิ์ (2560) ท่ีศึกษา

ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า 

นักศึกษาและบุคคลากรส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายในระดับปกติเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อนักศึกษาได้ศึกษา

ความรู้และหันมาใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึน้ก็จะมีส่วนสำคัญท่ีทำให้นักศกึษาใส่ใจดูแลตนเองและสามารถปรับภาวะนำ้หนัก

ของตนเองให้เหมาสมเพิ่มขึน้ได้ ดังเชน่นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีค่าดชันมีวลกายดี

ขึน้หลังจากท่ีได้ศึกษาความรู้ดา้นสุขภาพมากขึน้ด้วย  

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ภายหลังจากการให้ความรู้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ นักศึกษาท่ีมี

พฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพเฉลี่ย 5.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.44 ซึ่งถือว่ามี

แนวโน้มของพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้น (ร้อยละ 3.03) ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรณรงค์ พุฒทอง ภูดิท เตชาติวัฒน์ และปัทมา 

สุพรรณกุล (2558) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนมีวลกายกับคุณภาพชวีติของนสิิตชัน้ปีท่ี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดูแล
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

สุขภาพและปรับพฤตกิรรมสุขภาพใหด้ีขึ้น ท้ังนี้จากผลการศกึษาท่ีพบว่ามแีนวโนม้ของพฤตกิรรมสุขภาพท่ีดขีึน้เพยีงเล็กนอ้ย

นัน้ อาจเป็นเพราะระยะเวลาในการศกึษาคร้ังนี้ใชเ้วลาในการวัดผลของการปรับพฤติกรรมสุขภาพไม่มากนัก (3 เดอืน) จึงทำ

ให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากนี้ยังพบว่าเพศหญิง มคีะแนนเฉลี่ยของพฤตกิรรมสุขภาพดีขึ้น ร้อยละ 4.14 ซึ่ง

มากกว่าเพศชายท่ีมีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้น ร้อยละ 2.10 ก็สอดคล้องกับผลการศึกษาตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพศ

หญิงมคีวามใส่ใจด้านสุขภาพมากกว่าเพศชาย เมื่อได้รับความรู้จึงนำไปปรับใชเ้พื่อพัฒนาสุขภาพของตนเองมากกว่า 

ลำดับของพฤติกรรมสุขภาพท่ีนักศึกษาปฏิบัติผ่านเกณฑ์น้อยท่ีสุดและมากท่ีสุดในแต่ละด้านยังคงไม่

เปลี่ยนแปลงนัน้ อาจเป็นเพราะการวัดผลการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้อาจใช้เวลาเพยีง 3 เดือนเท่านัน้ และพฤตกิรรมบางอย่าง

นักศึกษาได้กระทำเป็นประจำจึงเกิดความเคยชินอยู่แล้ว แม้ว่าจะได้รับความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นจึงอาจมีผลการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ด้านเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามมีจะมีลำดับท่ีไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็พบว่าแต่ละด้านมีคะแนน

เพิ่มมากขึ้นจึงถือว่าเป็นแนวโน้มท่ีดี ซึ่งพบว่า ด้านท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากที่สุดคือ ไม่มีพฤติกรรม

เนือยนิ่ง (มีการนั่งหรือเอนกายเฉยๆ ไม่ถึง 2 ชั่วโมง/วัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.10 รองลงมาคือ มีกิจกรรมทางกายมากกว่า

หรือเท่ากับ 30 นาที/วัน และทำ 5วัน/สัปดาห์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.44 นั้น ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมมากท่ีสุดอาจเป็น

เพราะในช่วงระยะเวลาของการเก็บข้อมูล (3-4 เดือน) เป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาทำให้นักศึกษาต้องออกมาทำกิจกรรม

ต่างๆ ท้ังการเรียนและนันทนาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่าช่วงปิดภาคการศึกษา นอกจากนั้นใน

รายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งนอกจากให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้วยังมีการให้นักศึกษาทำกิจกรรมการออกกำลังกายใน

ลักษณะต่างๆ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจึงมีกิจกรรมในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ส่วนด้านท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลง

ลดลง 2 ด้าน คือ ไม่สูบบุหร่ี ลดลงร้อยละ 0.86 นั้นอาจเป็นเพราะนักศึกษาบางรายท่ีมีการสูบบุหร่ีอยู่แล้ว ยังคงไม่

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านนี้และมีแนวโน้มท่ีจะมีเพื่อนเพศชายบางรายทดลองสูบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจเป็นเพราะการ

พบปะเพื่อนฝูงนั้นมีการชักชวนให้ทดลองสูบในบางราย สอดคล้องกับ นันท์มนัส แย้มบุตร (2562) ท่ีพบว่าเพศชายมี

แนวโน้มของการสูบบุหร่ีมากกว่าเพศหญิงเช่นกัน และด้านการนอนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ชั่วโมงต่อวัน ลดลงร้อยละ 

0.23 นั้น อาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงของการเปิดภาคการศึกษาจึงทำให้นักศึกษาท่ีมีวิชาท่ีมีตารางเรียนเช้า และต้องมี

กิจกรรมต่างๆ ทำเพิ่มมากขึน้นักศกึษาจึงอาจมเีวลาพักผ่อนนอนหลับลดลงบ้างในบางรายเช่นกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง “ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก” สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้ดังน้ี 

1) จากการศกึษาพบว่านักศึกษาที่เรียนในรายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มภาวะน้ำหนักเกิน 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรมกีารกำหนดนโยบายและวางแผนในการสนับสนุนให้นักศกึษามีการปฏิบัตพิฤติกรรมสร้าง

เสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม ท้ังกิจกรรมทางกายและโภชนาการ เช่น จัดให้มวีันในการทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน การผลักดันการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี (นอกจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

ก่อนเข้าเรียน) หรือจัดการอบรมความรู้และทักษะการออกกำลังกายและโภชนาการท่ีถูกต้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

นักศกึษามแีรงผลักดันและเกิดพฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมต่อไป 

2. นำแนวทางการศกึษาคร้ังนี้ไปขยายขอบเขตการศึกษาให้คลอบคลุมในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทราบขอ้มูล

ของนักศึกษาทุกกลุ่ม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุง พัฒนา และวางแนวทางเพื่อส่งเสริมด้านพฤติกรรมสุขภาพของ

นักศกึษาต่อไปได้ 
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Effective communication methods in the organization of  

Nakhon Si Thammarat Province 
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บทคัดย่อ 
 การสื่อสารเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญมากในองค์กร จำเป็นสำหรับการสร้างความร่วมมือในการทำงานท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กรและมผีลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร สำหรับการวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) ศึกษารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร 2) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพใน

องค์กรท่ีต่างกัน 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 400 คน จากประชากรในสี่กลุ่มหน่วยงาน ๆ ละ 100 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 

ระดับ และวเิคราะหข์้อมลูโดยใชส้ถิตพิื้นฐาน ค่า F-Test แบบ Oneway ANOVA และการหาค่าสหสัมพันธ์ ผลการวจิัย

พบว่า 1) ประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 2) ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กรท่ีต่างกันจะมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ในบางรายการ 3) รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธภิาพตามประเภท

ขององค์กรสามลำดับแรก 3.1) หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Line, Facebook และการสื่อสารผ่าน

โครงการ/กิจกรรม  3.2) หน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Facebook, Line และ TikTok             

3.3) โรงเรียน ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Line, Facebook และ Website และ 3.4) มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการ

สื่อสารผ่าน Facebook, Line และ YouTube 4) รูปแบบการสื่อสารท่ีมคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพ

การสื่อสารจำนวน 6 รูปแบบ 
 

คำสำคัญ: รูปแบบการสื่อสาร, การสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, องค์กร 
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Abstract  
 Communication is a very important element in an organization. It is necessary for the cooperation in 

both internal and external organization and affects the performance of the organization. The aim of this research 

are: 1) To study effective communication of organizations 2) To compare effective communication in different 

organizations 3) To find the relationship between communication methods and communication efficiency. A 

sample of 400 people from a population. Divided into 4 groups, 100 each, was assigned using a 5-level 

valuation scale questionnaire. Data were analyzed using basic statistics, F-Test oneway ANOVA and correlation. 

The results showed that 1) Communication efficiency of organizations in Nakhon Si Thammarat Province is overall 

in a high level, with a mean of 3.95 with a standard deviation of 0.95. 2) The comparison result of effective 

communication styles in different organizations were significantly different at the .05 level. in some lists 3) The 

top 3 effective communication methods of organizations are 3.1) Government agencies communicate via Line, 

Facebook and communication through projects/activities. 3.2) Private sector agencies communicate via Facebook, 

Line and TikTok 3.3) School communicate via Line, Facebook and Website and 3.4) University communicate via 

Facebook, Line and YouTube 4) There were 6 communication methods correlated with communication efficiency. 
 

Keywords: Communication methods, Communication, Efficiency, Organization 
 

บทนำ 

การสื่อสาร มาจากคำภาษาลาติน (Communis) ซึ่ งหมายถึง “การแบ่งปัน” (Ezezue, 2008) ตาม

ความหมายของการแบ่งปันจะทำให้คนสามารถมีส่วนร่วมและร่วมมือกันได้ การสื่อสารเป็นกิจกรรมทางสังคมผ่าน

รูปแบบของการส่งสัญลักษณ์ท้ังในรูปแบบวาจาและอวัจนภาษาหรือเป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำ แต่แสดงออก

ดว้ยอากัปกิริยา ท่าทาง น้ำเสียง สายตา ภาษามือ สัญญาณ หรือการใชว้ัตถุ  

การสื่อสารเป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีจะทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ทุกองค์กรต้องพึ่งพาการสื่อสารใน

การทำงานขั้นพื้นฐานเพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แนวทางการพัฒนา กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ

ขั้นตอน งานบทบาทหน้าท่ี และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรไปยังผู้รับสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท้ังบุคลากรภายใน และ

หน่วยงานภายนอก โดยการสื่อสารนั้นสามารถสร้างหรือทำลายการดำรงอยู่ขององค์กรได้ ถ้าหากผู้รับสารไม่รับรู้

หรือเข้าใจตรงกันแล้วแนวทางการปฏิบัติก็จะไม่ตรงกัน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อรายได้ กำไร เกิดความไม่พอใจ      

หรือภาพลักษณ์ขององค์กรได้ ดังนั้นกลยุทธ์การสื่อสารท่ีดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรเพื่อความอยู่รอด         

การสื่อสารทำหน้าท่ีเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง    

เมื่อการสื่อสารทำไดไ้ม่ดไีม่มปีระสิทธิภาพจะทำให้ความขัดแย้งเกิดขึน้ได้  

ความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้ผู้คนสามารถสื่อสาร เรียนรู้ และรับข้อมูลข่าวสารท่ัวโลกได้อย่างไม่จำกัด 

ประหยัด และรวดเร็วมากขึ้น การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสื่อสารขององค์กรใน

ปัจจุบัน แต่ด้วยความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารส่งผลให้บุคลากร และองค์กร

จะต้องปรับตัว เลือก กลั่นกรอง และรับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วด้วยนี้ดว้ยเช่นกัน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้        

มีองค์กรท่ีหลากหลายท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกหน่วยงานได้ยึด
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หลักเกณฑ์การให้ผู้รับบริการต้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ และดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องอาศัยการสื่อสารองค์กรท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้างความ

เข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กรได้  

หน่วยงานท่ีมีคุณลักษณะและการดำเนินงานท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน

รูปแบบการสื่อสารท่ีนำมาใช้ในการสื่อสารย่อมแตกต่างกัน บางหน่วยงานใช้การติดต่อสื่อสารผ่านลายลักษณ์อักษร 

บางหน่วยงานใชแ้บบผสมผสานท้ังแบบลายลักษณ์และสื่อในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีการนำการสื่อสาร

ในรูปแบบออนไลน์เข้ามาเพื่อใช้ในการสื่อสารกันมากขึ้น จากความแตกต่างจากคุณลักษณะเหล่านี้ทำให้การสื่อสาร

ขององค์กรเกิดความล่าช้า และบุคลากรไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่าท่ีควร โดยเฉพาะกลุ่ม

บุคลากรรุ่นใหม่ไม่ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารทางสื่อสิ่งพมิพ์ เนน้ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ส่งผลให้

ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง  

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นช่องว่างในการศึกษาถึงประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยเฉพาะรูปแบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพในองค์กรท่ีมีคุณลักษณะและการดำเนินงานท่ีแตกต่างกัน เพื่อนำ

ผลการวิจัยและข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังนี้มาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับองค์กรในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.  ศกึษารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร 

2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กรท่ีต่างกัน  

3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิัย 

1. กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

 

ประเภทองค์กร 

- หน่วยงานภาครัฐ  

- หน่วยงานภาคเอกชน  

- โรงเรียน  

- มหาวทิยาลัย 

 

รูปแบบการสื่อสาร 

- สื่อสิ่งพมิพ ์ลายลกัษณ์อักษร  

- สื่อดัง้เดิม 

- สื่อสมัยใหม ่

ประสทิธิภาพการสื่อสาร 

- บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้รงิ 

 



232 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

2.  สมมตฐิานการวิจัย 

2.1 ประเภทองค์กรท่ีต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพต่างกัน 

2.2 รูปแบบการสื่อสารมคีวามสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ (เช่น อบต. อบจ. เทศบาล และอื่นๆ) หน่วยงาน

ภาคเอกชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของทาโร่ ยามา

เน่ (Yamane, 1973) จากกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจำนวนท่ีชัดเจน ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 5% 

ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีไดค้ือ 400 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามโควต้าองค์กร ๆ ละ 100 คน  

2. ขั้นตอนในการสรา้งเครื่องมอืและตรวจสอบคณุภาพ 

งานวจิัยในครัง้ท่ีใชเ้ครื่องมือ แบบสอบถาม โดยการดำเนนิการในการออกแบบเครื่องมือมขีั้นตอน ดังนี้  

2.1 ออกแบบเคร่ืองมือ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามท่ี

สร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของเร่ืองท่ีทำการวิจัยมากท่ีสุด ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามตาม

หลักการสร้างแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s five-point rating scale) และ

หลักการวเิคราะห์เครื่องมือในการวิจัย 

2.2 หาความสอดคล้อง โดยหาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC: 

Index of Consistency) กบัผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ท่ีมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร โดยค่าดัชนี

ความสอดคล้องของขอ้คำถามแต่ละข้อมคี่าเท่ากับ 1.00 

2.3 ทำทดลองใช้ (Tryout)  โดยนำแบบสอบถามท่ีออกแบบและผ่านการทำ IOC ไปใช้ทดสอบกับกลุ่มท่ี

ไม่ใช่เป้าหมาย จำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในภาษาท่ีใช้ของผู้ตอบแบบสอบถาม และทำการหาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) กับกลุ่มตัวแปรในแบบสอบถาม ด้วยการพิจารณาค่า Cronbach's Alpha : 

ค่าที่ได้คอื 0.918 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง แปลความว่า ชุดคำถามท่ีอยู่ในแบบสอบถามนี ้มีความน่าเชื่อถอื 

2.4 นำแบบสอบถามไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 400 คน ตามโควต้า

องค์กร ๆ ละ 100 คน 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

3.1 เกณฑ์ในการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษานี้มุ่งศึกษารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรในจังหวัดนครศรีธรรมราช    

โดยมกีลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 กลุ่มประกอบด้วย  

1) หน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบล ศาล

แขวง ทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช)  

2) หน่วยงานภาคเอกชน (บริษัทขนาดเล็ก)   

3) โรงเรียน (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศกึษาท้ังในเขตเมอืงและนอกเขต)  

4) มหาวทิยาลัย และใชว้ธีิการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 400 คน ตามโควตา้ องค์กร ๆ ละ 100 คน  
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3.2 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจัย 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจัยมี 2 ประเภท ดังนี ้ 

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอยา่งเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

2) แหล่งข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าจากหนังสือ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารตีพิมพ์จากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 

เพื่อออกแบบการศึกษาและสรา้งเคร่ืองมือการวจิัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทิี่ใช ้

นำข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างไปทำ Data Screening ก่อนทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ซึ่งสถิติท่ีใช้ใน

การวจิัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า

เอฟ (F-test) เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่ม และ ค่าสหสัมพันธ์เพยีร์สัน เพื่อดูความสัมพันธ์ของ

รูปแบบการสื่อสารมตี่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 

กำหนดเกณฑ์การแปลผลช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 102-103) 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ มีประสทิธิภาพในระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ มีประสิทธิภาพในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ มีประสิทธิภาพในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับนอ้ยท่ีสดุ 
 

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวนท้ังหมด 278 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.50  ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี จำนวน 176 คิดเป็นร้อยละ 44.00 ส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 รายละเอยีดข้อมูลดังตารางที่ 1 

2. รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 และเมื่อพิจารณาตามรายการพบว่า อันดับท่ี 1 คือ การสื่อสารผ่าน Line  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.662 รองลงมาคือ การสื่อสารผ่าน Facebook  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.674 และลำดับท่ีสามคือ การสื่อสารผ่าน 

YouTube  มคี่าเฉลี่ย 4.26 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.871 สำหรับรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับองค์กรในภาพรวม

น้อยท่ีสุดคือ การสื่อสารผ่าน สื่อวิทยุ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.088 

รายละเอยีดข้อมูลดังตารางที่ 2 

3. รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรแยกตามประเภทขององค์กร 1) หน่วยงานภาครัฐ 

ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Line, Facebook และการสื่อสารผ่านโครงการ/กิจกรรม 2) หน่วยงานภาคเอกชน 

ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Facebook, Line และ TikTok 3) โรงเรียน ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Line, Facebook 

และ Website และ 4) มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Facebook, Line และ YouTube รายละเอียดข้อมูล

ดังตารางที่ 3 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูล จำนวน (n=400) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 122 30.50 

หญิง 278 69.50 

อายุ   

20- 29 ปี 96 24.00 

30-39 ปี 176 44.00 

40- 49 ป ี 115 28.75 

50-59 ป ี 13 3.25 

ระดับการศกึษา   

ม.6/ปวช. 12 3.00 

ปวส. 41 10.25 

ปริญญาตรี 279 69.75 

สูงกว่าปริญญาตรี 68 17.00 
 

ตารางที่ 2 รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 

 

ค่า S.D. แปล

ความหมาย 

ลำดับ 

การสื่อสารผ่าน Line  4.59 0.662 มากที่สุด 1 

การสื่อสารผ่าน Facebook 4.54 0.674 มากที่สุด 2 

การสื่อสารผ่าน YouTube  4.26 0.871 มาก 3 

การสื่อสารผ่าน E-mail  4.23 0.916 มาก 4 

การสื่อสารผ่านโครงการ/กิจกรรม  4.15 0.893 มาก 5 

การสื่อสารผ่าน Website  4.11 0.942 มาก 6 

การสื่อสารผ่าน TikTok  4.04 1.024 มาก 7 

การสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.94 0.988 มาก 8 

การสื่อสารผ่านสื่อบุคคล เช่น ผู้มีช่ือเสียง 

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  

3.93 0.922 มาก 9 

การสื่อสารผ่าน Instagram  3.92 1.062 มาก 10 

การสื่อสารผ่าน Infographic 3.90 0.977 มาก 11 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 2 รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

รูปแบบการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปล

ความหมาย 

ลำดับ 

การสื่อสารผ่าน Fanpage  3.90 0.984 มาก 12 

การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ 3.84 1.039 มาก 13 

การสื่อสารผ่านเสียงตามสาย 3.80 1.098 มาก 14 

การสื่อสารผ่านหนังสือธุรการ/จดหมาย  3.73 0.931 มาก 15 

การสื่อสารผ่าน Twitter 3.66 1.071 มาก 16 

การสื่อสารผ่าน SMS  3.66 1.08 มาก 17 

การสื่อสารผ่านบทสัมภาษณ์   3.64 0.912 มาก 18 

การสื่อสารผ่านวารสาร/บทความ  3.61 0.954 มาก 19 

การสื่อสารผ่านสื่อวิทย ุ 3.60 1.088 มาก 20 

เฉลี่ยรวม 3.95 0.95 มาก  

 

ตารางที่ 3 รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพแยกตามประเภทองค์กร 

ข้อมลู 

หน่วยงาน

ภาครัฐ  

หน่วยงาน

ภาคเอกชน  

โรงเรียน มหาวทิยาลัย 

ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า 

S.D. 

ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า 

S.D. 

ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า 

S.D. 

ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า 

S.D. 

1. การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์  3.65 1.184 3.64 1.124 4.12 .742 3.96 .984 

2. การสื่อสารผ่านสื่อวิทย ุ 3.63 1.089 3.57 1.183 3.68 1.062 3.51 1.020 

3. การสื่อสารผ่านบอร์ด

ประชาสัมพันธ์  

4.05 .892 3.63 1.186 4.16 .873 3.93 .902 

4. การสื่อสารผ่านเสียงตามสาย  4.22 1.001 3.26 1.194 4.09 .975 3.65 .947 

5. การสื่อสารผ่าน Infographic  3.76 .976 3.82 1.140 4.08 .825 3.93 .924 

6. การสื่อสารผ่าน Twitter  3.29 1.149 3.79 1.076 3.69 1.051 3.88 .913 

7. การสื่อสารผ่าน Facebook  4.372 .800 4.811 .394 4.452 .730 4.551 .626 

8. การสื่อสารผ่าน Instagram  3.60 1.155 4.07 1.103 3.83 .975 4.17 .922 

9. การสือ่สารผ่าน TikTok  3.64 1.115 4.443 .795 3.78 1.001 4.29 .946 

10. การสื่อสารผ่าน YouTube  4.09 1.006 4.36 .811 4.29 .820 4.303 .823 

11. การสื่อสารผ่าน Line  4.721 .653 4.612 .634 4.551 .657 4.472 .688 

12. การสือ่สารผ่านE-mail  4.24 1.055 4.12 .967 4.27 .851 4.29 .769 

13. การสื่อสารผ่าน Website  4.25 .957 3.86 1.054 4.343 .768 3.98 .899 

14. การสื่อสารผ่าน Fanpage  3.70 1.096 3.98 1.025 3.95 .903 3.99 .882 

15. การสื่อสารผ่าน SMS  3.47 1.201 3.48 1.193 3.79 .924 3.91 .911 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที ่3 รูปแบบการสื่อสารท่ีมปีระสิทธิภาพแยกตามประเภทองค์กร (ต่อ) 

ข้อมูล 

หน่วยงาน

ภาครัฐ  

หน่วยงาน

ภาคเอกชน  

โรงเรียน มหาวทิยาลัย 

ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า 

S.D. 

ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า 

S.D. 

ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า 

S.D. 

ค่า 

เฉลี่ย 

ค่า 

S.D. 

16. การสื่อสารผ่านสื่อบุคคล เช่น ผู้มี

ชื่อเสียง ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  

3.95 1.029 3.89 1.004 4.02 .816 3.85 .821 

17. การสือ่สารผ่านวารสาร/บทความ  3.33 .943 3.46 .989 3.92 .800 3.73 .973 

18. การสื่อสารผ่านบทสัมภาษณ ์  3.43 .924 3.52 .937 3.87 .774 3.76 .944 

19. การสื่อสารผ่านหนังสอืธุรการ/

จดหมาย  

3.58 .997 3.52 .937 3.90 .785 3.90 .937 

20. การสื่อสารผ่านโครงการ/

กจิกรรม  

4.313 .929 3.88 .988 4.28 .830 4.15 .757 

เฉลี่ยรวม 3.92 1.01 4.01 0.94 4.11 0.85 4.09 0.86 

หมายเหตุ : เลขยกกำลัง 1,  2 และ 3  หมายถึง การแสดงลำดับการเลือกตามลำดับ 1, 2 และ 3 เมื่อแยกตาม

ประเภทขององค์กร (แสดงเพยีง 3 ลำดับแรกเท่านั้น) 
 

4. การทดสอบสมมติฐานว่า องค์กร (ตัวแปรต้น) ที่แตกต่างกัน มีผลต่อรูปแบบการสื่อสาร (ตัวแปรตาม)     

ท่ีมีประสิทธิภาพต่างกันหรือไม่ โดยพิจารณาค่า Sig. ต่ำกว่า 0.05 พบว่ามีองค์กรท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

รูปแบบการสื่อสารท่ีแตกต่างกันจำนวน 13 รายการ รายละเอียดขอ้มูล ดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการสือ่สาร จำแนกตามองค์กร 

รูปแบบการสื่อสาร 
แหลง่ความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1. การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์   ระหว่างกลุ่ม 16.888 3 5.629 5.382 .001 

ภายในกลุ่ม 414.190 396 1.046 
  

รวม 431.078 399 
   

2. การสื่อสารผ่านสื่อวิทย ุ  ระหว่างกลุ่ม 1.628 3 .543 .457 .713 

ภายในกลุ่ม 470.570 396 1.188 
  

รวม 472.198 399 
   

3. การสื่อสารผ่านบอร์ด

ประชาสัมพันธ์   

ระหว่างกลุ่ม 15.668 3 5.223 5.530 .001 

ภายในกลุ่ม 374.010 396 .944 
  

รวม 389.678 399 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการสือ่สาร จำแนกตามองค์กร (ต่อ) 

รูปแบบการสื่อสาร 
แหลง่ความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

4. การสือ่สารผ่านเสียงตามสาย   ระหว่างกลุ่ม 57.450 3 19.150 17.913 .000 

ภายในกลุ่ม 423.340 396 1.069 
  

รวม 480.790 399 
   

5. การสื่อสารผ่าน Infographic   ระหว่างกลุ่ม 5.928 3 1.976 2.087 .101 

ภายในกลุ่ม 374.870 396 .947 
  

รวม 380.798 399 
   

6. การสื่อสารผ่าน Twitter  ระหว่างกลุ่ม 20.308 3 6.769 6.132 .000 

ภายในกลุ่ม 437.130 396 1.104 
  

รวม 457.438 399 
   

7. การสื่อสารผ่าน Facebook   ระหว่างกลุ่ม 10.990 3 3.663 8.523 .000 

ภายในกลุ่ม 170.200 396 .430 
  

รวม 181.190 399 
   

8. การสื่อสารผ่าน Instagram   ระหว่างกลุ่ม 19.548 3 6.516 5.990 .001 

ภายในกลุ่ม 430.730 396 1.088 
  

รวม 450.278 399 
   

9. การสื่อสารผ่าน TikTok  ระหว่างกลุ่ม 45.008 3 15.003 15.909 .000 

ภายในกลุ่ม 373.430 396 .943 
  

รวม 418.438 399 
   

10. การสื่อสารผ่าน YouTube   ระหว่างกลุ่ม 4.140 3 1.380 1.829 .141 

ภายในกลุ่ม 298.820 396 .755 
  

รวม 302.960 399 
   

11. การสื่อสารผ่าน Line   ระหว่างกลุ่ม 3.328 3 1.109 2.559 .055 

ภายในกลุ่ม 171.610 396 .433 
  

รวม 174.938 399 
   

12. การสื่อสารผ่าน E-mail  ระหว่างกลุ่ม 1.740 3 .580 .690 .559 

ภายในกลุ่ม 333.100 396 .841 
  

รวม 334.840 399 
   

13. การสื่อสารผา่น Website   ระหว่างกลุ่ม 15.188 3 5.063 5.910 .001 

ภายในกลุ่ม 339.190 396 .857 
  

รวม 354.378 399 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการสือ่สาร จำแนกตามองค์กร (ต่อ) 

รูปแบบการสื่อสาร 
แหลง่ความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

14. การสื่อสารผ่าน Fanpage   ระหว่างกลุ่ม 5.690 3 1.897 1.973 .117 

ภายในกลุ่ม 380.700 396 .961 
  

รวม 386.390 399 
   

15. การสื่อสารผา่น SMS  ระหว่างกลุ่ม 14.788 3 4.929 4.331 .005 

ภายในกลุ่ม 450.650 396 1.138 
  

รวม 465.438 399 
   

16. การสื่อสารผ่านสื่อบุคคล เช่น    

ผู้มี ชื่อ เสียง ผู้ บั งคับ บัญ ชา เพื่ อน

ร่วมงาน  

ระหว่างกลุ่ม 1.647 3 .549 .645 .587 

ภายในกลุ่ม 337.250 396 .852 
  

รวม 338.898 399 
   

17. การสื่อสารผ่านวารสาร/บทความ   ระหว่างกลุ่ม 21.140 3 7.047 8.159 .000 

ภายในกลุ่ม 342.020 396 .864 
  

รวม 363.160 399 
   

18. การสื่อสารผา่นบทสัมภาษณ์  ระหว่างกลุ่ม 12.570 3 4.190 5.201 .002 

ภายในกลุ่ม 319.020 396 .806 
  

รวม 331.590 399 
   

19. การสื่อสารผ่านหนังสือธุรการ/

จดหมาย  

ระหวา่งกลุ่ม 12.430 3 4.143 4.922 .002 

ภายในกลุ่ม 333.320 396 .842 
  

รวม 345.750 399 
   

20. การสื่อสารผ่านโครงการ/

กิจกรรม  

ระหว่างกลุ่ม 11.530 3 3.843 4.960 .002 

ภายในกลุ่ม 306.860 396 .775 
  

รวม 318.390 399 
   

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการสื่อสาร จำแนกตามองค์กรท่ีมีความ

แตกต่างกัน พบวา องค์กรท่ีแตกต่างกันจะมีรูปแบบการสื่อสารองค์กรท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 จำนวน 12 รายการ จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ด้วยวธีิของ Scheffe ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ด้วยวิธีของ Scheffe 

รูปแบบ 

การสื่อสาร 

ประเภทองค์กร ค่าเฉลี่ย หน่วยงาน

ภาครัฐ 

หน่วยงาน

ภาคเอกชน 

โรงเรียน มหาวทิยาลัย 

1. การสื่อสาร

ผ่านสื่อ

โทรทัศน์  

หน่วยงานภาครัฐ  3.65 - .010 -.470* -.310 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.64  - -.480* -.320 

โรงเรียน 4.12   - .160 

มหาวทิยาลยั 3.96    - 

2. การสื่อสาร

ผ่านบอร์ด

ประชาสัมพัน

ธ์  

หน่วยงานภาครัฐ  4.16 - .420* -.110 .120 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.68  - -.530* -.300 

โรงเรียน 4.05   - .230 

มหาวทิยาลัย 3.88    - 

3. การสื่อสาร

ผ่านเสียงตาม

สาย  

หน่วยงานภาครัฐ  4.22 - .960* .130 .570* 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.26  - -.830* -.390 

โรงเรียน 4.09   - .440* 

มหาวทิยาลัย 3.65    - 

4. การสื่อสาร

ผ่าน Twitter  

หนว่ยงานภาครัฐ  3.29 - -.500* -.400 -.590* 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.79  - .100 -.090 

โรงเรียน 3.69   - -.190 

มหาวทิยาลัย 3.88    - 

5. การสื่อสาร

ผ่าน 

Facebook  

 

หน่วยงานภาครัฐ  4.37 - -.440* -.080 -.180 

หน่วยงานภาคเอกชน 4.81  - .360* .260 

โรงเรียน 4.45   - -.100 

มหาวทิยาลัย 4.55    - 

6. การสื่อสาร

ผ่านInstagram  

 

หนว่ยงานภาครัฐ  3.60 - -.470* -.230 -.570* 

หน่วยงานภาคเอกชน 4.07  - .240 -.100 

โรงเรียน 3.83   - -.340 

มหาวทิยาลัย 4.17    - 

7. การสื่อสาร

ผ่าน TikTok  

หนว่ยงานภาครัฐ  3.64 - -.800* -.140 -.650* 

หน่วยงานภาคเอกชน 4.44  - .660* .150 

โรงเรียน 3.78   - -.510* 

มหาวทิยาลัย 4.29    - 

8. การสื่อสาร

ผ่านWebsite  

 

หน่วยงานภาครัฐ  4.25 - .390* -.090 .270 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.86  - -.480* -.120 

โรงเรียน 4.34   - .360 

มหาวทิยาลัย 3.98    - 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ด้วยวิธีของ Scheffe (ต่อ) 

รูปแบบ 

การสื่อสาร 

ประเภทองค์กร ค่าเฉลี่ย หน่วยงาน

ภาครัฐ 

หน่วยงาน

ภาคเอกชน 

โรงเรียน มหาวทิยาลัย 

9. การสื่อสาร

ผ่าน 

วารสาร/

บทความ  

หน่วยงานภาครัฐ  3.33 - -.130 -.590* -.400* 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.46  - -.460* -.270 

โรงเรียน 3.92   - .190 

มหาวทิยาลัย 3.73    - 

10. การ

สื่อสารผ่าน  

บทสัมภาษณ ์ 

 

หน่วยงานภาครัฐ  3.43 - -.090 -.440* -.330 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.52  - -.350 -.240 

โรงเรียน 3.87   - .110 

มหาวทิยาลัย 3.76    - 

11. การ

สื่อสารผ่าน

หนังสือธุรการ 

หน่วยงานภาครัฐ  3.58 - .060 -.320 -.320 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.52  - -.380* -.380* 

โรงเรียน 3.90   - 0.000 

มหาวทิยาลัย 3.90    - 

12. การ

สื่อสารผ่าน

โครงการ/

กิจกรรม  

หน่วยงานภาครัฐ  4.31 - .430* .030 .160 

หน่วยงานภาคเอกชน 3.88  - -.400* -.270 

โรงเรียน 4.28   - .130 

มหาวทิยาลัย 4.15    - 

หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย * หมายถงึ รายคูนัน้มคีวามแตกตา่งกัน เป็น Sig. ท่ี .05 
 

5. การทดสอบสมมติฐานเพื่อดูความสัมพันธ์ของรูปแบบการสื่อสารมีต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ด้วยการ

ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งพบว่ามีจำนวน 6 รูปแบบการสื่อสารท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วย การสื่อสารผ่าน Facebook การสื่อสารผ่าน Line การสื่อสารผ่าน 

Website การสื่อสารผ่านบทสัมภาษณ์ การสื่อสารผ่านหนังสือธุรการ/จดหมาย และการสื่อสารผ่านโครงการ/

กิจกรรม  รายละเอยีดข้อมูลดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6  การทดสอบความสัมพันธ์ของรูปแบบการสื่อสารมตี่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 

รูปแบบการสื่อสาร  ประสทิธิภาพการสื่อสาร 

1. การสื่อสารผ่าน Facebook  ค่าสหสัมพันธ์ .107* 

Sig.  .032 

ระดับความสัมพันธ์ มคีวามสัมพันธ์ระดับต่ำ 

2. การสื่อสารผ่าน Line   ค่าสหสัมพันธ์ .168** 

Sig.  .001 

ระดับความสัมพันธ์ มคีวามสัมพันธ์ระดับต่ำ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ตารางที่ 6  การทดสอบความสัมพันธ์ของรูปแบบการสื่อสารมตี่อประสิทธิภาพการสื่อสาร (ต่อ) 

รูปแบบการสื่อสาร 
 

ประสทิธิภาพการสื่อสาร 

3. การสื่อสารผ่าน Website   ค่าสหสัมพันธ์ .161** 

Sig.  .001 

ระดับความสัมพนัธ์ มคีวามสัมพันธ์ระดับต่ำ 

4. การสื่อสารผ่านบทสัมภาษณ ์   ค่าสหสัมพันธ์ .133** 

Sig.  .008 

ระดับความสัมพันธ์ มคีวามสัมพันธ์ระดับต่ำ 

5. การสื่อสารผ่านหนังสือธุรการ/จดหมาย   ค่าสหสัมพันธ์ .134** 

Sig.  .007 

ระดับความสัมพันธ์ มคีวามสัมพนัธ์ระดับต่ำ 

6. การสื่อสารผ่านโครงการ/กิจกรรม  ค่าสหสัมพันธ์ .112* 

Sig.  .026 

ระดับความสัมพันธ์ มคีวามสัมพันธ์ระดับต่ำ 

หมายเหต ุ:  เครื่องหมาย ** หมายถึง Sig. ท่ี 0.01,  * หมายถงึ Sig. ท่ี 0.05 

 

สรุปและอภปิรายผล 
1. ศกึษารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพพบว่า มีรูปแบบการสื่อสารองค์กรท่ีมปีระสิทธิภาพอยู่ท้ังสิ้น 20 รายการ ดังตารางท่ี 2 ซึ่งประกอบด้วย

การสื่อสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หนังสือธุรการ/จดหมาย วารสาร/บทความ บทสัมภาษณ์ Infographic เป็นต้น 

การสื่อสารดั้งเดิม เช่น ทวี ีวิทยุ เสียงตามสาย โครงการ/กิจกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อบุคคล เป็นต้น การสื่อสาร

สมั ย ใหม่  เช่น  Line, Facebook, YouTube, E-mail, Website, TikTok, Instagram, Fanpage, SMS, Twitter เป็ นต้ น     

(พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ และอัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว, 2564; ภวินท์ศรีเกษมสุข และธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2563; รัชนก      

เชื้อแพทย,์ 2563; พลอยระวี แป้นเจรญิ, 2563; เนตรชนก พฤกษชาติ, 2563; กนกนาถ ลิขติไพรวัลย์, 2563; โสภิดา 

ปัณฑโมรา, 2563; พิมพ์วิมล วงศ์สมุทร, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ และปิยฉัตร ล้อมชวการ, 2562; สุภิฐศราค์        

ชุติมันต ์และฏฐ์ชุดา วจิิตรจามรี, 2561; จิตลดา คณีกุล, 2561; พนิดา เกรียงทวทีรัพย์ และสุรมงคล นิ่มจิตต์, 2561; 

ปวรา อนุฤทธ์ิ , 2558) และเมื่อนำรูปแบบการสื่อสารองค์กรท้ัง 20 รายการไปสอบถามความคิดเห็นจาก

กลุ่มเป้าหมายถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารขององค์กรในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

3.95 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนก เชื้อแพทย์ (2563), พิมพ์วิมล วงศ์สมุทร,    

ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ และปิยฉัตร ล้อมชวการ (2562) พนิดา เกรียงทวีทรัพย์ และสุรมงคล นิ่มจิตต์ (2561) และ

พลอยระว ีแป้นเจริญ (2563) ท่ีพบว่า รูปแบบการสื่อสารองค์กรท่ีมปีระสิทธภิาพจะใช้ในลักษณะผสมผสานกันท้ังใน

รูปแบบลายลักษณ์อักษร การสื่อสารดั้งเดิม และการสื่อสารสมัยใหม่  

2. เปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กรท่ีต่างกัน  

เมื่อนำรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรจำนวน 20 รายการ ท่ีได้จากการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ไปเปรียบเทียบกันเพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีว่า ประเภทองค์กรท่ีต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารท่ีมี
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ประสิทธิภาพต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ยอมรับสมมุติฐาน นั่นคือ องค์กรท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ

การสื่อสารท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย การสื่อสารผ่าน     

สื่อโทรทัศน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Website, วารสาร/บทความ 

บทสัมภาษณ์ หนังสือธุรการ/จดหมาย และ โครงการ/กิจกรรม และเมื่อพิจารณารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามประเภทขององค์กรสามลำดับแรก พบว่า 1) หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Line, Facebook และ

การสื่อสารผ่านโครงการ/กิจกรรม 2) หน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Facebook, Line และ TikTok 

3) โรงเรียน ประกอบด้วยการสื่อสารผ่าน Line, Facebook และ Website และ 4) มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการ

สื่อสารผ่าน Facebook, Line และ YouTube ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตลดา คณีกุล (2561) ท่ีพบว่าการสื่อ

ออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Website และ E-mail สามารถนำมาใช้ในการสื่อสารองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องกับ กนกนาถ ลิขิตไพรวัลย์ (2563) ท่ีพบว่าการสื่อสารผ่าน Facebook 

สามารถส่งข่าวสารและผลประโยชน์ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อยา่งรวดเร็ว 

3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 

เมื่อนำรูปแบบการสื่อสารมาหาความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นการบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีจำนวน 6 รูปแบบการ

สื่อสารท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วย การสื่อสารผ่าน Facebook, 

Line, Website การสื่อสารผ่านบทสัมภาษณ์ การสื่อสารผ่านหนังสือธุรการ/จดหมาย และการสื่อสารผ่านโครงการ/

กิจกรรม ซึ่งการสื่อสารผ่าน Facebook และ Line มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา เกรยีงทวีทรัพย์ และสุรมง

คล นิ่มจิตต์ (2561) ซึ่งพบว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter และ Webboard มคีวามสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ ชุลีวรรณ สุวิสุทธ์ิ และ สุนทรี 

ศักดิ์ศรี (2561) ซึ่งพบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ

ปฏบัิตงิาน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวจิัย  

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศกึษาเพ่ือหารูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งผลการวจิัยพบว่า 

การสื่อสารผ่าน Facebook และ Line เป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพอันดับต้นของทุกประเภทองค์กร และมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการสื่อสาร ส่วนการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ จะมีประสิทธิภาพเป็น

ลำดับท่ีแตกต่างกัน แต่ค่าเฉลี่ยของทุกรูปแบบการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ดังนั้นการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

สมบูรณ์ท่ีสุดจึงจำเป็นต้องใชรู้ปแบบการสื่อสารท่ีผสมผสานกันท้ังในรูปแบบลายลักษณ์อักษร การสื่อสารดั้งเดิม และ

การสื่อสารสมัยใหมด่้วยกัน  

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสารเฉพาะตัวแปรประเภทองค์กรท่ีต่างกัน

เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีครอบคลุมมากขึ้นควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการสื่อสาร เช่น คุณลักษณะของผู้ส่งสารและผู้รับสาร (เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา พฤติกรรมการ

เป็นสมาชกิท่ีดีขององค์กร พฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ และอื่นๆ) ทิศทางการสื่อสาร ปัจจัยบรรยากาศการสื่อสาร และ

วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคในธุรกิจอีคอมเมร์ิซบนแอปพลิเคชั่นออนไลนพ์ื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร วิธีดำเนนิงานวจิัยนี้จะเป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวน 498 

ตัวอย่าง สำรวจ ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: 

S.D. และสถิติเชิงอนุมานเป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิงมีอายุระหว่าง 18-30 ปี จะมี

ทัศนคติคิดเป็นร้อยละ 60.42 ทำใหม้ีความสนใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากกว่าเพศชาย มคี่าเฉลี่ย  เท่ากับ 3.90 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. เท่ากับ 0.75 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคมีความพึ่งพอใจต่อการยอมรับ

นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อแน่นอนระดับมากสุดบนแอปพลิเคชั่นทางออนไลน์มีค่าความ

เชื่อมั่น 0.945  มีค่านัยสำคัญทางสถิติ Sig = 0.05 และผู้ประกอบการใช้การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด 4Ps เพื่อ

ส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้การซื้อและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคตแิละพฤติกรรม

ท่ีดีเชงิบวกในการตัดสินใจซื้อบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยระบบชำระเงิน True Money Wallet ผ่าน App มีความพึ่งพอใจ

ในการบริการและมคีวามสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  
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Abstract  
This research paper presents has the following objectives: To study the factors influencing consumer’s 

attitudes and behaviors for purchasing decisions in e-commerce businesses on online application in Suan Luang area, 

Bangkok.  This research method was a quantitative research using questionnaires as a tool to collect data of 498 

population samples, survey, evaluate the results, and analyze the descriptive statistical data such as percentage, 

mean , standard deviation: S.D. and the inferential statistics were multiple regression analysis. The results showed 

that females aged between 18-30 years had 60.42 % of attitudes were more interested in purchasing decisions than 

males, with mean values  is 3.90 and Standard Deviation: S.D. is 0.75. The hypothesis test showed that consumers' 

satisfaction with the adoption of innovation and the use of technology that influenced their purchasing decisions was at 

the highest level on online applications with a confidence level of 0.945, statistically significant: Sig is 0.05, and the 

entrepreneurs used the 4Ps marketing strategy management to promote sales to stimulate purchases and meet 

consumer demand. Make consumers have a positive attitudes and behaviors when making purchase decisions on 

online application via True Money Wallet payment system by App with satisfaction for service and faster convenience. 
 

Keywords:  Attitudes, Consumer, Behavior, Purchase decision, Marketing strategy management 
 

บทนำ 

ในยุคโลกาภวิัตน์หรือยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูล

เชื่อมโยงถึงกัน  เทคโนโลยีจึงทำให้ชีวิตประจำวันของมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น  การซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่ง

เทคโนโลยีทางเลือกใหม่ท่ีนำมาใช้กับธุรกิจการตลาดทางออนไลน์  เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความสนใจใช้บริการซื้อสินค้า

ทางออนไลน์บนสมาร์ทโฟน  ปัจจุบันนี้โลกของการค้าออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเทคโนโลยีทำให้การเข้าถึง

อนิเทอร์เน็ตของผู้บริโภคสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

พ.ศ. 2562 พบว่าจำนวนประชากรตัง้แต่อายุ 6 ปีขึน้ไปประมาณ 62.8 ล้านคนมีความสนใจใชโ้ทรศัพท์มือถือสมาร์ท

โฟนมากถึง 31.7 ล้านคน จากผลการสำรวจนี้จะเห็นว่านวัตกรรมเทคโนโลยมีบีทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน

ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  ในปี 2563 มีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) นำมาใช้ในประเทศไทยเติบโตอย่าง

รวดเร็ว  ปัจจัยท่ีสำคัญมาจากผู้ประกอบการได้แก่ Shopee และ Lazada คิดว่าขณะนี้ธุรกิจการตลาดอีคอมเมิร์ซเป็นช่อง

ทางการขายในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีท่ีสุดแสดงดังภาพท่ี 1  จึงเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเร่ง

สร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งโดยคิดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจเรียกว่า “Business Ecosystem” ทำการแข่งขันด้านการขายและ

บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากท่ีสุดโดยใช้ระบบชำระเงินออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นด้านความปลอดภัย

และความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างค่านิยมของผู้ใช้เทคโนโลยี (อรวิสา งามสรรพ์,2563) ทำให้ประชากรในเขตกรุงเทพฯ จำนวน

มากพบว่ามีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันหรือชีวิตการทำงาน  มีปัญหาการใช้เทคโนโลยี

แอปพลิเคชั่นออนไลน์ในการอัพเดทข่าวสารล่าช้า มคีวามเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ส่งผลให้ผู้ใช้มีทัศนคติและพฤติกรรม

ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งท่ีทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้อาจใช้งานไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จะ

เลือกใช้ตามพฤติกรรมและการยอมรับท่ีตรงกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยสนใจ

และศึกษาทำวจิัยเร่ืองนี้เพื่อแก้ปัญหาผู้บริโภคในการใชเ้ทคโนโลยสีมาร์ทโฟน ทำให้ผู้บริโภคมทัีศนคติและพฤติกรรมใน

การตัดสินใจซื้อทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์บนสมาร์ทโฟนอย่างเข้าใจ ประหยัดเวลาการซือ้สินค้าของผู้บริโภคท่ีไม่มีเวลา  
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วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจใน

แอปพลเิคชั่นออนไลนส์มัยใหม่บนสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในพืน้ท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร

ส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการโดยอาศัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางจำหน่าย (Place) และส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นต้น  

4. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพและ

การบริการสินค้าด้วยความประทับใจทางเว็บไซต์หรือบนแอพพลเิคชั่นออนไลน์ของสมาร์ทโฟน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลในการตัดสนิใจซื้อสินค้า

ของผู้บริโภคผ่านทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ในการกำหนด

สมมติฐานและกรอบแนวคิดงานวิจัย (วรัญญา โพธ์ิไพรทอง, 2563) คิดทฤษฎีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทาง

ออนไลน์จากผู้ประกอบการพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพีและรายได้ท่ีแตกต่างกันจะมีทัศนคติและพฤติกรรม

การตัดสินใจซือ้สินค้าบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์แตกต่างกันด้วย  (จุฑารัตน์ เกียรตรัิศมี, 2562)ได้ศกึษาปัจจัยดา้นการ

จัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดท่ีใช้ส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps ในเขตกรุงเทพมหานคร (สุนันทา ตระกูลสิทธิศรี, 

2564) ให้ความหมายทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer behavior) เป็นการกระทำของบุคคลเกี่ยวกับการ

จัดหาให้ได้สินค้า มีกระบวนการตัดสินใจของบุคคลเกี่ยวกับการซื้อและใชส้ินค้า (มนัสวี ลิมปเสถียรกุล, 2564) ได้คิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ด้านพฤตกิรรมในการซื้อสินค้าหรอืบริการของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ 

พบว่าอายุและการศกึษาของผู้บริโภคจะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้า ทำให้ตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีมี

ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน  (อรวิสา งามสรรพ์, 2563) ศึกษาคิดทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance: TA) พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ของผู้บริโภคจะมีการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ความ

น่าเชื่อถือ ช่วยตอบสนองต่อการใชเ้ทคโนโลยีและความสะดวกสบายของผู้บริโภคให้ใช้งานได้ง่ายทำให้เกิดทัศนคติเชิง

บวกของการใชง้านบนสมาร์ทโฟนและยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยสีมัยใหม่   

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การเลอืกซือ้สนิคา้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแอปพลเิคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

             [ท่ีมา: https://www.shopee.co.th, www.aseanup.com/top-e-ecommerce-sites-thailand/] 
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กรอบแนวคิดการวจิยั 
งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทัศนคตแิละพฤติกรรมในการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคในเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร  โดยกำหนดกรอบแนวคิดท่ีเหมาะสม ได้แก่ ตัวแปรอสิระและตัวแปรตามแสดงดังภาพท่ี 2 มีดังนี้  

ตัวแปรอสิระ จะประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ (Sex) อาย ุ(Age) ระดับการศึกษา 

(Education) อาชีพ(Occupation) และรายได้เฉลี่ย/เดอืน(Income/month) ปัจจัยดา้นการจัดการเชงิกลยุทธ์ทางการตลาด 

ได้แก่  วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจำหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด เป็นต้น ศกึษาปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  และปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ได้แก่ ความปลอดภัย ความนา่เช่ือถือ การให้บริการส่วนบุคคล และตอบสนองต่อการใช้เทคโนโลยี  

ตัวแปรตาม จะประกอบด้วย การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านธุรกิจแอปพลิเคชั่นออนไลน์บน

สมาร์ทโฟน ได้แก่ ทัศนคต ิพฤตกิรรม ความรู้ ความเข้าใจ ความพงึพอใจ และความรูส้ึก เป็นต้น 
 

               ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

         ปัจจัยด้านประชากรส่วนบคุคล 

1. เพศ (Sex)  

2. อายุ (Age)  

3. ระดับการศกึษา (Education)  

4. อาชีพ (Occupation)   

5. รายได้ต่อเดอืน (Income/month) 

 

ปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาด     

1. วิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  

  1.1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  

  1.2 ราคา (Price)  

  1.3. ช่องทางจัดจำหน่าย (Place)  

  1.4. ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 2. ศึกษาปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขัน  

 

 
 
 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้บรโิภคผา่นธุรกิจแอปพลเิคชั่น

ออนไลน์บนสมารท์โฟน 

1. ด้านทัศนคต ิ

2. ด้านพฤตกิรรม 

3. ด้านความรู้  

4. ด้านความเข้าใจ 

5. ด้านความพงึพอใจ 

6. ด้านความรู้สกึ 

 
  ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี(TA) 

1. ปลอดภัยและความน่าเชื่อถอื  

2. การให้บริการส่วนบุคคล  

3. ตอบสนองต่อการใช้เทคโนโลยี  
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วธิีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อยืนยันกรอบแนวคิดในการวิจัยใช้วิธีการส่ง

แบบสอบถามแบบเปิด (Open-end question)  และวิธีการสำรวจ (Survey) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

ออนไลน์ (Online questionnaire) บนอินเทอร์เน็ต จึงทำการศึกษาข้อมูลในการค้นหา  ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผล

ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจแอปพลิเคชั่นออนไลน์บนสมาร์ทโฟน  และศึกษา

การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อคุณภาพสินค้าและการบริการท่ี

ประทับใจก่อนการตัดสินใจซื้อบนเว็บไซต์ Shopee.co.th และ Lazada.co.thในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

ไดด้ำเนนิการศกึษาตามลำดับมดีังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. สมมติฐานของงานวิจัย 

3. เครื่องมือท่ีใชง้านวจิัย 

4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยนี้คือผู้บริโภคท่ีเคยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านธุรกิจ อีคอมเมิร์ซบนแอปพลิเคชั่น

ออนไลน์ของสมาร์ทโฟนในเว็บไซต์ Shopee.co.th และ Lazada.co.th  ซึ่งคัดเลือกประชากรท่ีใช้ศึกษาคร้ังนี้โดยสุ่ม

ตัวอย่างประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  ลักษณะประชากรเป็นผู้บริโภคเพศชายและเพศ

หญิงมีอายุ 18-60 ปี โดยการสุ่มตัวอย่างของประชากรแบบเฉพาะเจาะจง  ส่งแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด้วย

ตนเอง มีประชากรสุ่มตัวอย่างจำนวนท้ังหมด 498 ตัวอย่าง (สำนักงานพัฒนาชุมชนเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, 

2565) จะได้รับแบบสอบถามคืนท้ังหมด ซึ่งระยะเวลาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรจะเร่ิมตั้งแต่เดือน

เมษายน 2565 ถึงเดอืนกรกฏาคม 2565 

2. สมมตฐิานของงานวิจัย 

สามารถกำหนดสมมตฐิานของงานวจิัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 (H1): คือ ปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดับการศึกษา 

และรายได้ต่อเดือนของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผ่านธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของสมาร์ทโฟน ใน

พื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) : คือ ปัจจัยด้านจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ, วเิคราะหปั์จจัยส่วนประสมทางตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจำหน่าย และส่งเสริมการตลาด 

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภคทางออนไลน์ผ่านธุรกิจอีคอมเมร์ิซในพืน้ท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) : คือ ปัจจัยดา้นการยอมรับนวัตกรรมและการใชเ้ทคโนโลยี ได้แก่ ความปลอดภัย ความ

น่าเช่ือถือ การให้บริการส่วนบุคคล และตอบสนองต่อการใชเ้ทคโนโลยี เป็นต้น ท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค

บนแอปพลเิคชั่นออนไลน์ผ่านธุรกิจอีคอมเมร์ิซในพืน้ท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร                
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3. เครื่องมอืที่ใช้งานวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลท่ีสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี  

แนวคิดและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า แบบสอบถามจะ

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยและแบ่งคำถามออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 1: แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน เป็นต้น โดยให้ผู้ตอบคำถามใส่เครื่องหมายถูกในพื้นท่ีว่างที่จัดเตรียม

ไวใ้ห้โดยใชแ้บบสอบถามประเภทคำถามนัน้เป็นตัวเลอืกหลายทาง 

ส่วนท่ี 2: แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค ได้แก่ การเลอืกสินค้า การเลอืก

ตราสินค้า การเลอืกซัพพลายเออร์ ปริมาณการซื้อ ระยะเวลาการซื้อ และลักษณะการชำระเงิน เป็นตน้ ดังนัน้เกณฑ์

ท่ีใช้วัดประเมินผล(Rating scale)ในงานวิจัยนี้ และการแปลผลค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตรคำนวณความกว้างอันตรภาคชั้น = 

(ค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด)/จำนวนชัน้ = (5-1)/5 = 0.8  แบ่งออกเป็น 5 ระดับมดีังนี้ 
 

               ช่วงคะแนน: ค่าเฉลี่ย                ความสำคัญ   ระดับการตัดสินใจ 

          คะแนน 5: ช่วงเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ->      มากสูงสุด      ซื้ออย่างแน่นอน 

          คะแนน 4: ช่วงเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ->      มาก             น่าจะซือ้ 

          คะแนน 3: ช่วงเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ->      ปานกลาง      ไม่แน่ใจ 

          คะแนน 2: ช่วงเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ->      นอ้ย             ไม่น่าจะซือ้ 

          คะแนน 1: ช่วงเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ->      นอ้ยสุด         ไม่ซือ้อย่างแน่นอน 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)พบว่ามีค่าระหว่าง 1 ถึง -1  ถ้าข้อคำถามท่ี

มคีวามตรงตามเนื้อหาจะมคี่า IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ควรจะต้องปรับปรุงข้อคำถามใหม่ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด ส่วนของการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่าทุกปจัจัยท่ีศึกษามีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค

มากกว่า 0.7 ดังนัน้จากผลการทดสอบ Pretest พบว่า แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงอยู่ในระดับท่ีมีความน่าเชื่อถอืได้

ตามเกณฑ์การอา้งอิงของงานวิจัยในอดีต  โดยก่อนทำการเก็บแบบสอบถามจริงได้มีการพัฒนาแบบสอบถามอีกคร้ัง

โดยปรับคำถามในข้อท่ีมกีารตัดออกในระหว่างท่ีทำการตรวจสอบ Factor analysis เพื่อให้มีคำถามครอบคลุมถึงมิตท่ีิ

ตอ้งการศกึษาให้มคีวามถูกต้องมากขึ้น 

4. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลจัดเป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

ในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งแบบสอบถามถูกจัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ผู้วิจัยได้ใช้แหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

โดยใชข้้อมูลมดีังนี้ 

4.1 ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) ได้แก่ ศกึษาข้อมูลปฐมภูมผิ่านการออกแบบสอบถามสำหรับผู้บริโภค เช่น 

ผู้ท่ีมีทัศนคต ิพฤติกรรม ความรู้ การรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความรู้สึก เป็นตน้ แสดงถึงการตัดสินใจซื้อ

สินค้าทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์บนสมาร์ทโฟนจากการสุม่ตัวอย่างประชากรจำนวนท้ังหมด 498 ตัวอย่าง 
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4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทฤษฎีจากสื่อ ข่าวสาร และ

เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจและกลยุทธ์ทางตลาด เพื่อทดสอบสมมตฐิานความน่าเชื่อถือและ

ความถูกต้องของข้อมูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิจัยคร้ังน้ี 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การนำแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่ม

ตัวอย่างมาทำการเก็บรวบรวม ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และทำการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ

อธิบายตัวแปรของการศกึษาวจิัยมดีังนี้ 

5.1 วเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน โดยวิธีการประมวลผลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แล้วนำข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ทำการวิเคราะห์

ค่าทางสถิต ิจะประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ เป็นต้น 

5.2 วเิคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคโดยใชก้ารประมวลผลทางสถิตเิชิง

พรรณนา นำข้อมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ จะประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. 

เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง การบรรยายและสรุปผลการศึกษาโดยกำหนดคะแนนคำตอบของแบบสอบถาม 

5.3 วเิคราะห์ข้อมูลสถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศกึษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบ

สมมตฐิาน (Hypothesis Testing) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวเิคราะห์ค่าทางสถิต ิจะประกอบด้วย การวิเคราะห์หาการ

ถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression)  
 

ผลการวิจัย  
ผลการวจิัยตารางท่ี 1  จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 (H1) คือปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคล ทำการวิเคราะห์

ข้อมูลในพืน้ท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบว่าเพศหญิงส่วนมากมทัีศนคติให้ความสนใจในการตัดสนิใจซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์บนสมาร์ทโฟนมากกว่าเพศชายคือเพศหญิงมีจำนวน 268 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.82 

ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 3.90 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. เท่ากับ 0.75 เนื่องจากเพศหญิงมีอุปนิสัยชอบซื้อ ชอบสนใจ

สินค้าใหม่ๆ และชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และเพศชายส่วนมากมีพฤตกิรรมให้ความสนใจในการตัดสินใจซื้อผ่าน

แอปพลิเคชั่นออนไลน์บนสมาร์ทโฟนมากกว่าเพศหญิง ซึ่งเพศชายมีจำนวน 230 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 46.18 มี

พฤติกรรมค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 3.86 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. เท่ากับ 0.79 และพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค

สนใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ในช่วงอายุระหว่าง 18-30 ปี มีจำนวนมากท่ีสุดถึง 217 คน หรือคิดร้อยละ 

43.57  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 3.89 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. เท่ากับ 0.82 ส่วนปัจจัยด้านระดับการศึกษา

พบว่าระดับปริญญาตรีมีทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีความสนใจซื้อสินค้าผ่านธุรกิจแอปพลิเคชั่นออนไลน์มีจำนวนมาก

ท่ีสุด 274 คนหรือคิดร้อยละ 55.02  มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D.เท่ากับ 0.78   

ปัจจัยด้านอาชีพพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความสนใจซื้อสินค้าผ่านธุรกิจแอปพลิเคชั่นออนไลน์ใน

กลุ่มนักเรียนและวัยรุ่นมีจำนวน 245 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.19  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85 และมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน: S.D. เท่ากับ 0.82 และพบว่าผู้ท่ีไม่มีงานทำและอื่น ๆ มีทัศนคติต่อความสนใจน้อยมากในการเลือกซื้อ

สนิค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.34 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. เท่ากับ 0.54 เพราะว่า

เป็นผู้ท่ีไม่มีงานทำ ยังไม่มีรายได้จึงไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ในการเลือกซื้อสินค้า และปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนพบว่าผู้ท่ีมี

รายได้ 4,500–18,000 บาท มีจำนวน 156 คนหรือคิดร้อยละ 31.32  มีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดีให้ความสนใจต่อ
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การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์เนื่องจากเป็นผู้มีการศกึษา มีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการ

ใชส้มาร์ทโฟนเป็นอย่างดแีละมีรายได้ท่ีดจีากการทำงาน  
 

ตารางที่ 1 ผลปัจจัยส่วนบุคคลด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านธุรกิจอคีอมเมร์ิซ

บนแอปพลเิคชัน่ออนไลนใ์นพืน้ท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สถิตทิีใ่ช ้ ทัศนคต ิ    พฤตกิรรม 

จำนวน ร้อยละ  S.D.  S.D. 

1. เพศ ชาย 

หญิง 

230 

268 

46.18 

53.82 

3.72 

3.90 

0.62 

0.75 

3.86 

3.74 

0.79 

0.60 

2. อาย ุ ต่ำกว่า 18 ปี 

18-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

61 ปีขึ้นไป 

19 

217 

160 

45 

31 

26 

3.82 

43.57 

32.12 

9.04 

6.23 

5.21 

3.64 

3.92 

3.60 

3.45 

3.36 

3.02 

0.73 

0.86 

0.80 

0.69 

0.45 

0.32 

3.28 

3.89 

3.68 

3.54 

3.36 

3.18 

0.55 

0.82 

0.69 

0.54 

0.46 

0.32 

3. การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

34 

274 

190 

6.83 

55.02 

38.15 

3.69 

3.90 

3.74 

0.59 

0.78 

0.62 

3.64 

3.83 

3.75 

0.51 

0.62 

0.69 

4. อาชีพ นักศกึษาและวัยรุ่น 

พนักงานและนักธุรกิจ 

แม่บ้านและพ่อคา้ 

ไม่ได้ทำงานและอื่นๆ 

245 

173 

60 

20 

49.19 

34.75 

12.05 

4.02 

3.63 

3.71 

3.80 

3.34 

0.57 

0.68 

0.75 

0.54 

3.85 

3.61 

3.76 

3.16 

0.82 

0.53 

0.64 

0.48 

5. รายได้/

เดือน 

200 - 500 บาท 

500 – 1,500 บาท 

1,500 – 4,500 บาท 

4,500 – 18,000 บาท 

18,000– 30,000 บาท 

30,000 บาทขึ้นไป 

32 

43 

62 

156 

108 

97 

6.43 

8.63 

12.45 

31.32 

21.68 

19.47 

2.34 

3.32 

3.58 

3.90 

3.87 

3.63 

0.45 

0.58 

0.64 

0.86 

0.75 

0.59 

2.14 

3.38 

3.59 

3.74 

3.60 

3.85 

0.37 

0.65 

0.66 

0.75 

0.59 

0.78 
 

ผลการวจิัยตารางท่ี 2 จากการทดสอบสมมตฐิานท่ี 2 (H2) คือ ปัจจัยด้านการจัดการเชงิกลยุทธ์ทางการตลาด

และวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่าทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

การซื้อสินค้าทางธุรกิจบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์และเว็บไซต์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในพื้นท่ีเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร มีความเท่ียงตรงของแต่ละตัวแปรเท่ากับ 0.804 - 0.906  ทำการทดสอบสมมติฐานและนำเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางตลาดให้ค่าความเชื่อมั่น 0.945 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.758 - 0.945 จะมากกว่า 0.70 แสดงว่าการตรวจสอบความถูกต้องตรงตามกรอบแนวคิด

งานวิจัย ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ปัจจัยโดยกำหนดค่าน้ำหนักองค์ประกอบของปัจจัย เพื่อลดจำนวนตัวแปรและตรวจสอบ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ความถูกต้องแม่นยำก่อนวเิคราะห์การถดถอยหลายตัวแปรในค่าตัวแปรของการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจบนแอปพลิเคชั่น

ออนไลน์  ผลการทดสอบจากตารางท่ี 2  พบว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการคือ Shopee และ 

Lazada มีช่วงค่าคะแนนความถูกต้องคือมีคะแนนระหว่าง 0.495 - 0.875 จะมากกว่า 0.40   ดังนั้นงานวิจัยนี้พบว่ามีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.945  ของผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระพบว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดมีความสัมพันธ์

กับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด กับตัวแปรตามของผู้บริโภคเพศหญิงท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า  ดังนั้นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ทาง

การตลาดและตัวแปรความได้เปรียบการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่ีมีการตัดสินใจซื้อสินค้า

ทางแอปพลิเคชั่นออนไลนบ์นสมาร์ทโฟน   พบว่าจะมคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบพหุคูณของความสัมพันธ์โดยตรงเชิง

บวกกับความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยค่าความเชื่อม่ัน 0.912 และมีค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือการ

จัดการเชงิกลยุทธ์ทางการตลาดมคีวามสัมพันธ์เชงิบวกโดยตรงกับความได้เปรียบในการแข่งขัน   
 

ตารางที่ 2 ผลปัจจัยด้านจัดการเชงิกลยุทธ์ทางการตลาดโดยแสดงค่าความเชื่อมั่นและความถูกต้องของผู้บริโภคในการ

ตัดสินใจซื้อผ่านธุรกิจอคีอมเมร์ิซบนแอปพลิเคชั่นออนไลนใ์นพืน้ท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย 
ค่าความเชื่อมั่น 

() 

ความถูกต้อง 

(ค่าน้ำหนัก: คะแนน) 

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด 

2. ผลิตภัณฑ ์

3. ราคา 

4. ช่องทางจัดจำหน่าย 

5. ส่งเสริมการตลาด 

6. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

0.945 

0.916 

0.758 

0.874 

0.763 

0.912 

0.495 – 0.875 

0.781 – 0.852 

0.490 – 0.836 

0.654 – 0.859 

0.580 – 0.803 

0.652 – 0.820 
 

ผลการวจิัยตารางท่ี 3 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 (H3) คือ ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้

เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบนแอปพลิเคชั่นทางออนไลน์ พบว่าเมื่อทำการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

โดยใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคใน

พื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพฯโดยพิจารณาหาค่า F test, T test และ Sig. กำหนดให้เกณฑ์ค่านัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (T-test ของปัจจัยท่ีมคี่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05) มีจำนวนท้ังสิน้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1. ลักษณะซื้อผ่าน App มี

ความรู้สกึว่าระบบรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ  2. ลักษณะซื้อทางออนไลน์สามารถตอบสนองการใช้งาน

ได้รวดเร็ว  3.ลักษณะระบบการซือ้ออนไลน์ผ่าน App มกีารปรับปรุงเวอร์ชั่นอย่างสม่ำเสมอ  4. ลักษณะมคีวามเข้าใจ

การบริการ และใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก  และ 5. ลักษณะมีความรู้การใช้เทคโนโลยี Download App ให้ความ

สะดวกสบาย ถูกต้องแม่นยำ จากผลการวิเคราะห์ในแต่ละตัวแปรจะได้ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta 

Coefficient) ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระตัวใดมีค่า Beta 

Coefficient สูงแสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นจะส่งผลต่อตัวแปรตามมากขึ้นด้วย  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้

เทคโนโลยีพบว่ามีความเข้าใจการบริการและใชง้านง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีความรู้ใช้เทคโนโลยี Download Appให้ความ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

สะดวกสบายจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามของผู้บริโภคเพศหญิงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า  พบว่าปัจจัย

ลักษณะซื้อสินค้าผ่าน App มีความรู้สกึว่าระบบรักษาความปลอดภัยมากและความน่าเช่ือถือของผู้บริโภคมคี่า T test 

= 2.84 และ F test = 21.96 อยู่ในเกณฑ์เป็นท่ีพอใจ หมายความว่าปัจจัยลักษณะนี้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น มีความ

พึ่งพอใจต่อการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบนแอปพลิเคชั่นทางออนไลน์ผ่าน

ระบบชำระเงิน Grab Pay E-Wallet สแกน QR Code หรือระบบการชำระเงินด้วย True Money Wallet ผ่าน App จะมี

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.945 ของผู้ประกอบการ Shopee และ Lazada ท่ีมีการจัดการธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางการ

ขายในการเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุดเพื ่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  และผู้ประกอบการได้ใช้กลยุทธ์

การตลาดดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ในธุรกิจท่ีแข่งขันสูงและวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-

Way ANOVA)มีค่า Sig. 0.873 มากกว่า  = 0.05 
 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณของปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านแอปพลเิคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะปัจจัย 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

F test 

 

T test 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1. มคีวามเข้าใจการบริการ และ

ใชง้านง่าย ไม่ยุ่งยาก 0.024 0.014 0.182 16.49 2.67 0.013 

2. มีความรู้ใชเ้ทคโนโลย ี

Download App ให้ความ

สะดวกสบาย ถกูต้อง 

0.022 0.016 0.159 20.34 2.58 0.015 

3. ระบบการซือ้ออนไลนผ์่านApp 

มกีารปรับปรุงเวอร์ชั่นอย่าง

สม่ำเสมอ 

0.028 0.011 0.156 14.89 2.32 0.018 

4. ซื้อผ่าน App มีความรู้สกึว่า

ระบบรักษาปลอดภัยและ

ความน่าเชื่อถอื 

0.035 0.023 0.185 21.96   2.84 0.027 

5. ซื้อทางออนไลน์สามารถ

ตอบสนองการใชง้านได้เร็ว 0.032 0.015 0.089 19.32   2.21 0.022 

 
 

ดังนัน้ผลวจิัยจากตารางที่ 3 จึงสรุปว่าผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงมีระดับมากในการตัดสินใจซือ้สนิค้าบน

แอปพลิเคชั่นออนไลน์ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครคือแตกต่างกันเล็กน้อยท่ีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 

ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยท่ีีทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น ท้ังเพศชายหรือเพศ

หญิงก็สามารถเขา้ถึงอนิเตอร์เน็ตได้ เหตุผลเพราะว่าผู้บริโภคตอ้งการความเชื่อม่ันและความปลอดภัยมากที่สุดในการ

ยอมรับใชเ้ทคโนโลยแีอปพลิเคชั่นออนไลน์การเลือกซื้อ และรองลงมาผู้บริโภคจะให้ความสำคัญมีความสนใจยอมรับ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ใชเ้ทคโนโลยีในลักษณะการซื้อทางออนไลน์สามารถตอบสนองการใช้งานได้รวดเร็วจะมคี่า T test = 2.21 และ F test 

= 19.32 อยู่ในเกณฑ์เป็นท่ีพอใจ    

             
 

 
 
    

          
 

 

 

ผลกราฟภาพท่ี 3 จากการสุ่มตัวอย่างของประชากรรวมท้ังสิ้น 498 ตัวอย่าง พบว่ามทัีศนคตแิละพฤติกรรม

ของผู้บริโภคท่ีสนใจซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ช่วงอายุระหว่าง 18-30 ปี มีจำนวนผู้บริโภคมากท่ีสุด 217 คน 

จากช่วงอายุท้ังหมดท่ีทำการเก็บข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลสามารถจำแนกเป็นทัศนคติของผู้บริโภคมีจำนวน 110 คน 

คิดค่าเฉลี่ย  = 3.92 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. = 0.86 และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีจำนวน 107 คน  

คิดค่าเฉลี่ย  = 3.89 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. = 0.82 เพราะเป็นช่วงอายุวัยรุ่นและวัยทำงานท่ีมีการ

ภาพที่ 3 ผลกราฟเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของช่วงอายุผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินคา้ 

ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซทางออนไลน์ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

ภาพที่ 4 ผลกราฟเปรียบเทียบจำนวนเปอร์เซ็นต์เพศของผู้บริโภคด้านทัศนคตแิละพฤตกิรรมท่ีสนใจในการซือ้

สินค้าทางแอปพลเิคชั่นออนไลน์ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใหม่ๆ มีความต้องการเรียนรู้และให้ความสนใจสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และ

รองลงมาในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ท่ีสนใจซื้อสินค้าทางออนไลน์มีจำนวนผู้บริโภคมากถึง 160 คน จำแนกเป็น

ทัศนคติของผู้บริโภคมีจำนวน 82 คน และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีจำนวน 78 คน สาเหตุเพราะว่าเป็นช่วงอายุวัย

ทำงานท่ีมีอาชพีการทำงานมั่นคงและสามารถซื้อสมาร์ทโฟนใช้งานได้ด้วยตนเอง  และเป็นช่วงอายุท่ีให้ความสนใจใน

การตัดสินใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชั่นได้  พบว่าในช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี มจีำนวนน้อยสุดถึง 19 คน ท่ีสนใจซือ้สนิค้า

ทางออนไลน์น้ัน จำแนกเป็นทัศนคติของผู้บริโภคมีจำนวน 12 คน และพฤตกิรรมของผู้บริโภคมีจำนวน 7 คน เพราะว่า

เป็นช่วงอายุวัยท่ียังไม่มีงานทำจึงให้ความสนใจในการตัดสินใจซื้อน้อยกว่า  ส่วนผู้บริโภคท่ีมีช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไปมี

จำนวนนอ้ยเช่นกันจำนวน 26 คน สาเหตุเพราะเป็นวัยต้องการพักผ่อน ไม่ได้ทำงาน ครอบครัวลูกหลานดูแลค่าใชจ้่าย 

ดังนัน้ผู้สูงอายุวัย 61 ปีขึ้นไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องใชส้มาร์ทโฟนในการเลอืกซือ้สนิค้าทางออนไลน์ 

ผลกราฟภาพท่ี 4 พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีความสนใจต่อการตัดสินใจซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น

ออนไลน์ จะเห็นว่าเพศหญิงมทัีศนคตใิห้ความสนใจต่อการตัดสนิใจซือ้สินค้ามากกว่าเพศชาย กล่าวคือ ผลจากกราฟ

เพศหญิงมีทัศนคติคิดเป็น 60.42 % ท่ีค่าเฉลี่ย  = 3.90 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. = 0.75 เหตุผลเพราะว่า

เพศหญิงมีทัศนคติ เช่น แนวความคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อมั่นต่อสินค้าได้มากกว่าเพศชาย และ

ปัจจัยด้านพฤตกิรรมของผู้บริโภคพบว่าเพศชายมพีฤติกรรมให้ความสนใจต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าผ่านแอปพลิเคชั่น

ออนไลน์มากกว่าเพศหญิงกล่าวคือ เพศชายมีพฤติกรรมคิดเป็น 54.29 % ที่ค่าเฉลี่ย  = 3.86 และมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน: S.D. = 0.79  เหตุผลเพราะว่าเพศชายมีพฤติกรรมแสดงออกท้ังภายนอกและภายในให้ความสนใจในการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันเพศชายมีพฤตกิรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นและการเรียนรู้ต่อสินค้า

มากกว่าเพศหญิง 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคมีทัศนคตแิละพฤติกรรมให้ความสนใจในการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อแน่นอน  และผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากในระดับการตัดสินใจซื้อท่ีมีการจัดการเชิงกลยุทธ์

ทางการตลาดโดยอาศัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของผู้ประกอบการขายบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของสมาร์ท

โฟนในเว็บไซต์ Lazada.co.th และ Shopee.co.th เพราะว่าผู้ประกอบการขาย Lazada และ Shopee เป็นผู้นำธุรกิจอี

คอมเมิร์ซในประเทศไทยเข้าถึงผู้บริโภคที่ต้องอยู่กับบ้านบนช่องทางออนไลน์โดยใช้กลยุทธ์การตลาดพัฒนาให้

ธุรกิจมีความแข็งแกร่งในช่วงสถานการณ์ COVID-19  ทำให้ผู้บริโภคใช้เวลาและสนใจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

นานขึ้น เพราะถ้าใช้เวลามากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการขายมากขึ้น  จากการวิจัยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างจึง

พบว่าผู้บริโภคมีพฤตกิรรมระดับการตัดสนิใจซื้อมากถึงมากสุดในดา้นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และ

ส่งเสริมทางการตลาด ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางธุรกิจแอปพลิเคชั่นออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  

ผลวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคลจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแอปพลิเคชั่น

ออนไลน์สมัยใหม่ท่ีมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้แอปพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟนเพื่อ

ตอบสนองความต้องการในการตัดสนิใจซื้อ ผู้บริโภคส่วนมากต้องการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมอืในการตัดสินใจเลอืก

ซื้อทางออนไลน์ และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจทำให้ผู้บริโภคได้รับ

ความสะดวกสบาย 

 

 



257 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยท่ีได้จากผลการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ

สร้างความพงึพอใจท่ีมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ มี

ข้อเสนอแนะผลทดสอบสมมติฐาน 3 ข้อ ดังนี ้ 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) : พบว่าปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ในเร่ืองเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ต่อเดือนของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสนิใจซือ้มาก  พบว่าทัศนคติและพฤตกิรรมของผู้บริโภคมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของสมาร์ทโฟนได้ ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานจะสอดคล้องกับสมมตฐิาน H1 ท่ีกำหนดไว้ มีค่านัยสำคัญทางสถิติระดับ 

0.05  เหตุผลพบว่าผู้บริโภคมีทัศนคตแิละพฤติกรรมจากปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันจึงมีความสนใจ

ในการตัดสินใจซื้อเพราะว่าต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว และการบริการประทับใจ ดังนัน้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างประชากรเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนในพื้นท่ีเขตอื่นๆ 

กรุงเทพมหานครและพื้นท่ีจังหวัดอื่นๆ เพื่อนำผลศึกษามาเปรียบเทียบกับงานวจิัยนี้ว่ามผีลแตกต่างกันและสอดคล้อง

กันอย่างไร และควรให้ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชพีสามารถรับรู้ เข้าใจสินค้ามากขึ้นเพื่อช่วยตัดสนิใจซื้อ  

สมมติฐานท่ี 2 (H2) : พบว่าปัจจัยด้านการจัดการกลยุทธ์ทางตลาดและวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

4Ps มอีทิธิพลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าของผู้บริโภคบนแอปพลเิคชั่นออนไลนจ์ากผู้ประกอบการ Lazada และ Shopee 

ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานจะสอดคล้องกับสมมติฐาน H2 ท่ีกำหนดไว้ มีค่า

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เหตุผลพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อแน่นอน 

เพราะว่ามีการบริการจัดส่งถึงบ้านตรงต่อเวลา ประหยัดเวลา สินค้ามีคุณภาพดีและราคาท่ีเหมาะสมไม่แพงเกินไป 

ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผู้ประกอบการขาย Lazada และ Shopee ควรสร้างแรงกระตุ้น ส่งเสริมด้านการตลาดท่ีใช้

กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ มี

ความพงึพอใจต่อการบริการมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการขาย เป็นต้น 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) : พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  ผลการทดสอบสมมติฐานจะสอดคล้อง

กับสมมติฐาน H3 ท่ีกำหนดไว้ มีค่านัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05  เหตุผลพบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้ข่าวสาร มีความ

เข้าใจการใช้เทคโนโลยีบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของสมาร์ทโฟนพอสมควร และมีความแตกต่างกันในการยอมรับ

นวัตกรรมและการใชเ้ทคโนโลยีผ่านระบบชำระเงิน Grab Pay E-Wallet สแกน QR Code หรือมีการชำระเงินด้วย True 

Money Wallet ผ่าน App ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผู้ประกอบการขาย Lazada และ Shopee ควรมีลิงค์หรือเพจ

ข้อความเพื่อให้ความรู้บอกวธีิการชำระเงินในระบบท่ีเข้าใจง่าย ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น เพิ่มความปลอดภัยการ

ใชส้มาร์ทโฟน ความน่าเช่ือถือและทัศนคติท่ีดีต่อการยอมรับนวัตกรรมและการใชเ้ทคโนโลยใีห้มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมี

การตอบสนองความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยใีนด้านความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงเทคโนโลยีการให้บริการท่ีประทับใจ 
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การศกึษาการออกแบบผลติภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยนางพญา 

A study of design of Kluai Nang Phaya Fiber Products 
 

พรโพยม วรเชฐวราวัตร1์*, พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์1, พิชยา นพรัตน1์, สิรนิาฎ โสยะนาง1 และ รัตนาไลลา จาร1ุ 

Ponpayom worachetwarawat1*, Panyos worachetwarawat1, Pitchaya Nopparat1, Sineena Soyanang1 and 

Rattanalaila Jaru1 
 

บทคัดย่อ  

 งานวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพ่ือใชป้ระโยชน์จากวัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร สำรวจความต้องการของ

ผู้บริโภค และสรา้งผลิตภัณฑจ์ากเสน้ใยกล้วยนางพญา กลุ่มตวัอย่างผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 30 - 54 ปี ในเขตพื้นท่ีอำเภอ

เมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 398 คน เคร่ืองมอืท่ีใช ้คือแบบสำรวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์

จากเส้นใยกลว้ยนางพญา วเิคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิต ิคา่เฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดำเนนิการโดย

ศกึษาแนวคิดจากทฤษฎกีารออกแบบผลิตภัณฑ์  

 ผลการดำเนนิงาน พบว่าดา้นปัจจัยท่ีผู้บริโภคใชพ้จิารณาในการตัดสนิใจซื้อกระเป๋าอยู่ในระดบัความพงึ

พอใจมาก คือด้านรูปทรง ด้านขนาด ด้านสสีัน ด้านลวดลาย และราคา ดา้นประเภทกระเป๋าท่ีผู้บริโภคมักจะซือ้บ่อย 

ๆ คือกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถอื หูหิ้ว และกระเป๋าสะพายใบใหญ่ ความช่ืนชอบด้านรูปทรงกระเป๋าของผู้บริโภค อยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมาก คือ Tote Bag  Bowler Bag และ Satchel Bag ความช่ืนชอบด้านสีของผู้บริโภค อยู่ในระดับ

ความพงึพอใจมาก 3 อันดับแรก คือ Cavern Clay (สีส้มอมชมพูอมนำ้ตาล) Canyon Clay (สีน้ำตาลอมชมพูนู้ด) และ 

Endless Sea (สีน้ำทะเล) และดา้นราคาผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคยอมรับได้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คือ น้อยกว่า 

1,000 - 1,999 บาท และ 2,000 - 2,999 บาท จึงนำผลสรุปมาออกแบบและผลิตตน้แบบกระเป๋าจากเส้นใยกลว้ย 1 

คอลเลคชั่น  
 

คำสำคัญ : กล้วยนางพญา, เสน้ใยกล้วยนางพญา, การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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Abstract 
This research aims to make use of agricultural material wastes, and to explore customers’ requirements 

as well as to create products, using the fibers derived from Nang Phaya banana trees. The samples in this 

research mainly include 398 individuals with 30-54 years of age from the area of Mueang District, Songkla 

Province. The tools, selected in this study, was the customers’ requirement-based questionnaires that were 

used to survey the customers’ demands towards products from fiber of Nang Phaya trees. Data analysis was 

approached by using statistics, mean, percentage as well as standard deviation. Meanwhile, all of the analysis 

was conducted from further studies of concepts and theories, associated to product design. 

According to the overall outcome of this research, it is discovered that the factors customers are most 

satisfied to consider their decision in order to purchase a bag include shapes, sizes, colors, designs and prices. 

Additionally, the categories of bags which customers purchase regularly include the following items: wallets, 

handbags, handle bags and large shoulder bags whereas the shapes of bags that customers are most pleased 

to consider their purchase are Tote Bag, Bowler Bag and Satchel Bag. According to the preference towards 

colors of bags, it is found that the top three colors customers are most satisfied to purchase include Cavern Clay 

(orange with the mixture of pink and brown), Canyon Clay (light brown with the mixture of pink) and Endless 

Sea (the shade of ocean blue). Furthermore, the prices of bags that the customers are most willing to accept 

range from less than 1,000 baht to 2,999 baht in particular. Finally, based on the above analysis of research 

results, one collection of products, which are bags created from banana fibers, are designed and manufactured 

in order to attract more customers. 
 

Keywords: Nang Phaya Bananas, Fibers from Nang Phaya Banana Trees, Product design 
 

บทนำ 

กล้วย ลักษณะท่ัวไป ลำต้นสูง 2.5 - 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร กล้วยนางพญานิยม

ปลูกในทางภาคใต้ เช่น จังหวัดสงขลา จะสามารถพบเห็นกล้วยนางพญาได้ค่อนข้างมาก โดยส่วนต่าง ๆ ของกล้วย

นางพญาสามารถนำมาใชป้ระโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใบกล้วย สามารถนำมาห่อขนมหรือทำเป็นภาชนะใส่อาหารได้ 

ผลของกล้วยสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้หลายชนิดท้ังสุกและดิบกล้วยเป็นพืชท่ีปลูกได้ง่ายและมีการ

เจริญเติบโตได้เร็ว กล้วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน เช่น ราก สามารถนำมาทำสมุนไพร ใบ นำมาทำ

ภาชนะใส่อาหาร และผลสามารถนำมารับประทานได้ ซึ่งเมื่อใช้ทุกส่วนของกล้วยแล้วจะเห็นได้ว่าลำต้นของตน้กล้วย

จะเป็นวัตถุดบิท่ีเหลอืใชท้างเกษตร  

เส้นใยกล้วย (Abaca) สกัดมาจากส่วนของกาบใบท่ีอยู่รอบ ๆ ลำต้นกล้วย เส้นใยท่ีใช้ในเชงิพาณิชย์จะใช้โยชน์

ในรูปของเส้นเชือก และเส้นเชือกประกอบด้วยกลุ่มของเส้นเดี่ยว ๆ ซึ่งเส้นใยเดี่ยว ๆ เหล่านี้เมื่อถูกแยกออกมาจาก

เส้นเชอืกดว้ยการต้มในสารละลายด่าง จะมลีักษณะนุ่มและเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างสม่ำเสมอ ลูเมนมขีนาดใหญ่และ

เมื่อเทยีบกับความหนาของผนังเซลล์ร่องรอยตามแนวขวางค่อนข้างนอ้ยและส่วนปลายของเส้นใยแหลมเรียวแบนและ

มีลักษณะคล้ายริบบ้ิน เส้นใยมีความยาว 2 ถึง 4 เมตร เส้นใยเดี่ยว ๆ ค่อนข้างนุ่มตรงและมีปลายเรียวแหลม

เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยแต่ละเส้นอยู่ระหว่าง 14 – 50 ไมโครเมตร และมีความยาวตั้งแต่ 2.5 ถึง 13 มิลลิเมตร 

เส้นใยกล้วยประกอบด้วยเซลลูโลสร้อยละ 76.6 เฮมิเซลลูโลสร้อยละ 14.6  ลิกนินร้อยละ 8.4  เพคตินร้อยละ 0.3 
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ขีผ้ึ้งและไขมันร้อยละ 0.1 เส้นใยกล้วยถือได้ว่าเป็นเส้นใยท่ีมีความแข็งแรงท่ีสุดในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติท้ังหมด มี

ความแข็งแรงเป็น 3 เท่าของเส้นใยฝ้ายและแข็งแรงเป็น 2 เท่า ของเส้นใยป่านศรนารายณ์ และมีความต้านทานต่อ

การสลายตัวด้วยน้ำเค็มมากกว่าเส้นใยจากพืชท้ังหมด เส้นใยกล้วยมีความเงามันและมีสีค่อนข้างเหลือง ใช้ในการทำ

เชอืกเป็นหลักและใช้กับงานฝีมอืได้ดี 

จากการศึกษาปัจจุบันพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากเชือกกล้วยเพื่อทำเป็นงานจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

โดยท่ัวไป แต่ยังไม่พบว่ามีการทำผลิตภัณฑ์ด้วยเส้นใยกล้วย  คณะผู้วิจัยจึงคิดทำการศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์

จากเส้นใยกล้วย โดยได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยนางพญา จากจำนวน

ประชากร 58,201 คน ในอำเภอเมอืง จังหวัดสงขลา นำผลสรุปท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านปัจจัยท่ีผู้บริโภคใชพ้จิารณาในการ

ตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านประเภทกระเป๋า ด้านรูปทรง ด้านสี และด้านราคาผลิตภัณฑ์  มาทำการออกแบบผลิตภัณฑ์  

1 คอลเลคชั่น ทำการแยกเส้นใยกล้วยจากส่วนของกาบกล้วย ย้อมสีธรรมชาติ นำไปทอเป็นผืนผ้าเพื่อทำเป็นต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากใยกลว้ยท่ียังคงอนุรักษ์ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

สร้างผลติภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่างจากเดิม สรา้งงาน สร้างความหลากหลาย ในชุมชนได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.  เพื่อใชป้ระโยชน์จากวัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร 

2.  เพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภค 

 3.  สร้างผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยกล้วยนางพญา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน (ถา้มี) 

 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร สำรวจความต้องการของ

ผู้บริโภค และสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยนางพญา กลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีมอีายุระหว่าง 30 - 54 ปี ในเขตพืน้ท่ีอำเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 398 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสำรวจความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์

จากเส้นใยกล้วยนางพญา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดำเนินการโดย

ศกึษาแนวคิดจากทฤษฎกีารออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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ทำการออกแบบฟอร์มแบบสำรวจความตอ้งการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยกล้วย ส่งแบบฟอร์มให้

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ มีค่า IOC ท่ีได้เท่ากับ 0.96 ซึ่งคำถาม

จากแบบสำรวจ สามารถนำไปใช้ได้ทุกข้อคำถาม และทำการนำแบบสำรวจไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย (Try Out) 

จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าระดับความเชื่อม่ันของแบบสำรวจเท่ากับ 0.85 ซึ่ง

ถือได้ว่าอยู่ในระดับดี หมายถึง แบบสำรวจมีความน่าเชื่อถอืและสามารถนำไปศกึษากับกลุ่มตัวอย่างจรงิได้ 
 

ผลการศึกษา 
การศกึษาวิจัยคร้ังนี้ได้ทำการศกึษาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย ได้ทำการสำรวจความตอ้งการ

ของผู้บริโภคจากจำนวนประชากร 58,201 คน ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยอ้างอิงจาก [ท่ีมา:สำนักงานสถิติ

จังหวัดสงขลา เล่มรายงานสถิติจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562 ] ช่วงอายุระหว่าง 30 - 54 ปี เลือกจาก พฤติกรรม

ผู้บริโภคชาวไทย ในแต่ละช่วงวัยเน้นวัยทำงาน พฤติกรรมผู้บริโภคหญิงวัย 30 - 39 ปี จะเร่ิมรู้แล้วว่าตัวเองต้องการ

สินค้าอะไร มีความเป็นตัวของตัวเอง พฤติกรรมผู้บริโภคหญิง วัย 40 - 55 ปี นั้น มกีารงานท่ีมั่นคงแล้ว ความสนใจ

ส่วนใหญ่ มุ่งไปท่ีการดูแลสมาชิกในครอบครัว ขณะท่ีความสนใจสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มอาหารต้องเป็นสินค้าท่ีดีต่อ

สุขภาพเท่านั้น พฤติกรรมผู้บริโภคชาย วัย 30 - 39 ปี  คนกลุ่มนี้ การใช้สินค้าต่าง ๆ มักไม่สามารถแยกความ

แตกต่างของแบรนด์ต่าง ๆ ได้ แต่จะใชจ้ากความเคยชิน ได้ยนิช่ือแต่เด็ก แต่จุดเด่นคอืคนกลุ่มนี้ จะมีความชอบบางสิ่ง

บางอย่างเฉพาะเร่ือง แบบเจาะลึก พฤติกรรมผู้บริโภคชาย วัย 40 - 55 ปี คนกลุ่มนี้จะใช้สินค้าท่ีคุ้นเคยใช้มาตั้งแต่

เด็ก เป็นสินค้าท่ีง่ายๆ เพราะไม่อยากเสียเวลาจากการทำงานไป เลือกสินค้าคุณภาพในราคาแสนคุ้ ม อย่างไรก็ตาม 

ยังยอมใชจ้่ายกับการให้รางวัลคืนแก่ชวีติบ้างเป็นคร้ังคราว [ท่ีมา:ต่าง Gen ต่างใจ เจาะ Insight ผู้บริโภคไทย 2015]   

ทางคณะผู้จัดทำวิจัยได้ดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ีอำเภอเมอืงสงขลา จังหวัด

สงขลา จำนวน 398 คน ด้วยแบบสำรวจความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยกล้วย 

 

 

รูปที่  1  แสดงขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

จำนวน/คน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมผีู้ตอบแบบสำรวจทัง้หมดรวม 398 ชุด มีผลการประเมินดังนี้ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสำรวจ  

เพศ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 348 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.44  เพศชายจำนวน 50 คน  

คิดเป็นร้อยละ 12.56  

อายุ โดยมีอายุ 30 - 54 ปี ท้ังหมด คือ 398 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00    

สถานภาพ สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ มากที่สุดมสีถานภาพสมรส จำนวน 224 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.28 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63  และน้อยท่ีสุด คือ สถานภาพ

หย่าร้าง หม้าย หรอืแยกกันอยู่ จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.09 

อาชีพ อาชีพของผู้ตอบแบบสำรวจ มากท่ีสุดทำอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ  จำนวน 133 

คน  คิดเป็นร้อยละ 33.42 รองลงมา คือ อาชพีพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.41 นอ้ยท่ีสุด 

คือ อาชพีรับจ้าง จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56 

รายได้ รายได้ของผู้ตอบแบบสำรวจมากท่ีสุด คือ รายได้ต่อเดือน 20,000 - 25,000 บาท 

จำนวน 197 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.50 นอ้ยท่ีสุด คือ มากกว่า 30,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 

  

 

รูปที่  2  แสดงพฤตกิรรมการเลอืกซือ้กระเป๋าท่ีทำมาจากวัสดเุสน้ใยจากกล้วย 

2) ด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋าท่ีทำมาจากวัสดุเส้นใย

จากกล้วยนางพญาพบว่า  

ความชื่นชอบผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาต ิอยู่ในระดับความพงึพอใจมาก (  = 3.91 , S.D. = 0.94)  

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับมากโดยเฉลี่ย คือด้านปัจจัยท่ีใช้พิจารณาในการ

ตัดสินใจซื้อกระเป๋า (  = 4.10 , S.D. = 1.02)  รองลงมา คือความชื่นชอบด้านสี (  = 3.74 , S.D. = 1.28) และ

รองลงมาอีก คือความชื่นชอบด้านรูปทรงของกระเป๋า (  = 3.52 , S.D. = 1.34) และมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลางโดยเฉลี่ย คือประเภทกระเป๋าท่ีมักจะซื้อบ่อย ๆ  (  = 3.50 , S.D. = 1.35)  และรองลงมา คือด้านราคา

ผลิตภัณฑ์ท่ียอมรับได้ (  = 3.11, S.D. = 1.28)   

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

 

 

รูปที่  3  แสดงการประเมินการตัดสินใจซือ้กระเป๋าท่ีทำมาจากวัสดุเส้นใยจากกล้วย 

3) ประเด็นการประเมินการตัดสินใจซือ้กระเป๋าท่ีทำมาจากวัสดุเส้นใยจากกล้วยนางพญา ของผู้ตอบ

แบบสำรวจ พบว่า  

ประเด็นเหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสำรวจเลอืกซือ้กระเป๋าท่ีทำจากวัสดุเส้นใยธรรมชาติจากพืช มาก

ท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือวัสดุมีความเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.32  นอ้ยท่ีสุด คือผลิตภัณฑ์มี

ความคงทน แข็งแรง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.90  

ประเด็นผู้ตอบแบบสำรวจคิดว่าการนำเส้นใยกล้วยนางพญามาทำผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดประโยชน์ใน

ด้านท่ีมากท่ีสุด คือใช้ประโยชน์เหลอืท้ิงทางการเกษตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.06 รองลงมา คืออนุรักษ์พืชธรรมชาตใิน

ท้องถิ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.48 น้อยท่ีสุด คือสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.71  

4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1) ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4.2) ราคาผลิตภัณฑ์ค่อนขา้งสูง 

คณะวจิัยได้วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยกลว้ย

นางพญา โดยการจัดลำดับเรียงคะแนนสูงสุด 5 อันดับ ได้ดังนี ้

1) ปัจจยัท่ีผู้บริโภคใชพ้จิารณาในการตดัสินใจซื้อกระเป๋า คือรูปทรง เป็นอันดับแรก และรองลงมา คอืขนาด

และสสีัน 

2) ประเภทกระเป๋าท่ีผู้บริโภคมักจะซื้อบ่อย  ๆคือกระเป๋าสตางค์ เป็นอันดับแรก และรองลงมา คือกระเป๋า

ถือหูหิ้ว  

3) ความชื่นชอบดา้นรูปทรงกระเป๋าผู้บริโภค 5 อนัดับแรก คือ Tote Bag , Bowler Bag , Satchel Bag , 

Envelope Bag  และ Flap Bag 

4) ความชื่นชอบดา้นสขีองผู้บริโภค 3 อันดับแรก คือ  Cavern Clay (สีส้มอมชมพอูมนำ้ตาล) , Canyon Clay 

(สีน้ำตาลอมชมพูนู้ด) และ Endless Sea (สีน้ำทะเล) 

5) ด้านราคาผลติภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคยอมรับได ้คอื นอ้ยกวา่ 1,000 - 1,999 บาท และ 2,000 - 2,999 บาท  

จากข้อสรุปข้างตน้ เพือ่ให้ผู้จดัทำวจิัยไดน้ำไปใชใ้นขั้นตอนการออกแบบผลติภัณฑถ์ัดไป  

 

 

จำนวน/คน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

สร้างผลิตภณัฑ์จากเสน้ใยกลว้ยนางพญา 

1. การออกแบบผลิตภัณฑจ์ากเส้นใยกลว้ยนางพญา จากผลการสำรวจความตอ้งการของผู้บริโภคต่อ

ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกลว้ยนางพญา ได้นำผลสรุปท้ัง 5 ด้านมาทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ไดด้ังนี้ 

 

ภาพร่างกระเป๋า Purse 

กระเป๋า Purse กระเป๋าใส่เหรียญทรงกลม ใชเ้ส้น

ใยกลว้ยทอผสมเส้นด้ายฝ้าย ผสมหนังมซีิปเปิดปิด ขนาด

กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ฐานกระเป๋า 1.5 

เซนติเมตร 

 

ภาพร่างกระเป๋า Envelope 

กระเป๋า Envelope กระเป๋าถือสเีหลี่ยม ใชเ้ส้นใย

กล้วยทอผสมเส้นด้ายฝ้าย ผสมหนังเข็มขัดและมซีิปเปิด

ปิด ขนาดกว้าง 19 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร  

 

ภาพร่างกระเป๋า Bowler 

กระเป๋า Bowler กระเป๋าสะพายไหล่ทรงหมอน ใชเ้ส้นใย

กล้วยทอผสมเส้นด้ายฝ้าย ผสมหนังมีฝาเปิดปิด ขนาด

กว้าง 22.5 เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตร ฐานกระเป๋า 6 

เซนติเมตร สายยาว 100 เซนติเมตร 

 

ภาพร่างกระเป๋า Satchel 

กระเป๋า Satchel กระเป๋าถือหูหิ้วพร้อมสายยาว ใชเ้ส้นใย

กล้วยทอผสมเส้นด้ายฝ้าย ผสมหนังมีฝาเปิดปิด ขนาด

กว้าง 16 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร ฐานกระเป๋า 7 

เซนติเมตร สายยาว 115 เซนติเมตร 

 

ภาพร่างกระเป๋า Tote 

กระเป๋า Tote กระเป๋าสะพายข้าง ทรงสี่เหลี่ยม ใช้

เส้นใยกล้วยทอผสมเส้นด้ายฝ้าย ผสมหนัง ขนาดกวา้ง 18 

เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ฐานกระเป๋า 4 เซนติเมตร 

สายยาว 98 เซนติเมตร 

 

รูปที่  4  แสดงการออกแบบผลติภัณฑ์ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

2. การเตรียมผืนผ้าจากใยกลว้ยเพื่อทำผลิตภัณฑ ์มกีระบวนการเตรียมผ้า ดังนี้ 

1) ต้นกล้วยนางพญา เลือกต้นกล้วยแก่จัด ส่วนใหญ่ใช้จากต้นท่ีมีลูกแล้ว ลำต้นจะโตเต็มท่ีและ

เส้นใยเหนยีว แข็งแรง 

2) แยกกาบกล้วยออก ลอกกาบชั้นนอกท้ิง คัดเอากาบชั้นถัดมาเลือกกาบท่ีแก่ กาบชั้นในใกล้

แกนลำตน้จะไม่แข็งแรง ใชไ้ม่ได้ 

3) ตีเส้นใยจากกาบกล้วย เส้นใยด้วยเคร่ืองตีแยกกาบเพื่อลอกเอาเปลือกด้านบนและด้านล่าง

ของกาบกล้วยออก 

4) ล้างทำความสะอาดเส้นใย ล้างทำความสะอาดยางและเปลือกของกาบกล้วยออกจากเส้นใย 

แลว้นำไปผึ่งลมให้แหง้ 

5) เส้นใยกลว้ย นำเสน้ใยกล้วยไปผึง่ลมให้แหง้ 

6) การบิดเกลียวเชือก นำเส้นใยกล้วยท่ีได้ใช้มือบิดเป็นเกลียวเชือก เมื่อเส้นใยหมดให้ต่อและบิด

เกลียวเชอืกต่อไปเร่ือย ๆ 

7) เชอืกจากเส้นใยกลว้ย  

8) ยอ้มสีเส้นใย  ยอ้มสีเชอืกกล้วยดว้ยสีครามธรรมชาติ 

9) ทอผ้า นำเส้นใยเชือกกล้วยท่ียอ้มครามเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำเส้นเชือกไปทอด้วยเคร่ืองทอ

มอื ยนืดว้ยด้ายฝ้ายเพื่อให้เส้นใยคงรูปและแข็งแรงเพยีงพอท่ีจะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ 

10) ผ้าผืน ได้ผ้าผืนจากเส้นใยกลว้ยผสมฝ้าย 

11) ยอ้มผ้าผืน นำผืนผ้าท่ีได้ย้อมครามอกีครัง้เพื่อให้เกิดการไล่ระดับของสท่ีีย้อม 

12) ผ้าสำเร็จพร้อมทำผลิตภัณฑ ์

 

รูปที่  5  แสดงการทำผืนผา้จากใยกลว้ย 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

3. การทดสอบความคงทนของสตี่อแสง 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบกับผ้าขนสัตว์สีนำ้เงนิมาตรฐาน (Blue Wool Reference) ซึ่งมท้ัีงหมด 8 ระดับ คือ 

L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 และ L9  โดยผลการทดสอบระดับท่ี L9 มีความคงทนท่ีดีเลิศ (Superlative) ระดับท่ี L8 คือ มี

ความคงทนท่ีดีท่ีสุด (Excellent) ระดับท่ี L7 มีความคงทนท่ีดีมาก (Very Good) ระดับท่ี L6 มีความคงทนท่ีดี (Good) 

ระดับท่ี L5 มีความคงทนค่อนข้างดี (Fairly Good) ระดับท่ี L4 มคีวามคงทนปานกลาง (Fair) ระดับท่ี L3 มคีวามคงทน

ต่ำ (Poor) และระดับท่ี L2 ความคงทนมีคุณภาพต่ำมาก (Very Poor) 

จากผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียมของการย้อมสีเส้นใยกล้วยด้วยสียอ้มจากคราม พบว่า มีค่า

ระดับความคงทนของสีต่อแสง อยู่ในระดับ L4 มคีวามคงทนปานกลาง (Fair) ตามมาตรฐาน ISO 105- B02 : 1994  

4. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเส้นใยกลว้ยนางพญา 

 การนำผลการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคมาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเส้นใย

กล้วยนางพญา สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้  1 คอลเลคชั่น จำนวน 5 ใบ ได้แก่ กระเป๋า Purse กระเป๋า 

Envelope กระเป๋า Bowler กระเป๋า Satchel และกระเป๋า Tote ซึ่งผลิตภัณฑ์ใช้สี Endless Sea เป็นสีประจำคอลเลคชั่น 

และมีการตกแต่งด้วยหนัง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ น่าใช้ คงรูปทรง และความทันสมัย 

 
รูปที่  6  กระเป๋า Purse 

 
รูปที่  7  กระเป๋า Envelope 
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รูปที่  8  กระเป๋า Bowler 

 
รูปที่  9  กระเป๋า Satchel 

 
รูปที่  10  กระเป๋า Tote 
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5. กำหนดราคาจากฐานต้นทุน 

อัตรากำไรท่ีผู้วิจัยตอ้งการ 100 % คิดราคาขายจากสูตรการกำหนดราคาจากฐานตน้ทุน 

สูตรการคำนวณ 

         ...……… 

ตารางที่  1  ตน้ทุนและราคาขายผลิตภัณฑ์กระเป๋า 

กระเปา๋ ต้นทุนทั้งหมด (บาท) ราคาขาย (บาท) 

1) กระเป๋า Purse 600 1,200 

2) กระเป๋า Envelope 900 1,800 

3) กระเป๋า Bowler 1,850 3,700 

4) กระเป๋า Satchel 2,050 4,100 

5) กระเป๋า Tote 1,950 3,900 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในงานวิจัย เพื่อศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยสามารถสรุป

ผลได้ดังนี้ 

1.   เพื่อใชป้ระโยชน์จากวัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร 

การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และใช้ประโยชน์

จากวัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร ซึ่งสรุปได้จากข้อมูลท่ีผู้ตอบตอบแบบสำรวจ ในหัวข้อ ท่านคิดว่าการนำเส้นใยกล้วย

มาทำผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดมากท่ีสุด ผลท่ีได้ คือใช้ประโยชน์เหลือท้ิงทางการเกษตร ซึ่งมีความถี่

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.06 

2.   เพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภค 

การออกแบบแบบสำรวจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค และระดับความพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านต่าง ๆ นั้น พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับมากโดย

เฉลี่ย คือด้านปัจจัยท่ีใช้พิจารณาในการตัดสินใจซื้อกระเป๋า (  = 4.10 , S.D. = 1.02)  รองลงมา คือความชื่นชอบ

ด้านสี (  = 3.74 , S.D. = 1.28) และรองลงมาอีก คือความช่ืนชอบด้านรูปทรงของกระเป๋า ( = 3.52 , S.D. = 1.34) 

และมีความพงึพอใจในระดับปานกลางโดยเฉลี่ย คือประเภทกระเป๋าท่ีมักจะซือ้บ่อย ๆ ( = 3.50 , S.D. = 1.35)  และ

รองลงมา คือด้านราคาผลิตภัณฑ์ท่ียอมรับได้ ( = 3.11, S.D. = 1.28)   

 3. การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบกับผ้าขนสัตว์สีน้ำเงินมาตรฐาน (Blue Wool Reference)  ผลการทดสอบ

ความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียมของการย้อมสเีส้นใยกลว้ยดว้ยสีย้อมจากคราม พบว่า มีค่าระดับความคงทนของสี

ต่อแสง อยู่ในระดับ L4 มีความคงทนปานกลาง (Fair) ตามมาตรฐาน ISO 105- B02 : 1994 
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4.   สร้างผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยกล้วย 

จากการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่า

ผู้จัดทำวจิัยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าได้ จำนวน 5 ใบ ได้แก่ กระเป๋า Purse กระเป๋า Envelope กระเป๋า Bowler 

กระเป๋า Satchel และกระเป๋า Tote ส่วนสีของผลติภัณฑ์คอลเลคชั่นนี้ จะเป็นสี Endless Sea (สีน้ำทะเล) และลวดลาย

เกิดจากการทอสลับกับดา้ยฝ้าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  การจัดหาเส้นใยกล้วยควรมรีะยะเวลาในการเตรียมเส้นใย เพราะเกษตรกรจะเลือกตัดต้นกล้วยหลังจาก

ได้รับผลผลิตแล้ว และเมื่อตัดต้นกล้วยให้รีบลอกเอาเส้นใยออกจากกาบกล้วยก่อนกาบกล้วยจะย่อยสลายไปตาม

ธรรมชาติ  

 2.  การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถใช้ข้อมูลจากผลการ

สำรวจผู้บริโภคจากงานวิจัยน้ี 

 3.  การทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ สามารถทำกระเป๋าร่วมกับผ้าหรือหนังสัตว์ เพื่อให้เกิดความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์ เพิ่มตัวเลอืกให้ผู้บริโภค 
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บรมราชกุมารี  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย สงขลา หน่วยวิจัยเส้นใยและสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรม 
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การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลติภัณฑ์เยลลี่จากมะหลอด 

Consumer acceptance of jelly products from Elaeagnus latifolia L 
 

พงศธร ศลิาเงิน1, ผาณิต ศรีสุทธะ1, วิรญิญา เมืองช้าง1, วิทวัส สัจจาพงศ์2,  

ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง3 และ รณกร สร้อยนาค4* 

Pongsaton Silangirn1, Phanit Srisuttha1, Wirinya Mueangchang1, Wittawas Sajjapong2,       

Narongsuk Munkong3 and Ronnakorn Sroynak4* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสและพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ท่ีทำมาจาก

มะหลอด มีการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์เยลลี่จากมะหลอดของบุคคลท่ีอาศัยในเขตตำบลเวียง อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวน 126 ราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 

ปี คิดเป็นร้อยละ 21.19 กำลังศึกษาและมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 43.22 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต ร้อย

ละ 27.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 ร้อยละ 55.08 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความชอบ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอด พบว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติมีความชอบมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ความชอบด้านกลิ่น ความชอบด้านสี ความชอบด้านความหนดื ความชอบด้านลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม 

ให้การยอมรับโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ 7.42-7.77 ได้แก่ ลักษณะ

ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนดื และความชอบโดนรวม และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบรับประทานและ

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอดร้อยละ 98.31 เพราะผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อยและได้ลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ข้อมูล

จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ของผู้ประกอบการแปรรูปเยล

ลี่มะหลอดได้ในอนาคต 
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Abstract  
 The purpose of this study was to test the sensory acceptance and to develop a jelly product made from 

Elaeagnus latifolia (Ma Lod). There was a study on the acceptance of jelly products from Ma Lod of people living 

in Wiang Sub-district, Muang District, Phayao Province, a population sample of 12 6  people, the most of the 

participants were female, aged 21-25 years, representing 21.19 %. Studying and having a bachelor's degree, 

43.22 % , student occupation, 27.12 % , and average monthly income is less than 15,000 as 55.08%. Taste 

products are most liked, followed by scent preference, color preference, viscosity preference, appearance 

preference, and overall preference. Overall acceptance at the level of like moderately to like very much. The 

average score was 7.42-7.77, including appearance, color, smell, taste, viscosity, and overall liking. And most of 

the respondents like to eat and are interested to buy 9 8 .3 1  percent of Ma Lod jelly products because the 

products are delicious and have tried new products. The data from this study can be used as a guideline for 

improving and developing jelly products of Ma Lod jelly processors in the future. 
.  

Keywords:  Elaeagnus latifolia, jelly, Acceptance test  
 

บทนำ 
การดำเนินชวีิตของมนุษย์นัน้ มีความเกี่ยวพันกับหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อตอบสนองปัจจัยท้ัง 4 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจำเป็น

ต่อการดำรงชวีิต ในด้านยารักษาโรค เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันมีการแสวงหาวิธีการหรือการดูแลรักษาตนเองเพื่อให้

ห่างไกลจากโรคมากขึ้น ในแนวทางดังกล่าว สมุนไพรไทยก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของการนำมาใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน หรือ

รักษาสุขภาพ ในเวลานี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาพชืสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับ สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจประเทศ โดย

ตั้งเป้าส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2564 และสามารถสร้าง

มูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท ซึ่ง

ในปี 2560 ได้คัดเลือกให้กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก และไพล เป็นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจต่อยอดผลิตหลายรูปแบบท้ังเวช

สำอาง อาหารเสริม เคร่ืองดื่ม ทำให้ตลาดสมุนไพรของประเทศโตขึ้นกว่าร้อยละ 30 ส่งออกสมุนไพรและสารสกัดปีละกว่า 

1,000 ล้านบาท และมแีนวโนม้การขยายตัวท่ีดใีนเชิงเศรษฐกิจ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

มะหลอด (Elaeagnus latifolia L.) เป็นไม้ผลชนดิหนึ่งท่ีมีศักยภาพสูงท่ีจะพัฒนาไปสู่ไม้ผลอุตสาหกรรมได้ เนื่องจาก

ผลสุกสามารถรับประทานได้และมีรสชาติหลากหลายตั้งแต่เปร้ียวจนถึงหวานนอกจากนี้ยังมคีุณค่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านซึ่ง

มีการณาส่วน และต่าง ๆ ของมะหลอดมาใช้เป็นยาเช่น ใบ ดอก เปลือกต้นและรากโดยแต่ละส่วนท่ีมีสรรพคุณแตกต่างกัน

ออกไป (วุฒิ , 2540 : Ayar, and Bertoft 2001 ) นอกจากนี้ผลในพืชตระกูล Elaeagnus ยังมีปริมาณแทนนินสูงซึ่งเป็น

ประโยชน์ทางด้านเภสัชเวท นำมาใชเ้ป็นสารตา้นอนุมูลอสิระซึ่งสามารถป้องกันมะเร็งได้ (Dennis, 2000)  

การใช้สมุนไพรเพื่อเป็นอาหาร หรือการใช้เพื่อเป็นยานั้น เป็นความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และ

ถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างท่ีทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคม ปัจจุบันในด้านของการอนุรักษ์ ท่ีหมาย

รวมถึงการบำรุงรักษาสิ่งท่ีดีงามไว้ เช่น ประเพณี ต่าง ๆ หัตถกรรม และคุณค่าหรือการปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธ์อันดี

กับคนและสิ่งแวดล้อม ควรค่าแก่คนรุ่นใหม่นำภูมปัิญหาดังกล่าวมาประยุกต์ คือการปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับ

ความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้เหมาะสมกับความสมัยใหม่ โดยการนำมะหลอดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของ

ผลผลิต คุณค่าทางการบริโภคเพื่อท่ีจะสนับสนุนให้มะหลอด มีศักยภาพในการเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อไป คงไว้ซึ่ง
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เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเพื่อพัฒนามะหลอดให้เป็นผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอดท่ีเป็นท่ียอมรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

ผู้บริโภค และพัฒนาสูตรเยลลี่มะหลอด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการตลาดท้ังในและ

ต่างประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อเยลลีม่ะหลอด  

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ การศึกษาจะอยู่ในขัน้ของ Phase 2 

 

สมมติฐาน 
ผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอดได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอด 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีทำการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 306,677 ราย ท่ีมีภูมิลำเนาอยู่

ในจังหวัดพะเยา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2562) 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

สูตรการประมาณค่าสัดส่วน ที่ทราบจำนวนประชากรท่ีแน่นอนของโดยใช้สูตรของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie, R.V. 

& Morgan, D.W., 1970)   

 

 

 

 
 

ได้กลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณ เท่ากับ 114 ราย ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราการสูญหายไปของกลุ่มตัวอย่าง 

(attrition rate) 10% จึงใชก้ลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้ 126 ราย 

 

 

 

Phase 1 

Phase 2 

ศกึษาพฤตกิรรมการบริโภคมะหลอด  

 

ศกึษาคุณภาพทางกายภาพ 

 

การยอมรับจากผู้บริโภค ผลติภณัฑ์เยลลี่มะหลอด 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอด ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบการยอมรับและความชอบทางประสาทสัมผัสโดยรวมผลิตภัณฑ์เยลล่ีมะหลอด วิธีการ

ทดสอบท่ีใช้ โดยวิธีการทดสอบท่ีใช้ คือ 9-point Hedonic scales (สุรชัย อุตมอ่าง, 2558) ผู้บริโภคสามารถให้ความ

พอใจของตนเองโดยการแสดงออกมาในรูประดับการยอมรับและไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ด้านคุณลักษณะต่าง ๆ ของ

ผลิตภัณฑ์เยลล่ีมะหลอดได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนดื และความชอบโดนรวม 

ส่วนท่ี 3 แบบทดสอบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอด โดยให้ทำ

เครื่องหมายถูกต้องหนา้ข้อท่ีตรงกับความคดิเห็นท่านมากที่สุด 
 

ส่วนประกอบของเยลลี่มะหลอด  

ตาราง 1 สูตรเยลล่ีมะหลอดท่ี 1 (S1) 

ส่วนประกอบ ปริมาณที่ใช้ (กรัม) ร้อยละในสูตร 

นำ้มะหลอดสกัด 250.00 50.56 

นำ้เปล่า 125.00 25.28 

นำ้เช่ือม 115.00 23.26 

คาราจีแนน (INS 407) 1.65 0.33 

มอลโตเด็กซ์ตริน 1.44 0.29 

ผงบุก (INS 425) 0.64 0.13 

ซีเอ็มซี 0.43 0.09 

โลคัสบีนกัม 0.34 0.07 

รวม 494.50 100.00 

 

ตาราง 2 สูตรเยลล่ีมะหลอดท่ี 2 (S2) 

ส่วนประกอบ ปริมาณที่ใช้ (กรัม) ร้อยละในสูตร 

นำ้มะหลอดสกัด 250.00 36.97 

นำ้เปล่า 250.00 36.97 

นำ้เช่ือม 170.00 25.14 

มอลโตเด็กซ์ตริน 4.73 0.70 

ผงบุก (INS 425) 0.50 0.07 

ซิเตรท (INS 332(i)) 0.32 0.05 

รวม 676.30 100.00 
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ส่วนประกอบของเยลลี ่

สารที่ทำให้เกิดเจล (gelling agent) การผลิตเยลลี่สำเร็จรูปในเชิงอุตสาหกรรมมีส่วนประกอบท่ีสำคัญ 

กัม (gums) ซึ่งทำหหนา้ที่เป็นสารท่ีทำให้เกิดเจล (พมิพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์) ได้แก่  

คาราจีแนน มีหน้าท่ี thickening agent ทำให้เกิดความหนืด (viscosity) อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) ช่วยให้

น้ำมันและไขมันกับน้ำผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดเจล (gel) ชนิด thermoreversible gel คือ เจลท่ีสามารถ

เปลี่ยนเป็นของเหลวได้เมื่อได้รับความร้อน  

เจลาตนิ ใชส้ำหรับการจับและเก็บรักษากลิ่นรส (flavor encapsulation) นำผงเจลาตินผสมในน้ำและให้ความ

ร้อน จะเป็นของเหลวหนืด ตัง้ท้ิงไวใ้ห้เย็นของเหลวจะกลายเป็นเจล (gel) ใชผ้สมในอาหาร 

เพกตนิ ทำให้เกิดเจล (gelling agent) นำมาใชใ้นผลิตภัณฑ์ แยม เยลล่ี 

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ซีเอ็มซี) สารเพิ่มความคงตัว สารเพิ่มความหนืด และสารช่วยยืดจับ (binding 

agent) ในอาหาร เช่น ผสมลงในไอศกรมี และพุดดงิ 

โลคัสบีนกัม ไม่สามารถเกิดเจล ไม่ละลายในน้ำเย็น แต่พองตัวได้สามารถละลายได้ดีในน้ำร้อน จะให้

สารละลายท่ีมีความหนืดสูง ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด ได้แก่ อาหารกระป๋อง ซอส ขนมหวาน เนยแข็ง 

ไอศกรมี เคร่ืองดื่ม และผลิตภัณฑ์เนื้อ ใชใ้นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

สารให้ความหวาน (sweetener) เยลลี่ส่วนใหญ่ใชน้ำ้ตาลซูโครสเป็นสารท่ีให้ความหวานช่วยให้เพกตินมีค

วามสามารถในการช่วยสร้างพันธะโฮโดรเจนภายในโครงสร้างของเจล ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นร่างแหเพิ่มขึ้น 

ซูโครสจะแทรกเขา้ไปอยู่ร่างแหของเจลมากขึน้ จงึช่วยเร่งให้เกิดกลไกการเกิดเจลเร็วขึน้ ได้แก่ 

มอลโทเดกซ์ทริน สารให้ความหวาน (sweetener) ใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพโดยจัดเป็น Functional food 

ประเภท prebiotic สารทดแทนไขมัน (fat substitute) ในผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี (bakery) ไอศกรมี  

ผงบุก มาใชเ้ป็นอาหารสุขภาพ เช่น อาหารลดน้ำหนัก อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยนำมาขึ้นรูปให้

เป็นเจลแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว พาสตา้  

สารควบคุมความเป็นกรดและควบคุมความเป็นกรดด่าง (acidifying และ pH regulating agents)  

มีความสำคัญต่อรสของผลิตภัณฑ์และช่วยให้เจลอยู่ตัวมากขึ้น ถ้ามีกรดมากเกินไปจะทำลายความอยู่ตัวของเจลได้ 

โดยปกติความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของเยลลี่อยู่ ระหว่าง pH 2.8-3.5 ส่วน pH ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ pH 3.2 ในการ

ปรับความเป็นกรด-ด่าง ของเยลล่ี ตาม มอก.263-2521 ได้กำหนดสารท่ีใชเ้พิ่มและควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ได้แก่ 

กรดซิตริก (citric acid) กรดมาลิก (malic acid) กรดแลกติก (lactic acid) กรดฟูมาลิก (fumalic acid) และเกลือ 

โซเดยีม โปตัสเซียมและ แคลเซียมของกรดเหล่านี้โซเดียมและโปตัสเซียมไบคาร์บอเนต 
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ผลการศึกษา 

กราฟที่ 1 การยอมรับท้ังเพศชาย และเพศหญงิต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑเ์ยลล่ีสูตรท่ี 1 

กราฟที่ 1 กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนการยอมรับและความชอบทางประสาทสัมผัสท้ังเพศชายและเพศหญิงต่อ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอดสูตรท่ี 1 (S1) ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด และ

ความชอบโดยรวม มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.42±1.13 (ชอบปานกลาง) 7.49±1.01 (ชอบปานกลาง) 7.50±1.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 2 การยอมรับท้ังเพศชาย และเพศหญิงต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑเ์ยลล่ีสูตรท่ี 2 

กราฟที่ 2 กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนการยอมรับและความชอบทางประสาทสัมผัสท้ังเพศชายและเพศหญิงต่อ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอดสูตรท่ี 2 (S2) ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด                

และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.34±1.24 (ชอบปานกลาง) 7.45±1.12 (ชอบปานกลาง) 7.37±1.18 

(ชอบปานกลาง) 7.56±1.19 (ชอบมาก) 7.44±1.25 (ชอบปานกลาง) และ 7.60±1.01 (ชอบมาก) ตามลำดับ 
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กราฟที่ 3 เหตุผลท่ีชอบบริโภคเยลล่ีมะหลอด 

กราฟที่ 3 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เหตุผลท่ีชอบบริโภคเยลลี่มะหลอด รสชาติอร่อย 46.61% ดีต่อสุขภาพ  13.56% 

รับประทานสะดวก 13.56%  มีคุณค่าทางอาหาร 11.86% สามารถบริโภคเจลลี่มะหลอดนอกฤดูกาลได้  11.02% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 4 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของเยลล่ีมะหลอด 

กราฟที่ 4 กราฟ พบว่าผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของมะหลอดอยู่ในระดับสูงมาก 19.49% สูง 51.69% ปาน

กลาง 19.49% ต่ำ 1.69% และไม่ทราบเลย 7.63% 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความชอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอด พบว่า คุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติมีความชอบมากท่ีสุด รองลงมาคือความชอบด้านกลิ่น ความชอบด้านสี ความชอบด้านความ

หนืด ความชอบด้านลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นว่าได้ลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมีความสนใจซื้อและให้การแนะนำบริโภคผลิตภัณฑ์เยลลี่              

มะหลอดหากมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยสถานท่ีซื้อ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะหลอดหรือมะหลอดสดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามซื้อคือ ตลาดสด นอกจากนี้ตอบแบบสอบถามให้
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เยลลี่มะหลอดโดยให้เพิ่มสี เนื้อมะหลอดและความเปร้ียวของผลิตภัณฑ์เจลลี่

มะหลอด ลดขนาดซองบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ขนาด 3 นิ้ว ผลิตภัณฑ์เจลลี่มะหลอดสูตรท่ี 1 (S1) ให้ลดความหนืดลง 

ผลิตภัณฑ์เจลลีม่ะหลอดสูตรท่ี 2 (S2) ใหล้ดความหวานลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คำแนะนำในการเพิ่มวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผลิตภัณฑ์

เยลล่ีมะหลอดให้มากขึ้นอีก 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คำแนะนำในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์เยลล่ีมะหลอด โดย ลดความหวาน เพิ่มเนื้อ

มะหลอดและรสเปร้ียว 
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การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวจิัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Development of research database system, School of Agriculture and Natural 

Resources, University of Phayao 
 

ณัฐธดา ขัตธิ1* และ สุดาพร อาจหาญ2  

Nutthaad Khutti1* and Sudaporn Arthan2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ และบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจระบบให้สามารถ

จัดเก็บข้อมูลเบือ้งตน้ ซึ่งง่ายต่อการสบืคน้ และประหยัดเวลา ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลผลงานวจิัย งบประมาณวจิัย แหล่ง

งบประมาณวจิัย และผลงานตพีมิพ์ ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา มานำเสนอ

ในรูปแบบของแผนภูมิ จากนั้นนำข้อมูลท่ีวิเคราะห์แล้วมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ โดยใช้ภาษา PHP ใช้โปรแกรม

notepad++ ซึ่งสามารถสบืค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก  https://research.agri.up.ac.th/smartagriculture  
 

คำสำคัญ:  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล, งานวจิัย, คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวทิยาลัยพะเยา  
 

Abstract  
 The aim of this research is developing research database system of School of Agriculture and Natural 

Resources, Phayao University for searing school staffs and other people who are interest. This system can store 

basic informations that is enable users for friendly operation and savetime. We collect research, fundings, funding 

agencies and publications that produced from school member. The results were presented by bar graph. Then, 

analysed data were kept as database system with PHP language by notepad++ program, that can be found at 

https://research.agri.up.ac.th/smartagriculture.  
  

Keywords: Database system development, Research, School of Agriculture and Natural Resources, Phayao University  
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บทนำ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งท่ีจะเพิ่มคุณภาพชีวิต

ของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร  

สัตวศาสตร์ การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืชอุตสาหกรรม และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 

และสังคมในเขตภาคเหนอืตอนบน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนอืตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสนับสนุน

และลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้าน

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศกึษาในมหาวทิยาลัยส่วนกลางหรอืภูมภิาคอื่น 

ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณรายได้ของ

มหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) อยู่อันดับท่ี 1 ในปี 2560-2563 (ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย

พะเยา University of Phayao Research Management) ส่ วนงบประมาณ ภายนอกคณ ะเกษตรศาสต ร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ จัดอยู่ในลำดับท่ี 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยพะเยา (รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CUPT 

QA รอบปีการศึกษา 2560) ได้งบประมาณสนับสนุนในด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานภายนอก 

เช่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และอื่นๆ  โดยมีผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติในปี 2560-2563  

มีจำนวน 16 ,7,14 เร่ือง ผลงานเผยแพร่ในระดับ TCI ในปี 2560-2563 มีจำนวน 17,23,9 เร่ือง  มีผลงานเผยแพร่

ประชุมวิชาการ ในปี 2560-2563 มจีำนวน 27, 7, 0 เร่ือง ตามลำดับ ในปัจจุบันมหาวทิยาลัยพะเยา มีวสิัยทัศน์ และ

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวชิาการ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยช้ินนี้ขึ้นมา เพื่อความอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ และบุคคล

ท่ัวไปท่ีมคีวามสนใจ และเพื่อใช้เป็นขอ้มูลเบือ้งต้นในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ  
 

วัตถปุระสงค์ในการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวจิัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการพัฒนาฐานข้อมูลในคร้ังนี้จะช่วยให้บุคลากรภายในคณะฯ และบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจเข้าถึง

งานวจิัยของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสามารถทำให้การจัดเก็บเป็นระบบ 

การสบืค้น ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงขอ้มูล นำข้อมูลมาใชป้ระโยชน์ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีวิทยาการวจิยั 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนำ

ข้อมูลด้านงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 มาทำการพัฒนาเป็นระบบ

ฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้สืบค้นได้ง่าย ซึ่งในการทำการวิจัยคร้ังนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้นำการพัฒนาระบบวงจรการ

พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ของ เกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ (2562) มาใช้ในการพัฒนา

ระบบนี้ขึ้นมา ซึ่งมีขัน้ตอนการพัฒนาระบบท้ังหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) สืบเนื่องจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้มี

ตัวช้ีวัดเกีย่วกับผลงานวจิัยและบริการวชิาการของบุคลากรในคณะฯ  

2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) จากในอดีตมีการขอขอ้มูลของนักวจิัยทุกป ีจึงทำให้ผู้วจิัยมี

ความสนใจท่ีจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้สามารถค้นหาได้ง่าย 

3. การวิเคราะห์ (Analysis) ทำการรวบรวมข้อมูลผลงานวจิัย งบประมาณ และผลงานตพีิมพ์ของนักวิจัยใน

คณะฯ เพื่อนำไปออกแบบ 

4. การออกแบบ (Design) นำข้อมูลท่ีรวบรวมมาออกแบบโดยหาภาษาคอมพเิตอร์และโปรแกรมท่ีเหมาะสม 

5. การพฒันาและทดสอบ (Development & Test) ใชภ้าษา PHP จากโปรแกรม notepad++ 

6. การตดิตัง้ (Implementation) เป็นการนำระบบของขอ้มูลงานวิจัยท่ีพัฒนาแล้ว มานำเข้าในเวปของคณะฯ 

7. การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) ทำการแก้ไขและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยตามท่ี

ผู้สนใจข้อมูลได้แจ้งคำรอ้งขอให้ปรับปรุงระบบให้แก่ทางคณะผู้วิจัย 
 

 

 

บุคลากรในคณะฯ 

 

ข้อมูลดา้นงานวจิัยของ

บุคลากรในคณะฯ 

 

วเิคราะห์และ

ประมวลผล 

 

- ผลงานวจิัยปี 2560–2563 

- งบประมาณวิจัยภายนอก 

- งบประมาณวิจัยภายใน 

- ผลงานตพีมิพใ์นระดับชาติ นานาชาต ิ

และประชุมวิชาการ 

- ประวัตนิักวจิัย 

 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทำการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ได้แก่ ประวัติผู้วิจัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย งบประมาณ และแหล่งท่ีมาของ

งบประมาณวิจัยของบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวบรวม

ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2560 ไปจนถึง ป ีพ.ศ. 2563  
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. นำข้อมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมมาวเิคราะห์ในรูปแบบร้อยละ และนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ 

2. นำข้อมูลท่ีวิเคราะห์แลว้มาจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวจิัยฯ ต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ผลการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 

 จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย งบประมาณ และแหล่งท่ีมาของงบประมาณวิจัยของบุคลากรภายในคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2563  

แสดงดังภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 ตารางรวบรวมขอ้มูลงานวจิัย งบประมาณ และที่มาของงบประมาณวิจัย ของบุคลากรภายในคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา ป ีพ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2563 
 

ตอนที่ 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

ทำการเขียนโปรแกรม สำหรับนำเข้าข้อมูลผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด ของบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้วิเคราะห์ และได้นำเสนอนรูปแบบของแผนภูมิ มาใส่ลงในโปรแกรม ดังภาพท่ี 4.3 ซึ่ง

สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้จาก URL http://research.agri.up.ac.th/smartagriculture/  สำหรับรายละเอียดของ

ฐานขอ้มูลประกอบไปด้วย ข้อมูลรายช่ือนักวจิัย ผลงานตพีิมพ์ งบปประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน ประวัตนิักวิจัย เมนู

สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)  ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ระบบฐานขอ้มูลเชงิสัมพันธ์ สร้างและพัฒนาด้วยภาษา PHP โดยใชโ้ปรแกรม notepad++ ในการออกแบบ 
 

เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยท้ังหมดของบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560–2563 แล้วเสร็จ ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ในอยู่ในรูปแบบร้อยละ 

จากนัน้นำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ เพื่อนำไปใส่ในระบบฐานข้อมูลท่ีได้เขียนโปรแกรมไว ้โดยมกีารแสดงของข้อมูลดังนี้ 

การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลงานตีพิมพ์งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ ปี 2560–2563 และมีรูปแบบตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์ของ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการประชุม

วชิาการ ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบผลงานตพีมิพ์ของคณะเกษตรศาตสร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการ ป ี2560-2563 

 

 

 



285 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

จากการรวบรวมขอมูลผลงานวจิัย งบประมาณวจิัย แหล่งงบประมาณวิจัย และผลงานตีพมิพ์ของบุคลากร

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา มานำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ จากนั้นนำข้อมูลท่ี

วเิคราะห์แล้วมาจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวจิัยฯ ซึ่งสามารถสบืค้นขอ้มูลดังกล่าวได้จาก  

https://research.agri.up.ac.th/smartagriculture 
 

การอภปิรายผล 

จากการจัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าว มีการเก็บข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบ คือ ข้อมูลงานวิจัย (ชื่องานวิจัย งบประมาณวิจัย 

แหล่งงบประมาณวจิัย และผลงานตีพิมพ์) ข้อมูลนักวิจัย แผนภูมิแสดงผลของข้อมูลงานวจิัยและนักวจิัย และจัดการ

ข้อมูลสมาชกิ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวจิัยของ จักร ีทามาน และคณะ (2561) ท่ีได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานวิจัยและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีองค์ประกอบของของระบบ

ฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย 4 โมดูล 

ได้แก่ โมดูลในการจัดการข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลนักวจิัย กราฟแสดงผลของข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย และ

จัดการข้อมูลสมาชกิ จากนัน้จึงทำการเลอืกซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมสำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวจิัย โดยยึด

วิธีการในการตรวจสอบคุณลักษณะสำคัญของคุณภาพซอฟต์แวร์ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14 ข้อ ของ วรชัย 

เยาวปาณี (2550) เพื่อทำการประมวลผลของข้อมูลงานวิจัย แล้วทำการตรวจสอบคุณลักษณะสำคัญของคุณภาพ

ซอฟต์แวร์ของระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา ดงสงคราม และคณะ (2558) ท่ีได้ศึกษา

องค์ประกอบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี พบว่า ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) องค์ประกอบเพื่อนำเสนอข้อมูล 2) องค์ประกอบเพื่อการติดต่อสื่อสาร และ  

3) องค์ประกอบเพื่อการบริการ นอกจากนี้ยังมีการผลการให้นักวิจัยทดสอบเข้าระบบเพื่อทำการประเมินระบบ

สำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพก่อนนำไปทดลองใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายจริงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ แสงเพ็ชร พระฉาย (2557) ได้วิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมตี่อคุณภาพการพัฒนาระบบ การวจิัย

พบว่า ภาพรวมของการพัฒนาระบบมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

คาดว่าระบบฐานข้อมูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และมหาวทิยาลัย 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหารและการจดัการ)- 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้อนุมัตเิงินอุดหนุนโครงการการวจิัยเพื่อพัฒนางานประจำ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับโครงการ เร่ือง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ท่ีให้ความอนุเคราะห์แนะนำ และให้

คำปรึกษาท่ีดีจนงานวิจัย เล่มนี้สำเร็จด้ วยดี  ขอขอบคุณคณาจารย์  บุคลากร คณ ะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีเสียสละเวลาให้คำแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท้ายสุดนี้ 

ผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และครอบครัว ท่ีให้การสนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ดว้ยดีมาตลอด  
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