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คำนำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภาคี
เครือข่ายจากสถาบันอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของการวิจัยและ
การพัฒ นาองค์ความรู้ ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ/นวัตกรรม
การจัดการ สาขาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม สู่สาธารณชนและชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย
ระดับ บัณ ฑิตศึกษาให้ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
คณะผู้จัดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ และ
หวังว่าการจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
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สำรคณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ นักศึกษามี
ความรู้ในศาสตร์ ที่เรียน และมีการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณ ค่าและเป็นประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษา มีประสบการณ์ทางวิชาการผ่านการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยให้เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นี้
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวิชาการที่ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่ายจาก
สถาบันอื่น ๆ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัยให้กับนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
วิทยาลั ยนวัตกรรมการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่เป็น
ประโยชน์ทางวิชาการ และการวิจัยนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และ
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ผู้บริหารภาคีเครือข่ายจากสภาบันเจ้าภาพ และบุคลากร
ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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สำรบัญ
คานา
สารคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สารบัญ
บทควำม
วิจัย
SH ผลงำนแบบบรรยำย สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
รหัส
ชื่อผลงำน
O-SH01 วุฒิชัย วิถำทำนัง
การศึกษาความคิดเห็นนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทของที่ระลึก จังหวัดปทุมธานี
O-SH02 ชนัญชิตำ อรุณแข
การเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุหมู่ที่
1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
O-SH03 เอนก รักเงิน
กระบวนการธารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของคนมุสลิมในพื้นที่เมือง
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
O-SH04 นุชนำฏ สระกำศ
สโลแกนหมู่บ้านจัดสรรที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ซื้อในจังหวัดอุดรธานี
ED ผลงำนแบบบรรยำย สำขำกำรศึกษำ
O-ED01 พิรุณ ศิริศักดิ์
กนกพร มีอนันต์
พรชนก ยิ้มแย้ม
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ED ผลงำนแบบบรรยำย สำขำกำรศึกษำ (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-ED02 พิรุณ ศิริศักดิ์
รัชยล สำยเพ็ชร
ธรำวัฒน์ ชำติสิทธิสิทธิ์
การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
O-ED03 ชนะ ยำดี
พิทักษ์ นิลนพคุณ
สุวรรณำ จุ้ยทอง
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
O-ED04 ศิรินภำ คุ้มจั่น
สุวรรณำ จุ้ยทอง
พิทักษ์ นิลนพกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
O-ED05 Thanh Nguyen Thi Thu
ฐิติพร พิชญกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล
การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการฟังภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
O-ED06 ศัสยมน สังเว
เรขำ อรัญวงศ์
พิทักษ์ นิลนพคุณ
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษธการ
เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ง
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ED ผลงำนแบบบรรยำย สำขำกำรศึกษำ (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-ED07 อภิญญำ อ่อนโว
ฐิติพร พิชญกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
O-ED08 Nguyen Thi Lieu
ฐิติพร พิชญกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล
การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น
SC ผลงำนแบบบรรยำย สำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
O-SC01 ยุทธนำ นำคหกวิค
นิสำ พักตร์วิไล
อนัญญำ โพธิ์ประดิษฐ์
สภาพและปัญหาของการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสตในเขต
กิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา
O-SC02 นัฐพล ทองทับทิม
ธนวัฒน์ สุ่มอุดม
วรัญญู เหลำโชติ
การศึกษาปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาลในบ้านพักอาศัย
O-SC03 สุนิสำ รวมใหม่
กุลธิดำ บรรจงศิริ
ปธำนิน แสงอรุณ
การบูรณาการระบบการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทแห่งหนึ่ง
จ
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SC ผลงำนแบบบรรยำย สำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-SC04 นภัสพร ทองพรำย
ประภำพร ชุลีลัง
ปัญญำ หมั่นเก็บ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
O-SC06 กำญจนำ เกิดศิริ
พนิดำ ปรำรัตน์
ภำนุช หงส์สวัสดิ์
การกาจัดไดเอทิลพาทาเลตออกจากน้าโดยการดูดซับบนตัวกลางดูดซับ
ชนิดวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์
O-SC07 ธนิษฐำ ม่วงกล้วย
กำญจน์ คุ้มทรัพย์
นิตยำ สมทรัพย์
ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้าในแก่ง
บางระจัน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
O-SC08 ปัณณวิชญ์ ศิริพุธิมำนนท์
เยำวนิตย์ ธำรำฉำย
ทิพย์สุดำ ตั้งตระกูล
รัชชำนนท์ สมบูรณ์ชัย
การจัดการองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุล ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์
O-SC09 ทัศนัย จีนทอง
ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต
O-SC10 เจษฎำนันท์ เวียงนนท์
สำธิต ศรีสถิต
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อปัญหาด้านการจัดการขยะในแหล่ง
ท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฉ

หน้ำ

177-187

188-197

198-206

207-215
216-225

226-233

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

SC ผลงำนแบบบรรยำย สำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-SC11 ชฎำภรณ์ ประสำทกุล
ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์
ชนำนันท์ พินิจมนตรี
ปิยะวัฒน์ ศรเพ็ช
ปริญญำภรณ์ ประทุมมำ
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้าเสียโดยใช้ใยบวบ
O-SC12 ผมหอม เชิดโกทำ
น้ำทิพย์ แช่มช้อย
สุวำรีย์ ศรีปูณะ
การจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมเชิงพื้นที่ด้วยโคก หนอง นา โมเดล
O-SC13 ณัฐสิมำ โทขันธ์
บุญวณิช บุญวริชชนำนันท์
สุวำรีย์ ศรีปูณะ
การวางแผนพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
O-SC14 ประภำพร ชุลีลัง
ทศพร สอนบุตร
สุวำรีย์ ศรีปูณะ
ผมหอม เชิดโกทำ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยบทบาทตารวจจิตอาสา
O-SC15 อนัญญำ โพธิ์ประดิษฐ์
ประเสริฐ เหล่ำบุศณ์อนันต์
สุวำรีย์ ศรีปูณะ
ประภำพร ชุลีลัง
การจัดการของเหลือใช้ให้เป็นนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุ

ช

หน้ำ

234-242

243-259

260-274

275-289

290-299

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

SC ผลงำนแบบบรรยำย สำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-SC16 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หำ
ธันว์ยำกร คำวงศ์
สุวำรีย์ ศรีปูณะ
ประภำพร ชุลีลัง
การส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยบทบาทของบริษัทไปรษณีย์ไทย
จากัด
O-SC17 สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
ระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ ที่นามาใช้กับวงจรส่วน
หน้าเครื่องรับแบบ FSK
O-SC18 วิทยำ ภัทรเมธำกุล
อนัญญำ โพธิ์ประดิษฐ์
นิสำ พักตร์วิไล
การสารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวใน
ประเทศไทย
BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร
O-BA01 จักรภัทร น้อยสถิต
ฐนพัฒน์ เฉลยกลิ่น
นิทัศน์ ชิณกธรรม
ณัตตยำ เอี่ยมคง
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบสต๊อปโมชัน เรื่อง “ผลกระทบ
ของอาหารเหลือทิ้ง”
O-BA02 ภำนุเดช ไวยวรรณำ
ยุวเทพ อินทร์ทอง
ภำณุพันธ์ พรมชัย
ณัตตยำ เอี่ยมคง
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ :
ผลิตภัณฑ์โอทอป และ การท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี จังหวัด ปทุมธานี

ซ

หน้ำ

300-315

316-323

324-335

336-341

342-349

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA03 ปกรเกียรติ์ ลิ้มวิโชติธนำกูล
อภิชญำ เอี่ยมโพธิ์
เอกชัย สมเตย
มนสิชำ อนุกูล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สายบางปะอิน – นวนคร
O-BA04 ลภัสนันท์ ธงสวรรค์
สำยสุนีย์ กิจโฉ
มนสิชำ อนุกูล
ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเช่าหอพัก
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
O-BA05 ณัฐดนัย ปลื้มพันธ์
พวงเพชร สุขประเสริฐ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้โดยสารธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
O-BA06 ถิรำนุ ใยสำมเสน
สัมฤทธิ์ ทับทิม
มนสิชำ อนุกูล
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าแห่ง
หนึ่งในเขตคลองหลวง
O-BA07 ชมพูนุช บัวทอง
เมธำวี ทองใบ
ศิริวรรณ คำดี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส สาขา นวนคร
O-BA08 รวี เสรีตระกูล
ศิริพงศ์ แก้วก่อง
มนสิชำ อนุกูล
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฌ

หน้ำ

350-361

362-376

377-388

389-398

399-407

408-418

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA09 พนิดำ กลิ่นหอม
จอย ผดุงศิลป์
วรพจน์ บุษรำคัมวดี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
O-BA10 สุภำวรรณ คนหำญ
นรำพร เรือศรีจันทร์
พวงเพชร สุขประเสริฐ
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา สถานีหัวลาโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
O-BA11 จักรพงษ์ วรรณบวร
ธำรีฉัตร ศิริอรรถ
ศิริวรรณ คำดี
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
O-BA12 ดวงนภำ โสระสะ
วิชุดำ อินทร์อนันต์
ศิริวรรณ คำดี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดปทุมธานี
O-BA13 พนิศำ เทียนขำว
เสำวลักษณ์ พงษ์สมร
พวงเพชร สุขประเสริฐ
ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
O-BA14 วรรัตน์ ใจเลี้ยง
ธนภรณ์ ไกรสันเทียะ
รัตนำ สีดี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี
ญ

หน้ำ

419-431

432-445

446-456

457-466

467-476

477-489

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA15 สุรเดช ภัทรวิเชียร
การลดของเสียชิ้นงาน Hinge Assy Hood โดยการติดตั้ง Proximity
Sensor เพื่อป้องกันความผิดพลาด
O-BA16 สุดำรัตน์ แซ่อื้อ
ธนกฤต แก้วเสถียร
ศิริวรรณ คำดี
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเทศบาลตาบลหนอง
แค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
O-BA17 วัลย์วิษำ กองบุญ
จิรเมธ ธรรมโรจน์
ศิริวรรณ คำดี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์
ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
O-BA18 นภำพร สันทะยำ
กุลธิดำ ฤทธิ์งำม
ศิริพงษ์ ฐำนมั่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัด
ปทุมธานี
O-BA19 ภัทรำ สระอำ
บุญญฤทธิ์ จันทร์น่วม
พวงเพชร สุขประเสริฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ต่อระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
O-BA20 กรกนก สุคันธเกียรติ
ธิดำรัตน์ ภำษำดี
สิทธิโชค กลำงอรัญ
พวงเพชร สุขประเสริฐ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฎ

หน้ำ

490-506

507-520

521-531

532-541

542-554

555-566

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA21

O-BA22

O-BA23

O-BA24

O-BA25

O-BA26

จุฑำมำศ หัสดี
อัญมณี วงพิเดช
ธันยธร ติณภพ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์
ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
ศิริพงษ์ ฐำนมั่น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดในชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท กรณีศึกษา ข้าวเกรียบเห็ดและขนมเปี๊ยะฟักข้าว
เกดวดี เงินโชคอุดม
พรหมพร จิอู๋
วรุณี เชำวน์สุขุม
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านหมู
กระทะ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วสิษฐ์ พรหมบุตร
สุภัทรำ สงครำศรี
ลักษณะของผู้ซื้อ-ลักษณะเว็บไซต์ที่มีต่อการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตใน
ตลาดเกิดใหม่
ธนำตุล อุ่นอกพันธุ์
พรปวีณ์ วรชิรำภรณ์
ศักดิ์ชำย นำคนก
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจร้านกาแฟ
อรพรรณ เสมำฉิม
วิลำวรรณ บัวนันท์
ธันย์นิชำ วิโรจน์รุจน์
อัญชลี เยำวรำช
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ฏ

หน้ำ

567-576

577-584

585-592

593-609

610-618

619-628
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BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA27 ชุตินันท์ จันทร์ธิขัต
ศรินธร ไชยรัตน์
อัญชลี เยำวรำช
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้านสะดวกซื้อ 7-elevenของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
O-BA28 พรพิมล เพชรชี
ชำญชัย ทวีกิติกุล
อนุวัต สงสม
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา
O-BA30 นันทิยำ ทัดบุตร
ปลำยฟ้ำ สุขเรือง
วิลำวัลย์ ถองทอง
ระชำนนท์ ทวีผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจาก
เศษวัสดุชานอ้อย
O-BA31 ปรีญำนันท์ โพธิ์เงิน
ระชำนนท์ ทวีผล
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s
Soap ของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
O-BA32 สุธินี พิศำลรัตนคุณ
ระชำนนท์ ทวีผล
การกาหนดแผนการผลิตและเทคนิคการประชาสัมพันธ์สินค้าในระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา แบรนด์ Malee & Friends

ฐ

หน้ำ

629-639

640-650

651-667

668-677

678-689
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BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA33 ชลิดำ กันภัย
ระชำนนท์ ทวีผล
การยกระดับกลยุทธ์การจัดการคุณภาพบริการของตราสินค้า FREITAG
กรณีศึกษาตัวแทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานคร
O-BA34 พลอยวรินทร์ แสงสมบุญ
RISK IDENTIFICATION OF BANGKOK - NAKHON RATCHASIMA
HIGH SPEED RAILWAY LINES CONSTRUCTION PROJECT USING
THE FAULT TREE NAALYSIS
O-BA35 จุรีรัตน์ หนองว้ำ
ความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวของเพศทางเลือก ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
O-BA37 ณัฐพงค์ ทิพย์รองพล
วชิร ทิพย์โยธำ
อนุวัต สงสม
ความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน:
กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
O-BA38 จิตรภำนุ แก้วอรุณ
ศตพร เขมวงค์
อนุวัต สงสม
แรงจูงใจ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และการตลาดเชิงประสบการณ์ที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่า
เทศบาลนครสงขลา: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย
O-BA39 ปริยำกร สว่ำงศรี
วัชรพล วงศ์จันทร์
ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
การจัดการของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและ
วิถีชีวิตของชุมชนหมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว
ฑ

หน้ำ

690-703

704-715

716-731

732-745

746-760

761-772
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BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA40 ดนุภำภร พรหมเจริญ
ชำคริต ศรีทอง
คุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
O-BA41 พิมพิลำ ประดับเพชร
ชำคริต ศรีทอง
นวัตกรรมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางใน
จังหวัดปทุมธานี
O-BA42 สมบูรณ์ เย็นศิริ
กิตติมำ ทำมำลี
รูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
ในอาเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์
O-BA43 นิสำ เผ่ำเพ็ง
ธัชชัย อินทะสุข
ความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในจังหวัด
สระบุรี
O-BA44 จุฑำทิพย์ สวนบ่อแร่
สินิทรำ สุขสวัสดิ์
ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ภาวะยากลาบากจังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563
O-BA45 อัญชณำกำนต์ แก้วแจ่ม
ลลิดำ แก้วฉำย
ความสาคัญของการศึกษาหลังวัยเกษียณที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี
O-BA46 ธนัท เทพจิต
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
การแก้ปัญหากองทุนผู้สูงอายุในกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตในจังหวัด
ปทุมธานี
ฒ

หน้ำ

773-784

785-797

798-806

807-815

816-825

826-839

840-854
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BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA47 อำพล พันธุ์ดนตรี
สัณหณัฐ วงศ์ศิลป์
นุจรี ผู้ผึ้ง
ปิ่นเกล้ำ เรืองดี
ผมหอม เชิดโกทำ
วัลภำ จันดำเบ้ำ
ความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน
นกแอร์ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
O-BA48 ณัฐพงศ์ วัฒนวันยู
อลงกรณ์ สุวรรณเพชร
อรกำนต์ เชี่ยวกสิกรรม
รินรดำ ระวังถ้อย
ผมหอม เชิดโกทำ
วัลภำ จันดำเบ้ำ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภาคพื้นของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
O-BA49 สุขสกล วลัญตะกุล
การจัดการความรู้เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
O-BA50 แพรวพรรณ สุวรรณพงษ์
โรจนันท์ ทรงอยู่
ชนำภำ สะอำด
ซือ อ้ำยหลิง
ภัชรชำติ ทูรวัฒน์
พฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่าของ
ผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ณ

หน้ำ

855-865

866-874
875-891

892-901
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BA ผลงำนแบบบรรยำย สำขำบริหำรธุรกิจ / สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร (ต่อ)
รหัส
ชื่อผลงำน
O-BA51 Si Ailing
Chanapa Sa-ard
Nitipoom Kulsiri
THE POTENTIAL IMPACTS INVOLVED IN IMPLEMENTING ONE
BELT ONE ROAD ON AVIATION INDUSTRY
SH ผลงำนแบบโปสเตอร์ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
P-SH01 ศศิปภำ ทิพย์ประภำ
กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
P-SH02 อุษำ ศรีไชยำ
กิตติคุณ แสงนิล
ณัฐฐำพร อะวิลัย
ศึกษากลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับและปัจจัยในการเข้าชมกีฬาฟุต
ซอลในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
P-SH03 พัชรศักดิ์ จันทะชำรี
ณรงค์ปกรณ หงศำลำ
ชัยสิทธิ์ ภำวิลำส
การศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
PA ผลงำนแบบโปสเตอร์ สำขำรัฐประศำสนศำสตร์/รัฐศำสตร์
P-PA01 ปำลวัฒน์ อิสสอำด
ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด

หน้ำ

902-911

912-921

922-938

939-951

952-963
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ED ผลงำนแบบโปสเตอร์ สำขำกำรศึกษำ
รหัส
ชื่อผลงำน
หน้ำ
P-ED01 พรสุดำ ศรีหำญ
อรนุช ลิมตศิริ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง whquestion ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
964-974
และการสอนแบบปกติ
P-ED02 ปณิกำ ยิ้มพงษ์
จริยำภรณ์ รุจิโมระ
วริสรำ จุ้ยดอนกลอย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ ทานาย สังเกต อธิบาย (POE)
ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
975-987
P-ED03 มำลัย พงษ์อนันต์
วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง
แสน สมนึก
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
988-999
P-ED04 ธนพร รักษำเคน
นิตย์ บุหงำมงคล
แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่า
ในตนเอง กับอัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1000-1011
P-ED05 มนูศักดิ์ วงศ์รัตนโชติ
สุวรี ฤกษ์จำรี
ผลการฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1012-1024
P-ED06 พสธร เต็มแสง
นิตย์ บุหงำมงคล
ผลของการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรต่อความ
รับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1025-1036
ต
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P-SC02 อภิชัย คุณีพงษ์
นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
บัณฑิตำ เพ็ชรเลิศ
กมลลักษณ์ โพธิ์คำ
ดำริษำ ชำวสวน
คณิภำ โพธิน์ คร
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
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P-SC04 สำลินี ศรีวงษ์ชัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการและ
การให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ ชุมชน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึกรูปแบบปัจจุบันของผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว พื้นที่ในการวิจัย
และเก็บข้อมูล คือ แหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี วิธีการดาเนินการวิจัยเป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ จานวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ นามาสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการและการให้ความสาคัญ ต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้าน
ประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สนใจ คือ ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านและประเภทผลิตภัณฑ์ของ
ประดับและตกแต่งบ้าน ด้านวัสดุการผลิตที่สนใจ คือวัสดุสิ่งทอและวัสดุจักสาน ด้านคุณค่าในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ คือ รูปทรงสวยงาม วัสดุงดงามและประโยชน์ใช้สอยดี ด้านเหตุผลหลักที่สนใจเลือก
ซื้อ คือ เพื่อเป็ นของใช้ส่วนตัวและเพื่อเป็นของที่ระลึก ด้าน องค์ประกอบที่ตัดสินใจเลือกซื้อ คือ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ความแปลกใหม่และราคาบนตัวผลิตภัณฑ์ โดย ผลศึกษาความคิดเห็นและความพึง
พอใจที่มีต่อการรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก รูปแบบปัจจุบัน ผลรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 3.05 (S.D.=.66) โดยประเด็นที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบ
ปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สื่อความเป็นไทย สื่อลักษณ์ท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อมเรียง
ตามลาดับ ประเด็นความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีคุณค่า ความประณีตและความทนทาน
คงทน ตามลาดับ ประเด็นความพึงพอใจที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ วัสดุท้องถิ่น ประโยชน์ใช้สอย
และมีคุณภาพ ตามลาดับ และประเด็นความพึงพอใจที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ความทันสมัย ความ
สวยงาม สีสันงดงามและความ
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก นักท่องเที่ยว
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ABSTRACT
A survey type research with the objectives on 1 ) to study the demand and
focus on community products. 2) to study tourists’ opinions and satisfaction with the
current available souvenir products. The area of the study is in community product
distribution area in the tourist site of Sam Khok District, Pathum Thani Province. The
method of the research is a field data with a sample group of 4 0 0 tourists who has
been in the area. Surveys and questionnaires are used to collect opinions and
satisfactions. Data were analyzed by the statistic method of frequency, percentage,
mean and standard deviation.
The result of the research shows consumers demand and focus on the
household products, and home decoration products. Interested production materials
are namely textile materials and wicker materials. The shape and materials beauties
along with good usability are considered as the main product value. The main reason
for buying is for personal use and as a souvenir. Product model, novelty, and price are
the product context that leads to buying decision. The results show that overall
product aspect is at a medium level, with an average of 3.05 (S.D. =. 66). The highest
satisfaction score are Thai character, local identity and environment protection,
respectively. Following with the second highest satisfaction score are value, refinement
and durability. Medium level satisfaction score are local materials used, utility, and
quality, respectively. Modernity, beauty, and color are having least satisfaction level.
Keywords: Community products, Souvenirs, Tourists
บทนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community Product) เป็นผลผลิตที่มาจากกระบวนการทางความคิด
ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ โอทอป (One Tambon One Product: OTOP) โครงการดั ง กล่ า ว มี
เป้าหมายจะสนั บสนุน ผลิ ตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะถิ่นที่ผลิ ตและจาหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตาบลเป็น
แนวทาง ที่ ส ร้ างชุ ม ชนให้ ส ามารถยกระดั บ ฐานะความเป็ น อยู่ ให้ ดี ขึ้ น โดยการผลิ ต หรื อ จั ด การ
ทรั พยากรที่มีอยู่ ในท้ องถิ่น ให้ กลายเป็น สิ นค้ าที่มีคุ ณภาพ มีจุ ดเด่ นเป็ นเอกลั กษณ์ของตนเองที่
สอดคล้องกับ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยโครงการนี้รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยใช้หลักการพื้นฐาน 3
ประการในการปฏิบัติจริง คือ 1) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการผลิตสินค้าและบริการที่มาจาก
ภูมิปั ญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2) การพึ่งพาตนเองและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ทาให้เป็นจริงด้วยกระบวนการและกิจกรรมที่เกิดจากศักยภาพของท้องถิ่น และ 3) การ
สร้ างทรั พยากรมนุ ษย์ เน้ น การทาให้ ประชาชนสู้ ชีวิ ตด้ว ยความท้าทายและจิตวิญ ญาณแห่ งการ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และการคิดค้นร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
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ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ส นั บ สนุนให้ มีการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ชุมชนให้ ส อดคล้ องกับระบบการ
ท่องเที่ยว โดยมีนโยบายแผนการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากชุมชนและ
ผลั ก ดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เรี ย กว่ า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สร้ า งวั ต ถุ ส งค์ ใ ห้ แ ก่ ต ลาดใน
ระดับประเทศสู่ ระดับองค์กรท้องถิ่น และมุ่งให้ ผู้ประกอบการท้องถิ่นแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพ
สินค้าหรือบริการของตนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมียุทธศาสตร์ การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์
จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่ง ความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหนึ่งตาบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและ
ท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 – 2564) ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมค่านิยมอีกอย่างในสังคมไทย มีแนวโน้มจะ
ทวีความสาคัญมากขึ้นอีกในอนาคต นักท่องเที่ยวจึงมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ เช่น สนใจเรื่องราวของ
วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน วั ฒ นธรรม ประเพณี ประวั ติ ศ าสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม นั น ทนาการ หรื อ การได้ รั บ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างก็คาดหวังที่
จะได้รับ คือ ความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิด เพลิน ความรู้ และ ประสบการณ์ใหม่ที่สนองตอบ
ความต้องการที่มีอยู่ (วุฒิชัย วิถาทานัง, 2561 )
จังหวัดปทุมธานี นั้นมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สาคัญมากมายทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงทาให้มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงหลาย
ชนิด และยังมีหลายชุมชนที่ยังคงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งมีแม่น้าลาคลองเป็น
เส้นทางสัญจร เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมที่ทามาค้าขายทางเรือกันมาอย่างราบรื่นหลายชาติพันธุ์ ทั้ง ชาว
ไทย ชาวมอญ ชาวจี น และชาวมุ ส ลิ ม ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนเดี ย วกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนจึ ง เป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญสอดคล้องกับการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่
เป็ น กระบวนการทางความคิ ด รวมถึ ง การบริ ก าร การดู แ ลการอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่อ งเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้เพื่อให้ กลายเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกัน
แพร่ ห ลายไปทั่ ว ประเทศและทั่ ว โลกจากความ ส าคั ญ ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ นถึ ง ความส าคั ญ ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากความสามารถและภูมิปัญญาที่มีการผลิตอย่างแพร่หลาย ที่ได้รับความนิยม
จากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแต่ละชุมชนยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านรูปแบบและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด จากการศึกษาทาวิจัยครั้งนี้จึงจะใช้เป็น
แนวทาง สาหรับ กลุ่มอาชีพที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ตรงกับ
ความต้องการของ นาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อขยายตลาด เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค และ
สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีเอกลักษณ์และคงไว้
นาสู่การช่วยสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความต้องการและการให้ ความส าคัญกับผลิ ตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึ ก
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่
ระลึกรูปแบบปัจจุบัน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิด
รัฐบาลได้จัดทาโครงการ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ โอทอป (One Tambon One
Product: OTOP) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็น ของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทาการพัฒนาจนกลายเป็น สินค้าที่สามารถสร้าง
รายได้แก่ชุมชน เหตุผล สาคัญที่ทาให้ชาวบ้านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
มาจากการที่ภาครัฐมีกิจกรรมสนับสนุน โครงการมาอย่างต่อเนื่อง เหตุผลรองลงมา คือ มีการส่งเสริม
ให้ ผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้าน าเข้ารั บการคัด สรรเพื่อกาหนดมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ (ดาว) เพื่อให้ สิน ค้าเกิ ดการ
พัฒนาและได้รับการยอมรับ นามาซึ่งการสร้างรายได้แก่ตนเองและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยจัดให้มี
การคัดสรรค์สุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จนสามารถส่งออกได้ โดยทาการคัดสรรจากสินค้าสุดยอดระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ทาการคัดสรรแบ่งเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม 3) ผ้า เครื่องแต่งกาย 4) ของใช้/ ของตกแต่ง/ ของที่ระลึก และ 5) สมุนไพรที่
ไม่ใช่ อาหาร
ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้นาข้อมูลมาประยุกต์เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รูปแบบปัจจุบัน 13 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย สื่อความเป็นไทย วัสดุท้องถิ่นความประณีต ความ
สวยงาม มีคุณค่า ความทันสมัย มีคุณภาพ ความแปลกใหม่ สีสันงดงาม สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่น รักษา
สิ่งแวดล้อม ความทนทาน คงทน
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิ จั ย และเก็ บ ข้ อ มู ล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการและการให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก รูปแบบปัจจุบัน อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตพื้นที่วิจัย คือ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียง อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ได้แก่ 1. ชุมชนวัดสะแก 2. ชุมชนวัดโบสถ์ (หลวงพ่อโต) 3. ชุมชนวัดวัดสามโคก 4. ชุมชนวัดสิงห์
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ขอบเขตด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์งานจักสานสานตะกร้า
ด้วยเชือกป่าน ผลิตภัณฑ์ผ้าสไบมอญ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์โอ่งผ้าไหม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาขนาด
เล็ก
ขอบเขตการศึ ก ษา ศึ ก ษาความต้ อ งการและการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ประเภทของที่ระลึก และ ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทของที่ระลึกรูปแบบปัจจุบัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็น Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ของจ านวนนั กท่องเที่ย ว 400 คน ใช้วิธีการเลื อกกลุ่ม ตัว อย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมี
ขั้นตอนการสร้างและทดสอบแบบสอบถาม ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้
เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ที่เป็นข้อคาถามความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับความต้องการ
และการให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยวชุมชน อาเภอสามโคก
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบให้ เ ลื อ กตอบ ประกอบด้ ว ย ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน วัสดุการผลิต คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ เหตุผลหลักที่เลือกซื้อ องค์ประกอบที่ตัดสินใจ
เลือกซื้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถาม ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทของที่ระลึก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รูปแบบปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อคาถาม 13
ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย สื่อความเป็นไทย วัสดุท้องถิ่นความประณีต ความสวยงาม มีคุณค่า
ความทันสมัย มีคุณภาพ ความแปลกใหม่ สีสันงดงาม สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ความ
ทนทาน คงทน โดยการใช้ข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชุน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลหาค่าสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับความต้องการและการให้ความสาคัญ
กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก แหล่งท่อ งเที่ยวชุมชน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ใช้
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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ตอนที่ 3 ข้ อ มูล ความคิด เห็ น และความพึง พอใจที่มี ต่ อการรู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชน
ประเภทของที่ระลึก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รูปแบบปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาหนดระดับคะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมาย
ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก จากการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวคนไทยจานวน 400 คน เก็บ
ข้อมูลเฉพาะในแหล่งพื้นที่การท่องเที่ยวชุมชน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่านักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 เพศชาย 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0
เมื่อจ าแนกตามช่ว งอายุ ที่มาท่องเที่ยวพบว่ าส่ ว นใหญ่อยู่ช่ว งอายุ 30-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.0
รองลงมาคือช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.0 แต่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้อยที่สุดคือช่วงอายุ
20-25 ปี ที่ เ ป็ น ช่ ว งวั ย ก าลั ง เริ่ ม ต้ น ท างานและเป็ น กลุ่ ม คนสมั ย ใหม่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.0 ระดั บ
การศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.0 น้อยที่สุด คือ มีการศึกษาระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยล่ะ 8.0 อาชีพส่วนใหญ่คืออาชีพลูกจ้างและพนักงานบริษัทโดยรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มี
รายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.0 มากที่สุดและรองลงมาคือ 20,000 – 25,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 24.0
ผลการศึกษาความต้องการและการให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แต่ละด้านดังนี้ ด้านประเภทของผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ต้องการและสนใจจานวนมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.0
รองลงมาคือ ประเภทผลิตภัณฑ์ของประดับและตกแต่งบ้าน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ส่ วนตัว คิดเป็น ร้อยละ 17.0 ประเภทผลิ ตภัณฑ์ของที่ระลึ ก คิดเป็นร้อยละ 14.0 ประเภท
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 12.0 และประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คิดเป็นร้อยละ
6.0 เรียงตามลาดับ ด้านวัสดุการผลิตที่ต้องการและสนใจ วัสดุสิ่งทอ คิดเป็นร้อยละ 40.0 วัสดุจักสาน
คิดเป็นร้อยละ 37.0 วัสดุไม้ คิดเป็นร้อยละ 8.0 วัสดุดินเผา คิดเป็นร้อยละ 7.0 วัสดุกระดาษ คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 และข้อเสนอแนะอื่นๆ วัสดุอัญมณีเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาดับ ด้าน
คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสาคัญและสนใจ คือ รูปทรงสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 29.0 วัสดุงดงาม
คิดเป็นร้อยละ 24.0 ประโยชน์ใช้สอยดี คิดเป็นร้อยละ 15.0 ความเป็นเอกลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ
12.0สีสันสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 9.0 ลวดลายสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 8.0 และข้อเสนอแนะอื่นๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ ด้านเหตุผลหลักที่ให้ความสาคัญสนใจเลือกซื้อ คือ เพื่อเป็นของใช้ส่วนตัว
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คิดเป็นร้อยละ 35.0 เพื่อเป็นของที่ระลึก คิดเป็นร้อยละ 22.0 เพื่อเป็นของประดับและตกแต่ง คิดเป็น
ร้อยละ 19.0 เพื่อเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 12.0 เพื่อเป็นของสะสม คิดเป็นร้อยละ 9.0 เพื่อเป็น
ของขวัญและวันสาคัญ คิดเป็นร้อยละ 2.0 และข้อเสนอแนะอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ ด้าน
องค์ประกอบที่ต้องการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 49.0 ความแปลก
ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ราคาบนตัวผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 20.0 เรื่องราวคาบอกเล่า คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 ค่านิ ย มทางสั งคม คิดเป็นร้อยละ 2.0 และข้อเสนอแนะอื่นๆ ความแตกต่างและไม่
เหมือนใคร คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
ผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
ของที่ระลึก รูปแบบปัจจุบัน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.05 (S.D.=.66) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้าน พบว่า สื่อความเป็นไทย มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.78 (S.D.=.59) สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่น มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.72 (S.D.=.67) รักษาสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.50 (S.D.=.71) มีคุณค่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่
4.22 (S.D.=.65) ความประณีต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 3.55 (S.D.=.66)
ความทนทาน คงทน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.50 (S.D.=.68) วัสดุท้องถิ่น มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.12 (S.D.=.73) ประโยชน์ใช้สอย มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.02 (S.D.=.67) มีคุณภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 2.63 (S.D.=.70) ความทันสมัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 1.80 (S.D.=.72) ความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1.45
(S.D.=.63) สีสันงดงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1.30 (S.D.=.63) และ
ความแปลกใหม่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1.15 (S.D.=.59) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ศึ ก ษาความต้ อ งการและการให้
ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่
มีต่อการรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึก รูปแบบปัจจุบัน โดยต้องการนาผลของการวิจัย
ครั้งนี้ไปสร้างข้อมูลให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ได้นาไปพัฒนางานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึกที่เกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนให้มีรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น เป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวได้ดี การวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในปัจจุบันที่ต้องการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในชุมชนท้องถิ่น และภายใต้ชุมชนการท่องเที่ยวนั้นๆ จาเป็นต้องมี
ส่ ว นประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อสิ น ค้า พื้น ถิ่ นที่ เ ป็น ตัว แทนของชุม ชน เพื่ อ ให้ เป็ น ส่ ว นประกอบ
สอดคล้องต่อรูปแบบกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของชุนชนนั้นๆอย่างมากมาย
จากการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ภายในชุมชนในการสร้างผลงาน ปัจจุบันการรวมกลุ่มกันเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น ชาวบ้านรวมตัวกันเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้น และไม่ได้ยึดเป็น
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อาชีพหลัก จึงทาให้จานวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึกจึงมีจานวนไม่มาก ได้แก่ งาน
จั ก สานสานตะกร้ า ด้ ว ยเชื อ กป่ า น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า สไบมอญ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระดิ ษ ฐ์ โ อ่ ง ผ้ า ไหม
เครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก ปริมาณการผลิตมีไม่มาก ผลิตเป็นช่วงๆ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อของ
ลูกค้า และผลิตขึ้นมาเพื่อวางขายในช่วงของเทศกาลวันสาคัญในการท่องเที่ยว เมื่อมีปริมาณการสั่งซื้อ
จากลูกค้าจานวนมากจึงทาให้การผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้
ยังไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและมีชื่อเสียงในมุมกว้าง ซึ่ง สอดคล้องกับ กรรณิการ์ สายเทพ
(2560) ที่กล่าวว่าอาจเป็นเพราะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี รูปแบบคล้ายคลึงกัน
หรือเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์อีกหลายกลุ่มแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีการแข่งขันกันสูง นอกจากนี้
ในประเด็นลูกค้าไม่รู้จักร้านหรือสินค้าของร้านกลุ่มจาเป็นต้องประชาสัมพันธ์และต้องมี การให้ข้อมูล
แก่ ลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกลุ่ม
จากผลการศึกษาความต้องการและการให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่
ระลึกผู้บริโภคมีความต้องการและการให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์ เป็นจานวนมาก คือ ผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ของประดับและตกแต่งบ้าน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา วัสดุการ
ผลิตที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญและสนใจโดยรวมเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ คือ วัสดุสิ่งทอได้แก่ ผ้า
ไหม ฝ้าย เป็นต้นและวัสดุจักสาน ได้แก่ ปอ ป่าน ไม้ไผ่ หวาย วัสดุที่ให้ความสาคัญรองลงมาคือวัสดุ
ดินเผา วัสดุไม้และวัสดุกระดาษ ด้านคุณค่าในตัวผลิ ตภัณฑ์ที่ส นใจมาก คือ รูปทรงสวยงาม วัส ดุ
งดงามและประโยชน์ใช้สอยดี รองลงมา คือ ลวดลายสวยงาม สีสันสวยงาม เทคนิคและวิธีสร้าง และ
ความเป็นเอกลักษณ์ ด้านเหตุผลหลักที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด คือ เพื่อเป็นของใช้ส่วนตัวและเพื่อเป็น
ของที่ระลึก รองลงมาคือ เพื่อเป็นของฝาก เพื่อเป็นของสะสม เพื่อเป็นของประดับและตกแต่ง และ
เพื่อเป็นของขวัญวันสาคัญ ด้าน องค์ประกอบที่ตัดสินใจเลือกซื้อ คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ความแปลก
ใหม่และราคาบนตัวผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง สุดถนอม ตันเจริญ (2561) ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ ต้องการให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP พัฒนาคุณภาพ อย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่ซ้ากับที่อื่น
ทันสมัย เชื่อมโยงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิ ตหรือสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น หากวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับ การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าให้ทันสมัยน่าสนใจ
สาหรับนักท่องเที่ยว สามารถขายได้ และขยายตลาดได้ จะช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สืบทอดกิจการ
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ได้ รองลงมาคือ เรื่องราวคาบอกเล่า และค่านิยมทางสังคม สอดคล้อง
กับ วิไลวรรณ ศิริอาไพ (2555) นักท่องเที่ยวที่ไปซื้อสินค้าในตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง ส่วนใหญ่
ตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตนเอง และตัดสินใจซื้อเพื่ออุปโภคและบริโภค และองค์ประกอบที่จะทาให้
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจเลือกซื้อจากรูปแบบผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุ ด โดยเหตุด้ านรู ป แบบการจั ดจ าหน่า ยและค่านิ ยมทางสั งคมให้ ค วามส าคัญ น้อ ยที่ สุ ด ในการ
ตัดสินใจ
การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่
ระลึกรูปแบบปัจจุบัน พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
รูปแบบปัจจุ บันในระดับ มากที่สุด คือ ผลิ ตภัณฑ์ สื่อความเป็นไทย แสดงออกถึง อัตลักษณ์ท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์แสดงออกถึงความมีคุณค่าในภูมิปัญญา สอดคล้องกับ เกศ
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ทิพย์ กรี่เงิน (2561) การมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายใต้ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่น การใช้
วัตถุดิบจากแหล่งในท้องถิ่น วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพ มีการใช้สีย้อมประเภทสีจากธรรมชาติ และมีการ
ผลิตที่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากภูมิปัญญาและเกิด
จากการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นยังเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้อง
พัชราพรรณ เสงี่ยมศักดิ์ (2562) การให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ และ
ปราศจากสารเคมี อีกทั้งผลิตภัณฑ์จะต้องมีสีสัน และ ลวดลายของผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถสื่อถึง
แหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน และ ผลิตภัณฑ์จะต้องมีการผสมผสานของ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย โดย
สอดคล้ องกั บ อรั ญ วานิ ช กร (2559: 236) การออกแบบผลิ ต ภั ณฑ์ ท้ อ งถิ่น ว่ า แนวโน้ มของการ
ออกแบบกาลั งไปในทิศทางเดีย วกัน คือ การมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อสิ่ งแวดล้ อม และการสร้าง
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาขึ้นมาเพื่อการตลาดแบบย้อนยุค หรือหวนคืนอดีตสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภั ณฑ์ ผูกพันกับภูมิปัญญาดั้งเดิมและการโหยหาอดีต ความคิดเห็นที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบปัจจุบันรองลงมา มีความพึงพอใจระดับปานกลางถึงมากได้แก่ ผลิตภัณฑ์มี
ความประณีต ใช้วัสดุธรรมชาติวัสดุท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบดูมีคุณภาพ
สอดคล้องกับ รพีพัฒน์ มั่นพรม (2560) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ควรเน้นด้านความสวยงาม และ
ด้านการออกแบบ ให้ ส อดคล้ องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ในส่ ว นของความพึงพอใจใน
รูปแบบปัจจุบันที่มีค่าอยู่ในลาดับน้อยและอาจจะต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้นได้แก่ ด้าน
ความสวยงาม ความแปลกใหม่ ความทันสมัย สอดคล้องกับ ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเกี่ยวกับความ
ประณีต สวยงาม ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ลวดลายเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของ
ตลาด และมีความสวยงาม
ข้ อ เสนอแนะ ในการที่ จ ะพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนประเภทของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ ให้
ตอบสนองผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ผ ลิ ต จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งรู้ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการและการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น นอกเหนื อ จากข้ อ มู ล ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นารู ป แบบ
จาเป็ นต้องศึกษาข้อมูล หลายด้ าน เช่น การตลาด แหล่ งจาหน่ายสิ นค้า กลุ่ มผู้ บริโ ภค วัสดุ และ
แนวทางการพัฒนารูปแบบ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดในการสร้างผลงานนั้น คือการดารงไว้ซึ่งความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะถิ่นของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สิ่งสาคัญผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ใหม่อยู่ เสมอ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผสมผสานภูมิปัญญา วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้มากๆเพื่อร้างคุณค่าบนตัวผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้บริโภค และต้องยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีรูปแบบที่ดี
ทันสมัยตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการสร้างเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้าง
เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเอง ไปสู่การสร้างแบรนด์สินค้านั้นๆ ผู้ประกอบการอาจจะไม่
สามารถสร้างตราสินค้าได้ง่าย จึงอาจจะต้องการหาพันธมิตรร่วมจากหลายเครือข่าย เนื่องจากส่วน
ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอยู่แล้ว ผู้ประกอบการจึงต้องหาแนวทางการ
พัฒนาใหม่ ๆ ที่ มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์
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กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านพัฒนาอาชีพ
เสริมสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน 2) เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชนร่วมกันเรียนรู้ สะท้อน
ความคิด กาหนดวัตถุดิบในชุมชน และร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกระบวนการบูรณาการทางความคิด
ร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50
ปีขึ้นไป จานวน 15 คน จากผู้สูงอายุในชุมชนที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความต้องการเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมที่มีรายได้ และมีความต้องการใช้วัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนี้ต่อไป ซึ่งถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และยังสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยคนละ
1,167 บาท ต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 29.67
คาสาคัญ: เสริมสร้าง ผู้สูงอายุ อาชีพเสริม
ABSTRACT
There are 2 main objectives: 1) to reinforce knowledge and skills for
developing of the elderly supplementary vocation in the community 2) to develop
supplementary vocation from local ingredients for the elderly in the community.
Research methodology is participatory action research. In which the people in the
community learn, refection, determine raw materials in the community and work
together for the process of integration of ideas. The sample group, selected by nonprobability sampling, is 15 elderly people aged 50 years and over from the elderly in
the community that volunteered to participate. The results of the research showed
that the sample group agrees to enhance their knowledge in order to develop
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supplementary vocation with income. Additionally, they want to continue using this
raw material in the community which considered to meet the objectives and can
generate an average income of 1,167 baht/month.
Keywords: Reinforce, Elderly, Supplementary
บทนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็ นแผนแม่ บทหลั ก ของการพั ฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไข
ปัญหาการผลิตภาคการเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้ เป็ น มหาวิท ยาลั ย เพื่อการพัฒ นาท้อ งถิ่น เพื่อการพัฒ นาท้อ งถิ่นเสริมพลั งปัญญาของ
แผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของ
ชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จากการจัดเวทีประชุมของชุมชนอย่างเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองน้าใส ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จานวน 15 คน ต้องการมีกิจกรรมที่ สร้างรายได้ที่สามารถนามาเป็น อาชีพ
เสริมเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ จึงมีมติในที่ประชุมต้องการให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยการทาอาชีพเสริมจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นจานวนมากและไม่ไ ด้ใช้ประโยชน์คือ มันเลือดหรือ
มันมือเสือจึงกาหนดเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 1 ตาบล
คลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
กรอบแนวคิด
ในการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุหมู่ที่ 1
ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้ กาหนดกรอบแนวคิดไว้ดังภาพที่ 1
ดังนี้
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การเสริมสร้างอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุ

การพัฒนาอาชีพเสริมผู้สูงอายุ

 ความรู้

 การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

 ทักษะ

 การทาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) เป็นการวิจัยโดยคนในชุมชน (Community Center) ร่วมกันเรียนรู้เรื่องชุมชนของตนเอง เห็น
ปัญหาของตัว เอง เห็ น ทางออก หรือทางแก้ปัญหาของชุมชนร่ว มกัน และทุกคนในชุมชนร่ว มกัน
แก้ปัญหาและรับผลของการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยจัดหมวดหมู่และนาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ทาการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่ มผู้สู งอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่มีความ
ต้องการและสนใจที่จ ะหารายได้จากอาชีพเสริม และอาศัยอยู่ ในชุมชนหมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จานวน 65 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยคือ กลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น
(Non-probability Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็น โดยกลุ่ม
ตัว อย่ า งนี้ มีคุ ณลั กษณะที่ส อดคล้ อ งกับประเด็ นหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้โ ดยวิ ธีการคัดเลื อกแบบ
อาสาสมั ค ร(Voluntary Selection) (Nachmias and, Nachmias ,1993 : 177-185 ) คื อ กลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่มีความต้องการและสนใจที่จะหารายได้จากอาชีพเสริม และอาศัย
อยู่ในชุมชนหมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วม
จานวน 15 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)
เก็บรวบรวมข้อมูล ทุติย ภูมิ (Secondary Data) เป็น การเก็บข้อมูล จากเอกสารต่างๆ การประชุม
รายงานวิเคราะห์ บทความ วิทยานิพนธ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้มาประกอบเป็นแนวคิดใน
การวิจัย 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนาม (Field Research) ได้แก่ การเก็บข้อมูลเชิงคุ ณภาพ
โดยใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นคาถามเพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตอบคาถามและเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่การตั้ง
รกรากจนถึงปัจจุบัน และปัญหาของชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี และการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus group) โดยใช้โอ่งชีวิต เป็นการสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิด
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กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงความสาคัญเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนที่สามารถนาไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดการวางแผนทางการเงิน ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
3.1 จัดเวทีป ระชุม การจัดเวทีประชุมโดยมีผู้ นาชุมชนร่วมกับประชาชน ในวันที่ 19
ธัน วาคม 2561 โดยแบบสั มภาษณ์เชิ งลึ ก (In-depth interview) เป็นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล เชิ ง
คุณภาพ การประชุมกลุ่มย่อย การบันทึกภาพและการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามศึกษา
บริบทชุมชนมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจานวน 65 คน
3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ ให้แก่ กลุ่มตัวอย่างโดยเป็นการจัด
อบรมจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยการเชิญวิทยากร อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม บรรยายเรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
จานวน 1 วัน และได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสั มภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้
เครื่องมือ โอ่งชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นรายรับ รายจ่ายที่จาเป็นและรายจ่ายที่ไม่จาเป็น ทาให้เกิด
การวางแผนทางการเงิน ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรา เรืองสินภิญญา (2555) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง บัญชีครัวเรือน เรื่องใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม พบว่า “บัญชีครัวเรือน” ซึ่งเป็นบัญชีสาหรับ
บันทึกรายได้และรายจ่ายผู้จัดทาบัญชีครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คือ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่าย
ลดลง มีเงินออมเพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลงและในที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน
3.3 ปฏิบัติการพัฒนาอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ ชรินทร์ มั่งคั่ง (2560) ซึ่ง
ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมพลเมืองในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การเป็น
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ชาวบ้านมีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Community) โดยการเรียนรู้เกิดจากปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน ความรู้กับผู้อื่นเพื่อ
การตัดสินใจและไตร่ตรองร่วมกันที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในชุมชนทางานอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
เสมอกันที่เน้นให้เกิดพลังการร่วมมือและกระบวนการทางานที่ดีเพื่อทาให้สมาชิกมีทักษะกลยุทธ์การรู้
คิด (Cognitive Strategy) มีแรงบันดาลใจที่จะเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มีพลังและ
พร้ อมจะเปลี่ ย นแปลงของผู้ มีส่ ว นได้เสี ย (Stakeholder) รวมทั้งวิเคราะห์ งานที่ดาเนินการอย่า ง
เที่ยงตรง เสริมความสามารถในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการคิดให้เหมาะสมกับความจาเป็น
ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ผการัตน์ พินิจวัฒน์ (2561) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริ มอาชีพให้ กับชุมชน กรณีศึกษา บ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า
แนวทางและวิธีการส่งเสริมอาชีพภายในหมู่บ้านมากที่สุด คือ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
และต้องการให้หาตลาดรองรับสินค้า ดังนั้นจึงมีกิจกรรมการทาผลิตภัณฑ์มันแปรรูปจากมันเลือดหรือ
มันมือเสือให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1.1 สร้างทักษะด้วยการลงมือทา เป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุจานวน 15 คน ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิทยากร อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม เป็นผู้เติมทักษะความรู้เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมันแปรรูปในวันที่ 1 มิถุนายน 2562
3.1.2 พัฒนาทาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างช่วยกันระดมความคิดเรื่องแบบบรรจุภัณฑ์
และร่วมกันตั้งชื่อตราสินค้า ว่า มันชายแดน
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3.1.3 ออกแบบและบริหารจัดการของกลุ่ มอาชีพเสริม มันที่นามาแปรรูปสามารถ
นามาปรับปรุงรสชาติให้กับเหมาะสมกับตลาดที่จะไปวางจาหน่ายโดยให้มีผสมรสชาติที่หลากหลาย
และแปลกใหม่ มีการคัดเลือกหั วหน้าประจากลุ่ ม ตัวอย่างซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการบริห ารกันเอง
ภายในกลุ่มตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการ
จัดหมวดหมู่และเนื้อหา นาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น
และแนวทางการเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น
การสังเคราะห์จากเสียงสะท้อนของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
1. บริบทชุมชน
การเก็บข้อมูลของประชาชนหมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์พบว่า ในอดีตบ้านคลองน้าใสเดิมหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง
คลองน้าใส อพยพมากจากเมืองเวียงจันทร์ หลวงพระบาง ประชาชนเป็นคนไทยน้อย อพยพมาทากิน
เดินทางมากับทับหลวงมาทางใต้ ประชาชนกลุ่มนี้ได้อพยพมาพร้อมกันหลายกลุ่ม มีกลุ่มไทยน้อย
ไทยใหญ่ อพยพมาพร้อมพระแก้วบาง มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ห ลายแห่งและล่นถอยมาเรื่อยๆ
จนถึงฝั่งตะวันออกคลองน้าใสไทยเดิม เรียกว่า ห้วยใส เพราะว่าน้าในคลองนี้ไหลมาจากภูเขาท้องน้า
จึงใสไหลเย็นสามารถมองเห็นตัวปูปลาเหตุผลในการเลือกหมู่บ้าน การเริ่มต้น ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
และการขยายตัวของหมู่บ้านชุมชนคลองน้าใสเป็นชุมชนที่อพยพมาจากประเทศลาวเมืองเวียงจันทร์
มาจากหมู่บ้านเก่าคือบ้านทุ่งรวงทองงาน เดิมเป็นชาวไทยญ้อมีการตั้งรกรากอยู่ติดชายแดนกัมพูชา
โดยมีลาคลองเล็กๆ กั้นเขตแดนระหว่างกัมพูชา เมื่อมีภัยสงครามของประเทศกัมพูชาในปี พ.ศ.2518
ซึ่งมาจากหลากหลายหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522
ปัจจุบันประชาชนหมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีผู้นา
คือ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอาทิตย์ พยาวัง ครัวเรือนทั้งหมดบ้านคลองน้าใสหมู่ 1 มีจานวน 127 ครัวเรือน
มีจานวนประชากรจานวน 393 คน เป็นชายจานวน 189 คน หญิงจานวน 204 คน มีแหล่งน้าประปา
ครัวเรือนที่ใช้น้าประปาตลอดปี จานวน 127 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีน้าสะอาดดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี จานวน 127 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีน้าใช้เพียงพอตลอดปี
จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในพื้นที่ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้สัมภาษณ์ผู้นาชุมชน
คือ นายทองพูน เชื้อเจริญ ผู้ใหญ่บ้านและนางพัดชดุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในขณะนั้น และประชาชนหมู่
ที่ 1 บ้านคลองน้าใส จากการเก็บข้อมูลพบว่า เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมทาให้คน
หนุ่มสาวเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อรับจ้างทางานและทางานที่ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา ประมาณร้อย
ละ 40 ของประชาชนในหมู่บ้านและที่อยู่อาศัยในชุมชนร้อยละ 60 เป็นผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานอยู่บ้าน
และอาชี พหลั ก ส่ ว นใหญ่ จ ะท าการเกษตร คื อ การท านา ซึ่ งปี ห นึ่ งสามารถทาได้เ พี ย งครั้ งเดี ย ว
เนื่องจากเป็นพื้นที่มีภัยแล้งตามธรรมชาติ และยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่มีงานทาว่างงานยังขาด
อาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้
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2. การเสริมสร้างทักษะความรู้
จากการที่ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและศึกษาประเด็นการ
เรียนรู้ร่วมกันเรื่องชุมชนของตนเอง เห็นปัญหาของตัวเอง เห็นทางออก หรือทางแก้ปัญหาของชุมชน
ร่วมกัน และทุกคนในชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาและรับผลของการแก้ปัญหาร่วมกัน
2.1 ความรู้ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน การจัดทาโอ่งชีวิต โดยการเชิญวิทยากร
มาบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่
25 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลาทั้งหมดจานวน 1 วัน เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ เกิดกระบวนการในการคิด
วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงความสาคัญเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนที่สามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริง เพื่อให้ เกิด
การวางแผนทางการเงิน ลดรายจ่ ายที่ไม่ จาเป็น และน าความรู้ที่ได้ไ ปวางแผนการใช้เงินให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โอ่งชีวิต
2.2 ทักษะ การสร้างอาชีพเสริมจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของชุมชน คือ มันเลือดหรือ
มันมือเสือนามาแปรรูปเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และชุมชนเกิดความยั่งยืน โดยมีวิทยากรเป็นผู้เติม
ทักษะความรู้เรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันการแปรรูปมัน ให้เป็นมันข้าวเกรียบและมันทอด ในวันที่ 1
มิถุนายน 2562 เป็นเวลาทั้งหมดจานวน 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่ม ตัวอย่างเริ่มมองเห็นแนวทางและ
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาต่อยอดทักษะทางด้านการแปรรูปมัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและไม่ได้มีมูลค่านามาต่อยอดเป็ นอาชีพเสริมและมาสร้างเป็นมูลค่าทางสินค้าที่ทาให้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้เสริม
3. การพัฒนาอาชีพเสริม
3.1 การใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น มั น เลื อ ดหรื อ มั น มื อ เสื อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ ต ามแหล่ ง
ธรรมชาติ ไม่ต้องเพาะปลูกขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยหัวของมันจะอยู่ใต้พื้นดิน เมื่อไม่ได้ขุดออกมาก็
จะแตกหน่อออกไปเรื่อยๆ จึงทาให้หัวมันจะโตและใหญ่มาก หนึ่งหัวอาจจะหนักถึงหนึ่งกิโลกรัมหรือ
มากกว่านั้นลักษณะของมันชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายกับมือเสือ หัวจะใหญ่ ปอกเปลือกออกมาพื้นสีผิว
จะมีสีม่วงเข้มเหมือนเลือด จึงเป็นที่มาที่เรียกกันว่า มันเลื อดหรือมันมือเสือ ชาวบ้านไม่ได้สนใจอะไร
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กับมันชนิดนี้มากนัก ส่วนใหญ่ก็จะนามาต้มหรือนึ่งกินกัน จึงเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายไม่ต้องเพาะปลูกและ
มีจานวนมาก
3.2 การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กมั น ชนิ ด นี้ ขึ้ น มาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พราะไม่ มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสาหรับวัตถุดิบหลักที่จะนามาแปรรูปอาหาร มันเลือดหรือมันมือเสือสามารถ
นามาแปรรูปเป็นทั้งข้าวเกรียบมัน มันทอดปรุงรสชาติต่างๆ เช่น ต้มยากุ้ง ปาปริก า ชีส หม่าล่า และ
แบบโรยเกลือกับไม่โรยเกลือ
การทามันข้าวเกรียบนั้นเริ่มจาการนามันเลือดหรือมันมือเสือไปต้มหรือนึ่งให้สุกเมื่อสุกแล้ว
ปอกเปลือกแล้วบดให้ละเอียด พักทิ้งไว้ นาส่วนผสมทั้งหมด (แป้งมัน กระเทียม พริกไทย น้าตาล
ทราย เกลือ) ลงไปนวดกับเนื้อมันที่บดละเอียดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนผสมไม่ติดมือเป็นอัน
ใช้ได้ จากนั้นนาแป้งที่ได้ไปปั้นเป็นก้อนกลมยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว แล้วนาไปนึ่ง
จนแป้งสุกใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นนาแป้งที่นึ่งสุกแล้วไปผึ่งลมให้เย็น แล้วแช่ตู้เย็น 1 คืน ให้
แป้งจับแข็งเป็นก้อน นาก้อนแป้งที่ได้มาหั่นตามแนวขวางเป็นแผ่นบางๆ ขนาดตามความเหมาะสม
แล้วนาไปตากแดดให้แห้ง เก็บไว้ในที่แห้งหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทก่อนนาไปทอดรับประทาน
ส่วนมันทอดนั้น หลังจากนาขุดมันขึ้นมาปอกเปลือกล้างน้าสะอาด ก็ทาการหั่นบางเป็น
แผ่น หั่นเป็นแท่ง หั่นเป็นลูกเต๋า ซับน้าให้แห้ง นาไปทอดเปิดไฟแรง พอน้ามันร้อนค่อ นรี่ไฟลงพร้อม
นามันเลือดหรือมันมือเสือลงไปทอดในน้ามัน พอมันเริ่มสุกสีเริ่มเหลืองให้ขึ้นสะเด็ดน้ามัน รอให้แห้ง
นาผงปรุงรสต่างๆ มาคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมรับประทาน
ระยะเวลาในการทามันข้าวเกรียบนั้นจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 วัน ส่วนมันทอดจะใช้
เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น โดยจะมีการแบ่งงานที่ชัดเจน คือ คนปอกเปลือกมัน คนหั่นมัน สาหรับมัน
ข้าวเกรียบและมันทอดจะใช้คนประมาณ 4 คน คนที่อยู่หน้าเตาสาหรับนึ่งและสาหรับทอด 4 คน คน
ผสมเครื่องแป้งและนวดแป้งสาหรับมันข้าวเกรียบ 2 คนที่เหลือ 4 คนจะเป็นคนคลุกเคล้าเครื่องปรุง
และบรรจุมันลงถุงบรรจุภัณฑ์ และ 1 คนสุดท้ายคือหัวหน้ากลุ่มที่จะทาหน้าที่คอยช่วยเหลือคนอื่นๆ
แล้วต้องเป็นคนดูแลงบประมาณในการลงทุนและแบ่งรายได้จากการขายให้สมาชิกในกลุ่ม
3.4 ผลการพัฒนา มีทั้งการพัฒนาทั้งบรรจุภัณฑ์ร่วมกันกับ กลุ่มตัวอย่างโดยที่ออกแบบ
เป็นถุงซิปล็อคพร้อมตราสินค้าภายใต้ชื่อว่า มันชายแดน แล้วนั้น และยังได้พัฒนาในเรื่องการปรับปรุง
เรื่องรสชาติสาหรับมันทอดให้เหมาะสมกับตลาดที่นาไปจาหน่าย เช่น ขายหน้าโรงเรียน รสชาติจะ
หลากหลายให้เป็นทางเลือกสาหรับเด็กนักเรียนตั้งชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 ซึ่งเด็กๆ
จะชอบรสชาติปาปริกา รสชีส รสหม่าล่า ถ้าขายตามงานวัดหรือตลาดนัดชุมชนจะเป็นรสชาติที่โรย
เกลือ ไม่โรยเกลือ และรสต้มยากุ้ง ซึ่งเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่เป็นวัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุ เป็นต้น และ
การปรับปรุงสีสันของมันข้าวเกรียบมีการเพิ่มลูกเล่นใส่ สีผสมอาหารทาให้ดูน่าทานยิ่งขึ้น ขายทั้งแบบ
ทอดแล้วและแบบยังไม่ได้ทอด
ในการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้จากการเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม
สาหรับผู้สูงอายุ การเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงต้น วัตถุดิบหลักอย่างมันเลือดหรือมันมือเสือ ยังไม่มีต้นทุน
เพราะเป็นมันที่ชุมชนหาได้ตามครัวเรือน แต่ต้นทุนเริ่มต้น อยู่ที่ 5,000 บาท สาหรับค่าวัสดุฝึกอบรม
(น้ าตาล น้ ามั น พื ช กระดาษซั บ มั น เกลื อ พริ ก ไทย แป้ ง มั น ) ค่ า บรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 5,000 บาท
เพราะฉะนั้นต้นทุนจะอยู่ที่ 10,000 บาท โดยที่ตั้งเป้าหมายยอดขายจานวน 500 ถุง ถุงละ 35 บาท
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ถ้าขายได้จ านวน 500 ถุ ง จะได้ ร ายได้อ ยู่ที่ 17,500 บาท ต่อเดือน จึง ทาให้ กลุ่ มตัว อย่า งซึ่ง เป็ น
ผู้สูงอายุจานวน 15 คน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 1,167 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.67
เวลาในการทาอาชีพเสริมของผู้สูงอายุนี้จะมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ทาการนัดหมายเอาเวลาที่
ว่างพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่ และส่วนมากจะเป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดเพราะวันหยุด กลุ่มตัวอย่าง
ต้องดูแลบุตรหลาน อาทิตย์หนึ่งจะทาการนัดหมายโดยประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยจะมีสถานที่
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมคือ ศาลาประชาคมของหมู่ที่ 1 ไว้สาหรับรวมกลุ่มกัน ทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็น
การใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์และสร้างทั้งรายได้และอาชีพเสริมได้อย่างมีคุณค่าที่สุด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุหมู่ที่ 1
ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีอยู่ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ทักษะด้านพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อผู้สู งอายุในชุมชนหมู่ที่ 1
ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังจากผู้วิจัยได้ส่งเสริมอาชีพเสริมมันแปรรูป
สาหรับผู้สูงอายุ โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) เป็นการวิจัยโดยคนในชุมชน (Community Center) ร่วมกันเรียนรู้เรื่องชุมชนของตนเอง เห็น
ปัญหาของตัว เอง เห็ น ทางออก หรือทางแก้ปัญหาของชุมชนร่ว มกัน และทุกคนในชุมชนร่ว มกัน
แก้ปัญหาและรับผลของการแก้ปัญหาร่วมกัน ประกอบกับการสังเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์ก่อนที่
จะทาการดาเนิ นงานวิจั ยเพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินงานวิจัยดั งกล่าวมีโอกาสสาเร็จได้มากน้อย
เพียงใด ซึ่งในการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ประชาชนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกันเลือกเสริมสร้างความรู้ทักษะ
เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมมันแปรรูปและดาเนินงานวิจัยสามารถสรุปผล บทเรียนที่ได้รับดังนี้ จากการวิจัย
เรื่ องการเสริ มสร้างความรู้ ทักษะเพื่อพั ฒนาอาชีพเสริมส าหรับผู้สู งอายุห มู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจัดทาบัญชีครัวเรือน กลุ่ม
ผู้สูงอายุเห็นพ้องต้องกันในเรื่องอยากเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒ นาอาชีพเสริมที่มีรายได้ และใช้
มัน เลื อดหรื อมัน มื อเสื อเป็ น วัตถุดิบ ต่อไป เนื่องจากหาได้ง่ายในชุมชน ไม่ต้องบารุงดูแลรักษา ก็
สามารถที่จะงอกเงยขึ้นเองตามธรรมชาติ การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ
เสริมสาหรับผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างมี
การคัดเลือกผู้นากลุ่มและรวมกันตั้งชื่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันภายใต้ชื่อ “มันชายแดน” จึงมองได้
ว่ากลุ่มตัวอย่างนี้มีความเข้มแข็งและสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนในชุมชนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกมีความสนใจที่อยากจะเข้ารวมกลุ่ม “มันชายแดน” ซึ่งถือว่า
บรรลุตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์และยังสามารถเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อการพัฒนาอาชีพเสริม
สาหรับผู้สูงอายุให้มีรายได้เฉลี่ยคนละ 1,167 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.67
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ควรจัดให้ มีการอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้ าน
อาชี พ ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายและให้ มี ห น่ ว ยงานมาสนั บ สนุ น งบประมาณวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการ
เสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้ง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคนมุสลิมในพื้นที่เมือง
มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมในพื้นที่
เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขในการสร้างความเป็นไทย
ของคนมุสลิมในพื้นที่เมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการวิจัยพบว่า 1) คนมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอพยพมา
จากแถบเปอร์เซีย โดยเข้ามาช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณแถบคลองตะเคียน และ
บ้านหัวแหลม โดยมีการประกอบอาชีพค้าขายของใช้ต่างๆ และต่อมามีการกระจัดกระจายอยู่ในส่วน
ต่างๆบริเวณรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 2) กระบวนการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งแยกออกเป็นประเด็นต่างๆ กล่าวคือ ประการแรก คนมุสลิมจะ
สร้างความเป็นไทย ผ่านการประกอบอาชี พของตนเอง ได้แก่ การผลิตและค้าขายขนมโรตีสายไหม
การทาหัตถกรรมจักสานปลาตะเพียน การขายอาหารอิสลาม โดยอาชีพส่วนใหญ่จะมีการดาเนินการ
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน และอาชีพต่างๆ เหล่านี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และกลายเป็นความภาคภู มิใจในความเป็นไทย โดยผลิต ภัณฑ์เหล่านี้ถูกตีตราว่า
เป็ น สั ญลักษณ์ของความเป็ น ไทย ประการที่ส อง การสร้างความเป็นไทยของคนมุส ลิ มในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ โดยสะท้อนผ่านการสร้างวีรบุรุษคนมุสลิมเข้า
ร่วมกับคนไทยในการทาสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่า ดินแดนแห่งนี้มี
คนมุสลิมร่วมเป็นเจ้าของด้วย 3) ปัจจัยและเงื่อนไขในการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวคือ แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน ได้แก่ คนมุสลิม การเปลี่ยนแปลงระบบ
โครงสร้างทางสังคม ทั้งระบบความเชื่อที่มีการยอมรับความหลากหลายต่างๆเพิ่มมากขึ้น และมีความ
เชื่อที่สลับซับซ้อนเพิ่ มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบเครือญาติในชุมชน พบว่ามีการแต่งงานกับคน
ภายนอกท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยพุทธเพิ่มมากขึ้น จนทาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ปัจจัยภายนอก กล่าวคือ การที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ส่งผลทาให้พื้นที่ต่างๆมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย โดยนักท่องเที่ยวจะนาความต้องการและความคาดหวังในการมี
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ชีวิตที่ดีกว่ามาสู่สังคมมุสลิม ซึ่งทาให้คนมุสลิมต้องปรับตัวหันมาผลิตและขายสินค้าตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ: การธารงเอกลักษณ์ มรดกโลก มุสลิม
ABSTRACT
This research aims to study the history of Muslims in a world heritage zone of
Phranakhon Si Ayutthaya province in order to study a process of prolonging the Thainess
identity of Muslims living in this zone, and to study the factors and conditions used in the
construction of Thainess of Muslims living in the world heritage zone of Phranakhon Si
Ayutthaya through the qualitative methodologies by in-depth interviews. The research
results show that 1) Muslims in Phranakhon Si Ayutthaya emigrated from Persia during
Ayutthaya period to settle in Khlong Ta-khian and Ban Hua-laem areas and became
merchants to earn their living. Then Muslims have settled in various areas of
Phranakhon Si Ayutthaya City Island. 2) The construction of Thainess of Muslims in
Phranakhon Si Ayutthaya can be divided into three aspects. Firstly, Muslims have
learned Thainess through educational institutions by following the rules and doing the
activities of the educational institutions. Secondly, Muslims construct Thainess via their
occupations passed on from their ancestors to the current generations. These types of
occupations have become the key products of Phranakhon Si Ayutthaya province and
have been labelled as the symbols of Thainess.Thirdly, the construction of Thainess
of Muslims in Phranakhon Si Ayutthaya through historical narratives represented by the
construction of Muslim heroes taking part in wars against the neighbor countries which
signifies the sense of belonging of Muslims in Siam land. 3) Factors and conditions of
Thainess construction of Muslims in Phranakhon Si Ayutthaya can be classified into two
groups which are the internal and the external factors and conditions. The internal
ones are the changes of kinship in Muslim communities. There have been an increasing
number of marriages with the outsiders, particularly the Buddhist Thai and the other
groups of Muslim causing the changing of ways of life and beliefs. The external ones
are the facts that Phranakhon Si Ayutthaya is a tourist attraction city called a city of
world heritage which makes Muslims adapt to produce and sell the products suiting
the demand of tourists, especially the products reflecting Thainess.
Keywords: The Ethnic Identity, World Heritage, Muslims
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บทนา
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้น
ถื อ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาในอดี ต ถู ก ล้ อ มรอบด้ ว ยแม่ น้ าส าคั ญ 3 สายคื อ แม่ น้ า
ลพบุรี แม่น้าป่าสัก และแม่น้าเจ้าพระยา ทาให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสาหรับการตั้งถิ่น
ฐาน และเป็นชุมทางการค้า และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญ ในอดีตกาล กรุงศรี
อยุธยาเติบโตเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการค้า ที่สาคัญแห่งหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต้ มีชาวต่างชาติทั้งจากทวีป เอเชียและทวีปยุโรป เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ
โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส เข้ามาค้าขายทางเรือ ส่วนมากมีความสัมพันธ์ทางการ
ทูตด้วย บางชาติก็ได้รับพระราชทานที่ดิน สาหรับตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน สถานีการค้า และศาสนสถาน
โดยหมู่บ้านของชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะอยู่นอกตัวเมือง มีเฉพาะชาวจีน ชาวฮินดู และชาวมุสลิม
เพียงบางกลุ่ มซึ่งมีความสัมพัน ธ์ใกล้ ชิดกับราชส านักเท่านั้น ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้สร้าง
บ้านเรือนอยู่ภายในเมือง
สาหรับคนไทยมุสลิมที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยา อพยพมากันอย่างหลากหลาย
ทั้งกลุ่มพวก พ่อค้าชาวอินเดีย แขกเปอร์เซีย และอาหรับ และกลุ่มพวกที่มาจากชวา มลายู ปัตตานี
ซึ่งกลุ่มคนมุสลิมต่างๆเหล่านี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยามาช้านานจนถึงปัจจุบัน สาหรับชุมชน
มุส ลิ ม ในปั จ จุ บั น ที่ ยั ง คงมี อยู่ ในเขตเกาะเมือ งพระนครศรี อยุ ธ ยา และบริ เวณใกล้ เคี ยง แต่ไ ม่ มี
หลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายต่อเนื่องมาจากชุมชนดั้งเดิมหรือไม่ ซึ่งชาวมุสลิมอยู่เป็นชุมชน
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยา เช่น ชุมชนลุมพลี ชุมชนวัดศาลาปูน ชุม
ชมหัวแหลม ชุมชนป่าตอง ชุมชนสุเหร่าญันนะตุ้นนาอีม ชุมชนบ้านประตูชัย และชุมชนท่า
วาสุกรี เป็นต้น
ปัจจุบันพบว่า สภาพแวดล้อมบริเวณเขตเมืองพระนครศรีอยุธยา มีสภาพเป็นเมืองแหล่ง
ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ มากมาย
โดยพบว่าในแต่ละวัน มีนักท่องเที่ยวและผู้คนจากต่างถิ่นเข้ ามาทางานยังเกาะพระนครศรีอยุธยา
จ านวนมาก แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ม รดกโลก จึ ง มี ข้ อ ห้ า มในเรื่ อ งการสร้ า งอาคารสู ง และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ทาให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่มากนัก
การทาพื้นที่เกาะรอบเมืองพระนครศรีอยุธยา ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า “มรดกโลก” ซึ่ง
แนวคิดเรื่องมรดกโลก เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกนามาใช้ในการอ้างสิทธิหน้าที่อันพึงมีต่อโบราณวัตถุ
และโบราณสถาน โดยแนวคิดเรื่องความเป็นมรดกโลกนี้ เกิดขึ้นภายใต้อุดมการณ์และจิตสานึกในอัน
ที่จะปกป้องพื้นที่ทรงคุณค่าทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รัฐบาลของ
ประเทศต่างๆทั่วโลก พยายามผลักดันให้พื้นที่ทรัพยากรของตน ได้รับการคัดเลือกและยอมรับให้เป็น
มรดกของโลก
สาหรับกรณีของประเทศไทยนั้น รัฐบาลและองค์กรสถาบันของรัฐ คือ กรมศิลปากร เป็น
แกนหลักสาคัญที่ผลักดันให้แหล่งโบราณคดีและอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศกลายเป็นพื้นที่
มรดกโลก โดยกรมศิล ปากรมีภ ารกิจ เพื่อ “คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บารุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม
สร้ า งสรรค์ เผยแพร่ จั ด การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นา สื บ ทอดศิ ล ปะและทรั พ ย์ สิ น มรดกทาง
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ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธารงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ”
ภายใต้พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นอกจากเหนือจาก รัฐ หรือ กรม
ศิลปากรที่ทาหน้าที่สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย และธารงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็น
ชาติไทยแล้ว ผู้วิจัยคิดว่า ยังเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทีอ่ ุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่พื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาคนมุสสิมในพื้นที่เกาะรอบเมืองพระนครศรีอยุธยา ไม่ได้รับการเหลียวแลว่าพวก
เขาก็เป็นส่วนสาคัญในการสร้างศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะการสร้างความจรรโลงทางด้าน
ศาสนา และส่วนหนึ่งก็ถูกมองว่าพวกเขาเป็นเศษเสี้ยวบางส่วนของพื้นที่มรดกโลก ทั้งๆที่ในความเป็น
จริง คนมุสสิมเหล่านั้นมีบทบาทสาคัญในการสร้างความหลากหลายที่สวยงามทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น
ในพื้นที่
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มคนมุสลิม ในพื้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเท่านั้น เนื่องจาก มองว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คนมุสลิม ซึ่งมีวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตแตกต่างจากคนในสังคมเมืองและคนไทยพุทธทั่วไป มักถูกตั้งคาถามถึง “ความเป็นไทย” ซึ่ง
ความเป็นไทย หรือความเป็นชาติ ก็เป็นจินตภาพที่มีความหมายที่คลุมเครือลื่นไหลไปมาตลอดเวลา
ทั้ง ด้า นภาษา ศาสนา (พุ ท ธ) และชาติ พัน ธุ์ (ไทย) เป็ น ต้น (ธงชั ย วินิ จ จะกุล .2547) ซึ่ง ความ
คลุมเครือ ในประเด็นต่างๆ ก็พบว่า (1) ภาษาไทยกลางเพิ่งจะกลายเป็นมาตรฐานและกลายเป็นของ
"กลาง" สาหรับทั้งชาติมาไม่เกิน 100 ปี ผู้คนจานวนมากในดินแดนของไทยไม่ใช้ภาษาไทยกลาง (2)
ศาสนาพุทธไม่ใช่เกณฑ์วัดความเป็นไทยที่ดีนัก เพราะชาวไทยไม่จาเป็นต้องเป็นพุทธ (3)ชาติพันธุ์เป็น
องค์ประกอบที่ลื่นไหลที่สุด เพราะไม่มีชาติพันธุ์ใดในโลกที่บริสุทธิ์นับแต่มนุษย์อพยพไปมา คน "ไทย"
เป็นตัวอย่างหนึ่งของพันธุ์ผสมหรือพันธุ์ทาง ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายสายมากมาย แม้ปัจจัย
เหล่านี้จะคลุมเครือลื่นไหล แต่กลับทรงอิทธิพลมาก เพราะจินตภาพที่คลุมเครือและลื่นไหลไม่ใช่ความ
บกพร่อง แต่กลั บเป็ น ภาวะปกติ ที่ทาให้ ช าตินิยมไทย มีพลั งต่อสมาชิกของชุมชนชาติที่แตกต่าง
หลากหลาย รวมถึงเกิดความหลงและคลั่ งได้โดยไม่จาเป็นต้องคิดตรงกันแต่อย่างใด และในเมื่อปัจจัย
ทุกอย่างที่ช่วยสร้างจินตภาพความเป็นไทยล้วนแต่คลุมเครือ กระบวนการทางสังคมที่ช่วยตอกย้าว่า
อะไรคือ “ชาติ” อะไรคือ “ไทย” จึงไม่ใช่การให้ความหมายตรงไปตรงมาว่า แต่กลับเป็นการนิยาม
ด้านตรงกันข้าม ว่า “แล้วอะไรที่ ไม่ใช่ความเป็นไทย” ซึ่งเป็นเสมือนขีดเส้นแบ่งระหว่างเรากับคนอื่น
ที่อยู่ภายในรัฐไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ และในพื้นที่ส่วนอื่นๆ
ของประเทศไทย
ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้ จึงมุ่งแสวงหาคาตอบว่า คนไทยมุสลิมก็เป็นคนไทยไม่ได้แตกต่างจาก
คนอื่นในดินแดนรัฐไทยและในขณะที่พื้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่
หนึ่งในการแสดงความเป็นไทยให้กับคนต่างชาติและผู้สนใจได้รับรู้ถึงความเป็นไทย กลุ่มคนไทยมุสลิม
ก็ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวแสดงถึงความเป็นคนไทยร่วมด้วย โดยงานวิจัยชิ้นนี้ จะเจาะลึกเฉพาะกลุ่มสตรี
มุสลิมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพบว่า กลุ่มสตรีมุสลิม เป็นกลุ่มคนที่สามารถรวมกลุ่มกันทางานในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ หรือสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยได้ชัดเจน และ พบว่า กลุ่มสตรีมุสลิมสามารถ
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ตนเองได้สอดคล้องกับกระแสความเป็นมรดกโลกของเมืองได้ดี ซึ่งใน

24

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งคาถามหลักว่า กลุ่มคนมุสลิมในพื้นที่มรดกโลกบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยามีกระบวนการอย่างไรในการธารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของคนมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ เ มื อ งมรดกโลกจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขในการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมในพื้นที่เมือ งมรดก
โลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรอบแนวคิด
คนมุสลิม
บริบทเมืองมรดกโลก
“สานึกความเป็นไทย”

ความเป็นไทยของคนมุสลิม

ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการสร้างความ
เป็นไทย

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งจะใช้
การศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารและภาคสนาม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
1.1 ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมของ
คนมุสลิมในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เมืองมรดก
โลกและกลุ่มมุสลิมที่อาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองมรดกโลก
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1.3 ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลกระบวนการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิม
ในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม
2.1 การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant Observation) สั ง เกตการแสดงออก การ
ปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคนมุสลิม โดยจะสังเกตจากคนมุสมลิมใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
2.2 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informant Interview) สัมภาษณ์คนมุสลิมใน
ขอบเขตพื้นที่ที่กาหนดไว้ โดยใช้จานวนผู้ห็ข้อมูลหลัก จานวน 10 ท่าน โดยคูณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล
หลัก คือ เป็นคนมุสลิมที่มีบทบาททางด้านศาสนาและทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ในเขตรอบเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา
2.3 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) สั มภาษณ์คนมุสลิมที่มี
บทบาททางด้านด้านศาสนาและทางด้านเศรษฐกิจ ในขอบเขตพื้นที่ที่กาหนดไว้
ผลการวิจัย
1. ประวัติความเป็นมาของคนมุสลิมในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มุส ลิ ม ในจั ง หวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา ยุ คสมัย ทราวดี (ค.ศ.558-ค.ศ.1057) จะตั้ งชุ มชน
บริ เ วณด้ า นทิ ศ ใต้ ข องเมื อ งโบราณ ปทาคู จ าม ซึ่ ง เป็ น เมื อ งในยุ ค สมั ย ของทราวดี เนื่ อ งด้ ว ย
โบราณสถานบริเวณเมืองปทาคูจามที่ยังมีรากฐานอยู่ในปัจจุบัน เช่น วัดพระยากง วัดพระยาพาน การ
ก่ออิฐเป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น
หลักฐานสาคัญที่มุสลิมเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ ณ สถานที่ตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในปัจจุบัน อยู่ที่ศาสนสถานโบราณซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า มัสยิดกุฎีช่อฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตาบลคลองตะ
เคียง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การก่ออิฐของมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ซึ่งยังเหลือ
ของเดิมอยู่ที่ฝ ามัสยิ ดด้านตะวันตกเป็นลั กษณะการก่ออิฐ สมัยทราวดี ลักษณะอิฐ ที่แกร่งจะเป็น
ลักษณะของยุคทราวดีที่มีความเก่ามาก แสดงว่า โบราณสถานมัสยิดกุฎีช่อฟ้า น่าจะมีอายุอย่างน้อย
1,300 ปี จากหลักฐานการก่ออิฐดังกล่าว
สรุปได้ว่ามัสยิดกุฎีช่อฟ้าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุด ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มัสยิดกุ ฎี
ช่อฟ้าสร้างก่อนที่จะมี กรุงศรีอยุธยาโดยชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจามปา จากอินเดีย
คลองคูจาม : บริเวณที่ตั้งชุมชนมุสลิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
คลองคูจาม ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า คลองปทาคูจาม ส่วนคลองตะเคียงเรียกว่า
คลองขุนละคอนไชย คลองทั้งสองเป็นถิ่นที่อยู่ของมุสลิมซึ่งมี 2 กรณี คือมุสลิมที่มาจากต่างประเทศ
เช่นอาหรับ อินเดีย เปอร์เซีย มาลายู ชวา และจาม ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ได้แก่ชาวสยามเป็นคนพื้นที่เดิม
มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม
คลองลัดแม่น้าเจ้าพระยา 8 หรือที่เรียกว่า คลองปทาคูจาม คลองดังกล่าวขุดลัดแม่น้า
เจ้าพระยาส่วนตั้งแต่บริเวณวัดพุทไธสวรรค์ไปออกแม่น้าเจ้า
พระยาเหนือตะเกี่ย ชุมชนที่ตั้งรกรากอยู่อยู่สองฝั่งคลองนี้น่าจะจัดได้ว่าเป็นชุมชนมุสลิมแต่ดั้งเดิม ที่มี
แหล่งถิ่นฐานดั้งเดิมมาจากจามปา
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คลองลัดแม่น้าเจ้าพระยา 9 หรือ คลองขุนละคอนไชย เรียกกันเป็นสามัญว่า คลองตะเคียน
คลองนี้จะลัดแม่น้าเจ้าพระยาตรงบริเวณเหนือวัดเซนโยเซฟที่ในบันทึกของชาวต่างชาติ เรียกว่าคลอง
น้ายาหรือย่านบางปากเห็ด ไปชนกับคลองปทาคูจามบริเวณเหนือตะเกี่ย อาจเป็นคลองขุดในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว แต่จะเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
กรณีชุมชนแขกตานีบริเวณคลองคูจาม บรรจบกับคลองตะเคียน คนรุ่นเก่าเล่าว่า อพยพมา
อยู่อีกครั้งในสมัยราชการที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งปัตตานีแตก และถูกนามาไว้ที่นี่เป็นคนระดับ
บุคคลสาคัญของเมืองปัตตานีทั้งสิ้น เหตุที่ไม่เอาไว้ที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากว่าจะมีปัญหาด้านการ
ปกครอง
แขกมัวร์ : ชุมชนมุสลิมที่อยู่ในกาแพงกรุงศรีอยุธยา
มุสลิมไม่ได้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ภายนอกกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น ในกาแพงกรุงศรีอยุธยาก็มี
ชุมชนมุสลิมอาศัยอยู่ซึ่งในสมัยนั้น เรียกว่า แขกมัวร์ (มัวร์ เป็นชื่อมุสลิมโดยรวมที่ มาจากคาบสมุทร
อาหรับ อินเดีย เปอร์เซีย และตุรกี)
เฟอร์เนา เมนเดสปินโต (FERNAO MENDES PINTO) ได้บันทึกไว้ใน พ.ศ. 2097 ในสมัย
สมเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ แห่ ง กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา ความว่า “ที่ ร าชธานี อยุ ธ ยามี บ้า นเรื อ นพวกมั ว ร์
ประมาณ 3,000 หลังคาเรือน ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็ นจานวนมากและเป็นสาเหตุหนึ่งทาให้ผู้หญิงและ
ผู้ชายชาวสยามทั้งหนุ่มสาวและแก่ชรารับนับถือศาสนาอิสลามในเวลาต่อมา(อัดสาเนา-ม.ป.ป.)
จากการสั มภาษณ์พ บว่ าชาวมุส ลิ มที่ เข้ ามาเป็น ชาติพั นธุ์ แรกคือ แขกมัว ร์ หรื อมุ ส ลิ ม
เปอร์เซีย ความเป็นมาของคนมุสลิมที่ได้เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต้องย้อนไปในสมัยก่อนพระเจ้าอู่
ทองหรือเป็ นยุ คเดีย วกับ ในสมัยสุ โขทัย โดยการเดินทางเข้ามาของคนมุสลิ มในสมัยสุ โขทัยนั้นไม่
ปรากฏการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิม ปัจจัยสาคัญชาวมุสลิมเปอร์เซียที่เดินทางเข้ามาคือ เป็นเรื่องของ
การค้าขายและการเผยแพร่ศาสนา ประเด็นที่สามารถนามาวิเคราะห์ว่าชาวมุสลิมที่ได้เดินเข้ามา
ในช่วงยุคสมัยใดนั้น สามารถที่นาหลักฐานที่มีค้นพบเรือโบราณที่สมุทรสาคร เป็นเรือโบราณมีอายุ
ประมาณ 1300 ปี ซึ่งเป็นเรือที่มาจากจักรวรรดิ เปอร์เซีย สามารถบรรจุคนประมาณ 50-100 คน
และสามารถเชื่อมโยงไปถึงพิพิธภัณฑ์อู่ทองที่มีการพบ ตุ๊กตารูปสลัก(รูปร่างเป็นคนมุสลิมใส่หมวก
คลุม) ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า เรือที่ล่มอยู่ที่สมุทรสาครนั้นกาลังจะมุ่งหน้าไปที่อู่ทองในสมัยศิลาทวารวดี
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าชาวมุสลิมเปอร์เซียได้เดินทางเข้ามาในสมัยศิลาทวารวดี
ปัจจัยสาคัญชาวมุสลิมเปอร์เซียที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยา คือปัจจัยด้านการค้าขาย
ชาวมุสลิมเปอร์เซียมาค้าขายในกรุงศรีอยุธยา สินค้าที่ซื้อจากกรุงศรีอยุธยาคือ สินค้าที่มาจากป่าหรือ
การเกษตร เช่น หนังกวาง หนังเสือ เขาควาย สินค้าที่ได้รับความนิยมคือ ไม้กฤษณา และสินค้าที่
นามาขายคือ ผ้า เครื่องประดับ และมีสัตว์บางชนิด เช่น แมว ม้า นอกจากนี้ปัจจัยด้านศาสนา ในการ
เผยแพร่คาสอนของศาสนาก็ถือว่าสิ่งที่ควบคู่มากับการค้าขาย
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เฉกอะหมัด : บทบาทของชาวมุสลิมเปอร์เซียในสมัยกรุงศรีอยุธยา
การเข้าสู่ ราชสานักด้วยการค้าของชาวมุสลิมเปอร์เซีย ซึ่งเข้ามามีบทบาทในเกาะเมือง
อยุธยาในช่วงสมัยพระเจ้าประสาททอง เฉกอะหมัดได้สนับสนุนพระเจ้าประสาททองมาตลอด เมื่อ
พระเจ้ า ประสาททองได้ขึ้ น ครองอานาจนั้ น ซึ่ ง เฉกอะหมัด ก็ไ ด้ รับ ผลตอบแทนจากการที่ใ ห้ ก าร
สนั บ สนุ น พระเจ้ า ประสาททองได้พระราชทาน ตาแหน่งเสนาบดีมหาดไทยแก่ เฉกอะหมัด เป็น
เจ้าพระยาบวรราชนายกคนแรกในสมัยสมัย กรุงศรีอยุธยา จากนั้นมาเฉกอะหมัดได้มีบทบาทในราช
สานัก เป็นผลทาให้มีการสร้างบ้านเรือนและจวนว่าการในบริเวณเกาะเมือง และได้มีการอพยพชาว
มุสลิมบริเวณตะเกี่ยฯอาศัยในเขตเกาะเมืองบริเวณบ้านท่ากายี ทาให้เกิดชุมชนมุสลิมในเขตเกาะเมือง
อยุธยา ซึง่ เฉกอะหมัด ถือได้ว่าเป็นต้นตระกูล “บุญนาค” ในปัจจุบัน
ชุมชนหัวแหลม : มุสลิมเชื้อสายเปอร์เซีย
คนมุ ส ลิ ม ที่ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ บ ริ เ วณหั ว แหลมนั้ น สื บ เชื้ อ สายมาจากมุ ส ลิ ม เปอร์ เ ซี ย
(อิหร่าน) เป็นมุสลิมกลุ่มแรกที่ได้เข้ามา ซึ่งการเข้ามาของคนมุสลิมเปอร์เซียนั้น ปรากฏในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ช่วงพระเจ้าทรงธรรม คนทั่วไปจะเรียกมุสลิมเปอร์เซียว่า “แขกเทศ”หรือ “แขกมัวร์” อาชีพ
ของคนมุสลิมหัวแหลมตั้งแต่อดีตนั้น มีการค้าขายและรับราชการ ซึ่งการค้าขายจะเป็นการค้าขายทาง
เรือเป็นส่วนใหญ่ สินค้าที่ขายจะเป็นเครื่องเทศ สาหรับปัจจุบันคนมุสลิมหัวแหลมจะประกอบอาชีพ
ค้าขาย โรงงาน สานปลาตะเพียน คนมุสลิมหัวแหลมไม่นิยมประกอบอาชีพการประมงหรือเลี้ยงสัตว์
คนมุส ลิ ม หั ว แหลมมีความสั มพันธ์กั บมัส ยิดตะเกี่ยฯเป็นอย่า งมาก เพราะว่า คนมุส ลิ ม
หัวแหลมในอดีตจะพ่ายเรือไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดตะเกี่ยฯ ซึ่งในชุมชนหัวแหลมขณะนั้นยังไม่มี
มัสยิด ซึ่งเจ้าพระคุณตะเกี่ยฯเป็นครูของคนมุสลิมหัวแหลม เพราะท่านเป็นผู้มีความรู้ เป็นที่เคารพ
ของคนมุสลิมหัวแหลมเป็นอย่างมาก คนมุสลิมหัวแหลมจะมีการราลึกถึงพระเจ้าพระคุณตะเกี่ยฯทุกปี
จะมีการทาบุญฯ ซึ่งทาให้คนมุสลิมหัวแหลมมีความสัมพันธ์กับมัสยิดตะเกี่ยฯ
คนมุสลิมหัวแหลมจะมีความเชื่อในเรื่องของ “เฉอะมูฮัยยีดดีน อับดุลกอเดร์ ใยลานี ” ซึ่ง
จะมีธงเฉอะมูฮัยยีดดีนเป็นสัญลักษณ์ มีการชักธงขึ้นเนื่องในวันเกิดของ“เฉอะมูฮัยยีดดีน อับดุลกอ
เดร์ ใยลานี” มีการชักธงขึ้น 10 วัน ชัก 2 ค่า ลง 12 ค่า พิธีกรรมจะประกอบที่มัสยิดตะเกี่ยฯ ซึ่งมี
เฉพาะคนมุสลิมหัวแหลมเท่านั้น
ชุมชนลุมพลี : มุสลิมเชื้อสายมลายู
คนมุสลิมแถบชุมชนลุมพลีนั้น เชื่อว่าช่วงแรกอพยพมาจากทางใต้ ทางประเทศมาเลเซีย
(รัฐเคดะห์) เนื่องมาจาก ปัจจัยด้านการค้าขาย โดยจะนาสินค้าพื้นเมืองจากรัฐเคดะห์เข้ามาขายที่
อยุธยา ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
ข้อสันนิฐานการอพยพของคนมุสลิมเข้ามาอยู่แถบลุมพลีก็คือ ภาษามลายูในตาบลลุมพลี
เป็นภาษามลายูกลางมีที่มาจากการที่อิหม่าม ฮาซันสามัญ ไปศึกษาที่รัฐเคดะห์ จึงนาภาษามลายูกลาง
กลับมาในตาบลลุมพลี ในตาบลลุมพลีคนมุสลิมจะมาจากเชื่อสายเคดะห์จากการบอกเล่าของคุณนิรัน
ดร์กล่าวว่า “ผมมั่นใจว่าเคดะห์แน่นอน เพราะผู้นาในนั้น เรียนที่เ คดะห์โดยส่วนใหญ่เลย” (นิรันดร์
,สัมภาษณ์)
ถ้าเป็นภาษามลายูท้องถิ่นในตาบลลุมพลีนั้นเกิดขึ้นในช่วงระยะหลัง สืบเนื่องมากจากการ
ย้ายถิ่นฐานของคนมุสลิมเชื้อสายปัตตานี ในช่วงหนึ่งได้เป็นการกวาดต้อนคนมุสลิมเชื้อสายปัตตานีมา
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อาศัยอยู่ในตาบลลุมพลี นอกจากนี้ผู้ที่พูดภาษามาลายู จะมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมผ่าน
การแต่งงานของคนมุสลิมเชื้อสายปัตตานีกับคนมุสลิมตาบลลุมพลี ซึ่งในช่วงแรกยังพบว่าคนมุสลิม
ชุมชนลุมพลีมีการประกอบอาชีพทานาและค้าขายด้วย
ชุมชนคลองตะเคียน : มุสลิมเชื้อสายปัตตานี
คนมุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณคลองตะเตียนนั้ น เชื่อกันว่ามาจากทางปัตตานี โดยส่วนหนึ่ง
ถูกเกณฑ์เข้ามาในฐานะเชลยศึกหรือนักโทษ และเข้ามาการค้าขาย โดยนาสินค้าจากทางใต้ขึ้นมาขาย
ในกรุงศรีอยุธยา สาหรับการแต่งงานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย(เขย)เข้ามาแต่งงานกับคนมุสลิมพื้นที่
และตั้งรกรากในตาบลคลองตะเคียน นอกจากนี้มีการสืบประวัติได้ว่า โต๊ะอีหม่านมีประวัติสืบมาจาก
คนมุสลิมเชื้อสายปัตตานีซึ่งในอดีตคนมุสลิมตาบลคลองตะเคียน โดยมีการประกอบอาชีพทาการ
ประมง เช่น เย็บแห่ และเย็บตะข่าย เป็นต้น
ชุมชนหัวรอ : มุสลิมเชื้อสายปากีสถาน(แขกปาทาน)
มุสลิมปากีสถาน มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณชุมชนหัวรอ ซึ่งปัจจัยสาคัญในการตั้งถิ่นฐานคือ
การเข้ามาค้าขาย ทาปศุสัตว์ และมีการทาธุรกิจเชิงพาณิชย์ร่วมด้วย โดยชุมชนหัวรอจะมีการค้า
ขายเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว คนมุสลิมปากีสถานจะมีการเชื่อมโยงระหว่างกันในพื้นที่ต่างๆของอยุธยา
และทั่วประเทศ ทาให้พวกเขายังสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยัง
พบว่าคนมุสลิมปากีสถานมีการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายในแถบบริเวณอาเภอผักไห่และอาเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
ชุมชนสาเภาล่ม คลองคูจาม : มุสลิมเชื้อสายจาม(แขกจาม)
มุสลิมในแถบชุมชมสาเภาล่ม คลองคูจาม เชื่อกันว่าสืบเชื้อสายมาจาก “จัมปา” อพยพมา
จากอาณาจักรจัมปา และพบว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการพระราชทานให้คนมุสลิมตั้งถิ่นฐานบริเวณ
คลองคูจาม ซึ่งมีกองอาสาจาม สังกัดกรมท่าขวาของกลุ่มเฉกอะหมัด เป็นทหารรับจ้าง ซึ่งระยะหลังมี
การอพยพเข้ามาของแขกจาม จะมีนายหรือเจ้านายมาด้วย เมื่อนายหรือเจ้านายเสียชีวิต เข้ามาสังกัด
ในรูปของกองอาสา มีบทบาทในทางการทหารพอสมควร แขกจามถูกจัดว่าเป็นไพร่เหมือนกัน ซึ่ง
ปัจจุบันมีการตั้งถิ่นฐาน บริเวณมัสยิดอิสลามวัฒนาคลองคูจาม ชุมชนสาเภาล่ม นอกจากนี้ยังพบว่ามี
กลุ่มมุสลิมเชื้อสายจาม ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านครัว กรุงเทพฯ
2. กลุ่มความเชื่อของคนมุสลิมในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มคนมุสลิมในพื้นที่เมืองพระนครศรีอยุธยา ล้วนมีรายละเอียดของความเชื่อและความ
ศรัทธาต่อผู้นากลุ่มที่หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มความศรัทธา ดังนี้
1) กลุ่มครูฟอวัดโคก
เป็นกลุ่มซึ่งมีพฤติกรรมที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้นา มีการแสดงความเคารพต่อผู้นา
ด้วยการ “จูบสะดือ” กล่าวคือเป็นพฤติกรรมการแสดงความเคารพต่อผู้นาการจูบสะดือเป็นการแสดง
ความเคารพขั้นสูงสุด ดังที่คุณนิรันดร์ได้กล่ าวไว้ว่า ”ครูฟอมีชื่อเดิมว่า“ต่วนฮัจยีมุสตอฟาบูเละ”ผู้นา
จิตวิญญาณของกลุ่ม ซึ่งจากคาบอกเล่าของคุณประทินกล่าวว่า “ครูฟอเป็นผู้นา เป็นผู้ที่สามารถ
เข้าถึงและรู้จักพระเจ้า ทาให้ผู้คนศรัทธาและเคารพต่อตัวครูฟอมาก” (ประทิน,สัมภาษณ์)
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จากประวัติความเป็นมาครูฟอได้ผ่านการศึกษามาจากประเทศอียิปต์ ซึ่งประเทศอียิปต์เป็น
ประเทศมุสลิมที่มีหลากหลายนิกาย นิกายต่างๆนั้นมีความเป็นมุสลิมร่วมกัน คือนับถือพระเจ้าองค์
เดียว นับถือศาสดาเหมือนกัน แต่ในรายละเอียดปลีกย่อยความเข้าใจในตัวบทคาสอนจากพระคัมภีร์
และบทบันทึกของท่านศาสดา มี การเข้าใจที่ต่างกันและการตีความต่างกัน มองแย้งกัน ทาได้เกิดข้อ
ปฏิบัติที่ต่างกัน โดยการเข้าใจว่า การจูบสะดือเป็นการแสดงความเคารพขั้นสูงสุด
จากการสัมภาษณ์ พบว่า มีการอ้างถึงประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยท่านศาสดาโดยกล่าวว่า
อักขระสาวกของท่านศาสดา เคยมีการจูบสะดือท่านศาสดา เป็นการแสดงความเคารพต่อท่านศาสดา
และได้นามาปฏิบัติสื บทอดกัน มา กลุ่มนี้จะมีกฎข้อบังคับในการเข้ารับเป็นสาวกหรือลูกศิษย์ ซึ่ง
จะต้องมีการให้สัตยาบันกับผู้นา และมีกฎเหล็กว่า “พิธีกรรมรับเป็นลูกศิษย์นั้น เมื่อเข้าทาพิธีกรรม
ไปแล้ว ออกมาพูดกับใครไม่ได้ ”กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม และบริเวณ
มัสยิดตะเกี่ยโยคิณราชมิสจอนจาสยามเป็นบางส่วนตาบลคลองตะเคียนเป็นกลุ่มเดียวที่มี การแสดง
ความเคารพต่อผู้ น าด้ว ยการจู บ สะดือที่มีอยู่ในประเทศไทย แต่มีเครือ ข่ายอยู่ที่ตาบลตลาดขวั ญ
อ าเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี และบางส่ ว นในต าบลลุ ม พลี ต าบลส าเภาล่ ม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันกลุ่มครูฟอวัดโคกมีผู้นาชื่อว่า “มูฮาหมัด บูเละ” เป็นบุตรชายครูฟอหรือ“ต่วนฮัจยี
มุสตอฟาบูเละ” ลูกศิษย์เรียกว่า “เยาะหมัด” การแสดงความเคารพด้วยการจูบสะดือจะมีขึ้นในวัน
ตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ดังที่คุณสมนิธที่กล่าวไว้ว่า “ลูกศิษย์จะทาการจูบสะดือเพื่อแสดงความเคารพในวัน
ตรุษอีดิ้ลอัฎฮา”
2) กลุ่มกีแซะฮฺภูเขาทอง
จาการสัมภาษณ์พบว่า เป็นกลุ่มที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้นา โดยความเชื่อว่า กีแซะฮฺ
มีความสามารถพิเศษ เช่น หายตัวได้ เดินบนน้าได้ บางครั้งช่วยคนกาลังประสบอุบัติเหตุได้ ถ้าผู้ที่มี
ศรัทธาระลึกถึงต่อกีแซะฮฺกีแซะฮฺจะมาช่วยทันที เป็นเรื่องเล่าที่ยังคงเชื่ออยู่ โดยพฤติกรรมผู้คนหรือ
ลูกศิษย์ยังมีความเชื่อต่อความสามารถพิเศษของกีแซะฮฺ
จากการบอกเล่าของคุณสมนิธกล่าวว่า “ประวัติความเป็นมาของกีแซะฮฺภูเขาทอง ใน
สมัยนั้นมีเจ้าเมืองไปตั้งรกรากอยู่บริเวณภูเขาทอง มีอยู่วันหนึ่ง เจ้าเมืองมีการนั่งขันหามมา กีแซะฮฺก็
เลยกล่าวว่า ฉันนั่งขันหามไม่ได้หรือไง ลูกศิษย์จึงทาขันหามขึ้นมาเพื่อให้กีแซะฮฺนั่ง แล้วแห่รอบมัสยิด
อาลียิดดารอยน์”(สมนิธ,สัมภาษณ์) จึงเป็นที่มาของพิธีกรรมแห่กีแซะฮฺช่วงวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮาจะมีการ
แห่กีแซะฮฺจากภูเขาทองไปเวียนเทียนรอบมัสยิดตะเกี่ยฯ และกลับมาเวียนเทียนรอบสุส านของกี
แซะฮฺที่มัสยิดอาลียิดดารอยน์
คนมุสลิมกลุ่มนี้เลื่อมใสศรัทธาต่อผู้นามีความเชื่อและเชิดชูกีแซะฮฺจากคาบอกเล่าของ
คุณสมนิธกล่าวว่า “เวลามีผู้ป่วย จะพาไปให้กีแซะฮฺรักษากีแซะฮฺจะรักษาด้วยการให้ดื่มน้า บางคน
รักษาแล้วหายดี จึงทาให้เกิดการเลื่อมใสและเชิดชูกี แซะฮฺ” ลูกศิษย์มีความเลื่อมใสและเชิดกีแซะฮฺ
เชื่อว่าสามารถทาอะไรก็ได้ ดั่งที่กีแซะฮฺประสงค์ ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บริเวณมัสยิดอาลียิดดา
รอยน์ตาบลภูเขาทอง
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3) กลุ่มกีแซะฮฺตะเกี่ยฯ
จาการสัมภาษณ์พบว่าเป็นกลุ่มที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้นา ผู้คนจะนับถือและเคารพ
ต่อผู้นาซึ่งผู้นามีชื่อเรียกว่า “กีแซะฮฺอาหมัด” หรือเรียกว่า ไบ๋ดา เป็นโต๊ะวอลี ตามศาสนาอิสลาม
เรียกว่าเรียก“ดนวาลียุลเลาะห์” แปลว่า สิทธิอัลลอฮฺที่จะให้กับเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้คนจะเลื่อมใส
ศรัทธาต่อกีแซะฮฺตะเกี่ยฯและเชื่อว่ากีแซะฮฺส ามารถหายตัวได้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณมัสยิด
ตะเกี่ยโยคิณราชมิสจอนจาสยาม ตาบลคลองตะเคียน
4) กลุ่มมุสลิมสายเก่า
เป็นกลุ่มคนที่มีความศรัทธาต่อหลักคาสอนของศาสนาและแหล่งที่มาของคาสอนคัมภีร์
ทางศาสนาเพียงสิ่งเดียว คือ อัลกุรอาน และซุนนะฮฺ รวมทั้งหลักนิติศาสตร์อิสลาม โดยไม่มีการความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อผู้นาเฉพาะคนใดคนหนึ่ง เป็นการยึดมั่นต่อผู้นาตามหลักการศาสนาอิสลาม จาก
การบอกเล่าของคุณมานิตย์ กล่าวว่า “คนมุสลิมสายเก่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในพื้นที่เมืองมรดกโลก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (อานิตย์,สัมภาษณ์) ซึ่งกลุ่มมุสลิมสายเก่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่กระจัด
กระจายบริเวณทั่วไปในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณตาบลคลองตะเคียน
ตาบลลุมพลี ตาบลสาเภาล่ม ตาบลหัวรอ ตาบลภูเขาทอง
5) กลุ่มมุสลิมสายใหม่
จาการสัมภาษณ์พบว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความศรัทธาต่อผู้นาตามหลักคาสอนของศาสนา
และแหล่งที่มาของคาสอนคัมภีร์ทางศาสนา คือ อัลกุรอาน และซุนนะฮฺ รวมทั้งหลักนิติศาสตร์อิสลาม
โดยไม่มีการความเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้นา กลุ่มมุสลิมสายใหม่มีความแตกต่างกับกลุ่มมุสลิมสายเก่าที่
ปรากฏอยู่เป็นข้อปฏิบัติปลีกย่อยเพียงเล็กน้อย ซึ่งกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่บริเวณมัสยิดดารุซซุนนะห์ ตาบล
หัวแหลม มัสยิดอะห์มาดิยะห์ตุสซอลิอาต ตาบลสาเภาล่ม
3. กระบวนการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระบวนในการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิม มีลักษณะของการสร้างสานึกความเป็น
ชุมชนท้องถิ่นหรื อเอกลักษณ์เด่น ของของชุมชนที่ได้สร้างขึ้นมาในแสดงออกถึงความเป็นไทย ซึ่ง
อธิบายได้ดังนี้
1) ความเป็นไทยของคนมุสลิมผ่านสถาบันการศึกษา
ความเป็นไทยของคนมุสลิมแสดงออกผ่านระบบการศึกษาหรือโรงเรียนซึ่งคนมุส ลิมได้
แสดงออกถึงความเป็นไทยในลักษณะต่างๆ ด้วยการหล่อหลอมความเป็นไทยผ่านชีวิตประจาวันของ
เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ เช่น
-การยืนตรงร้องเพลงชาติไทยทุกเช้า ซึ่งการทาเป็นกิจวัตรประจาวัน ทาให้คนมุ สลิมถูก
หล่อหลอมความเป็นไทยโดยที่ตนเองไม่รู้สึกผิดปกติหรือขัดแย้ง เพราะถือว่าคนไทยต้องประพฤติ
ปฏิบัติในการยืนเคารพธงชาติและสามารถร้องเพลงชาติด้วยกันทุกคน
- การแสดงออกถึงความเป็นไทยเนื่องในวันสาคัญต่างๆ ของชาติ ที่สาคัญ คือ วันพ่อ
แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ เพราะถือว่าสถาบันกษัตริย์ คือศูนย์รวมของคนในชาติ หากเป็นคนไทย
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือความเชื่อใดก็ต้องเคารพและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ซึ่งภายในสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ก็มักมีการจัดงานเพื่อเทิดทูนสถาบันกษัตริย์อยู่เป็นประจาทุกปีและถือว่าเป็นวันสาคัญ
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- มีรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีมีไว้เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย จะ
เห็นได้ว่าตามหน่วยงานรัฐ สถานศึกษา และบ้านเรือน มักจะมีรูปเคารพสถาบันกษัตริย์อยู่ทุกบ้าน
แม้แต่บ้านของคนมุสลิมบางบ้านก็จะพบว่ามีรูปเคารพปรากฏอยู่ ซึ่งถือได้มาเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญที่
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยมีนัยความหมายถึง ความเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย
รวมอยู่ด้วย ซึ่งรูปเคารพ ถือว่าเป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดที่แสดงถึงความจงรักภักดี
2) ความเป็นไทยของคนมุสลิมผ่านการประกอบอาชีพ
การทาการเกษตรเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างความเป็นไทยสาหรับคนมุสลิมคือการ
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากมีความสอดคล้องกับหลักการ
ปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งชุมชนมุสลิมในหลายชุมชน เช่น ชุมชนแทบคลองตะเคียน ก็พยายาม
ส่งเสริมเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นพระราชดารัสสาคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่
ถ่ายทอดให้คนในชาติไทยได้ประพฤติและปฏิบัติตาม และหลายครอบครัว ของคนมุสลิมก็มักจะ
อ้างอิงถึง หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการกาหนดวิถีชีวิตของคนมุสลิม
นอกจากนี้ยังพบว่า คนมุสลิมส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพ ทั้งรับราชการ และการผลิตเพื่อ
การค้า ซึ่งสินค้าที่คนมุสลิมผลิตและกลายเป็นส่วนสาคัญของสินค้าประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือ ปลาตะพียนสาน และโรตีสายไหม ซึ่งสินค้าดังกล่าวนี้ได้ผนวกรวมเป็นสินค้าของจังหวัดซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความเป็นไทย
3) ความเป็นไทยของคนมุสลิมผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์
ความภาคภูมิใจของคนมุสลิมส่วนหนึ่งที่สาคัญ คือ “เรื่องเล่า” โดยเชื่อว่าบรรพบุรุษของ
พวกเขาได้มีการส่วนร่วมในการปกป้องประเทศชาติ ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อมีศึกสงคราม “กอง
อาสา” ที่เป็น คนมุส ลิ มก็จะร่ว มรบจนประสบชัยชนะ จึงทาให้ กษัตริย์พระราชทานพื้นที่ดินให้ ตัง
รกรากและทามาหากิน เช่น พื้นที่แทบชุมชนหัวแหลม และสาเภาล่ม เป็นต้น ซึ่งคนมุสลิมมีความ
สานึกต่อความรักชาติรักแผ่นดิน ดังที่คุณประทิน ได้กล่าวไว้ว่า “ความเป็นชาติยิ่งใหญ่ ชาติสาคัญ
ที่สุด เราอยู่ ประเทศไหน เราต้องค้าจุ้นประเทศนั้น เรามีที่อยู่ที่บรรพบุรุษได้ให้ มา เราต้องนึกถึง
บุ ญ คุ ณ ของชาติ ” จะเห็ น ได้ ว่ า คนมุ ส ลิ ม ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การมี ส านึ ก ต่ อ ความเป็ น ไทยผ่ า น
ประวัติศาสตร์
4.ปั จ จั ยและเงื่ อนไขในการสร้ า งความเป็ น ไทยของคนมุส ลิม ในพื้น ที่เ มื องมรดกโลก จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สามารถจาแนกออกได้ดังนี้
1) ปัจจัยภายใน เนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างทางสังคมของคนมุสลิมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการวิจัยพบว่า คือ
1.1) การแต่งงานและครอบครัว ในปัจจุบัน คนมุสลิมไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่
จะแต่งงานกับคนที่มีความเชื่อเดีย วกัน หรือคนมุสลิ มในชุมชนตนเองเหมือนในอดีต และพบว่ามี
บางส่ ว นสามารถสลั บ เปลี่ ย นกลั บ ไปนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ นอกจากนี้ ภ ายในครอบครั ว ก็ อ าจมี
รายละเอียดของการปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกันอีกด้วย เช่น สามีมีความเชื่อในมุสลิมสายใหม่
ส่วนภรรยาอยู่ในมุสลิมสายเก่า ซึ่งประพฤติปฏิบัติตามครอบครัวเดิมของตนเอง ซึ่งก็พบว่า ปัจจัยด้าน
ครอบครัวมีความสาคัญมาก ต่อการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมในพื้นที่เมืองมรดกโลก จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา เพราะความไม่คงเส้นคงวาของครอบครัว ทาให้การหล่อหลอมความเป็นไทยมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และความเป็นไทยเป็นเสมือนจุดเหนี่ยวของปัจเจกบุคคล และการเข้าถึงอาชีพและ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
1.2) ผู้นาของกลุ่มความเชื่อและผู้นาชุมชน จากการวิจัยพบว่า ผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิม เนื่องจากคนมุสลิมจะเชื่อและศรัทธาในตัวผู้นาอย่างมาก
หากผู้นาที่มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสร้างความเป็นไทย คนมุสลิมคนอื่นๆจะร่วมประกอบกิจกรรม
นั้นๆ และผู้นาสามารถนาคาสอนต่างๆตามความเชื่อมาประยุกต์ให้คนมุสลิมรักและจงรักภักดีต่อ
สถาบั น ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งโดยส่ ว นใหญ่ความไทยจะถูก ส่ งผ่ านจากหน่ว ยงาน
ราชการมาสู่ผู้นา และผู้นาจะนามาประพฤติปฏิบัติร่วมกับกลุ่มตนเอง เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย
2) ปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผล
ทาให้พื้นที่เกาะเมืองอยุธยาและรอบๆเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลายเป็นพื้นที่ทางการค้าและ
ธุรกิจ อยุธยาจึงกลายเป็นหมุดหมายสาคัญของการท่องเที่ยวเมืองไทย สินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าที่โดด
เด่นในจังหวัด ถูกทาให้กลายเป็นสินค้าแห่งความเป็นไทย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่
ต้องการบริโภคความเป็นไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งก็ทาให้คนมุสลิมบางกลุ่มต้องปรับตัว
หันมาผลิตและขายสินค้าตามความต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
แต่ทั้งนี้ ความเป็นไทย ที่ถูกประกอบสร้างด้วยความหลากหลายทางความเชื่อ ทั้งพุทธและ
อิสลาม ซึ่ง ถือว่าเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทาให้การแต่ง
ชุดตามความเชื่อทางศาสนาอิสลาม มีความน่าสนใจและสร้างความตื่นตามตื่นใจให้แก่ นักท่องเที่ยว
และความหลากหลายถูกบอกว่านี่แหละ คือ “ความเป็นไทย” ทาให้ความเป็นไทยของคนมุสลิมถูก
สร้างจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
คนมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอพยพมาจากแถบเปอร์เซีย โดยเข้ามาช่วงสมัยกรุง
ศรีอยุธยา เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณแถบคลองตะเคียน และบ้านหัวแหลม โดยมีการประกอบอาชีพ
ค้ า ขายของใช้ ต่ า งๆ และต่ อ มามี ก ารกระจั ด กระจายอยู่ ใ นส่ ว นต่ า งๆบริ เ วณรอบเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ บริเวณคลองตะเคียน บริเวณลุมพลี บริเวณภูเขาทอง บริเวณหัวแหลม
บริเวณหัวรอ บริเวณลาเภาล่ม และบริเวณบ้านป้อม 2) กระบวนการสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งแยกออกเป็นประเด็นต่างๆ กล่าวคือ 1) คนมุสลิมจะสร้างความ
เป็ น ไทย ผ่ า นการประกอบอาชี พ ของตนเอง ได้ แ ก่ การผลิ ต และขายขนมโรตี ส ายไหม การท า
หัตถกรรมจักสานปลาตะเพียน การขายอาหารอิสลาม โดยอาชีพส่วนใหญ่จะมีการดาเนินการตั้งแต่
รุ่ น บรรพบุ รุ ษ จนถึ ง ปั จ จุ บั น และอาชี พ ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ก ลายเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และกลายเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกตีตราว่ า
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย 2) การสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ่านระบบการศึกษา โดยพบว่า การศึกษาในระบบโรงเรียนมีส่วนสาคัญในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีของ
ความเป็นไทย เช่น ในแบบเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นมา มีการส่งเสริมและสอน
วิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแบบแผนพฤติกรรมความเป็นไทยอยู่เสมอ นอกจากนี้การ
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ที่ต้องมีการปฏิบัติตนในการเคารพธงชาติ สวดมนต์ในทุกวัน ก็เป็นรูปแบบในการผลิตซ้าความเป็น
ไทยโดยผ่านระบบการศึกษา 3) การสร้างความเป็นไทยของคนมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ โดยสะท้อนผ่านการสร้างวีรบุรุษคนมุสลิมเข้าร่วมกับคนไทยในการทา
สงครามกับชนชาติพม่า จนรับชัยชนะ ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่า ดินแดนแห่งนี้ มีคนมุสลิมร่วม
เป็ น เจ้ า ของด้ ว ย 3) ปั จ จั ย และเงื่ อ นไขในการสร้ า งความเป็ น ไทยของคนมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน ได้แก่ คนมุสลิม การเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างทาง
สังคมของคนในชุมชนมุสลิม ทั้งระบบความเชื่อที่มีการยอมรับความหลากหลายต่างๆเพิ่มมากขึ้น และ
มีความเชื่อที่สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบเครือญาติ ในชุมชน พบว่ามีการแต่งงาน
กับคนภายนอกท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยพุทธเพิ่มมากขึ้น จนทาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ปัจจัยภายนอก กล่าวคือ การที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ส่งผลทาให้พื้นที่
ต่างๆมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยากไม่ขาดสาย โดยนักท่องเที่ยวจะนาความต้องการและความคาดหวังใน
การมีชีวิตที่ดีกว่ามาสู่สังคมมุสลิม ซึ่งทาให้คนมุสลิมต้องปรับตัวหันมาผลิตและขายสินค้าตามความ
ต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา เป็ น สั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว จึงทาให้ คนมุสลิมต้องปรับตัว อย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นในการด้านของวัฒนธรรมของมุสลิมจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรอบรับความ
เป็นเมืองท่องเที่ยว โดยจะเป็นภาพตัวแทนของผู้ผลิตสินค้าที่แสดงถึงความเป็นไทยในสังคมปัจจุบัน
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี ค วามแตกต่ า งจากงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คนมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เช่นงานของ จิดาพร แสงนิล(2548) ในเรื่อง การศึกษาชุมชนมุสลิมในจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยาในสมัยอยุ ธยา (พุทธศตวรรษที่ 19-23) และงานของ เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์
(2549)ความเชื่อและประเพณีในการทาบุญของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งงานส่วน
ใหญ่จะเป็นการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนมุสลิมที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แต่งานชิ้นนี้ พยายามที่จะตอบคาถามว่า คนมุสลิ มในพื้นที่มีกระบวนการสร้าง
ความเป็นไทย โดยใช้ระบบโครงสร้างทางสังคม ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและเศรษฐกิจเป็น
กลไกสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย
ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยภาคสนามนั้น ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับบริบททั้งจากภายใน
และภายนอกชุมชนเพิ่มเติม เพื่อความแม่นยาในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่เนื่องจากช่วงเวลาการลง
ภาคสนามสั้น ทาให้ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุนชนไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งสาหรับ
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยมุ่งหวังว่า หน่วยงานภาครัฐสามารถนาข้อมูลต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของคนมุสลิม
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IN UDON THANI
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อีเมล์ Nuchanart.srakat@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรร และศึกษาความพึงพอใจ
ของสโลแกนหมู่ บ้ า นจั ด สรรที่ มี ผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก ของผู้ ซื้ อ ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม พบว่า ประเด็นที่หนึ่งสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรร พบทั้งหมด 47 สโลแกน แบ่งเป็น
6 ประเภท ได้แก่ (1) ความสุขและความรู้สึกเชิงบวก (2) ความเป็นธรรมชาติ (3) ความหรูหรามีระดับ
(4) ความทันสมัย (5) ความสะดวกสบาย และ (6) ความเป็นส่วนตัว ส่วนประเด็นที่สอง ใช้เกณฑ์
ความพึงพอใจจากช่ว งอายุ ดังนี้ (1) สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความสุ ขและความรู้สึ กเชิ งบวก (2)
สโลแกนที่ เกี่ย วข้อ งกับ ความเป็ น ธรรมชาติ (3) สโลแกนที่เกี่ ยวข้ องกั บความหรูห รามีร ะดับ (4)
สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัย (5) สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกสบาย และ 6. สโลแกนที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว โดยพบว่าความพึงพอใจสโลแกนในกลุ่ม 41 – 50 มุ่งไปที่ความเป็น
ธรรมชาติ ความหรูหรามีระดับ และความสะดวกสบายเป็นสิ่งสาคัญ ส่วนกลุ่ม 31 – 40 เน้นความ
ทัน สมั ย และความรู้ สึ ก ส่ ว นตัว กล่ า วได้ ว่า สโลแกนนั้ น สะท้ อนให้ เ ห็ นจุ ดเด่ นของหมู่ บ้า น และ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการเลือกซื้อผู้บ้าน นั่นเอง
คาสาคัญ: สโลแกน หมู่บ้านจัดสรร ความพึงพอใจต่อผู้ซื้อ การใช้ภาษาในสโลแกน
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study slogans of housing estates, and
2) to explore the satisfaction with the slogans of housing estates affecting the
customers’ sentiments in Udon Thani province. The research instrument used in this
study was the questionnaire. The results of the study revealed that there were fortyseven slogans of the housing estates found in Udon Thani province classified into six
categories consisting of (1) happiness and positive sentiments, (2) naturalness, (3)
grandness, (4) modern, (5) comfort, and (6) privacy. For exploring the customers’
sentiments, the satisfactory criteria regarding the span of ages were implemented.
Those criteria comprised (1) the slogans about happiness and positive sentiment, (2)
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the slogans about naturalness, (3) the slogans about grandness, (4) the slogans about
modern, (5) the slogans about comfort, and (6) the slogans about privacy. It was found
that the customers aged from 41 to 50 were satisfied with naturalness, grandness, and
comfort, whereas those who aged from 31 to 40 were satisfied with modern and
privacy. According to the findings, it could be said that the slogans could reflect the
strong points of the housing estates and it could also meet the customers’ needs,
which were considered the key elements for the customers to make decisions on
buying the housing estates.
Keywords: Slogans, Housing Estates, Customers’ Sentiments in Udon Thani Province
บทนา
ที่อยู่อาศัยนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ ปัจจุบันหมู่บ้านจัดสรรเติบโตขึ้นมาก ด้วยเหตุ
ที่การซื้อหมู่บ้านจัดสรรสามารถพร้อมเข้าอยู่ เปิดเผยให้บุคคลได้สัมผัสก่อนจ่ายเงิน อีกทั้งราคาถูก
กว่าที่จะซื้อที่ดินทาเลดี ๆ มาสร้างเอง รวมถึงระบบหมู่บ้านที่มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายน้า ฟิตเนส สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ฯลฯ รวมถึงการซื้อ
เพื่อการลงทุนขายต่อเก็งกาไร
จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาคอีสานตอนบนมีประชากร
มากกว่า 1 ล้ านคน เนื่ องจากมี ศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์กลางทางการแพทย์ รวมทั้งศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ จึงทาให้ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยรวมถึงหมู่ บ้านจัดสรรจึงเติบโตอย่างมาก
ข้อมูลจาก www.baanfinder.com พบว่าในจังหวัดอุดรธานีมีหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมากกว่า 38 แห่ง ทา
ให้หมู่บ้านจัดสรรมีการแข่งขันกันมาก เนื่องจากการขยายตัวของหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น การแย่งชิงลูกค้า
และการประชาสัมพันธ์จึงมี ส่ วนสาคัญอย่างมากในการตลาด เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลู กค้าสนใจและ
ติดตามเข้ามาดูรายละเอียดของโครงการทั้งจากเว็ปไซต์และเข้ามาดูหมู่บ้านในพื้นที่จริง
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2549:41) กล่าวว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาในการทางาน ลั กษะด้านประชากรศาสตร์เป็น
ลักษณะที่สาคัญที่จะช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะเด่นจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม
ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและ
มีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับบทความอายุเท่าไหร่ถึงจะมีที่อยู่อาศัย
พบว่า ช่วงอายุนั้นค่อนข้างมีความสาคัญกับการเลือกที่อยู่อาศัยโดยชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่มีอาชีพ กล่ าวคือ
เริ่ มตั้ง แต่อายุ 20 ปี ขึ้ น ไป ผู้ ที่มีร ายได้ค วรจะมองหาที่อยู่อ าศัย เนื่องจากเป็ นอสั ง หาริม ทรัพย์ ที่
สามารถสร้างประโยชน์และมีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยได้สารวจข้อมูลหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานีพบว่า หมู่บ้านในจังหวัด
อุดรธานีมีจานวนมาก ดังที่ พรพิมล คงฉิม. (2554). กล่าวว่า “ปัจจัยทางด้านอายุนั้นเป็นปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความแตกต่างกันทั้งในเรื่องความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือ
อุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมากในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์
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นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องจากผ่านประสบการณ์
ชีวิตที่แตกต่างกัน” จากข้อความจะเห็นว่าอายุนั้นเป็นเรื่องสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่างได้
เมื่อพิจารณาในส่วนอายุแล้ว ผู้วิจัยได้มองว่า การใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ผ่านข้อความคา
ขวัญ (Slogan) ดังที่ ปัทมวรรณ เนตรพุกกณะ (2539) กล่าวว่า “คาขวัญเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึง
ปรากฎการณ์ของการบริโภคภายใต้สังคมการบริโภคได้อย่างชัดเจนที่สุด เนื่องจากคาขวัญได้นาเสนอ
คุณค่าการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์และคุณค่าเชิงสัญญะของบ้านที่ถือเป็นการบริโภคทางจิตใจซึ่ง
เป็นลักษณะเด่นของสังคมการบริโภค” จากข้อความนี้ผู้วิจัยเห็นว่าคาขวัญ หรือ สโลแกน นั้นเป็นเรื่อง
สาคัญในขั้นตอนการเลือกซื้อบ้าน
ดังนั้น สโลแกนจึงเป็นสิ่งแรกที่ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรนิยมใช้ตามท้องถนน หรือในโซเชียล ที่
จัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ด้วยที่เป็นประโยคขนาดสั้ น
จาง่าย และสามารถอธิบายความโดดเด่นของหมู่บ้านได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสโลแกนหมู่บ้าน
จั ด สรรที่ มี ผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก ของผู้ ซื้ อ ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี เพื่ อ ได้ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจต่าง ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อทราบถึงลักษณะของสโลแกนหมู่บ้านจัดสรรที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ซื้อในจังหวัด
อุดรธานี
2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรรที่มีผลผลต่อความรู้สึกของผู้
ซื้อในจังหวัดอุดรธานี
กรอบแนวคิด
การศึกษาสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรรที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ซื้อในจังหวัดอุดรธานี โดย
พิจารณาด้านการวิเคราะห์ข้อความขนาดสั้น โดยใช้กรอบความคิดของอภิวัฒน์ พงษ์มาลี (2558)
เรื่องความเหมายที่สื่อผ่านการตั้งชื่อโครงการอาคารชุด ได้แก่ ความเป็นเมือง ความสุขและความรูสึก
เชิงบวก ความเป็นธรรมชาติ ความหรูหรามีระดับ และ ในเรื่องของทาเลที่ตั้ง มาใช้เป็น กรอบแนวคิด
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลคา
ส่วนการศึกษาความพึงพอใจสารวจความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์อายุเป็นตัวต้น และข้อ ความ
ขนาดสั้นเป็นตัวแปรตามอิสระ ซึ่งจะนาเสนอเป็นตาราง และนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยเทคนิคการวิจัยแบบวิเคราะห์ตัวบท
และการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดในการเก็บ รวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือ
และการวิเคราะห์ ข้อมูลดังต่อไปนี้ การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่
แหล่งข้อมูลประเภทข้อความขนาดสั้น และแหล่งข้อมูลประเภทแบบสอบถาม
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1. แหล่งข้อมูลประเภทข้อความขนาดสั้น ได้แก่ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(สิน พันธุ์พินิจ, 2554) คือ กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมดจานวน 50 โครงการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสืบค้นข้อมูล ทุติยภูมิทาง เว็ปไซต์ และ เฟซบุ๊คหมู่บ้าน พบข้อความขนาดสั้น
ทั้งหมด 50 ข้อความ นามาวิเคราะห์ และจาแนกหมวดหมู่ได้ทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ ความเป็น
เมือง ความสุขและความรูสึกเชิงบวก ความเป็นธรรมชาติ ความหรูหรามีระดับ ความทันสมัย ความ
สะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว นาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
2. แหล่งข้อมูลประเภทแบบสอบถาม ทาการศึกษาแบบสารวจ (นงนภัส เที่ยงกมล, 2554)
โดยเลือกการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ( Quota sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มตามอายุดังนี้ 1.(21-30ปี) 2.(31-40) 3.(41-ขึ้นไป) จานวนกลุ่มละ 100
คน โดยผู้วิจัยต้องการหาความสัมพันธ์การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวัยวุ ฒิของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้
แบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลถูก
นามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (ศุภวัฒนากร วงค์ธนวสุ และพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์,
2550) ทาการศึกษาเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2561
3. เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยจัดทาแบบสอบถาม โดยนาข้อความขนาดสั้น มาจัดจาแนกเป็น 6
กลุ่ม จากนั้นนาไปสอบถามกลุ่มบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่อุดรธานี โดยเป็นผู้ที่มีอายุในช่วงที่ระบุ มี
รายได้ที่จะสามารถซื้อที่พักอาศัยได้
ผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรรที่มีผลผลต่อความรู้สึกของผู้ซื้อใน
จังหวัดอุดรธานี คณะผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอผลการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1. ลักษณะของ
สโลแกนหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี และ 2. ความพึงพอใจของสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรรใน
จังหวัดอุดรธานี ดังจะอธิบายต่อไป
1. ลักษณะของสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี
จากการศึกษาพบว่าสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี เกิดจากการอาศัย
คุณสมบัติที่โดดเด่นของหมู่บ้าน จุดเด่น ข้อดี ทาเลที่ตั้ง รวมถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า1ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่สาคัญอย่างแรกที่กลุ่มลู กค้าจะให้ความสนใจ สโลแกนจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
น่าสนใจให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จัก หรือดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้สนใจหมู่บ้านมากขึ้น หมู่บ้านจัดสรรในจังหวัด
อุดรธานีนั้น เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในชุดโครงการเป็นจานวนทั้งสิ้น 50 หมู่บ้าน โดยสโลแกนที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้านนั้น มีความเหมือนกัน โดยเลือกใช้คาที่ครอบคลุมความหมายของ
บ้านในเชิงกว้าง ได้แก่ การนาคาว่า “บ้าน” มาใช้ในสโลแกนค่อนข้างมาก อาทิ บ้านใกล้ ๆ ของคน
มองไกล บ้านคุณภาพ ชีวิตดีดี เป็นต้น หรือ การใช้คาที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้ง มาใช้ในการบอกถึงลักษณะ
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เด่นของบ้าน อาทิ ที่สุดของทาเลอุดรธานี บ้านคุณภาพ ทาเลที่ดีที่สุด เป็นต้น ซึ่งสโลแกนดังกล่าวใช้
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหลักในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย เพื่อดึงดูดความสนใจของงกลุ่มลูกค้า
เป็นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สารวจแล้ว ทาให้จาแนกสโลแกนตามความหมาย
ของกลุ่มคา (อภิวัฒน์ พงษ์มาลี, 2558) เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1.1 ความสุขและความรู้สึกเชิงบวก
สโลแกนที่บ่งบอกถึงความสุข หรือความรู้สึกเชิงบวกนั้น คณะผู้วิจัยให้ความสนใจกั บ
กลุ่มความหมายที่กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจ หรือได้ฟังแล้วเกิดความรู้สึกมีความสุข หรือเป็นความรู้สึก
เชิงบวกแก่การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหลังตามโครงการนั้น แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.1.1 ความรู้สึกสมบูรณ์แบบ
สโลแกนที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบ เป็นสโลแกนที่แต่ละหมู่บ้านมักจะเลือก คา
ว่า “เติมเต็ม” หรือ “สมบูรณ์แบบ” มาใช้ในการสร้างสโลแกน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าที่สนใจบ้านที่ให้ความรู้สึกเหมือนทาตามความฝันของตนเองให้สาเร็จ ซึ่งจะสัมพันธ์กับกลุ่ม
ลูกค้าที่กาลังมองหาบ้านที่ให้มีคุณสมบัติให้ความรู้สึกอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุข ดังตัวอย่าง
เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตและธุรกิจของคุณ
เติมเต็มทุกความฝันของคนรักบ้าน
ความสุขทีเ่ ติมเต็ม ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ
ความสุขง่าย ๆ ที่คุณเลือกเองได้ ทาให้ 365 วันของคุณ เป็นวันพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
เริ่มความสุขสมบูรณ์แบบ
จากข้างต้นจะเห็นว่า สโลแกนจะเน้นการใช้ข้อความที่สั้นเพื่ออธิบายให้เห็นภาพที่
ชัดเจน และการเลือกใช้คาว่า เติมเต็ม เพื่อทาให้บ้านสามารถตอบสนองความรู้สึกสมบูรณ์แบบของ
กลุ่มลูกค้าได้
1.1.2 ความรู้สึกของความสุข
สโลแกนที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของความสุขนั้น เป็นลักษณะของการเลือกใช้คาที่ให้
ความรู้สึกของความสุข ความดี คุณภาพชีวิตที่ดีตามความเชื่อซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่พื้นฐานของสังคมไทย
ดังตัวอย่าง
เอกสิทธ์เหนือระดับกับความสุขทุก ๆ วัน
ความรื่นรมย์ในชีวิตแบบใหม่ พร้อมความสุขที่แตกต่าง
บ้านคุณภาพ ชีวิตดีดี
ความแตกต่างที่ดีกว่า
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย
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จากตารางจะเห็นว่า สโลแกนหมู่บ้านจะนาคาว่า เอกสิทธิ์ที่ทาให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความ
พิเศษของการพักอาศัย และการอธิบายถึงความสุขที่จะได้อยู่ในบ้านที่แตกต่างจากกลุ่มคนทั่ วไปมา
โน้มน้าวจิตใจให้กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจ อีกทั้งการใช้หลักความเชื่อ (ฮวงจุ้ย) มาเป็นส่วนหนึ่งของ
สโลแกนเพื่อตอบสนองความเชื่อที่เกี่ยวข้องการอยู่แล้วรวย ซึ่งเป็นความเชื่อที่นิยมในสังคม
1.1.3 ความรู้สึกของความภูมิใจ
สโลแกนที่บ่งบอกถึงความภูมิใจ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ
ครอบครัว อันเนื่องมาจากความภูมิใจที่ได้เลือกบ้านให้ครอบครัวมีความสุข ความภูมิใจที่ได้เลือก
ของขวัญให้กับชีวิต หรือความภูมิใจที่ได้บ้านตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของตน ดังตัวอย่าง
ให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อนของคุณและครอบครัว / ความสุขง่าย ๆ ที่คุณเลือกเองได้
มอบของขวัญให้กับชีวิตกับบ้านสวยสไตล์ผสมผสานที่ให้มากกว่าคาว่าบ้าน
บ้านสวย สังคมดี ตอบโจทย์คุณภาพชีวิต
จากข้างต้นจะเห็นว่า สโลแกนจะเน้นใช้คาที่ให้ความรู้สึกว่าบ้านจะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า ความภูมิใจมักจะเกิดขึ้นในทุกวัน
จากที่กล่ าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สโลแกนที่ให้ความหมายของความสุขและความรู้สึ ก
เชิงบวก เป็นเรื่องพื้นฐานที่หมู่บ้านมักจะนิยมใช้เพื่อทาให้หมู่บ้านมีความสมบูรณ์แบบ ตอบสนองทุก
ความต้องของลูกค้า เพื่อให้เกิดความสุข และความภูมิใจ เมื่อกลุ่มลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกซื้อ
1.2 ความเป็นธรรมชาติ
การใช้สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยคาที่มีความหมายเกี่ยวกับ
การสร้างบรรยากาศที่กว้างใหญ่อยู่สบาย มีทิวทัศน์ที่ดี และความรู้สึกถึงธรรมชาติที่กลุ่มลูกค้าจะ
สัมผัสได้ถึงความสงบเหมือนได้พักผ่อน ดังตัวอย่าง
บ้านสวย บรรยากาศดีพบกันที่ ซีนเนอร์รี่ วิว
พื้นที่มากกว่า 70 ตารางวา กว้างใหญ่อยู่สบาย
บ้านเดี่ยวแนวใหม่ ออกแบบแนวธรรมชาติ
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว สไตล์รีสอร์ท ที่ให้คุณสัมผัสกับธรรมชาติ ความสงบสุขยามพักผ่อน
พื้นที่แบบใหม่กับพื้นที่ที่ใหญ่กว่า
จากข้างต้น เห็ นได้ว่า การนาคาว่า ธรรมชาติ ความกว้างใหญ่ มาใช้นั้น เพื่อบอกถึง
คุณสมบัติสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านที่ให้บรรยากาศถึงความรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนและอยู่ใน
พื้นที่กว้างซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการนาเสนออีกรูปแบบหนึ่ง
1.3 ความหรูหรามีระดับ
การใช้สโลแกนที่เกี่ยวข้องการความหรูหรามีระดับ โดยการนาคาว่า สังคมหรูหรา มาใช้
เพื่อทาให้กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจ ซึ่งคาเหล่านี้สามารถเปิดเผยให้เห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของ
หมู่บ้าน เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่สนใจความหรูหราพึงพอใจ ดังตัวอย่าง
บ้านหรูแห่งใหม่ ริมถนนใหญ่ ใกล้บิ๊กซี
สัมผัสในชีวิตสังคมคนมีระดับ บ้านเดี่ยวหรูหราที่ราคาที่คุณยิ้มได้

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
41
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บ้านเดี่ยวหรู ใจกลางเมืองอุดร
A Privileged Society หรูหรา อยู่ใจกลางเมือง
จากข้างต้นเห็นได้ว่า การนาคาว่า หรู มาใช้นั้น เพื่อเรียกความสนใจจากกลุ่ม
ลูกค้า ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเด่นของหมู่บ้านอีกด้วย
1.4 ความทันสมัย
การใช้ส โลแกนที่บ่ งบอกถึงความทันสมัย เป็นลั กษณะที่พบอย่างชัดเจนในกลุ่ มของ
หมู่บ้านจัดสรร กล่าวคือ ความทันสมัยสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นเฉพาะตัวของหมู่บ้าน หรือที่
เรียกว่า Modern ในมุมมองของคนยุคใหม่ที่ต้องการลักษณะเฉพาะตัว แต่ก็ยังตระหนักถึงคุณภาพที่
ต้องตอบสนองสิ่งสาคัญของคาว่าที่อยู่อาศัย ดังตัวอย่าง
บ้านคุณภาพเหนือราคาโดดเด่นดีไซน์ที่ทันสมัย
บ้านเดี่ยวแนวคิดใหม่ กับฟังก์ชั่นที่ทันสมัยลงตัว
บ้านของคนรุ่นใหม่ทันสมัยที่ใกล้กว่า
บ้านขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างขวาง และจานวนห้องเหลือเฟือ
เหมาะสาหรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
บ้านรุ่นใหม่ ทาวน์โฮมใกล้ทะเลสาบ
ตอบสนองชีวิตยุคใหม่
พบรูปแบบการอยู่อาศัยแนวใหม่
ชีวิตอย่างเต็มที่...พื้นที่จากัด แต่ไม่จากัดคุณภาพชีวิตที่ดีที่คุณจะวางแผนได้ต่อไป
จากข้างต้นจะเห็นว่า ลักษณะเด่นของสโลแกนที่หมู่บ้านนามาใช้นั้น มักจะเลือกคาว่า
“ใหม่” เช่น ยุคใหม่ ชีวิตใหม่ แนวคิดใหม่ รวมถึงคาว่า “ทันสมัย” มาใช้ในการบอกลักษณะความโดด
เด่นของบ้านที่กาลังเปิดให้จับจอง ทั้งนี้ลักษณะของใช้คาเหล่านี้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตในอนาคตข้างหน้าได้อีกด้วย
1.5 ความสะดวกสบาย
สโลแกนที่บ่งบอกถึงความสะดวกสบาย เป็นลักษณะความสะดวกสบายจากการเดินทาง
ที่สามารถเข้าตัวเมืองได้ในเวลาอันสั้น รวมถึงทาเลที่ตั้งที่ใกล้กับเขตเมือง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2
ประเภท ดังนี้
1.5.1 ความสะดวกสบายจากการเดินทาง
สโลแกนที่บ่งบอกถึงความสะดวกในการเดินทาง เป็นการใช้คาที่เกี่ยวข้องกับเวลา
หรือพิกัดตาแหน่งของบ้าน เพื่อชี้ให้เห็นการเดินทางที่ไประหว่างบ้านกับพื้นที่เขตเมือง ดังตัวอย่าง
เพียงไม่กี่นาทีจากวงแหวน พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
เลือกบ้านที่ใช่ ในสไตล์คุณ ติดโบ๊เบ๊ ทางเข้าหมู่บ้านไกล
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1.5.2 ความสะดวกสบายจากทาเลที่ตั้ง
สโลแกนที่บ่งบอกถึงทาเลที่ตั้ง เป็นการใช้คาที่เกี่ยวข้องกับความใกล้บริเวณพื้นที่
เมือง รวมถึงพิกัด โดยชี้ให้เห็นว่า อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมที่สุดในเขตจังหวัดอุดรธานี ติดถนนใหญ่
รวมถึงการอธิบายถึงความใกล้เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นบ้านที่สะดวกสบายเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัย ดัง
ตัวอย่าง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ติดถนนมิตรภาพ
พื้นทีแ่ บบใหม่กับพื้นที่ ที่ใหญ่กว่า
บ้านคุณภาพ ทาเลที่ดีที่สุด
ที่สุดของทาเลในอุดรธานี
บ้านใหม่ใกล้สนามบินตอบโจทย์เมืองอุดร
บ้านเดี่ยว ใกล้เมือง
บ้านใกล้ ๆ ของคนมองไกล
จากข้างต้นจะเห็นว่า ลักษณะความสะดวกสบายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หมู่บ้านให้
ความสาคัญกับกลุ่มลูกค้า โดยปรากฏให้เห็นจากสโลแกนที่เป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจกลุ่มลูกค้าที่
ต้องการมองหาบ้านที่อยู่ใกล้เมือง ทาเลดี และเดินทางสะดวกสบาย
1.6 ความเป็นส่วนตัว
สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว เป็นลักษณะของการเปิดพื้นที่เพื่อให้เจ้าของ
บ้าน หรือกลุ่มลูกค้าสามารถเลือกแบบบ้านตามใจต้องการ เพื่อตอบสนองสิ่งที่กลุ่มลูกค้าสนใจ โดย
มองว่าบ้านเป็นทางเลือกที่กลุ่มลูกค้าสามารถเลือกเองอย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นมุมมองการ
ยอมรับลูกค้าว่าเป็นคนสาคัญที่สุด ดังตัวอย่าง
บ้านทีต่ อบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัว
ชีวิตส่วนตัวที่ ใกล้กว่า
บ้านสองแบบ สองสไตล์ เลือกได้ตามใจคุณ
สีสันการใช้ชีวิตเพื่อให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของ
บ้านที่ออกแบบตามความต้องการของคุณและครอบครัว
ชีวิตทางเลือกได้อย่างมีสไตล์ เปี่ยมสุขทุกระดับ
จากข้างต้นจะเห็นว่า สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวนั้น มุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าเป็น
สาคัญ โดยกลุ่มลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกได้ตามที่สนใจ อีกทั้งยังให้ความสาคัญสิ่งที่ต้องการด้วย
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ทาให้ทราบว่าลักษณะของสโลแกนหมู่บ้านจัดสรรให้ความสาคัญ
นั้ น มุ่ งเน้ น ไปในส่ ว นของความสุ ขและความรู้ สึ กเชิงบวก เป็นส าคัญ หากแต่ข้ อสั งเกตที่ พบคื อ
สโลแกนจะนิยมเขียนให้สั้น กระชับ และอธิบายถึงความโดดเด่นของตัวบ้านเพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิต
ของกลุ่มลูกค้าด้วย
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2. ความพึงพอใจของสโลแกนของหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี
จากการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ซื้อในจังหวัดอุดรธานีคณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจ
โดยสุ่มเลือกแบ่งเป็นช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุ 21 – 30 ปี, กลุ่มที่ 2 อายุ 31 – 40 ปี และ กลุ่มที่
3 อายุ 41 – 50 ปี มีผลการสารวจดังนี้
2.1 ความพึงพอใจต่อสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความรู้สึกเชิงบวก
การสารวจความพึงพอใจทาให้คณะผู้วิจัยทราบว่า สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความสุขและ
ความรู้สึกเชิงบวกนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กลุ่มลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้าน สะท้อนให้เห็นว่า ความสุขและ
ความรู้สึกเชิงบวก เป็นปัจจัยพื้นฐานที่กลุ่มลูกค้าสนใจมาก
กลุ่มอายุ
ร้อยละ
21-30
35
31-40
35
41-50
30
จากตารางจะเห็นว่า กลุ่มช่วงอายุ 21 – 30, 31 – 40 นั้นให้ความสาคัญกับสโลแกนที่
เกี่ยวข้องกับความสุขและความรู้สึกเชิงบวกในร้อยละ 35 ที่ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการ
2.2 ความพึงพอใจต่อสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมชาติ
การสารวจความพึงพอใจทาให้คณะผู้วิจัยทราบว่า สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับ เป็นธรรมชาติ
เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กลุ่มลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้าน สะท้อนให้เห็นว่า ความเป็นธรรมชาตินั้นผูกพันกับวิถี
ชีวิต (Life style) ของกลุ่มลูกค้า
กลุ่มอายุ
ร้อยละ
21-30
20
31-40
20
41-50
60
จากตารางจะเห็นว่า กลุ่มช่วงอายุ 41 – 50 นั้นให้ความสาคัญกับสโลแกนที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นธรรมชาติ ร้อยละ 60 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มีอายุมากขึ้น เลือกซื้อบ้านจาก
ความรู้สึกสงบ และสัมผัสกับธรรมชาติ เพื่อใช้ชีวิตหลังวันทางานอย่างมีสุข
2.3 ความพึงพอใจต่อสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความหรูหรามีระดับ
การสารวจความพึงพอใจทาให้คณะผู้วิจัยทราบว่า สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับ ความหรูหรามี
ระดับ เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กลุ่มลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้าน สะท้อนให้เห็นว่า ความหรูหรามีระดับนั้นเป็นอีก
ปัจจัยที่กลุ่มลูกค้าเลือก
กลุ่มอายุ
ร้อยละ
21-30
15
31-40
20
41-50
25
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จากตารางจะเห็นว่า กลุ่มช่วงอายุ 41 – 50 นั้นให้ความสาคัญกับสโลแกนที่เกี่ยวข้อง
กับความหรูหรามีระดับ ร้อยละ 25 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มีอายุมากขึ้น เลือกซื้อบ้านที่มี
ความหรูหรา เมื่อสังเกตจากการให้ความพอใจในสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความหรูหรามีระดับ
1.4 ความพึงพอใจต่อสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัย
การสารวจความพึงพอใจทาให้คณะผู้วิจัยทราบว่า สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัย
เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กลุ่มลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้าน สะท้อนให้เห็นว่า ความทันสมัยนั้นเป็นอีกปัจจัยที่กลุ่ม
ลูกค้าหันความสนใจ เนื่องจากความทันสมัยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทาให้เห็นถึงเจ้าของบ้าน
กลุ่มอายุ
ร้อยละ
21-30
20
31-40
45
41-50
35
จากตารางจะเห็นว่า กลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 นั้นให้ความสาคัญกับสโลแกนที่เกี่ยวข้อง
กับความทันสมัย ในร้อยละ 45 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มีอายุในช่วงวัยทางานนั้น ค่อนข้างให้
ความสาคัญกับความทันสมัย เพื่อทาให้ภาพลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยเป็นคนสมัยใหม่ กล่าวได้ว่า วัย
ทางานมีวิธีการเลือกซื้อบ้านที่มีความทันสมัยเป็นสาคัญ
1.5 ความพึงพอใจต่อสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกสบาย
การส ารวจความพึ ง พอใจท าให้ ค ณะผู้ วิ จั ย ทราบว่ า สโลแกนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
สะดวกสบายเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กลุ่มลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้าน
กลุ่มอายุ
ร้อยละ
21-30
20
31-40
35
41-50
45
จากตารางจะเห็นว่า กลุ่มช่วงอายุ 41 – 50 นั้นให้ความสาคัญกับสโลแกนที่เกี่ยวข้อง
กับความสะดวกสบาย ในร้อยละ 45 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มีอายุ มากขึ้นนั้น ค่อนข้างให้
ความสาคัญกับความสะดวกสบาย ทั้งในส่วนของทาเลที่ตั้ง และการเดินทางมากที่สุด
1.6 ความพึงพอใจต่อสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว
การสารวจความพึงพอใจทาให้คณะผู้วิจัยทราบว่า สโลแกนที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ส่วนตัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กลุ่มลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้าน
กลุ่มอายุ
ร้อยละ
21-30
30
31-40
45
41-50
25
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จากตารางจะเห็นว่า กลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 นั้นให้ความสาคัญกับสโลแกนที่เกี่ยวข้อง
กับเป็นส่วนตัว ในร้อยละ 45 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มีช่วงวัยทางาน ค่อนข้างให้ความสาคัญ
กับความเป็นส่วนตัวที่ต้องการพื้นที่ที่ตนเองสามารถพักผ่อนตามความต้องการของตนเอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาทาให้คณะผู้วิจัยทราบว่า ลักษณะของสโลแกนที่หมู่บ้านจัดสรรมักนามาใช้
ในการแสดงความโดดเด่นของหมู่บ้าน นั้น ซึ่งคาที่มักจะนามาใช้ต้องมีความสุขและความรู้ สึกเชิงบวก
เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกดีเมื่อเข้าพักอาศัย ความธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
ความสงบและความต้องการพักผ่อน ความหรูห รามีระดับและความทันสมัยเป็นความโดดเด่นอีก
ประการหนึ่งที่หมู่บ้านมักนิยมนามาใช้สร้างสโลแกนเพื่อให้คนยุคใหม่ได้พิจารณา ความสะดวกสบาย
นั้นเป็นลักษณะของสโลแกนที่บ่งบอกถึงจุดเด่นของหมู่บ้านในทาเลที่เหมาะสม และความเป็นส่วนตัว
นั้น เป็นการเลือกใช้คาที่มีความแปลกใหม่เพื่อให้กลุ่มค้าสนใจ
ในส่วนของความพึงพอใจของสโลแกน พบว่า ความเป็น ธรรมชาติ ความหรูหรามีระดับ
และความสะดวกสบาย เป็นสิ่งที่กลุ่มลูกค้าในช่วง 41 – 50 ให้ความสนใจและให้ความสาคัญมากเป็น
พิเศษ เนื่ องจากกลุ่ มวัย นี้ ต้องการพื้นที่ ธ รรมชาติ แฝงด้ว ยความหรูห รามีระดับ แต่ ยังคงมีความ
สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ และสโลแกนที่เ กี่ยวข้องกับความสุขและความรู้สึกเชิง
บวก ความทันสมัย และความเป็นส่วนตัว พบว่าลูกค้ากลุ่ม 31 -40 มักจะให้ความสาคัญมากเนื่องจาก
ลูกค้าในช่วงนี้พิจารณาจากความทันสมัย เพื่อเหมาะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน และ
สะท้อนภาพลักษณ์ของตนเองได้ ซึ่งน่าจะเป็นจุดเด่นของคนหนุ่มสาวที่กาลังมุ่งมั่นในการทางานจึง
เลื อ กพิ จ ารณาที่ ค วามทั น สมั ย ระยะทางระหว่ า งหมู่ บ้ า นกั บ ที่ ท างาน รวมถึ ง การแสดงออกถึ ง
ภาพลักษณ์ยุคใหม่มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากที่กล่ าวมาข้างต้นนั้น หากพิจารณาจากช่วงอายุทาให้พบว่า มีความ
แตกต่างกันดังที่ว่า อายุนั้นเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างกันทั้งในเรื่องความคิดและพฤติกรรม
คนที่อายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมากใน
ขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่า
คนที่มีอายุน้อย เนื่องจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้หากพิจารณาตามช่วงอายุที่เป็น
ตัวกาหนด จะเห็นว่า ช่วงอายุ 21-30 ปีจะสนใจในเรื่องของการตัดสินเลือกที่อยู่อายุน้อยกว่า ในขณะ
ทีก่ ลุ่มช่วงอายุ 31- 40 ปี และ กลุ่มอายุ 41 ปึขึ้นไป จะมุ่งเน้นไปยังความสะดวกสบาย ความหรูหรามี
ระดับ ความเป็นธรรมชาติ ซึ่งน่าจะเข้ากับแนวคิดอนุรักษ์นิยม ดังนั้นอาจจะกล่าวเมื่ออายุมากขึ้น
มนุษย์ล้วนต้องการความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย
หากพิจารณาเลือกคาขวัญ หรือสโลแกน แล้วจะเห็นได้ว่า หากมีความชัดเจน สั้น กระชับ
ได้ใจความ ตรงใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อ อาจมีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงอายุ
ดังที่กล่าวมาจะเลือกมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้น การสร้างสโลแกนที่สอดคล้องกับผู้บริโภค
ในแต่ละกลุ่มนั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญ เพราะเป็นปราการด่านแรกที่จะทาให้ได้รับความสนใจซึ่งจะทาให้
เกิดความรู้สึกทีด่ ตี ่อหมู่บ้านที่อาศัยด้วย
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การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
THE DEVELOPMENT OF ACTIVITY MODEL FOR ENHANCING ONLINE SOCIAL MEDIA
COMPETENCY OF BASIC EDUCATIONAL STUDENTS
ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์1 กนกพร มีอนันต์2 และพรชนก ยิ้มแย้ม3
Piroon Sirisakdi1, Ph.D., Kanokporn Meanan2, and Pornchanok Yimyam3
1,2,3โรงเรียนราชินีบน

กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาและประเมิ น คุ ณ ภาพรู ป แบบกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดาเนินการวิจัยโดยสร้างรูปแบบกิจกรรม ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองใช้ และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมก่อนนาไปใช้จัดกิจกรรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์
กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
ราชินีบน จานวน 138 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินสมรรถนะการใช้สื่อฯ และแบบสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า
(1) รูปแบบกิจกรรมมีวงจรทางสติปัญญาในการใช้สื่อฯ เป็นแนวคิด จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การใช้สื่อฯ เนื้อหาเป็นกรอบสาระการเรียนรู้ การใช้สื่อฯ กระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ รู้จักสื่อฯ
ฝึ ก ใช้ เ ทคโนโลยี สื่ อ ฯ พิ จ ารณาข้ อ มู ล สารสนเทศในสื่ อ ฯ สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นสื่ อ ฯ สร้ า งข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อสื่อสารในสื่อฯ และสะท้อนผลการใช้สื่อฯ โดยกาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนใช้สื่อฯ
และประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (2) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใช้สื่อฯ หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ
สมรรถนะการใช้สื่อฯ ขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
คาสาคัญ: รูปแบบกิจกรรม สมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ABSTRACT
The purposes of this research were to develop and evaluate the quality of
the Activity Model (AM) for enhancing Online Social Media Competency (OSMC) of
basic educational students. AM and activity plans were constructed, reviewed by
specialists, tried out, and improved before implementing for 8 weeks. The samples
were purposively selected to be 138 G.6, G.9, and G.12 students of Rajinibon School
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in 2019. The data were collected by OSMC Test and activity observation form. The
data were analyzed by using t-test and content analysis.
The research results were found as follows. 1. AM components were
consisted of (1) intellectual cycle for using OSM as basic idea, (2) aim was to develop
students’ OSMC (3) content was topics framework for using OSM, (4) the 6 steps of
activity process were composed of getting to know OSM, practicing OSM technologies,
analyzing information in OSM, interacting in OSM, constructing information for
communication in OSM, and reflecting on OSM using. (5) OSM using in real situation,
and (6) authentic assessment. 2. OSMC mean score of posttest was higher than pretest
with significance level of .05 and the students’ OSMC were enhanced in every steps
of learning process.
Keywords: Activity Model, Online Social Media Competency
บทนา
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ส่ ง ผลให้ วิ ถี ชี วิต ของมนุ ษ ย์ เ ปลี่ ยนแปลงไปทุก มิ ติ
สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้สื่อสารในเครือข่ายสังคมทางเว็บไซต์และ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่เชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ต มีประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้วย
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย (เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559) เช่น แสดงผลงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ประชาสั มพั น ธ์ เป็ นต้ น (กติ กา สายสุ นีย์ , 2555)
ผลการวิจัยจานวนมากระบุว่า facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะ
ประชากรในวัยเรียน (สินี กิตติชนม์วรกุล; 2558; เพ็ญพะนอ พ่วงแพ, 2559; เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร,
2559; หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล, 2560) อย่างไรก็ตาม คนไทยจานวนมากยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่
เหมาะสมนามาซึ่งปัญหาหลากหลายมิติ เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผลการเรียน สุขภาพตา นิ้ว
มือและสุขภาพจิต การหลอกลวง เหยื่อการตลาด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ยาเสพติด การแพร่เชื้อ HIV
เป็นต้น ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเยาวชนในวัยเรียน (เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559; หยาดพิรุณ ศุภ
รากรสกุล, 2560) แสดงให้เห็นว่า เยาวชนไทยควรได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ที่ถูกต้องและเหมาะสม
การวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ มุ่งศึกษาประโยชน์ในการบริหาร
การศึกษาและสื่อการเรียนรู้ (ธนะวัฒน์ วรรณประภา, 2560) นอกนั้นเป็นการศึกษาพฤติ กรรมและ
ผลกระทบจากการใช้สื่อ สังคมออนไลน์ของนักเรียน ไม่พบงานวิจัย ที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับนักเรียน ทั้งนี้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในชีวิต จริงนั้น
สานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) อธิบายว่าเป็นสมรรถนะ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการนา
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติและคุณลัก ษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินผลได้ จากนิยามดังกล่าวอนุมานได้ว่า สมรรถนะ
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นความสามารถในการนาความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวมถึ ง ศั ก ยภาพภายในบางประการที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่ างถู กต้องและเหมาะสม อย่ างไรก็ตาม สมรรถนะดั งกล่ าวยั ง ไม่ป รากฏเป็ น
จุ ด มุ่ ง หมายที่ ชั ด เจนในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และกรอบ
สมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แม้ว่าหลักสูตรแกนกลางฯ จะกาหนดให้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นหนึ่งใน ๕
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ส่งผลให้
นักเรียนจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
และแตกต่างไปจากเดิม โรงเรียนจึงควรวางแผนการพัฒ นาสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขึ้น
แนวทางหนึ่งคือ การพัฒนากิจกรรมเสริมหลั กสูตรที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสมรรถนะการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ โดยบูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่เกี่ย วข้องและสังเคราะห์ เป็นกรอบสาระการเรียนรู้การใช้สื่อสั งคมออนไลน์ จัด
กิจกรรมการเรีย นรู้ตามหลักการเรียนรู้ เชิงสถานการณ์ โดยสร้างเครือข่า ยสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่
สาธารณะ เพื่อให้นักเรี ยนฝึก ใช้สื่อสังคมออนไลน์และสะท้อนความคิด ร่ว มกัน ซึ่ง ครูก็สามารถนา
ข้อมูลจากพื้นที่สาธารณะนี้ ไปใช้ประเมินพัฒนาการสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียน
เพื่อออกแบบวางแผนการจัดกิจ กรรมอย่างต่อเนื่อง การวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งพัฒ นารูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาถามวิจัย
ว่า รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวมีองค์ประกอบใดบ้างและจะนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น จะเป็นประโยชน์
สาหรับครูที่สนใจนาไปใช้พัฒนาสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักเรียน ซึ่งจะเติบ โตไปเป็น
พลเมือ งไทย 4.0 ที่ใ ช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ใ นเชิง สร้า งสรรค์ ทั้ง เพื่ อการเรีย นรู้ การประกอบอาชี พ
ตลอดจนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์สาหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมในด้านการส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบแนวคิด
รู ป แบบกิ จ กรรมฯ สร้ า งขึ้ น โดยการวิ เ คราะห์ ส าระส าคั ญ ของโมเดลภู เขาน้ าแข็ ง ของ
สมรรถนะ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสถานการณ์
เพื่อกาหนดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงให้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ของ
โรงเรียนราชินีบน จากนัน้ จับฉลากเลือกชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน รวมจานวน 138 คน
2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบและแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
(1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการทางสติปัญญาและกระบวนการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของบุคคล เพื่อสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน
(2) วิเคราะห์สาระสาคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และเทคโนโลยี
เพื่อกาหนดจุดมุ่งหมายและกรอบสาระการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์
(3) ออกแบบขั้น ตอนการจัดกิจ กรรมส่ งเสริมการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ให้ ส อดคล้ องกั บ
แนวคิดพื้นฐาน ประกอบด้วยชื่อกิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และเวลาเรียนรู้
(4) สังเคราะห์รูปแบบกิจกรรมฯ ให้ประกอบด้วยจุดประสงค์ของรูปแบบ สาระการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สถานการณ์จริง และการประเมินการเรียนรู้
(5) ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับครู ๓ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามจานวนขั้นตอนการจัดกิจกรรม
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(6) นาเสนอรูปแบบและแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบและ
แผนการจัดกิจกรรมฯ ก่อนนาไปทดลองใช้ทั้ง 6 ขั้นตอนกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
(7) ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับครู 3 กลุ่มสาระ เพื่อสะท้อนผลการทดลองใช้และปรับปรุง
รูปแบบและแผนการจัดกิจกรรมฯ ก่อนนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2.2 เครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินสมรรถนะการใช้สื่ อสังคมออนไลน์และเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนน รวมถึงแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือแต่ละฉบับมีขั้นตอนการพัฒนา
ดังนี้
2.2.1 แบบประเมินสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน
(1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ และแนวคิดพื้นฐาน เพื่อ
กาหนดรูปแบบและโครงสร้างการประเมินสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จานวน ๒ ฉบับคือ ฉบับ
ก่อนและหลังการทดลอง มีลักษณะคู่ขนาน (Nitko, 2004)
(2) สร้างแบบประเมินฯ แต่ละฉบับให้ประกอบด้วยข้อสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ แต่ละ
ข้อประกอบด้วยสถานการณ์ที่เป็นประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อมและอยู่ใน
ความสนใจของนักเรียน และข้อคาถามให้นักเรียนตอบแสดงความรู้ ความคิดเห็นและเหตุผล
(3) น าเสนอแบบประเมิ น ฯ ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จานวน 3 ท่ า นพิ จ ารณาความตรงเชิ ง
โครงสร้าง โดยวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับแนวคิดพื้นฐาน (Item Objective
Congruence: IOC) ความตรงเชิงเนื้อหา โดยวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity Ratio: CVR) ผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC สูงกว่าเกณฑ์
ข้ อ สอบร้ อ ยละ 60 มี ค่ า CVR สู ง กว่ า เกณฑ์ นอกจากนี้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก คนลงความเห็ น ว่ า
แบบประเมินฯ ทั้ง 2 ฉบับมีลักษณะคู่ขนาน แม้ว่าจะมีเนื้อหาในสถานการณ์ต่างกัน แต่มีโครงสร้าง
คาถามที่มีระดับความยากใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึง นาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแบบประเมินฯ
ก่อนนาไปทดลองใช้กับนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างชั้นละ 1 ห้อง
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการครู เพื่อร่วมกันกาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนทดลองใช้
เกณฑ์ และปรับปรุงเกณฑ์ก่อนนาไปใช้ตรวจให้คะแนนจริง
(5) น าคะแนนมาวิเคราะห์ ความเที่ยงด้วยค่าความสอดคล้ องภายใน โดยใช้สู ตรค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกสาหรับข้อสอบอัตนัยของ Drake (Thorndike
and Hagen, 1969) ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบประเมินฯ ทั้ง 2 ฉบับมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.67
และ 0.71 ตามลาดับ ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.75 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.37 –
0.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ ด้านคุณภาพของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนทา
โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของการตรวจให้คะแนนระหว่างผู้ตรวจ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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แบบเพียร์สัน (Hopkins and Stanley, 1981) พบว่ามีค่าสหสั มพันธ์เท่ากับ 0.80 แสดงให้ เห็นว่า
ผลการตรวจให้คะแนนระหว่างผู้ตรวจสอดคล้องกันในระดับสูง
2.2.2 แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(1) ศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง สถานการณ์ เพื่ อ ก าหนด
โครงสร้างแบบสังเกตฯ และรายการสังเกต
(2) สร้างแบบสังเกตฯ ให้มีโครงสร้างและประเด็น สังเกตครอบคลุ มพฤติกรรมการจัด
การเรียนรู้ของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมฯ
(3) นาเสนอแบบสังเกตฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านตรวจสอบ นาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแบบสังเกตฯ ก่อนนาไปทดลองใช้ และปรับปรุงคุณภาพแบบสังเกตฯ ก่อนนาไปใช้จริง
3. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ one group pretest - posttest design (Fitz
and Gibbon, 1987) เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
3.1 ก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยทดสอบสมรรถนะการใช้สื่อฯ ของกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6
ด้วยแบบประเมินฯ ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 ระหว่างการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ทดลองจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ตามรู ป แบบกิ จ กรรมฯ ในรายวิ ช าภาษาไทยและ
รายวิชาสังคมศึกษาของชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 โดยครู 2 วิชาร่วมกันสอนเป็นทีม สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
ต่อเนื่อง8 สัปดาห์ ระหว่างจัดกิจกรรมในห้องเรียน ผู้วิจัยและครูร่วมกันสังเกตชั้นเรียนโดยใช้แบบ
สังเกตฯ ส่วนนอกเวลาเรียน ผู้วิจัยและครู บันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อฯ ของนักเรียนจากสื่อ
DifferSheet และ Facebook Pages นาข้อ มูล มาวิ เคราะห์ เนื้ อหา เพื่อ อภิป รายคุณ ภาพรูป แบบ
กิจกรรมฯ ในด้านการพัฒนาสมรรถนะการใช้สื่อฯ ในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมฯ และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 หลังการทดลอง
ผู้ วิจั ย ทดสอบสมรรถนะการใช้สื่ อฯ ของกลุ่ มตัว อย่าง ตรวจให้ คะแนน วิเคราะห์ ส ถิ ติ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นวิเคราะห์สถิติค่าที (paired sample t-test) เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใช้สื่อฯ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งใน
ภาพรวมและจาแนกตามชั้น
4. การประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรมฯ
การประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรมฯ ทาได้โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการ
ใช้สื่อฯ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างทั้งในภาพรวมและจาแนกตามชั้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
53
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ผลการวิจัย
1. รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีองค์ประกอบและสาระสาคัญดังนี้
1.1 แนวคิด คือ วงจรทางสติปัญญาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อธิบายกระบวนการทาง
สติปัญญาของบุคคลในการใช้สื่อฯ อย่างเป็นวงจร โดยข้อมูลสารสนเทศในสื่อฯ เช่น ข้อความ ภาพ
วีดิทัศน์ ฯลฯ ถือเป็นสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดกระบวนการทางสติปัญญา ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 แนวคิด: วงจรทางสติปัญญาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
1.1.1 การนาเข้าข้อมูลสารสนเทศ เป็นการใช้ประสาทสัมผัสเพื่อรับข้อมูลสารสนเทศเข้า
สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของบุคคล ผ่านการอ่าน การดูหรือการฟัง ทั้งนี้ บุคคลไม่จาเป็นต้องนา
ข้อมูลสารสนเทศใด ๆ เข้าสู่กระบวนการทางสติปัญญาเพื่อประมวลผลทุกครั้งไป
1.1.2 การประมวลผลข้อ มูล สารสนเทศ เมื่ อบุ คคลนาข้อ มูล สารสนเทศใด ๆ เข้า สู่
กระบวนทางสติปัญญาแล้ว บุคคลจาเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการประมวลผล เช่น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
และทักษะการคิดขั้นสูง ทั้งนี้ บุคคลไม่จาเป็นต้องตอบสนองต่อข้อมูลสารสนเทศนั้น ๆ ทุกครั้งไป
1.1.3 การตอบสนองต่อข้อมูลสารสนเทศ เมื่อบุคคลได้ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศใด ๆ
แล้วต้องการตอบสนองต่อข้อมูล สารสนเทศนั้น หมายถึง บุคคลต้องการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ แบ่งเป็นได้ 2 ระดับดังนี้
(1) ระดับ มีป ฏิกิริ ย าตอบสนอง เป็นการให้ข้อมูล ย้อนกลั บไปยังบุคคลที่สร้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศนั้น ผ่านสื่อฯ เช่น การกดปุ่มความรู้สึกต่าง ๆ การพิมพ์ข้อความ แนบภาพ
หรือวีดิทัศน์ เป็นต้น
(2) ระดับสะท้อนความคิด เป็นการนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น บทเรียน ข้อคิด ฯลฯ ไปสร้าง
ข้อมูลสารสนเทศใหม่และเผยแพร่ผ่านสื่อฯ ด้วยตนเอง ด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ให้ข้อคิดกับ
ตนเองและ/หรือผู้อื่น เป็นต้น

54

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นได้ว่า การตอบสนองต่ อข้อมูลสารสนเทศ นอกจากบุคคลจาเป็นต้องใช้ความรู้และ
ทักษะอย่างหลากหลายแล้ ว บุคคลยังต้องใช้และพัฒนาเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พลเมืองไทย 4.0 ไปพร้อมกัน
1.2 จุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์
1.3 เนื้อหา คือกรอบสาระการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ครอบคลุมมิติความรู้ ทักษะ
เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งครูแต่ละระดับจะต้องวิเคราะห์
และกาหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละระดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบสาระการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์
มิติ
(1) ความรู้

กรอบสาระการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์
1.1 วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
1.2 วิธีการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์
1.3 การจับใจความ การสรุปความและประเมินค่าข้อมูลสารสนเทศในสื่อสังคมออนไลน์
1.4 หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
1.5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

(2) ทักษะ

2.1 ทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
2.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์
2.3 ทักษะการอ่าน การฟังและการดูข้อมูลสารสนเทศในสื่อสังคมออนไลน์
2.4 ทักษะการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
2.5 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณและการคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
(3) เจตคติ
3.1 ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของสื่อสังคมออนไลน์
3.2 ตระหนักถึงผลกระทบ ข้อจากัด และอันตรายของสื่อสังคมออนไลน์
(4) คุณลักษณะ 4.1 มีวิจารณญาณ
4.7 กล้าคิดกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
อันพึงประสงค์ 4.2 ละเอียดรอบคอบ
4.8 มีคณ
ุ ธรรม
4.3 คล่องแคล่ว
4.9 รู้กาลเทศะ
4.4 ยืดหยุ่น
4.10 ซื่อสัตย์สุจริต
4.5 ไวต่อสิ่งเร้า
4.11 มีความรับผิดชอบ
4.6 เอาใจใส่ต่อความรูส้ ึกของผู้อนื่

1.4 กระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ขั้นตอน (กิจกรรมและเวลา)
ขั้นที่ 1 รู้จักสื่อสังคมออนไลน์ (1 คาบ) การศึกษา
ความหมาย ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิต
ประจาวันของนักเรียน และผลกระทบของสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีต่อวิถีชีวิตของพลเมืองไทย 4.0
ขั้นที่ 2 ฝึกใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (1 คาบ)
การฝึกปฏิบัติใช้เทคโนโลยีสื่อฯ ในชีวิตประจาวันของ
นักเรียน

บทบาทครูและนักเรียน
บทบาทครู นาเสนอตัวอย่างสื่อฯ ตั้งคาถามวิเคราะห์
ผลกระทบของสื่อฯ ที่มีต่อวิถีชีวิตของพลเมืองไทย 4.0
บทบาทนักเรียน ศึกษาตัวอย่างสือ่ ฯ อภิปราย
ผลกระทบของสื่อฯ ที่มีต่อวิถีชีวิตของพลเมืองไทย 4.0
บทบาทครู สาธิตการใช้เทคโนโลยีสื่อฯ
บทบาทนักเรียน ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสื่อฯ
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ขั้นตอน (กิจกรรมและเวลา)
ขั้นที่ 3 พิจารณาข้อมูลสารสนเทศในสื่อสังคม
ออนไลน์ (2 คาบ) การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้พิจารณาลักษณะและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลสารสนเทศในสื่อสังคมออนไลน์ และวิพากษ์
ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม
ขั้นที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (3 คาบ)
การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ใน
การสร้างปฏิสมั พันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่การมี
ปฏิกิริยาตอบสนองและการสะท้อนความคิด เพื่อ
เสริมสร้างเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พลเมืองไทย 4.0

บทบาทครูและนักเรียน
บทบาทครู บรรยายทบทวนหลักปรัชญาฯ เตรียม
ตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศในสื่อฯ มาใช้เป็นกรณีศึกษา
และสาธิตตั้งคาถามตามหลักปรัชญาฯ
บทบาทนักเรียน ฝึกตั้งคาถามตามหลักปรัชญาฯ ร่วม
อภิปรายผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม
บทบาทครู สร้างสถานการณ์ในสือ่ ฯ คัดเลือกตัวอย่าง
สถานการณ์ที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในสื่อฯ มาใช้ในการ
เรียนรู้ และตั้งคาถามตามหลักปรัชญาฯ เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนสะท้อนคิด
บทบาทนักเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ในสื่อฯ ที่ครูกาหนด
ฝึกตั้งคาถามตามหลักปรัชญาฯ และสะท้อนคิดอย่าง
ต่อเนื่อง
ขั้นที่ 5 สร้างข้อมูลสารสนเทศเพื่อสื่อสารในสื่อสังคม บทบาทครู ติดตามดูแลและให้คาแนะนาในการสร้าง
ออนไลน์ (3 คาบ) การฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
สารสนเทศในรูปแบบข้อความ ความเรียง ภาพและ/ บทบาทนักเรียน สร้างข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ใน
หรือวีดิทัศน์ที่เหมาะสม เพื่อเผยแพร่และมีปฏิสัมพันธ์ สื่อฯ และสร้างปฏิสมั พันธ์ในสื่อฯ อย่างต่อเนื่อง
ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างอิสระ
ขั้นที่ 6 สะท้อนผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (5 คาบ) บทบาทครู คัดเลือกตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศและ
การวิพากษ์ตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศและปฏิสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ในสื่อฯ มาใช้ในการเรียนรู้
ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียน และสะท้อนความคิด บทบาทนักเรียน ตอบคาถาม อภิปรายและสะท้อน
เพื่อพัฒนาเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ความคิดอย่างต่อเนื่อง
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพลเมืองไทย 4.0

1.5 สถานการณ์ จริง กาหนดขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 ประเภทตาม
ระดั บ การศึ ก ษาคื อ การเขี ย นเรี ย งความในสมุ ด บั น ทึ ก ดิ จิ ทั ล DifferSheet ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 และการสร้าง Facebook Pages สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
1.6 การประเมินการเรียนรู้ เป็นการประเมินตามสภาพจริง 2 ลักษณะคือ (1) การประเมิน
พัฒนาการสมรรถนะการใช้สื่อฯ เป็นการประเมินตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ของแต่ละกิจกรรมโดย
ครูผู้สอน และ (2) การประเมินผลสรุปสมรรถนะการใช้สื่อฯ เป็นการประเมินตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบกิจกรรมฯ โดยผู้วิจัย
2. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ผลการประเมิน คุณภาพรูปแบบกิจกรรมฯ นาเสนอโดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ย
สมรรถนะการใช้สื่อฯ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างทั้งในภาพรวมและจาแนกตามชั้น ดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในภาพรวมและจาแนก
ตามชั้น ก่อนและหลังการทดลอง (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ชั้น (n)
ป.6 (48)
ม.3 (49)
ม.6 (41)
ภาพรวม (138)
*p < .05

ก่อนการทดลอง
S.D.
𝑥̅
13.67
1.97
17.39
1.99
18.44
1.50
16.41
2.75

หลังการทดลอง
S.D.
𝑥̅
17.69
1.85
20.20
1.41
20.34
1.89
19.37
2.11

D

t

4.02
2.82
1.90
2.96

11.82*
9.22*
4.98*
14.22*

จากตารางที่ 3 พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก่อนและหลังการทดลองคิดเป็น 16.41 คะแนนและ 19.37 คะแนน
ตามล าดั บ เมื่ อ พิจ ารณาจ าแนกตามชั้ น พบว่า หลั ง การทดลอง คะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ทุกชั้นสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยข้างต้น พอสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1. รูปแบบกิจกรรมฯ ที่พัฒนาขึ้น มี 6 องค์ประกอบได้แก่ (1) แนวคิด: วงจรทางสติปัญญา
ในการใช้สื่อฯ (2) จุดมุ่งหมาย: เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้สื่อฯ (3) เนื้อหา: กรอบสาระการเรียนรู้
การใช้สื่อฯ (4) กระบวนการเรี ยนรู้ 6 ขั้นตอนคือ รู้จักสื่อฯ ฝึกใช้เทคโนโลยีสื่อฯ พิจารณาข้อมูล
สารสนเทศในสื่อฯ สร้างปฏิสัมพันธ์ในสื่อฯ สร้างข้อมูลสารสนเทศเพื่อสื่อสารในสื่อฯ และสะท้อนผล
การใช้สื่อฯ (5) สถานการณ์จริง: การใช้สื่อฯ ในโปรแกรม DifferSheet และเฟสบุ๊คเพจ และ (5) การ
ประเมินผล: การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
2. รูปแบบกิจกรรมฯ สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
สมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ดังนี้
2.1 นักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีคะแนน
เฉลี่ยสมรรถนะการใช้สื่อฯ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ทุกระดับ
2.2 พัฒ นาการสมรรถนะการใช้สื่ อฯ ของนักเรียนทุกระดับเกิดขึ้นตามกระบวนการ
เรียนรู้ 6 ขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมฯ โดยขั้นที่ 1 – 2 เป็นช่วงที่นักเรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสื่อฯ คุณค่าและผลกระทบจากการใช้สื่อฯ ในสังคมยุค 4.0 ครูจึงจาเป็นต้องปรับวิธีจัดการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ องความรู้ และทัก ษะตามประสบการณ์เดิ มเกี่ ยวกับการใช้เ ทคโนโลยีสื่ อฯ ของ
นักเรียนแต่ละระดับ ขั้นที่ 3 เป็นช่วงที่นักเรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในสื่อฯ ครูจึง
ถือเป็นตัวแบบ(model) ในการตั้งคาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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สารสนเทศนั้น ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิตทิ ั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ/หรือวัฒนธรรม ขั้นที่
4 เป็นช่วงที่นักเรียนพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้สื่อฯ จากการฝึกมีปฏิสัมพันธ์ในสื่อฯ
และร่วมกันสะท้อนความคิด ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการใช้
สื่อฯ ขั้นที่ 5 – 6 เป็นช่วงที่นักเรียนพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อฯ ในสถานการณ์จริง ครูต้องติดตาม
ดูแลอย่ างใกล้ ชิดเพื่อ คัดเลื อกตัว อย่างการใช้สื่ อฯ ของนักเรียน เพื่อนามาใช้ วิพากษ์และสะท้อน
ความคิดในห้องเรียนด้วยความยินยอมของนักเรียน ขั้นตอนนี้ ส่งเสริมให้นักเรียน “คิดก่อนโพสต์”
และ “ยับยั้งชั่งใจ” ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องพัฒนาจนเป็นนิสัยในการใช้สื่อฯ
3. ผลการสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการใช้รูปแบบกิจกรรมฯ ทาให้พบ
ปัจจัยของการพัฒนาสมรรถนะการใช้สื่อฯ ตามรูปแบบกิจกรรมฯ ได้แก่ (1) ช่วงวัยของนักเรียนส่งผล
ต่อความรู้และความสนใจใฝ่รู้ เนื้อหาในข้อมูลสารสนเทศและทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อฯ เพื่อการ
เรียนรู้ (2) อัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและความรู้ประสบการณ์เดิมของนักเรียน
ส่งผลต่อการคิดและตัดสินใจสร้างปฏิสัมพันธ์ในสื่อฯ ของนักเรียน (3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
ผลต่อการเรีย นรู้และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรียน (4) รูปแบบ
เครือข่าย สื่อฯ และรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ของสมุดบันทึกดิจิทัล Differsheet กับ Facebook ที่
แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความสนใจใฝ่รู้และการพัฒนาสมรรถนะการใช้สื่อฯ ของนักเรียน และ (5)
ระยะเวลาในการใช้สื่อฯ มีผลต่อความรู้ในเนื้อหา ประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ และทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนารูปแบบกิจกรรมฯ ไปใช้ในบริบทที่แตกต่าง มีดังนี้
1.1 ครูต้องสารวจบริบทการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียน เช่น สภาพปัญหาการใช้สื่อฯ
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสื่อฯ และความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน
เพื่อปรับกระบวนการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 และ 2 ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
1.2 ครูควรเป็นตัวแบบในการตั้งคาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศในสื่อฯ และสามารถขยายเวลาในขั้นที่ 3 ได้จนกว่านักเรียนจะมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
1.3 ตัวอย่างปฏิสัมพันธ์ในสื่อฯ ที่คัดเลือกมาใช้ในขั้นที่ 4 และ 6 ต้องหลีกเลี่ยงประเด็น
ทางเพศ การเมือง ศาสนา หรื อประเด็นที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน ทั้งยัง จาเป็นต้องใช้นามสมมติ ทุก
กรณี โดยเฉพาะการนาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้สื่อฯ ของนักเรียนมาใช้นั้น จาเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมจากนักเรียน เพื่อป้องกันปัญหาด้านความรู้สึกและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นตามมา
1.4 ครูต้องติดตามดูแลการใช้สื่อฯ ในขั้นที่ 5 และ 6 อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพื่อเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการใช้สื่ อฯ และให้ ข้อเสนอแนะแก่นั กเรียนอย่างทันทีเ มื่อมีก ารใช้ ภ าษาไม่เหมาะสม
มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น เป็นต้น
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2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
สถานการณ์จริงของการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้สื่อฯ ในโปรแกรม DifferSheet และเฟสบุ๊ค
เพจ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานแตกต่างจากสื่อฯ ประเภทอื่น ๆ อีกหลายประเภทที่เป็นที่นิยม เช่น ไลน์
ทวิตเตอร์ ฯลฯ ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาในสถานการณ์จริงของการใช้สื่อฯ ประเภทอื่น ๆ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากคุรุสภา ปีการศึกษา 2562 และอยู่ในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGY CURRICULUM
FOR ENHANCING INNOVATIVE THINKING THROUGH
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY
ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์1 รัชยล สายเพ็ชร2 และธราวัฒน์ ชาติสทิ ธิสิทธิ3์
Piroon Sirisakdi1, Ph.D., Ruthchayorn Saipetch2, and Tarawat Chatsittisit3
1,2,3โรงเรียนราชินีบน

กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 มุ่งขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม พลเมืองไทยจึ งต้องมี การคิดเชิงนวัตกรรม เป็นกระบวนการคิดขั้นสู งที่มุ่งพัฒ นา
สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้แก้ปญ
ั หา พัฒนา หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้มีสาระที่ 4 เทคโนโลยี เป็นสาระใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาและวิทยาการ
คานวณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นพลเมืองไทย 4.0 แต่สาระที่ 4 ยังเป็นเรื่องใหม่
สาหรับครูไทย การนาสาระนี้เข้าสู่ห้องเรียนจึงยังมีความคลาดเคลื่อนและขาดการบูรณาการกับสาระอื่น ๆ
ทั้งภายในหลักสูตรและชีวิตจริง โรงเรียนราชินีบนบูรณาการแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้าสู่
กระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรม
ให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในมาตรฐาน ว4.2 วิทยาการ
คานวณ สาระของหลักสูตรเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง กระบวนการ
เรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่สอดแทรกคาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
ในกระบวนการพัฒนาโครงงานสะเต็ม ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงทั้งระหว่างการพัฒนาโครงงานและ
คุณภาพผลผลิต โดยคาดหวังว่านักเรียนที่มีการคิดเชิงนวัตกรรมจะเติบโตไปเป็นพลเมืองไทย 4.0
คาสาคัญ : หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล การคิดเชิงนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ABSTRACT
Thailand 4.0 was policy which emphasized on the use of technology,
creativity, and innovation for propelling economic development. Thai citizens should
be developed innovative thinking; higher – ordered thinking process for developing
new invents or methods systematically, in order to solve the problems and improve
the quality of human life, society, economy, environment, and culture; which lead to
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prosperity, security, and sustainability in Thailand. Ministry of Education promulgated
revised science standards in 2017 especially in the 4th strand Technology which was
new strand; related to STEM and computing science; used as the key instrument for
developing the students to become 4.0 Thai citizens. However, this strand was new
concept for Thai teachers, so that the implementation in classroom leads to
misconceptions and disintegration both with other strands and in real-life situations.
The digital technology curriculum was developed through professional
learning community approach for enhancing the basic educational students’ innovative
thinking in Rajinibon School. The content was the application of digital technology in
standard Sc.4.2 Computing Science (CS) into the students’ real life problematic
situations. The learning process was followed the engineering design process in
standard Sc.4.1 Design and Technology (DT) with the integration of Sufficiency
Economy Philosophical Questions into the STEM project development process. The
learning evaluation was authentic approach both during the project development and
project products.
Keywords: Digital Technology Curriculum, Innovative Thinking, Professional Learning
Community
บทนา
การพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้ว ยนวัต กรรม ภาคอุ ตสาหกรรมต้อ งพัฒ นาด้ว ยเทคโนโลยี ความคิ ดสร้า งสรรค์ และนวัต กรรม
ภาคเกษตรกรรมต้องบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี smart farming ธุรกิจขนาดเล็กต้องก้าวไปสู่
ธุรกิจ startups ที่ทาซ้าและเติบโตแบบก้า วกระโดดภาคบริการต้องเป็นธุรกิจมูลค่าสูง สภาพการณ์
ดังกล่าว แรงงานไทยจึงต้องมีความรู้และทักษะสูง ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและสร้ างสรรค์ มีทักษะการสื่ อสาร และทักษะนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่
พลเมือ งไทย 4.0 จ าเป็ น ต้องใช้ ในการแก้ปัญหา พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต สั งคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ขึ้น
โดยกาหนดสาระที่ 4 เทคโนโลยี เป็นสาระใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา (STEM) และวิทยาการคานวณ
(computing science) เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทักษะนวัตกรรมให้กับเด็กไทย
การประกาศใช้สาระที่ 4 ส่งผลให้ครูต้องได้รับการพัฒนาในด้านเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนราชินีบนระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 ได้พัฒนาชุดรายวิชา
STEM English Project ขึ้น ซึ่งมีครูชาวต่างชาติ เป็นผู้สอน โดยเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
ผลการดาเนินงานพบว่า โครงงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับผ่าน นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะนวัตกรรมระดับ
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พอใช้ แต่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีในระดับสูง ด้วยเหตุนี้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึง
กาหนดให้การคิดเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ โดยให้นิยามว่าเป็นกระบวนการคิดขั้นสูง ที่
มุ่งพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาหรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ โรงเรียนยังสนับสนุนให้จั ดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ วิท ยาการค านวณทุ ก ระดั บ คณะครู จึ ง วิเ คราะห์ ตัว ชี้ วั ดและสาระการเรี ย นรู้
แกนกลางวิทยาการคานวณ เพื่อกาหนดสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละระดับไว้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกาหนดสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละระดับ
ระดับชั้น
ป.1 – ป.3





ป.4 – ป.6





ม.1 – ม.3





ม.4 – ม.6






ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ศึกษา เลือกใช้และดูแลรักษาชิ้นส่วนและอธิบายโครงสร้าง
หุ่นยนต์ โดยใช้กิจกรรมสวนในฝัน
สร้างสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้า โดยใช้กิจกรรมสร้าง
สวนสนุก
สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ระบบอุปกรณ์มากขึ้น โดยใช้กิจกรรม
เครื่องจักรนักคิด
สร้างหุ่นยนต์และเขียนคาสั่งพื้นฐานให้หุ่นยนต์ทางาน
เขียนโปรแกรมวนลูบแบบมีเงื่อนไข โปรแกรมเลือกเส้นทาง
โปรแกรมการประมวลผลสิ่งกีดขวางและการเคลื่อนตามเส้น
ชุดตรวจวัดการไหลของโปรแกรม ตัดสินใจทาตามเงื่อนไข และ
สร้างหุ่นยนต์เพื่อการประลอง
ออกแบบและเขียนคาสั่งพื้นฐานให้หุ่นยนต์ปฏิบัติงาน คาสั่ง
ระดับสูงเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ และประดิษฐ์ผลงานเทคโนโลยี
ศึกษาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเท่าเครดิตการ์ด
ส่วนฮาร์ดแวร์ของ Micro:bit และเขียนคาสั่งควบคุม
เขียนโปรแกรมติดตั้งกับแผงวงจร iBit เขียนคาสั่งขับเคลื่อน
หุ่นยนต์ iBit และนาแนวคิดเชิงคานวณไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น
เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ Arduino/AXT2 ใน การทา
โครงงานแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพในชีวิตประจาวัน
ออกแบบและพิมพ์โมเดลสามมิติ ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
พัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ ออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างผลงาน
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
 Lego Classic

 Lego Education
 KidBright
 Micro:bit
 Scratch, Python
 Lego Mindstorms
EV3
 Micro:bit, iBIT
Robot Kit Plus
 Arduino, หุ่นยนต์
พื้นฐาน ATX2
 Wanhao
Duplicator 7 UV
Resin 3D Printer
 เครื่องสกรีนเสื้อ

เมื่อโรงเรียนสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณดังตารางที่ 1
จึงเป็นโอกาสให้คณะครูร่วมกันพัฒนา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม ขึ้น
เพื่อนาไปใช้จัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณทุกระดับ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลักสูตรฯ ยังเป็นเรื่อง
ใหม่ ส าหรั บ ครู วิ ท ยาการค านวณ ซึ่ งเดิ มเป็ นครู คอมพิว เตอร์ โรงเรี ยนจึ งน าแนวทางชุม ชนแห่ ง
การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community: PLC) ตามหลั ก การของ Hord,
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Roussin, and Sommers (2010) มาบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย และพัฒ นาหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของ
Ornstein และ Hunkins (๒๐๐๔) โดยแต่ละกลุ่ม PLC ประกอบด้วยครู เพื่อนครู ผู้บริหารทาหน้าที่
โค้ช ผู้เชี่ยวชาญทาหน้าที่พี่เลี้ยง และผู้ร่วมเรียนรู้ร่วมกันปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์และ
วางแผน (analyze and plan) สังเกต (observe) และสะท้อนผลและปรับปรุงแผน (reflect and
redesign) เพื่อให้ครูสามารถปรับปรุงแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งยังได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรฯ ตั้งแต่ขั้นสร้าง ขั้นทดลองใช้ และขั้นประเมินหลักสูตร เพื่อให้ได้
นวัตกรรมด้านหลักสูตรฯ ที่สามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณเพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
นวั ต กรรม ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ กุ ล สตรี ร าชิ นี บน 4.0 แต่ ยั ง เป็ น
องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะของพลเมืองไทย 4.0 ด้วยเช่นกัน
การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม ถือเป็น นวัตกรรมด้านหลักสูตร
ฯ ทีพ่ ัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (research and development) ที่บูรณาการแนวทาง
PLC เพื่อเป็นเทคนิคการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานครูและคุณภาพหลักสูตรฯ ไปพร้อมกัน ดัง
แผนภาพที่ 1

1. สร้างกลุ่ม PLC เป็นการประชุมครูเพื่อสร้างกลุ่ม PLC รวม 12 กลุ่ม (ป.1 – ม.6) แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยครูวิทยาการคานวณ ครูวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร รศ.ยืน ภู่วรวรรณเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และครูที่สนใจ ที่ประชุม กาหนดเป้าหมาย ศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรม และกาหนดกรอบ
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังแผนภาพที่ 2
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2. ยกร่างหลักสูตรฯ เป็นการประชุมกลุ่ม PLC เพื่อยกร่างกรอบหลักสูตรฯ ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้ จากนั้น จึงร่วมกัน
จัดทาเอกสารหลักสูตรฯ ได้แก่ ประมวลรายวิชา แบบบันทึกการพัฒนาโครงงาน และแบบประเมิน
โครงงาน
3. ตรวจสอบคุ ณ ภาพเอกสารหลั ก สู ต รฯ เป็ น การน าเสนอเอกสารหลั ก สู ต รฯ ต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรฯ จากนั้น นา
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาในการประชุมกลุ่ม PLC เพื่อปรับปรุงเอกสารหลักสูตรฯ ก่อน
ทดลองใช้
4. ทดลองใช้หลักสูตรฯ เป็นการนาหลักสูตรฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับนักเรียน ผ่าน
การทา PLC 3 ขั้นตอนคือ ขั้นวิเคราะห์และวางแผน ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผลและปรับปรุงแผน
โดยมี รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ร่วมสังเกต และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฯ
และการเรียนการสอนในห้องเรียน
5. ประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ เป็นการกากับติดตามตรวจสอบการนาหลักสูตรฯ ไปใช้จัด
การเรียนรู้ในห้องเรียน แบ่งเป็น 2 ระยะคือ (1) การประเมินระหว่างการนาหลักสูตรฯ ไปใช้ มุ่ง
พิจารณากระบวนการพัฒนาโครงงานฯ และ (2) การประเมินผลสรุปการใช้หลักสูตรฯ มุ่งพิจารณา
การพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาการคานวณ และคุณภาพโครงงาน เพื่อ
นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและยกระดับคุณภาพหลักสูตรฯ ในวงรอบต่อไป
องค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูต รเทคโนโลยีดิ จิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม พัฒนาขึ้น เพื่อใช้จัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคานวณ ชั้น ป.1 – ม.6 โดยกรอบแนวคิดของหลักสูตรฯ มีสาระสาคัญ 5
องค์ประกอบดังนี้
1. จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีการคิดเชิงนวัตกรรมควบคู่ไปกับความรู้ ทักษะ เจต
คติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรู้ ว4.2 วิทยาการคานวณ
2. เนื้อหา เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรู้ ว4.2
เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร
ในชุมชน
3. กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 5 ขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานสะเต็มที่สอดแทรกคาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยแก้ปัญหา พัฒนาและ
ยกระดับประสิทธิภาพการทางานและคุณภาพโครงงาน
4. สื่อการเรียนรู้ เป็นสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลตามระดับการศึกษา ดังตารางที่ 1
5. การประเมินการเรียนรู้ เป็นการประเมินตามสภาพจริงในระหว่างกระบวนการพัฒนา
โครงงานและคุณ ภาพโครงงาน โดยคาถามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงถูกน ามาใช้เป็ นกรอบ
การประเมินทุกขั้นตอน
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การใช้หลักสูตร
การนาหลักสูตรฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน ว4.2 มีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 5 ขั้นตอนที่สอดแทรกเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง ตามแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2562) ดังนี้
1.1 ระบุคาถาม เป็นขั้นตอนที่ครูจัดสิ่งเร้าให้นักเรียนร่วมกันสังเกตจนเกิดความสงสัย โดย
ครูตั้งคาถามนาอภิปรายจนนักเรียนสามารถระบุคาถามสาคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลชนิดนั้น ๆ ได้
1.2 แสวงหาสารสนเทศ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนร่วมกันวางแผนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับ ค าถามส าคั ญ ด้ว ยการสื บ ค้ น สอบถาม สั ม ภาษณ์ ทดลอง ฯลฯ โดยครูเ ป็ น ที่ป รึ ก ษาชี้ แ นะ
แหล่งข้อมูลให้กับนักเรียน
1.3 สร้ างความรู้ เป็ น ขั้นตอนที่นักเรียนร่ว มกันวิเคราะห์ ข้อมูลและอภิปรายเพื่อตอบ
คาถามสาคัญของบทเรียน โดยครูเป็นที่ปรึกษาชี้แนะแนวทางการสรุปเป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
1.4 นาเสนอความรู้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ให้อยู่ในรูปของงานเขียน
หรือแบบจาลอง เพื่อนาเสนอด้วยวาจาในสถานการณ์ที่ครูจัดให้ เช่น นาเสนอหน้าห้องเรียน สาธิต
การใช้งาน นิทรรศการ ฯลฯ
1.5 ประยุ กต์ใช้ความรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนร่ว มกันคิดเชื่อมโยงความรู้
เกี่ย วกับ เทคโนโลยีดิจิ ทัล ไปสู่ การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง มุ่งเน้นการพัฒ นาเป็นโครงงาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
2. การพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล มีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนา
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ เพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มที่
สอดแทรกคาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทิศนา แขมมณี, 2559) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มที่สอดแทรกคาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็ม
1. วิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นตอนการสารวจ
ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ชุมชน วิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยที่นาไปสู่ปญ
ั หา
และผลกระทบของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม

คาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาถามที่ 1 คิดจะทาอะไร เพื่ออะไร เพราะอะไร
 ทีมเลือกศึกษาปัญหาใด เพราะเหตุใด
 ปัญหาเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน
อย่างไร
 ปัญหาเกิดขึ้นจากสาเหตุ/ปัจจัยใด
 ปัญหามีผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมอย่างไร
2. ค้นหาแนวทาง เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์  เทคโนโลยีดิจิทลั ช่วยแก้ปัญหานีไ้ ด้หรือไม่ อย่างไร
แนวทางนาความรู้และทักษะ ด้านเทคโนโลยี
 สิ่งที่ต้องการพัฒนา เคยมีต้นแบบอยู่แล้วหรือไม่ อย่างไร
ดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา  สิ่งที่ต้องการพัฒนาเป็น “นวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ิทัล”
พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตได้
หรือไม่
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กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็ม

คาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 นวัตกรรมฯ ที่ต้องการพัฒนาขึ้น จะช่วยแก้ปัญหานีไ้ ด้
อย่างไร
3. ต้นร่างนวัตกรรม เป็นขั้นตอนออกแบบ
คาถามที่ 2 มีความรอบรู้ในเรื่องที่คิดจะทาเพียงใด
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะใช้แก้ปัญหา
 การพัฒนานวัตกรรมฯ นี้ ต้องใช้ความรู้และทักษะใน
โดยศึกษาและอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ เรื่องใด
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ฯลฯ ที่ถกู ต้องและ
 ทีมมีความรู้และทักษะดังกล่าว เพียงพอหรือไม่
เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมฯ
คาถามที่ 3 มีความพร้อม/เป็นไปได้ที่จะทาเรื่องที่คิดให้
สาเร็จได้หรือไม่
 ทีมมีความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมฯ นี้หรือไม่
อย่างไร
 นอกจากครูที่ปรึกษาแล้ว ทีมต้องการบุคคลใดร่วมพัฒนา
นวัตกรรมฯ อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. น้อมนาฯ สู่แผนการ เป็นขั้นตอน
คาถามที่ 4 งานที่ทามีอะไรบ้าง และจะทางานนั้นอย่างไร
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทีมจัดลาดับขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมฯ ไว้อย่างไร แต่
มาใช้ในการวางแผนการสร้างนวัตกรรมฯ ให้
ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เป็นลาดับขั้นตอนในลักษณะวงจรคุณภาพ
 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมฯ เป็นวงจรคุณภาพหรือไม่
อย่างไร
คาถามที่ 5 งานที่ทามีความพอเหมาะ พอดี พอประมาณ
กับตนหรือไม่
 ทีมกาหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกแต่ละคนอย่างไร
 ระยะเวลาพัฒนานวัตกรรมฯ อยู่ในขอบเขตที่กาหนดไว้
หรือไม่
 ทีมหาวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเพียงพอหรือไม่
คาถามที่ 6 สร้างภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมรับผลกระทบ/การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างไร
 ขั้นตอนใดที่ยาก หรืออาจพบปัญหา/อุปสรรค ทีมมี
เทคนิค การทางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร
5. ดาเนินงานเป็นระบบ เป็นขั้นตอน
คาถามที่ 7 ลงมือทางานตามแผนอย่างไรจึงจะประสบ
การดาเนินงานตามแผนฯ อย่างเป็นระบบ
ความสาเร็จ ทีมดาเนินการอย่างไร
ระเบียบ ครอบคลุมการสร้างนวัตกรรมฯ การ
 เมื่อมีงานที่ไม่สามารถดาเนินการตามแผนฯ ได้
ทดสอบคุณภาพ และการปรับปรุงนวัตกรรมฯ  เมื่อมีสมาชิกไม่สามารถทางานบรรลุเป้าหมาย
6. ค้นพบจุดอ่อน เป็นขั้นตอน
คาถามที่ 8 งานสาเร็จไหม ทางานได้ผลดีเพียงใด จะ
การวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพนวัตกรรมฯ ก้าวหน้าต่อไปอย่างไร
เพื่อค้นหาจุดบกพร่อง ข้อจากัดและผลกระทบที่  ทีมทดสอบคุณภาพนวัตกรรมฯ ในด้านใด และด้วย
อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมฯ แล้วนาผล วิธีการใด
 ทีมค้นพบจุดแข็ง จุดบกพร่อง ข้อจากัดและผลกระทบ
จาก การทดสอบคุณภาพนวัตกรรมฯ ในเรื่องใด

66

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็ม
การวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนและดาเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพนวัตกรรมฯ ในวงจรต่อไป
7. สะท้อนผลงาน เป็นขั้นตอนการนาเสนอ
ผลสรุปการพัฒนานวัตกรรมฯ เพื่อนาไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ในด้านคุณภาพ
จุดบกพร่อง ข้อจากัด และผลกระทบที่อาจเกิด
จากการนานวัตกรรมฯ

คาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ทีมวางแผนการปรับปรุงคุณภาพนวัตกรรมฯ ในวงจร
ต่อไปอย่างไร
คาถามที่ 9 ได้เรียนรู้อะไรบ้าง จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อย่างไร
 นวัตกรรมฯ ที่พัฒนาขึ้น นาไปใช้แก้ปัญหาได้ตาม
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้หรือไม่ อย่างไร
 การนานวัตกรรมฯ ไปใช้ มีจุดเด่น จุดบกพร่อง ข้อจากัด
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องใด
 ทีมได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และมีความรูส้ ึกอย่างไรกับ
การพัฒนานวัตกรรมฯ ในครั้งนี้

คุณภาพหลักสูตร
1. องค์ประกอบของหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
หลักสูตรฯ ประกอบด้วย กรอบแนวคิดและประมวลรายวิชาวิทยาการคานวณ ชั้น ป.1 ม.6 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปทดลองใช้กับนักเรียนทุกระดับ
ยกเว้นชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 ซึ่งยังคงเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ ระยะแรก พบข้อสังเกตและแนวทางปรับปรุงแก้ไขในวงรอบ
ต่อไปดังนี้
1.1 นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตจริง
ได้ การพัฒนาหลักสูตรฯ ในวงรอบต่อไปจึงควรบูรณาการสาระที่ 4 เข้าไปในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(สาระที่ 1 – 3) ด้วยการเพิ่มเนื้อหาหรือโจทย์คาถามที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1.2 การส่งเสริมให้นักเรียนทาโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การเรียนวิทยาการ
คานวณพร่องเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณและการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร การพัฒนา
หลักสูตรในวงรอบต่อไป จึงควรจัดองค์ประกอบและลาดับการเรียนรู้วิทยาการคานวณอย่างสมดุล
1.3 นั กเรี ย นส่ ว นใหญ่พัฒ นาโครงงานฯ โดยเริ่มจากความสนใจในเทคโนโลยีดิจิทัล
มากกว่า “ปัญหา” โครงงานฯ ส่วนหนึ่งจึงยังไม่สอดคล้องกับปัญหา และไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้
ครูจึงต้องให้ความสาคัญกับการระบุปัญหาและค้นหาแนวทางให้สัมพันธ์กับปัญหาเพิ่มมากขึ้น
2. คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียนตามหลักสูตรฯ
คุณภาพการเรียนรู้ 3 ด้านของนักเรียน ป.5, ม.2 และ ม.5 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของแต่ละระดับ
ที่ได้เรียนตามหลักสูตรฯ ได้แก่ (1) ระดับการคิดเชิงนวัตกรรม ได้จากการวิเคราะห์คะแนนการคิดเชิง
นวัตกรรมของนักเรียน โดยใช้แบบวัดการคิดเชิงนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ (3) คุณภาพโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จากการวิเคราะห์ผลประเมินตัวชี้วัดของมาตรฐาน
การเรียนรู้ ว4.2 ของนักเรียน คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนมีดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียนตามหลักสูตรฯ
ชั้น
ป.5
ม.2
ม.5
ภาพรวม

การคิดเชิงนวัตกรรม
ค่าเฉลี่ย (50)
ระดับ
30.55
ปานกลาง
35.75
ดี
38.92
ดี
35.07
ดี

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมาตรฐาน ว4.2 (100)

คะแนนเฉลี่ยโครงงาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (100)

79.08
74.45
70.35
74.63

73.48
77.86
79.23
76.86

ผลการวัดคุณภาพการเรียนรู้ในตารางที่ 2 พอสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงนวัตกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 35.07 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
ตามระดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียน ม.5 สูงที่สุดคิดเป็น 38.92 อยู่ในระดับดี
รองลงมาเป็ นนั กเรี ยน ม.2 และ ป.5 คิดเป็น 35.75 และ 30.55 ซึ่งอยู่ในระดับดีและปานกลาง
ตามล าดั บ ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบ พบว่ า ความรู้ ท างวิ ท ย าศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมถึ ง
ความสามารถในการให้เหตุผลมีผลต่อการคิดแก้ปัญหาและการพัฒนานวัตกรรม นักเรียนระดับชั้นที่
สูงกว่าจึงมีค่าเฉลี่ยการคิดเชิงนวัตกรรมสูงกว่าอย่างชัดเจน
2.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 74.63 เมื่อพิจารณาตาม
ระดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.5 สูงกว่า ม.2 และ ม.5 คิดเป็นร้อยละ
79.08, 74.45 และ 70.35 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่า ข้อสอบในระดับชั้นที่สูงขึ้นจะมี
สัดส่วนการวัดทักษะการคิดขั้นสูงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ นักเรียนทุกชั้นยังคงทาคะแนนในด้านความรู้
ความเข้าใจได้ดีกว่าด้านการคิด
2.3 คะแนนเฉลี่ยโครงงานฯ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 76.86 เมื่อพิจารณาตามระดับ
พบว่า คะแนนเฉลี่ยโครงงานฯ ของนักเรียน ม.5 สูงกว่า ม.2 และ ป.5 คิดเป็นร้อยละ 79.23, 77.86
และ 73.48 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์คุณภาพโครงงานฯ พบว่า โครงงานฯ ของนักเรียนในระดับชั้น
ที่ สู ง ขึ้ น จะมี แ นวโน้ ม พั ฒ นาการคิ ด แก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ จ ริ ง ด้ ว ยแนวคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารที่ ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และมีทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ดีขึ้น จึงทาให้โครงงานฯ มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามระดับชั้น
คุณค่าของหลักสูตร
1. หลักสูตรฯ ที่พัฒนาขึ้น สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา “การคิดเชิงนวัตกรรม” ให้กับ
นั ก เรี ย นได้ ต ามจุ ด มุ่ ง หมาย แม้ ว่ า โครงงานฯ ที่ นั ก เรี ย นพั ฒ นาขึ้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะยั ง ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น
“นวั ต กรรม” แต่ ผ ลการใช้ น วั ต กรรม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นสามารถคิ ด แก้ ปั ญ หาโดยใช้
“กระบวนการพัฒนานวัตกรรม” ได้ในระดับพึงพอใจ
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2. โรงเรี ยนมี “นวัตกรรมด้านหลักสู ตร” ซึ่งเป็นการยกระดับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้สาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการมาตรฐาน ว4.1 และ ว
4.2 เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้แ ละทักษะวิทยาการคานวณมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรด้วยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนจึง
สามารถเผยแพร่นวัตกรรมไปยังผู้สนใจและโรงเรียนในบริบทที่แตกต่าง เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้
เติบโตไปเป็นพลเมืองไทย 4.0
บทสรุป
หลั กสู ตรเทคโนโลยี ดิจิ ทั ลเพื่อส่ งเสริมการคิดเชิงนวั ตกรรม เป็ นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใน
โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้สาระที่ 4 เทคโนโลยีไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มี
การคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงที่มุ่งพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรื อวิธีการใหม่ เพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ นวัตกรรมพัฒนาขึ้นตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่บูรณาการ
แนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพของคณะครูวิทยาการคานวณ ครูวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร และ
ผู้ เชี่ ยวชาญ ผลการพั ฒนานวั ตกรรมในปี การศึ กษา 2562 พบว่ า (1) กรอบแนวคิ ดของหลั กสู ตรฯ
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรม เนื้อหาเป็นการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล เพื่ อแก้ ปั ญหา พั ฒนาและยกระดั บคุ ณภาพชีวิ ตประชากรในชุ มชน กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ น
การพัฒนาโครงงานสะเต็มที่สอดแทรกคาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อการเรียนรู้เป็นอุปกรณ์
เทคโนโลยีดิจิทัลจาแนกตามระดับ และการประเมินการเรียนรู้เป็นการประเมินตามสภาพจริงระหว่าง
การพัฒนาโครงงานและคุณภาพโครงงาน (2) นักเรียนมีพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคุณภาพโครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชากรได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตไปเป็นพลเมืองไทย 4.0
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสู ตรฝึกอบรมวิชาผู้ กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้ เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะการเป็นผู้ กากับลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น 2) พัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3) ศึกษาผล
ของการนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่ นใหญ่ ในขั้นความรู้เบื้องต้น
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะการเป็ น ผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่ ใ นศตวรรษที่ 21 ผู้ วิ จั ย ใช้
กระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) และวิ ธี ก ารเชิ ง ระบบ (System
Approach) ในการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็น
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และองค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นนาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 11 ท่าน พิจารณาโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) และ
เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม และสมรรถนะ
การเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพรูปแบบหลักสูตร
ซึง่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีค่าความเชื่อมั่น 0.743 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการ
เลื อ กแบบเจาะจง จากผู้ ที่ ส นใจสมั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม จ านวน 83 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) องค์ประกอบของรู ปแบบหลักสูตรฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของ
หลั กสู ตร จุ ดมุ่งหมายของหลั กสู ตร โครงสร้างเวลาฝึ กอบรมของหลั กสู ตร หน่วยการเรียนรู้และ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมฯ ซึ่งในหลักสูตรฝึกอบรมฯ มีหน่วย
การเรียนรู้ 24 หน่วย ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 หน่วย ที่มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ โมเดลการเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้ว ย (2.1) C:Coaching เปลี่ยน
บทบาทจากผู้ สอนมาเป็น โค๊ช (2.2) H: Happy learning มีความสุข เรียนให้สนุกเล่ นให้ได้ความรู้
(2.3) A: Action ลงมือ เน้นการปฏิบัติ (2.4) N:New knowledge กากับดูแล วัดและประเมินผล ได้
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ความรู้ใหม่และ (2.5) A: Applying การนาความรู้ไปใช้ 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็นผู้
กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
ทุกสมรรถนะ 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ มาก
คาสาคัญ : สมรรถนะ ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ศตวรรษที่ 21
ABSTRACT
The research objectives were 1 ) to analyze the components of a basic unit
leader training course (BULTC) model 2) to develop a BULTC model, 3) to study the
result of using a BULTC model, and 4) to study the satisfaction of a BULTC model. By
using the components of the competence as a senior scout leader in the 21st century
and the training course form created by the researcher, presented to 1 1 experts by
using focus group method and experts assess the suitability and feasibility of a BULTC
for the senior scout leader to enhance senior scouting leaders’ competencies in the
21st century. This research is research and development to develop a training course
format by using the composition of the competence as a senior scout director in the
2 1 st century and the developed training curriculum model, examined by 1 1 experts
by using group discussion. We use a course quality assessment form in a rating scale
questionnaire. Then, the training course model is used to test the sample group
selected by specific sampling from 83 people who interested in the training. The results
showed that 1) the competency components of the Senior Scout Leader in the 21st
Century consisted of the principles of the curriculum, curriculum aims, time training
course structure, learning unit and objectives, learning activities, media and resource,
measurement and assessment of learning outcomes by developing 5 units of the
lesson plan. 2) The results of the development BULTC model, the training program
with a total of 24 units. The researcher has improved the 5 unit of learning
management plan that has organized learning activities by using the 21st century
learning model which consists of (2.1) C: Coaching changed the role from coach to
coach, (2.2) H: Happy learning, playing to get knowledge, (2.3) A: Action learning by
doing, (2.4) N: New knowledge, measurement and evaluation, monitoring to gain new
knowledge, and (2.5) A: Applying, apply knowledge to real situations 3) Evaluation
results of a BULTC model, with the average level of average in all levels of
components, and 4) the participants had satisfaction on the training course model at
a high level.
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Keywords: Components of the Training Course Model, Competency, The Senior Scout
Leader in the 21st Century
บทนา
ในสถานการณ์สังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจึง
จาเป็นต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ ได้
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคน
และเสริมสร้างศักยภาพคน (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) นอกจากนี้ประเทศไทยยังกาหนดแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนี้ด้วย ซึ่งแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมาย ไว้ 2 ด้าน คือ (1) เป้าหมายด้านผู้เรียน และ (2) เป้าหมายด้านการจัด
การศึกษา เป้ าหมายด้านผู้ เรี ยน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้ มีคุณลั กษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คื อ 3Rs x 8Cs โดย 3Rs ได้ แ ก่ Reading (อ่ า นออก), (W)Riting (เขี ย นได้ ) และ
3) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 8Cs ได้แก่ 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะ
ด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) (2) Creativity & Innovation (ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) (3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒ นธรรม ต่างกระบวนทัศน์) (4) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา) (5) Communications, Information & Media Literacy
(ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) (6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) (7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรี ย นรู้) (8) Compassion (ทักษะความรักและเมตตา) (ส านักงานเลขานุการสภา
การศึกษา, 2560)
ในเรื่องของการพัฒนาคนนั้น คณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีนโยบายใน
การสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ โดย
กาหนดให้ มีส าระการเรี ย นรู้ 8 กลุ่ มสาระ และกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ยน ซึ่ งกิ จกรรมพัฒ นาผู้ เ รีย น
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 2.1 กิจกรรมลูกเสื อ
เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ และนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร 2.2 กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผู้บาเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการเป็นอย่างดี เพราะ
กิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการ
ดาเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้แผนงาน มาตรการ
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และแนวทางการจัดกิจ กรรมลู กเสือของสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป ธรรม มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ชัดเจน และเพื่อให้การดาเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงมีมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูก เสือใน
สถานศึกษา
ดังนั้น ในการที่จะดาเนินงานด้านลูกเสือ ให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่
ของครูหรือผู้กากับลูกเสือเป็นสาคัญ เพราะครูเป็นบุคคลที่จะส่งเสริมและสร้า งสรรค์ สร้างการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเมื่อสถานการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนา
และยกย่องเพื่อร่วมกันปกป้องและเสริมสร้างการเรี ยนรู้ของเด็กหรือผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ
เจตคคิ และค่านิยมอันดีงาม รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(วรากรณ์ สามโกเศศและคณะ, 2553) ด้วยเหตุนี้ ผู้กากับลูกเสือจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้มี ความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้กากับลูกเสือมืออาชีพ รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีสอนอยู่
เสมอ มีนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ๆ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะของผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อให้ ส ามารถปฏิบั ติงาน หรือกิจกรรมลูกเสื อได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภ าพ แต่ ห ลั กสู ตร
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ยังมีปัญหาที่ควร
ได้รับการแก้ไข เนื่องจากหลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกาศใช้ตั้งแต่ ปี 2507 นับเป็น
เวลา 55 ปี แล้ว ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อนาไปใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากั บลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อศึกษาผลของการนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21ไปใช้
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึ กอบรมต่อหลั กสู ตรฝึ กอบรมวิช าผู้ กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผลิตผล(Product)

ปัจจัยนาเข้า(Input)

กระบวนการ(Process)

การหาองค์ประกอบของ
รูปแบบ

การสร้างและพัฒนารูปแบบหลักสูตร

การนาหลักสูตรไปใช้
และผลการนารูปแบบ
หลักสูตรไปใช้

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
1.การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรการฝึกอบรม
3. หลักสูตรฝึกอบรมวิชา
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
4. แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ
5. สมรรถนะทั่วไปองค์ประกอบ
ของสมรรถนะ และสมรรถนะ
ของผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่
6. รูปแบบ หลักสูตร
องค์ประกอบของรูปแบบ7.
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
8. การวัดและประเมินผลการ
ฝึกอบรม 9. แผนการสอน10.
ความพึงพอใจ 11. เอกสารและ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง 12.ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบต่างๆ- ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบชี้แนะ
(Coaching)
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaboration Learning
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
(Active Learning ทฤษฎี
แรงจูงใจ(Motivation
Theory) - ทฤษฎีการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้
(Constructivism) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้
กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21
3. กาหนดองค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิขา
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น
3.1 ความเป็นมาและความสาคัญของหลักสูตร
3.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3.3 โครงสร้างของหลักสูตร
3.4 หน่วยการเรียนรู้ 24 หน่วย
3.5 กิจกรรมการฝึกอบรม
3.6 สื่อและแหล่งเรียนรู้
3.7 การวัดและประเมินผล
4. จัดทาโครงร่างรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
วิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่
21
5. ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน
ด้านการฝึกอบรมลูกเสือจานวน 11 คน
ประเมินโครงร่างหลักสูตรฯ และประเมิน
องค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ โดยการสนทนากลุ่ม
(Focus group)
6. นาโครงร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ และ
เครื่องมือประเมิน โดยการหาค่าIOC
7.ร่างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
รูปแบบหลักสูตร

1.รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็น
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21
2.ความพึงพอใจในการใช้
รูปแบบหลักสูตรฯ
3.การติดตาม ประเมินผล
สมรรถนะการเป็นผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมตามรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมฯ

ผู้วิจัย ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) และวิธีการเชิง
ระบบ (System Approach) มาใช้ในการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม สร้างและพัฒนารูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Willer (1986) บุญชม ศรีสะอาด (Online) อัมพร
พงษ์กังสนานันท์ (2550) วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560) และประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดของ Dessler (2000) Saylor and Alexander (1974)
Saylor, Alexander and Lewis (1981) Sklibeck (1984) Walker (1971) และวิ ชั ย วงษ์ ใ หญ่
(2537) ซึ่งการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
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คือ 1) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) การหาองค์ประกอบของรูปแบบ 2) ด้านกระบวนการ (Process)
การสร้างและพัฒนารูปแบบหลักสูตร และ 3) ด้านผลิตผล (Product) การนาหลักสูตรไปใช้ และผล
การนารูปแบบหลักสูตรไปใช้
วิธีการวิจัย
การดาเนินการวิจัย ได้ดาเนินการเป็น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) การหาองค์ประกอบของรูปแบบ
การศึกษาองค์ป ระกอบรูปแบบหลักสู ตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลู กเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ผล
การศึกษาเรื่อง สมรรถนะการเป็นคนในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
องค์ประกอบรูปแบบ รูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และความพึงพอใจ
2. ด้านกระบวนการ (Process) การสร้างและพัฒนารูปแบบหลักสูตร
ในการสร้างและพัฒ นารูปแบบหลั กสูตรฝึกอบรมวิช าผู้กากับลู กเสื อ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
2.1 การวิ เคราะห์ องค์ป ระกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ กากับ ลู กเสื อในศตวรรษที่ 21
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
2.2 การจั ด ท ารู ป แบบหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม วิ ช าผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
2.3 นาองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบ
ของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และโครงร่างรูปแบบหลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 นารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ปรับปรุงแล้วให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบหลักสูตร
3. ด้านผลิตผล (Product) การนาหลักสูตรไปใช้ และผลการนารูปแบบหลักสูตรไปใช้
การใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 การดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ไป
ใช้อบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม จานวน 3 วัน 2 คืน
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3.2 ประเมิน ผลการใช้ รู ปแบบหลั กสู ต รฝึ ก อบรมวิช าผู้ ก ากับลู กเสื อ สามัญรุ่ นใหญ่ ขั้ น
ความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
1) การทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจของผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21
2) การสังเกตด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้กากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากรประจากลุ่ม
3) การประเมินสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ของตนเอง ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการใช้ รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
3.4 ติดตาม ประเมินผลสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยไปติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และแผนการสอนวิช าลูกเสือสามัญของผู้ผ่าน
การอบรม หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมไปแล้ว จานวน 3 คน โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการเป็น
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล เป็นเครื่องมือประเมิน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1). เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี 2) เป็นบุคคลที่สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 3) เป็นบุคคลที่สุภาพ เหมาะที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี
4) เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้น ปีที่ 3-5 5) เป็นผู้ที่
สนใจในกระบวนการลูกเสือ
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้
กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้วิจัยคัดเลือก
จากครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เป็นนักศึกษาฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 35 รวมไปถึงผู้สนใจในกระบวนการลูกเสือ ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยพิจารณาจากคุ ณสมบัติและลาดับก่อนหลังในการ
สมัคร จานวน 83 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ
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1. ตั ว แปรต้ น (Independent Variables) ได้ แ ก่ การฝึ ก อบรมตามรู ป แบบหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.1. สมรรถนะของผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
1).สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ 1.1) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 1.2)
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ
2). สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ 2.1) ทักษะการบริหารงานลูกเสือ 2.2) ทักษะในการ
เป็นผู้นาลูกเสือ 2.3) ทักษะเกี่ยวกับการนาไปใช้ 2.4) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 2.5) ทักษะการ
จัดการฝึกอบรมลูกเสือ
3). สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 3.1) ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
ศรัทธาและอุดมการณ์ 3.2) คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ 3.3) คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 3.4) คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 3.5) คุณลักษณะความรักและเมตตา
2.2. ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
ขอบเขตด้านเนื้อหาและเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชา
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
เนื้อหาของหลักสู ตรฝึกอบรมวิชาผู้ กากับลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีทั้งสิ้น จานวน 24 หน่วย
การเรียนรู้ แต่ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีจานวน 5 หน่วยการ
เรียนรู้ ได้แก่ 1). วิชาการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 2) วิชาเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(ปรับปรุง) 3) วิชาแผนที่ – เข็มทิศ (ปรับปรุง) 4) วิชาลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ปรับปรุง)5) สมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (เพิ่มเติม)
ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตรมี ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญของ
หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
เวลาในการทดลองใช้ ก ารใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เรื่ อ ง รู ป แบบการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับ
ลู กเสื อ สามั ญรุ่ น ใหญ่ใ นศตวรรษที่ 21 ใช้วิ ธีก ารฝึ กอบรมแบบอยู่ค่า ยพั กแรม ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เพื่อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการเป็น ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่ น ใหญ่ใ นศตวรรษที่ 21 ในการพัฒ นา
รูปแบบหลักสูตร ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งนามาใช้เป็นแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบ ดังต่อไปนี้
1.1. ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับ
ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในศตวรรษที่ 21 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีทั้งสิ้น จานวน 24
หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีจานวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) วิชาการ
สร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 2) วิชาเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ปรับปรุง) 3) วิชาแผนที่
– เข็ ม ทิ ศ (ปรั บ ปรุ ง ) 4). วิ ช าลู ก เสื อ กับ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม (ปรั บ ปรุ ง ) และ
5. สมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (เพิ่มเติม)ซึ่งได้จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้จานวน 5 แผน แผนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้
(Qr Code) แผนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แผนที่ 3 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 14 เรื่อง แผนที่ – เข็มทิศ แผนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่น ใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และแผนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง ลู กเสือกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ ซึ่ง องค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างเวลา
ฝึกอบรมของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2 ผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 พบว่า
2.1 ผลการทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.2 ผลการสังเกตสมรรถนะของผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
และคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สังเกตพบสมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล การเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดเกือบทุกข้อ
2.3 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเองว่า หลังการ
ฝึกอบรม ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมีส มรรถนะการเป็นผู้ กากับลู กเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากทุกด้าน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
79
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า
3.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านความเป็นมาและความสาคัญของหลักสูตร
และด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ
3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านโครงสร้างของหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุก
หัวข้อ
3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในสาระการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของหลักสูตร ดังนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจหน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ และหน่วยการเรียนรู้ ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการ
เป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (บทบาทของผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) มากที่สุด
รองลงมาคือ หน่วยงานการเรียนรู้ ที่ 19 เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วย
การเรียนรู้ ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ และหน่วยการเรีย นรู้ที่ 8 เรื่องเงื่อนลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ตามลาดับ
3.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านผลผลิตของหลักสูตรที่มีต่อสมรรถนะการ
เป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21ของการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม พบว่า ผู้ เข้ารั บการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจว่า รูปแบบหลั กสู ต ร
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 สามารถส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 ได้มากทุกสมรรถนะ
4. ผลการติดตาม ประเมิน สมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้
ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่ นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 จานวน 3 คน
พบว่า ทั้ง 3 คน มีสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทั้ง
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และสามารถจัดทา
แผนการสอนระยะสั้น คนละ 1 แผนได้ รวม 3 แผน ได้และสามารถนาไปใช้สอนได้จริง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใ นศตวรรษที่ 21 โดย
แบ่งเป็น 5 หน่ว ยการฝึก อบรม คือ แผนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการ
เรียนรู้ (Qr Code) แผนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แผนที่ 3 หน่วย
การเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง แผนที่ – เข็มทิศ แผนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง สมรรถนะการเป็นผู้
กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และแผนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง ลูกเสือกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ ความเป็นมาและความสาคัญของ
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หลั กสู ตร จุ ดมุ่งหมายของหลั กสู ตร โครงสร้างเวลาฝึ กอบรมของหลั กสู ตร หน่วยการเรียนรู้และ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่
21 ในภาพรวมมี ค วามเหมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด ที่ เ ป็ น ทั้ ง นี้ เ พราะผู้ วิ จั ย เขี ย นรายละเอี ย ด
องค์ประกอบที่มีความชัดเจน แล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ จากนั้นจึงนาไปจัดการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของรูปแบบ เช่น องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ควรปรับการเขียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อนาไปสู่
การฝึกอบรม ด้านเนื้อหาควรระบุว่าจะสอนเนื้อหาอะไร เนื้อหาควรมีลักษณะอย่างไร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
จากทฤษฎี เอกสาร งานวิจั ย ที่เกี่ยวข้ อง และความคิดเห็ นของผู้ เชี่ยวชาญ การประเมินรูปแบบ
ประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนารูปแบบ ไป
ปฏิบัติในสถานศึกษา และสอดคล้องกับ ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560) ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบทาง
การศึกษาและสังคมศาสตร์ที่ผ่านมามีหลายลักษณะ การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบ
รูปแบบ โดยขั้นแรก ประกอบด้วย การศึกษารวบรวมข้อมูล สถานการณ์ บริบทและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
และขั้นยกร่างหรือสร้างรูปแบบ ส่วนขั้นที่สอง ประกอบด้วยการทดสอบรูปแบบ และการนารูปแบบ
ไปใช้และปรับปรุงให้ทันสมัย ซึ่งแต่ละขั้นตอนย่อยก็ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการจัดทา
รายละเอียดอย่างเป็นระบบตามหลักการ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดสาหรับใช้กลยุทธ์ในการ
ฝึกอบรมโดยหวังให้ส ภาพการฝึกอบรมนั้นเป็นไปตามหลั กการที่ยึดถือ เพื่อให้เกิดสั มฤทธิ์ผลตรง
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่ น ใหญ่ ขั้น ความรู้
เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และ ผล
การสังเกตสมรรถนะ ของผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ขณะเข้ารับการฝึกอบรม
พบว่า รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยผลการทดสอบ
สมรรถนะด้านความรู้ หลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้จากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผู้สังเกตสามารถสังเกตพบสมรรถนะการเป็น
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะและสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ มีค่าเฉลี่ย ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยกาหนดขึ้นจากการใช้แบบสารวจรายการ (Checklist) ในการสังเกต เป็นรายการที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการให้กระทานั้นถ้าพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมกระทา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ของพฤติกรรมทั้งหมดถือว่าผ่านเกณฑ์ ซึ่งพบว่า มี 5 สมรรถนะ ที่มีค่าเฉลี่ยทุกข้อ ร้อยละ 100 ได้แก่
สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการเป็นผู้นาลูกเสือ สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน สมรรถนะที่ 8
ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และสมรรถนะที่ 12 คุณลักษณะความรักและเมตตา ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้นา
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รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมมาปรับใช้โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความเป็นมาและความสาคัญของ
หลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้างของหลักสูตร 4) สาระการเรียนรู้และหน่วยการ
เรียนรู้ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผล โดยเฉพาะในส่วน
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ทาการบูรณาการขั้นตอนการทากิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้และบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เกริ่นนาทาให้สนใจ 2. แจ้ง
วัตถุประสงค์ให้ชวนคิด 3. สาธิตให้ดู 4. เรียนรู้โดยกระทา 5. จดจาและนาไปปฏิบัติ 6. ประเมินผลชัด
ปฏิบัติได้จริงและผู้วิจัยยังได้นาขั้นตอนการทากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเกิด
สมรรถนะครบถ้วนโดยการ สาธิตให้ดู คือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นได้เห็นภาพ เรียนรู้โดยกระทา คือ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นได้ลงมือปฏิบัติ จดจานาไปปฏิบัติ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติ
แล้วนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆที่ผู้วิจัยได้ทาการอธิบายเพื่อนาไปปฏิบัติเมื่อจบ
หลักสูตร และสุดท้ายคือ ประเมินผลชัดปฏิบัติได้จริง คือ ผู้วิจัยจะทาการสังเกต ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ว่ า เข้ า ใจถู ก ต้ อ งครบกระบวนความรู้ ห รึ อ ไม่ ดั ง นั้ น จึ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ต ามแนว
Constructivism คือโครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริม
ความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเองผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของ
ผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ที่ทาให้
เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น รวมไปถึงแนวคิดเรื่องสมรรถนะของ สุพจน์ ทรายแก้ว (2545) ให้ความหมาย
สมรรถนะว่าเป็นความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะ (Attributes) ของ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับงานที่ปฏิบัติ (Job Roles) เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและ
ทรงคุ ณ ค่ า โดยคุ ณ ลั ก ษณะจะหมายรวมถึ ง พฤติ ก รรม (Behavior) บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) ที่
มองเห็นได้และค่านิยม (Value) เจตคติ (Attitude) ความเชื่อ (Trait) และยังสอดคล้องกับแนวคิด
วิ ชั ย วงษ์ ใ หญ่ (2537) ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมายของสมรรถนะว่ า สมรรถนะ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะ ความรู้
ความสามารถ ความชานาญ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ และผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเอง
ว่า หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ที่มีความสมัครใจที่จะเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้วิจัยได้ยึดถือรูปแบบหลักสูต รฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เข้ารับการฝึกนั้นเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยมีทั้งคุณลักษณะ ความรู้
ความสามารถ ความชานาญ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้ นจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
Dubois and other(2004) ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะหมายถึงลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และน ามาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมในแนวทางที่ ถ าวรเพื่ อ บรรลุ ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ
ลักษณะเฉพาะเหล่านี้รวมถึงความรู้ความชานาญลักษณะของมโนภาพในตัวเองแรงจูงใจทางสังคม
ลักษณะเฉพาะของบุคคลแบบแผนความคิดความตั้งใจแนวทางของความคิดและความรู้สึก
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3. ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อใช้รู ปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
ความเป็นมาและความสาคัญของหลักสูตร และด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุก
หัวข้อ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในเนื้อหา หลักการ แนวคิดและทฤษฎี
และยั งสามารถน าไปประยุ กต์ใ ช้ในการเป็น ผู้ กากั บลู ก เสื อ สามั ญรุ่น ใหญ่ ได้อี กด้ว ย และรู ปแบบ
หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนได้อย่างครบวงจร อีกทั้งผู้วิจัยได้นาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเกิ ดความเข้าใจ
และบรรลุ จุ ดมุ่งหมายของหลั กสู ตร ดังนั้นจึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ Burton & Middlewood
(2001) ที่ได้แสดงทัศนะต่อหลักสู ตรว่า หลักสู ตรเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาในเรื่องของทักษะ
ความรู้และทัศนคติที่จาเป็นต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ รวมไปถึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านโครงสร้างของหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้เข้า
รับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลั ก สู ต ร โดยผู้ วิ จั ย ได้ มีก ารก าหนดจานวนหน่ ว ยการเรีย นรู้แ ละจานวนชั่ ว โมงการเรี ยนให้
เหมาะสมกับ เนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อีกทั้งผู้วิจัย
ได้นารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมมาปรับใช้โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความเป็นมาและความสาคัญ
ของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้างของหลักสู ตร 4) สาระการเรียนรู้และหน่วย
การเรี ย นรู้ 5) กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ประกอบด้ว ยขั้ นตอน 6) สื่ อ และแหล่ งเรีย นรู้ 7)การวัด และ
ประเมินผล เพื่อให้โครงสร้างของหลักสูตรนั้นมีความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละฐานกิจกรรม สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์(2532) ที่ได้กล่าวเอาไว้
ว่า หลักสูตรที่ดีควรประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เหตุผลและความจาเป็นของหลักสูตร 2)
จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 3) เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 4)การเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การจั ดการเรี ย นการสอน 5) การเสนอแนะเกี่ ย วกับ ใช้สื่ อ การเรีย นการสอนและแหล่ ง
วิทยาการในชุมชน และ 6) การประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจในสาระการเรียนรู้ ความ
พึงพอใจในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของ
หลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจหน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ
และหน่วยการเรียนรู้ ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
(บทบาทของผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) มากที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานการเรียนรู้ ที่ 19 เรื่อง
ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อ
การเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามลาดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้
เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ ในหน่วยการเรียนรู้ทั้ ง 5 หน่วยการเรียนรู้ ทั้งในด้านการฝึกอบรม
ปริมาณ เนื้อหาสาระและกิจกรรมต่างในการฝึกอบรม อีกทั้งผู้วิจัยได้นา โมเดลการเรียนแห่งศตวรรษ
ที่ 21 มาปรับใช้ เพื่อให้หน่วยการเรียนรู้นั้น มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความ
ครบถ้ ว นตามโครงสร้ า งหลั กสู ต ร มีค วามเหมาะสมกับ วัยของผู้ เข้ารั บการฝึ ก อบรม และความมี
ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้นจึงสอดคล้องกับ Ornatein and Hunkins (2004) ซึ่งได้
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ในครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อพั ฒ นาและศึ กษาประสิ ทธิ ผ ลของรูป แบบการจั ด
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การร่าง
และพัฒนา 3) การตรวจสอบคุณภาพ 4) การทดลองใช้ และ 5) การประเมินและปรับปรุง โดยศึกษา
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 49 คน โดยใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้ น ตอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ พ ลของรู ป แบบ ได้ แ ก่ แบบประเมิ น
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐานเปรียบเทียบ
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมบริบท ทบทวนความรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความรู้ ขั้น
ที่ 3 ขั้นเผชิญสถานการณ์ เพื่อการประยุกต์ใช้ ขั้นที่ 4 ขั้นรวมความคิด ผลิตชิ้นงาน และ ขั้นที่ 5 ขั้น
ประเมินผล ชื่นชมชิ้นงาน 2) การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิง
ผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะเชิงผลิต
ภาพสาระเศรษฐศาสตร์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาร เศรษฐศาสตร์
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ABSTRACT
The purposes of this research were to develop and study the effective of
Learning Management Model for Enhancing the Productive Learning Competency of
Economics of Grade 9 Students. The research procedure based on research and
development comprised 5 phases, consists of 1) the study of the basic information 2)
the draft of the model and the developing of the model 3) the quality inspection 4) the
trial and 5) the assessment and improvement. The sample group of this research was a
class of 49 students in Grade 9 at Rittiyawannalai School in Bangkok, in the second semester
of academic year 2019. They were selected by Multi-stage Sampling. The research
instrument was the assessment form. The data was analyzed by using basic Statistics.
The research found that; 1) the Development of Learning Management Model for
Enhancing the Productive Learning Competency of Economics of Grade 9 Students
consists of 5 steps: (1) the preparation of context and the review of knowledge (2) the
interaction stage and the creating knowledge (3) the situations facing for applying the
knowledge (4) the integration of ideas for the production of work and 5) the evaluation
process and work appreciating, 2) the effective of the Development of Learning
Management Model for Enhancing the Productive Learning Competency of Economics
of Grade 9 Students showed that the post-learning capacity of students taught by using
Learning Management Model for Enhancing the Productive Learning Competency of
Economics was at a high level.
Keywords: Learning Management Model, Productive Learning, Competency of Economics
บทนา
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คือ เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ โดยเฉพาะทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม ( Creativity and Innovation)
(แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2560-2579) ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ พัฒนาความคิด นามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้จริง ในลักษณะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคม ในยุคประเทศไทย 4.0
ที่เน้ น องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ล้ าหน้า นาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่ว ย
ยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นไปตามแนวคิด
ของการศึกษา 4.0 ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถนาองค์
ความรู้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการทาง
สังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2560)ตลอดจนให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและพัฒนาตนเองให้เป็น
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พลเมืองที่ฉลาด รับผิดชอบ เป็นคนทันต่อเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจ
และสังคมในโลกสมัยศตวรรษที่ 21
จากผลการประเมินนักเรียนไทยในโครงการ PISA ซึ่งเป็นโครงการการทดสอบความรู้ของ
นักเรียนอายุ 15 ปี นักเรียนไทยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ าค่าเฉลี่ยขององค์กรความร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยึดถือข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยการพัฒนาทางการศึกษานาไปสู่ความสาเร็จของ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ Organization for Economic Cooperation and Development หรื อ
องค์ ก าร OECD และในปี 2556 – 2557 องค์ ก าร World Economic Forum ได้ จั ด อั น ดั บ
ความสามารถด้า นการคิดวิ เคราะห์ และด้ านนวัต กรรม ซึ่ งเป็ นทั กษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21
ความสามารถด้านนวัตกรรมของนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่อันดับที่ 70 และผลการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ONET มี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง ประเทศอยู่ ใ นเกณฑ์ ต่ า
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ผู้ปกครองและนักเรียน
ส่วนใหญ่สนใจแค่การเรียนแบบท่องจาเนื้อหา ครูจัดการเรียนรู้เน้นเนื้อหาเพื่อสอบ ไม่สอนให้ผู้เรียน
ได้คิดเองทาเอง ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่สาคัญ เช่น ขาดทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดทักษะในปฏิบัติหรือการลงมือทาด้วยตนเอง ขาดโอกาสในการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มที่สาคัญคือขาดการคิดพัฒนาและคิดสร้างสรรค์อันจะนาไปสู่การผลิตสิ่งใหม่ ๆ หรือ
การสร้างนวัตกรรม (พรชัย เจดามาน, 2559)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ครูควรมีเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
จะต้องพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) (แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2560-2579) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ พัฒนา
ความคิดเชิงผลิตภาพ นาความรู้ความคิดมาสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม การเรียนรู้
ด้วยตนเองและนาความรู้มาสร้างผลงาน สร้างผลผลิต เป็นการเรียนรู้ที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิง
ผลิตภาพ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จาเป็นของผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0 คือ ผู้เรียนเชิงผลิตภาพที่จะต้องมี
ความสามารถในการสร้างผลผลิตเชิงนวัตกรรมที่ต้องใช้การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ
ประกอบกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานใหม่ๆอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย และส่งผลให้ผู้เรียนซึ่งถือว่าเป็นอนาคต
ของชาติใ นการพัฒ นาประเทศ ให้ เป็ นผู้ เรียนที่ มีลั กษณะพึ่งประสงค์ที่มีความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีระบบ มีทักษะในการคัดสรร คัดเลือก จัดการข้อมูลที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อนามาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคม มีทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
ประเมินและตัดสินปัญหามากกว่าอารมณ์และความรู้สึกสามารถทางานเป็นทีม สามารถเข้าใจธุรกิจ
และกลไกตลาด มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2560)
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะเชิงผลิตภาพ ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามกัน เพื่อส่ งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติเอง สามารถสร้างผลผลิต เชิงนวัตกรรม
สร้างผลงานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559) ได้เสนอแนว
วิธีการสอนแบบ CCPR Model ตามปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพที่เน้นให้ผู้เรียนได้
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ลงมือทาและพัฒนาเป็นผลงานของตนเอง นอกจากนั้น ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ(2560) ยังได้
เสนอรู ป แบบการเรีย นการสอนเชิงผลิต ภาพ (Productive-Based Instructional Model) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนและปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน การเรียนรู้จากการผลิตชิ้นงานที่ผู้เรียนสนใจ โดยครูผู้สอนมีหน้าที่สาคัญในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้เรียน แนะนา อานวยความสะดวกในการผลิตชิ้นงานจนสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สายใจ คุณบัวลา (2558) พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและสามารถสร้างชิ้นงานได้ ผลการศึกษาของศิริ
ศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล และ ลัดดา ศิลาน้อย (2558) เรื่องทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพ (CRP)รายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนทักษะ
การแก้ปัญหาเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.51 2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.15
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน รวมถึงผลการวิจัยของ เชาวรินทร์ สี
ใหม่ (2552) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนเชิงผลิตภาพที่มีต่อ มโนทัศน์ ทางธรณีวิทยา
และความสามารถในการสร้ า งแบบจ าลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นและมี
ความสามารถในการสร้างแบบจาลองอยู่ในระดับดี
ผู้วิจั ย ได้ตระหนั กถึงปั ญหาดังกล่ าว จึงสนใจที่จะพัฒ นาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ งเสริม
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ และคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคซั่นนิซึม (Constructionism) ควบคู่กับการใช้หลักการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ และกระบวนการจัด การเรียนรู้ที่เป็นระบบจะสามารถส่งเสริมสมรรถนะ เชิงผลิต
ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
(Active Learning) จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ทั้ง
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะทางเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเชิงผลิตภาพ
ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มีสมรรถนะในการเรียนรู้ การสร้างความรู้และการนาความรู้ไปประยุกต์ต่อ
ยอดความคิดผลิตเป็นผลงานหรือชิ้นงาน(ผลผลิต) และมีสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
เศรษฐกิจและสังคม 4.0 ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะเชิ ง ผลิ ต ภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ทั้งข้อมูลด้านหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ แล้วนาเข้าสู่กระ
กวนการสร้าง พัฒนา และตรวจสอบคุณ ภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานการดาเนินการ
ของทฤษฎีระบบ (System Approach) โดยผู้วิจัยขอนาเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ แสดงดังภาพที่ 1
แนวคิดทฤษฎีที่เป็นข้อมูล
พื้นฐาน
1. หลักสูตรกลุม่ สาระการ
เรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
3.1 รูปแบบการเรียนรู้
ผลิตภาพ (ProductivityBased Learning)
3.2 รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CRP
4. ทฤษฏีการเรียนรู้ในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้
4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม
(Constructivism)
4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคซั่นนิซึม
(Constructionism)
5. ปรัชญาการศึกษาเชิง
สร้างสรรค์และการผลิตภาพ
6. สมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์

กระบวนการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1
นาข้อมูลพื้นฐานที่ได้จาก
การศึกษาและสังเคราะห์
ขั้นตอนที่ 2
ร่าง พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4
ทดลองใช้รูปแบบ
ขั้นตอนที่ 5
แก้ไขปรับปรุง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิต
ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
องค์ประกอบของรูปแบบ
1. หลักการของรูปแบบฯ
2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบฯ
3. เนื้อหา
4. กระบวนการการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมบริบท ทบทวน
ความรู้
2. ขั้นปฏิสมั พันธ์ สร้างสรรค์
ความรู้
3. ขั้นเผชิญสถานการณ์ เพื่อ
การประยุกต์ใช้
4. ขั้นรวมความคิด ผลิต
ชิ้นงาน
5. ขั้นประเมินผล ชื่นชม
ชิ้นงาน
5. การวัดและการประเมินผล
5.1 แบบประเมินสมรรถนะ
เชิงผลิตภาพสารเศรษฐศาสตร์
ประสิทธิของรูปแบบ
สมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ขั้ น การศึกษาวิ เคราะห์ ข้ อมูล พื้น ฐานในการจัดการจัด การเรียนรู้ เพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์
ขั้ น ตอนที่ 2 ขั้ น การร่ างและพั ฒ นารู ปแบบการจั ด การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์
ขั้น ตอนที่ 3 ขั้น การตรวจสอบคุณ ภาพของรูป แบบการจั ดการเรีย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิต
ภาพสาระเศรษฐศาสตร์
ขั้ น ตอนที่ 5 ขั้ น การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์
โดยการดาเนินการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 5
ขั้นตอน สามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 2
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ขั้นตอน

วิธีการดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. สัมภาษณ์ผู้ที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ ครูผสู้ อนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขั้นตอนที่ 2
ร่าง และการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้

1. ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และทฤษฎี/
แนวคิด
2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือประกอบรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

1. ตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไข
3. การศึกษานาร่อง (Pilot study) และปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
จริง
1. นารูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน
2. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นระยะๆ โดยเป็นข้อมูลทีส่ ะท้อนถึงการ
พัฒนาการเรียนรู้หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
3. ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 4
ทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 5
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้

นาผลจากการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จากกระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน สามารถ
วิเคราะห์สาระของหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการสั งเคราะห์ องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่ งเสริมสมรรถนะ
เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
องค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
หลักการของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้

สาระองค์ประกอบ

1. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่
2. เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน นักเรียนศึกษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนได้ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในสภาพจริง นาความรู้มาบูรณาการกับ
ความคิดผลิตภาพ ผสมผสานกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีสร้างเป็นผลงานหรือชิ้นงาน
จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ มี รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ตั ว เอง
การจัดการเรียนรู้
เกิดความคุ้นเคยหรือเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นความพร้อมของผู้เรียน
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งต่างๆโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อนและข้อมูลที่ได้ค้นคว้า นาข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์สร้างเป็นองค์ความรู้
4. เพื่ อให้ นั ก เรี ยนน าความรู้ ทั กษะ และคุ ณลั กษณะจากการลงมื อปฏิ บั ติ ไปใช้ ใน
สถานการณ์ต่างๆ และนาไปสร้างผลงานหรือชิ้นงานที่มีความแปลกใหม่ได้
5. ผู้เรียนสามารถบอกข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนเองได้
เนื้อหาของรูปแบบ
สาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ได้แก่ 1) ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์
2) กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 3) เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ระบบสหกรณ์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย
ของรูปแบบการจัด
5 ขั้นตอน
การเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมบริบท ทบทวนความรู้
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความรู้
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเผชิญสถานการณ์ เพื่อการประยุกต์ใช้
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นรวมความคิด ผลิตชิ้นงาน
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล ชื่นชมชิ้นงาน
การวัดและการประเมินผล การวัดและประเมินผลสมรรถนะเชิงผลิตภาพ สาระเศรษฐศาสตร์ของผู้เรียนหลังเรียน
ของรูปแบบการจัด
ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ประเมินโดย
การเรียนรู้
ครูผสู้ อน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จานวน 49 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (MultiStage sampling) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543)
ตัวแปรที่ศึกษา
ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ จานวน 10
แผน แต่ละแผนใช้เวลา 2 ชั่วโมง นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94
2. แบบประเมินสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มีเกณฑ์
ให้ ค ะแนนแบบรู บ ริ ค (scoring rubric) น ำเสนอให้ ผู้ เ ชี่ ย วชำญจ ำนวน 5 ท่ ำ น พิ จ ำรณำควำม
สอดคล้องของเกณฑ์กำรประเมิน โดยรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแบบประเมินสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 โดยเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากการ
น าสมรรถนะเชิ ง ผลิ ต ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ มาใช้ ใ นการสร้ า งผลงานหรื อ ชิ้ น งานให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ สร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คะแนนที่กาหนด ดังนี้
4 หมายถึง ดีมาก คือ ชิ้นงานได้คะแนนระหว่าง
49 - 64 คะแนน
3 หมายถึง ดี
คือ ชิ้นงานได้คะแนนระหว่าง
33 - 48 คะแนน
2 หมายถึง พอใช้ คือ ชิ้นงานได้คะแนนระหว่าง
17 - 32 คะแนน
1 หมายถึง ปรับปรุง คือ ชิ้นงานได้คะแนนระหว่าง
1 - 16 คะแนน
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ผลการวิจัย
1. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะเชิ ง ผลิ ต ภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 5 ประกอบ คือ
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี 3 ข้อ ได้แก่ 1) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เชื่อมโยง
ระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 2) เน้นกระบวนการเรียนรู้ของนัก เรียน นักเรียนศึกษา ค้นคว้า
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ 3) นักเรียนได้ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในสภาพจริง นาความรู้
มาบูรณาการกับความคิดผลิตภาพ ผสมผสานกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีสร้างเป็นผลงานหรือชิ้นงาน
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี 5 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ มีรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเอง เกิดความคุ้นเคยหรือเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นความพร้อม
ของนักเรียน 2) เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งต่างๆโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี 3) เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้ อม เพื่อนและ
ข้อมูลที่ได้ค้น คว้า นาข้อมูล ที่ได้มาสังเคราะห์สร้างเป็นองค์ความรู้ 4) เพื่อให้ นักเรียนนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะจากการลงมือปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และนาไปสร้างผลงานหรือ
ชิ้นงานที่มีความแปลกใหม่ได้ และ 5) นักเรียนสามารถบอกข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนเองได้
เนื้อหาของรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ได้แก่ 1) ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ 2) กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ และ 3) เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ระบบสหกรณ์กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
เตรียมบริบท ทบทวนความรู้ 2) ขั้นปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความรู้ 3) ขั้นเผชิญสถานการณ์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ 4) ขั้นรวมความคิด ผลิตชิ้นงาน และ 5) ขั้นประเมินผล ชื่นชมชิ้นงาน และการวัดและการ
ประเมินผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการวัดและประเมินผลสมรรถนะเชิงผลิตภาพ สาระเศรษฐศาสตร์
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ประเมินโดย
ครูผู้สอน
2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะ
เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ประเมินสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ หรือ ความสามารถของนักเรียนในการนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะ หลังเรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์
มาใช้ในการสร้างผลงานหรือชิ้นงานให้ประสบความสาเร็จ โดยให้มีผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด โดยพิจ ารณาคะแนนจากการใช้แ บบประเมิน สมรรถนะเชิง ผลิ ต ภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์ ที่ ผู้ วิจั ย เป็ น ผู้ ส ร้ า งขึ้น ซึ่ งมี ลั กษณะเป็น แบบประเมินผลงานหรือชิ้ นงาน ซึ่ง พบว่ า
นักเรียนมีสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ สามารถนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ หลัง
เรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการสร้างผลงานหรือ
ชิ้นงานให้ประสบความสาเร็จ สร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คะแนนที่กาหนด ดังตารางที่
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กลุ่มที่

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์
ชิ้นงาน/คะแนนเต็ม 64 คะแนน/ผลการประเมิน
ชิ้นงาน
1

ชิ้นงาน
2

ชิ้นงาน
3

ชิ้นงาน
4

ชิ้นงาน
5

ชิ้นงาน
6

ชิ้นงาน
7

ชิ้นงาน
8

ชิ้นงาน
9

ชิ้นงาน
10

1 54 ดีมาก
2 55 ดีมาก
3 51 ดีมาก
4 64 ดีมาก
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64

ดีมาก

60

ดีมาก

64
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63

ดีมาก
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ดีมาก

61

ดีมาก

62

ดีมาก

61

ดีมาก

60

ดีมาก
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ดีมาก

53

ดีมาก

61

ดีมาก

56

ดีมาก

62

ดีมาก

52

ดีมาก

56

ดีมาก

61

ดีมาก

64

ดีมาก

53

ดีมาก

50

ดีมาก

64
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ดีมาก

55

ดีมาก

53

ดีมาก

52

ดีมาก

56

ดีมาก
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ดีมาก

57

ดีมาก
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ดีมาก
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ดีมาก

60

ดีมาก

64

ดีมาก

51

ดีมาก

64

ดีมาก

59

ดีมาก

5 62 ดีมาก
6 54 ดีมาก
7 53 ดีมาก

61

ดีมาก

64

ดีมาก

60

ดีมาก

63

ดีมาก

60

ดีมาก

51

ดีมาก

50

ดีมาก

60

ดีมาก

61

ดีมาก

58

ดีมาก

58

ดีมาก

53

ดีมาก

64

ดีมาก

62

ดีมาก

58

ดีมาก

49

ดีมาก

54

ดีมาก

60

ดีมาก

49

ดีมาก

62

ดีมาก

62
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63

ดีมาก
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50

ดีมาก

49
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578
3
557
4
606
33 - 48 คะแนน หมายถึง ดี
1 - 16 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

5

592

6

570

7

556

คะแนนรวมของแต่ละกลุ่ม (640 คะแนน)
1
613
2
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
49 - 64 คะแนน หมายถึง ดีมาก
17 - 32 คะแนน หมายถึง พอใช้
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95

จากตารางที่ 2 การประเมินสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยพิ จ ารณาคะแนนจากการใช้ แ บบประเมิ น สมรรถนะเชิ ง ผลิ ต ภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์ ที่ ซึ่ง มี ลั ก ษณะเป็ น แบบประเมิ น ผลงานหรือ ชิ้ น งาน พบว่ า นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม มี
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ที่ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความสามารถด้านความรู้
2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ทักษะคิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะการสร้างและผลิตชิ้นงาน และ
5) มีจิตใจมุ่งมั่นสร้างผลงานใหม่ หลังเรียนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
สาระ
เศรษฐศาสตร์ โดยนักเรียนทั้ง 7 กลุ่ม มีคะแนนชิ้นงานแต่ละชิ้นงานอยู่ระหว่าง 49-64 คะแนน เมื่อ
พิจารณาจากคะแนนรวมกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด คือ กลุ่มที่ 1 ได้ 613 คะแนน รองลงมาคือกลุ่มที่ 4 ได้
606 คะแนน, กลุ่มที่ 5 ได้ 592 คะแนน, กลุ่มที่ 2 ได้ 578 คะแนน, กลุ่มที่ 6 ได้ 570 คะแนนกลุ่มที่
3 ได้ 557 คะแนน และกลุ่ ม ที่ 7 ได้ 556 คะแนน ตามล าดั บ ซึ่ ง สรุ ป ได้ ว่ า นัก เรี ย นสามารถน า
สมรรถนะทั้ง 5 ข้อ มาใช้ในการสร้างผลงานหรือชิ้นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ คะแนนที่
กาหนดอยู่ในระดับดีมาก ดังภาพที่ 3
แผนภูมิแสดงสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษศาสตร์
ข้อที่ 5
ข้อที่ 4
ข้อที่ 3
ข้อที่ 2
ข้อที่ 1
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ภาพที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะเชิ ง ผลิ ต ภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 5
ประกอบ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล
ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีการดาเนินอย่างเป็นระบบ มีการ
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พัฒนาจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี รวม 7 แนวคิด เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) รูปแบบ
การเรียนรู้ผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) 3) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP 4)
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) 5) ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว คอน
สตรั ค ซั่ น นิ ซึ ม (Constructionism) 6) ปรั ช ญาการศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละการผลิ ต ภาพ และ
7) สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่พัฒนาสมรรถนะเชิงผลิต ซึ่งพัฒนานักเรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะและคุณ ลั กษณะของผู้ เรี ยน โดยนักเรียนได้เ รียนรู้ต ามแบบการเรียนรู้ของตนเอง
นักเรียนค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนและลงมือ
ปฏิบัติในสภาพจริง นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดความคิดผลิต
ภาพผลิตเป็นผลงานหรือชิ้นงานได้ด้วยตนเองโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี
ในกระบวนการดาเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้มีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน ด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา และด้านการวัดและการประเมินผล โดยมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางจัดการเรียนรู้ และสะท้อนความคิดจากการปฏิบัติทุกขั้นตอน โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ ก่อนดาเนินการในแต่ละขั้นตอนทาให้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์ และวีล (Joyce & Weil, 2015) ที่กล่าวว่า
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยหัวข้อสาคัญ คือ หลักการ จุดประสงค์ เนื้อหา
กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ และการวัดและประเมินผล หลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จะเป็นตัวชี้นากาหนดจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการในรูปแบบการ
เรียนการสอน ส่วนการวัดและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับแอนเดอสัน (Anderson, 1997) ที่กล่าวว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่หลักการ วัตถุประสงค์ หลักฐานที่แสดงการยอมรับประสิทธิภาพของ
รูปแบบนั้น สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2559) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบสาคัญที่รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จาเป็นต้องประกอบด้วย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักการ
ของรูปแบบการสอนนั้น การจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์กันจะทาให้สามารถนาผู้เรียนไปสู่
เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้จึงสามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาสาระเศรษฐศาสตร์ได้ ส่วนการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะเชิงผลิตภาพไปใช้ครูผู้สอนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
สาระเศรษฐศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ ได้
2. ผลการศึ กษาประสิ ทธิ ผ ลของ ของนั ก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึ กษาปีที่ 3 พบว่ า นั ก เรี ย นมี
สมรรถนะเชิงผลิ ตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ห ลั งเรีย นด้ว ยรูปแบบการจัดการเรีย นรู้ เพื่อส่ ง เสริ ม
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ว ย 5
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมบริบท ทบทวนความรู้ 2) ขั้นปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความรู้ 3) ขั้นเผชิญ
สถานการณ์ เพื่อการประยุ กต์ใช้ 4) ขั้นรวมความคิด ผลิตชิ้นงาน และ 5) ขั้นประเมินผล ชื่นชม
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ชิ้ น งาน เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสมรรถนะนักเรียนเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ หรือความสามารถ
ของนักเรียนในการนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ มาใช้ในการสร้างผลงานหรือชิ้นงานให้ประสบ
ความสาเร็จ โดยให้มีผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับวิภาวรรณ
พินลา และวิภาดา พินลา (2561) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ต้องเน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยการได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดเอง ทาเอง ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหา
ความรู้ สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ (2560)
กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity - Based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งให้
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น สร้างผลงาน (Product) สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ
ได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนและลงมือ ปฏิบัติในสภาพจริง นักเรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดความคิดผลิตภาพผลิตเป็นผลงานหรือชิ้นงานได้
ด้วยตนเอง ที่เป็นดังนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และเชิงผลิตภาพ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับเพียเจต์ (Piaget อ้างถึงใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2552) กล่าวว่า หลักการสาคัญของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสาคัญของ
ความรู้เดิม เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สอดคล้องกับเพเพิร์ท (Papert อ้างถึงใน สหัทยา พล
ปัถพี และมูลนิธิศึกษาพัฒน์, 2550) กล่าวว่าหลักการสาคัญของกระบวนการจัดการเรียนรู้ คือการเปิด
โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ แ สดงความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง และสามารถสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเองได้ และ
สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ (2560) กล่าวว่า หลักการสาคัญของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนและปฏิบัติในสภาพจริง ผู้เรียนสร้างความรู้ นาความรู้
ความคิดไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีผลงานในลักษณะผลผลิตของ
โครงการ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทาให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ สามารถส่ งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ผู้เรียน
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครูสามารถนากระบวนจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้จริง และ
ส่งผลให้นักเรียนจะเกิดสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และ
ด้านคุณลั กษณะสามารถน าไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ แก่ นัก เรียนได้ทั้งระดั บชั้นมัธ ยมศึกษา
ตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สิ่งสาคัญคือส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติในสภาพจริง จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดเชิงผลิต
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ภาพ สามารถน าความรู้ แ ละไปประยุ กต์ ต่อ ยอดความคิ ด ผลิ ตภาพผลิ ต สามารถสร้ า งผลผลิ ตเชิ ง
นวัตกรรม สร้างผลงานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การน ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะเชิ ง ผลิ ต ภาพสาระ
เศรษฐศาสตร์ ไ ปใช้ ค รู ผู้ ส อนควรจั ด เตรี ย มเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น ต่ า งๆ ให้ พ ร้ อ ม ได้ แ ก่ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งความพร้อมของผู้สอนเองในบทบาทของ
การเป็นสนับสนุนและผู้ให้คาปรึกแก่นักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบประเมินสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์นั้น ครูจาเป็นต้องมีการดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะความแตกต่างของนักเรียนและนาข้อมูลสารสนเทศมา
พัฒนาสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนรายบุคคลต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ ที่จะช่วยพัฒนาสมรรถนะหรือทักษะด้านอื่นๆที่จาเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะ
เชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ เช่น ทักษะการสร้างนวัตกรรม ทักษะการรู้คิด เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพ
สาระเศรษฐศาสตร์ในลักษณะอื่นๆ เช่น การเรียนแบบบูรณาการ การเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
การเรียนรู้ในบริบทจริง เป็ นต้น เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของ
นักเรียนในระดับอื่นหรือในรายวิชาอื่นๆ
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การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
THE TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD (TPR) TO IMPROVE VIETNAMSES
LISTENING ABILITIES GOR GRADE 1 STUDENTS SATIT SCHOOL UNDER RAJABHAT
UNIVERSITY
แถ่ง เหงียน ถิ ทู1 ฐิติพร พิชญกุล2 และกันต์ฤทัย คลังพหล3
Thanh Nguyen Thi Thu1, Thitiporn Pichayakul2, and Kanreutai Klangphahol 3
1,2,3

สังกัด หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษา
เวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กับ
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 2) ศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวน 30
คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นผู้วิจัยจะใช้การเลือกตัวอย่างแบบสมัครใจ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
ฟังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) 2) แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 3) แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านการฟังภาษาเวียดนาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียวแบบวัด
ซ้า ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 38.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45
คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีพัฒนาการความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม
สูงขึ้นเป็นลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้าน
การฟังภาษาเวียดนามเรียงตามลาดับดังนี้ 3.27 5.17 6.67 8.00 9.07 10.13 10.97 11.63
คาสาคัญ : การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนาม
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to compare Vietnamese listening
abilities of grade 1 students after studying with total physical response method (TPR),
with a criterion of 50% 2) to study the development of Vietnamese listening abilities
of grade 1 students using the total physical response (TPR). The samples used in this
research consisted of 30 grade 1 students in the second semester, academic year 2019,
at The Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal
Patronage Satit. Purposive Selection was used to divide students into an experimental
group. Then, the researcher will use the voluntary sampling selection. The instruments
used in this research were consisted of 1) lesson plans Vietnamese for the
development of listening abilities of 1 Graders by Using total physical response (TPR)
2) Vietnamese listening comprehension test (Posttest) with a reliability of 0.87 (Posttest)
3) Observation form for listening behavior in Vietnamese with a reliability of 0.80. The
statistics used to analyze the data were mean, percentage and standard deviation, ttest for one sample and One-way repeated measure ANOVA. The results were as
follows: 1) Students have a score in Vietnamese listening ability after using The Total
Physical Response Method (TPR) with an average of 38.30 points out of a full score of
45 points, which is significantly higher than the criterion of 50 percent of full marks at
the .05 level of statistical significance. 2) Vietnamese listening abilities during the
experiment of grade 1 students was developed at the .05 level of statistical significance
with average value of Vietnamese listening abilities respectively are 3.27, 5.17, 6.67,
8.00, 9.07, 10.13, 10.97, 11.63
Keywords: The Total Physical Response Method (TPR), Vietnamese Listening Abilities,
Vietnamese
บทนา
ในปัจจุบัน ความต้องการทางด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมี
ความสาคัญยิ่งขึ้น ดังนั้นภาษาเวียดนามก็เริ่มมีบทบาทสาคัญในประชาคมอาเซียนเช่นกัน เนื่องจากว่า
ในกลุ่มอาเซียนประเทศเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติอย่างสูง
เพราะนอกจากที่มีค่าแรงต่าแล้ว เวียดนามยังเป็นประเทศที่มีกาลังการซื้อสินค้าสูงและมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลไทยควรสนับสนุนให้ประชากรไทยทุกระดับได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษา
เวีย ดนามและภาษาของประเทศสมาชิคในอาเซียนอี กด้ว ย เนื่อ งจากบุคคลที่มีทัก ษะด้า นภาษา
เวียดนามหรือภาษาอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนเป็นบุคคลที่บริษัทระหว่างประเทศต้องการเป็นอย่างมาก
ในงานวิจั ยการเรีย นการสอนภาษาเวียดนามที่ประเทศไทยแสดงให้ เห็ นว่า ในปัจจุบัน
สถานศึกษาในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามให้กับนักเรียนที่สนใจยังมี
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จานวนน้อย โดยในจานวนนี้ยังไม่มีหลักสูตรที่สมบูรณ์ ทาให้การเรียนการสอนภาษาเวียดนามเป็นไป
อย่างลาบากมาก ทั้งในแง่ผู้สอนและผู้เรียน (เวือง ถิ แหล่ง, Vuong Thi Lanh, 2559) นอกจากนั้น
ผู้เรียนจานวนมากไม่สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนยังเน้นการสอนแบบเดิม ไม่มี
ความหลากหลายเพื่อดึงดูดผู้เรียน ทาให้นักเรียนไม่สามารถจดจาภาษาได้นานและเบื่อหน่ายกับการ
เรียน (เฉิ่น ถิ กวุ่นห์ ชาง, Tran Thi Quynh Trang, 2557)
จากเหตุผ ลดังกล่าว จึ งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษา
เวียดนามของนักเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนในการเรียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษา
เวียดนาม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ้งขึ้น โดยการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) เป็นวิธีการสอน
ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงโดย อัชเซอร์ (Asher) นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ชาวอเมริกัน เป็นวิธีการ
สอนที่ใช้แนวทางธรรมชาติในการรับรู้ ภาษา โดยเริ่มจากการให้ความสาคัญกับการฟัง เพราะการฟัง
เป็นสิ่งสาคัญทาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจภาษา ทั้งเสียง สาเนียง การแสดงท่าทาง อีกทั้งเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยประสบการณ์จริง นักเรียนได้เล่น ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้เรียนรู้
อย่างอิสระ ไม่รู้สึกว่าตนเองต้องปฏิบัติตนให้เรียบร้อยหรืออยู่ในกฎระเบียบขณะเรียน ดังนั้นผู้เรียนจึง
สามารถพัฒนาความสามารถด้านการฟัง สามารถจดจาคาศัพท์จากการจดจาท่าทาง (Munoz &
Forero, 2011) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนและนาสู่บทเรียน
ผู้ส อนนาสู่บ ทเรีย นด้วยการเปิดวิดีโ อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การละเล่ นพื้นบ้าน เทศกาลของ
ประเทศเวียดนามเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่ มเติมเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม จากนั้นทบทวนคาหรือ
ประโยคคาสั่งเดิมที่เรียนไปแล้ว และบอกจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ ผู้สอนสาธิต
ด้วยการออกคาหรือประโยคคาสั่งพร้อมแสดงท่าทางประกอบ ให้ผู้เรียนฟังและปฏิบัติตาม เมื่อผู้สอน
สังเกตว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจคาหรือประโยคคาสั่งและสามารถแสดงท่าทางประกอบได้ ครูเริ่มให้
ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ สอนเป็นแบบอย่าง ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบการปฏิบัติและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ผู้เรียนสามารถฟังคาหรือประโยคคาสั่งที่ เป็นภาษาเวียดนาม พร้อมตอบสนองด้วยท่าทาง
โดยใช้ภาพ สิ่งของ ร่างกาย เล่าเรื่อง เพลงหรือเกม ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้
อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง แสดงว่าผู้เรียนเข้าใจคาหรือประโยคคาสั่งที่เป็นภาษาเวียดนาม ผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการแสดงคาพูดชมเชยเมื่อผู้ เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง และให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนที่
ไม่เข้าใจและไม่สามารถปฏิบัติได้ และขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยการทบทวนคาหรือประโยคคาสั่งภาษาเวียดนามพร้อมแสดงท่าทาง
ประกอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถฟังภาษาเวียดนามได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรี ย บเทีย บคะแนนความสามารถด้านการฟั งภาษาเวียดนามของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการความสามารถด้ า นการฟั ง ภาษาเวี ย ดนามของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทาง (TPR)

ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในภาคการเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 3,709 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน
1 ห้องเรีย น จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยทาง
โรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
เล็งเห็นความสาคัญของการใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล จึงได้ให้ความร่วมมือแก่ผู้วิจัยในการดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จากนั้นผู้วิจัยจะใช้การเลือกตัวอย่างแบบสมัครใจ (Volunteer sampling) ด้วยการให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้สมัครใจในการเรียนภาษาเวียดนาม ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) และเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนและสมัครเรียนวิชาภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3. ผู้วิจัยตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเรียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนวิชา
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
1. ผู้ที่ไม่สามารถร่วมโครงการวิจัยได้ตลอดโครงการวิจัย
2. กลุ่มตัวอย่างถอนตัวออกจากการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ คือ การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการฟัง 2) แบบทดสอบความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม (Posttest) ซึ่งมี
ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.77 ค่าอานาจจาแนก (D) อยู่ระหว่าง 0.40-0.78 และค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.87 3) แบบสั งเกตพฤติกรรมด้านการฟังภาษาเวียดนามของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ซึ่ง มีค่าความยาก
ง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.54 ค่าอานาจจาแนก (D) อยู่ระหว่าง 0.54-0.74 และค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.80
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi Experimental Research) ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ The
Equivalent Time Samples Design โดยทาการสั งเกตพฤติกรรมด้านการฟังภาษาเวียดนามของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) เป็นระยะๆ แบบกลุ่มเดียววัดหลายครั้งใน
เวลาเท่าๆ กัน เพื่อศึกษาพัฒนาการของกลุ่มทดลอง ดังภาพที่ 2 ดังนี้
กลุ่มทดลอง

𝑋𝑂1

𝑋𝑂2

𝑋𝑂3

𝑋𝑂4

𝑋𝑂5

𝑋𝑂6

𝑋𝑂7

𝑋𝑂8

ภาพที่ 2 แบบแผนการวิจัยแบบ The Equivalent Time Samples Design
X

แทน การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
𝑂1 - 𝑂8
แทน การสังเกตพฤติกรรมด้านการฟังภาษาเวียดนาม
และแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Posttest Only Design คือมีกลุ่มตัวอย่างเพียง
กลุ่มเดียว และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง จากแบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง
ภาษาเวียดนาม (Posttest) ดังภาพที่ 3 ดังนี้
กลุ่มทดลอง

X

𝑂9

ภาพที่ 3 แผนแบบการวิจัยแบบ One group posttest only design
X
𝑂9

แทน การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
แทน การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้รฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 เปรียบเทียบคะแนนสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 หลังได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดย
การทดสอบค่าที (t-test for one sample)
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2.2 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนของนักเรียน โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้า (One-way repeated measure ANOVA) (กัลยา
วานิชย์บัญชา, 2553)
ผลการวิจัย
1. เพื่อ เปรีย บเทีย บคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม โดยการทดสอบค่าที (t-test for one sample)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กับเกณฑ์ร้อยละ
50 ของคะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
เกณฑ์ร้อยละ 50
ความสามารถด้าน ของคะแนนเต็ม
การฟังภาษา
22.5
เวียดนาม
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean

S.D

df

t

Sig.

38.30

2.35

29

89.23*

.000

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม หลั ง
ได้รั บ การจั ดการเรี ย นรู้ แบบตอบสนองด้ว ยท่าทาง (TPR) มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 38.30 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 45 คะแนน ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการความสามารถด้ า นการฟั ง ภาษาเวี ย ดนามของนั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้า (One-way repeated Measure ANOVA)
ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า ต่าสุ ด และค่าสู งสุ ดของคะแนน
ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามระหว่างเรียนโดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
(TPR) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครั้งที่
ครั้ง 1
ครั้งที่ 2

คะแนนเต็ม
12
12

Mean
3.27
5.17

S.D.
0.95
0.91

ครั้งที่ 3

12

6.67

0.71

ครั้งที่ 4

12

8.00

0.64

ครั้งที่ 5

12

9.07

0.58

ครั้งที่ 6

12

10.13

0.57
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ครั้งที่ 7

12

10.97

0.67

ครั้งที่ 8

12

11.63

0.56

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามระหว่างการทดลอง
โดยใช้ ก ารสอนแบบตอบสนองด้ ว ยท่ า ทาง (TPR) ครั้ ง ที่ 8 มี ค ะแนนมากที่ สุ ด (M = 11.63,
S.D = 0.56) รองลงมาคื อ ครั้ ง ที่ 7 (M = 10.97, S.D = 0.67) ครั้ ง ที่ 6 (M = 10.13, S.D = 0.57)
ค รั้ ง ที่ 5 (M = 9.07, S.D = 0.58) ค รั้ ง ที่ 4 (M = 8.00, S.D = 0.64) ค รั้ ง ที่ 3 (M = 6.67,
S.D = 0.71) ครั้ งที่ 2 (M = 5.17, S.D = 0.91) ตามล าดับ ส่ ว นคะแนนความสามารถด้ านการฟั ง
ภาษาเวียดนามระหว่างเรียนโดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือครั้งที่ 1 (M = 3.27, S.D = 0.95
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการรายคู่ของความสามารถด้านการฟัง
ภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)
ความสามารถ
ด้านการฟัง

ครั้งที่ 1
̅=3.12)
(X

ครั้งที่ 2
̅=5.12)
(X

ครั้งที่ 3
̅=6.67)
(X

ครั้งที่ 4
̅=8.00)
(X

ครั้งที่ 5
̅=9.07)
(X

ครั้งที่ 6
̅=10.13)
(X

ครั้งที่ 7
̅=10.97)
(X

ครั้งที่ 1
(𝑋̅=3.12)

-

ครั้งที่ 2
(𝑋̅=5.12)

2.000*

-

ครั้งที่ 3
(𝑋̅=6.67)

3.500*

1.500*

-

ครั้งที่ 4
(𝑋̅=8.00)

4.833*

2.833*

1.333*

-

ครั้งที่ 5
(𝑋̅=9.07)

5.900*

3.900*

2.400*

1.067*

-

ครั้งที่ 6
(𝑋̅=10.13)

6.967*

4.967*

3.467*

2.133*

1.067*

-

ครั้งที่ 7
(𝑋̅=10.97)

7.800*

5.800*

4.300*

2.967*

1.900*

.833*

-

ครั้งที่ 8
(𝑋̅=11.63)

8.467*

6.467*

4.967*

3.633*

2.567*

1.500*

.667*

ครั้งที่ 8
̅=11.63)
(X

-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม จานวน 28 คู่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู่ ทั้งนี้ในแต่ละคู่มีค่าเฉลี่ยของความสามารถด้าน
การฟังภาษาเวียดนามเพิ่มขึ้นทุกคู่
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พัฒนาการความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม
14
12
10
8
6
4
2
0
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ภาพที่ 4 พัฒนาการของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของกลุ่มทดลอง
ระหว่างการทดลองโดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) จานวน 8 ครั้ง
จากภาพที่ 4 พบว่า ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามระหว่างเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการที่สูงขึ้นเป็นลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามเรียงตามลาดับดังนี้ 3.27, 5.17, 6.67, 8.00,
9.07, 10.13, 10.97, 11.63
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 38.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสัญคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีพัฒนาการความสามารถ
ด้านการฟังภาษาเวียดนามสูงขึ้นเป็นลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามเรียงตามลาดับดังนี้ 3.27, 5.17, 6.67, 8.00, 9.07,
10.13, 10.97, 11.63
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนาม หลั งได้รับการสอนแบบ
ตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 38.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ซึ่งเป็นการฝึกทักษะทางภาษาโดยเริ่มต้นจากการฟัง
ก่อนพูด โดยครูให้ผู้เรียนได้ฟังคาพูดในภาษาใหม่ทีละน้อยและซ้าๆ แล้วแสดงออกมาเป็นคาพูดพร้อม
แสดงท่าทางประกอบ และเมื่อผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจคาศัพท์ที่เรียนแล้วครูจึงจะสอนคาใหม่ๆ
ต่อไป และสอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ สก๊อต และ อี จีเบอร์ Scott & Ytreberg (1990) ที่กล่ าวว่ า
ความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจากการขยับมือ ตา หู และส่วนอื่นๆ ของร่างกายของพวก
เขาตลอดเวลา หรือกล่าวได้ว่า การที่นักเรียนฟังแล้วปฏิบัติท่าทาง สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
ภาษาได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ คราแซน (Krashen, 1983) ที่กล่าว่า ความสามารถใน
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การฟังที่ดี เป็นสิ่งที่สาคัญก่อนที่จะนาไปสู่ความสามารถในการพูดได้ สาหรับการสื่อความหมายการ
ฟังออกมาเป็นการพูด เมื่อผ่านการสื่อด้วยภาษากาย ภาษาท่าทางแล้ว ผู้ฟังจึงค่อยๆ สื่อออกมาเป็น
คาพูดสั้นๆ ก่อน แล้วพัฒนาเป็นประโยคสั้นไปสู่ ประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติการทางภาษาโดย
ใช้ท่าทางให้มากที่สุดและช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน โดยผู้เรียนไม่ถูกบังคับให้พูดจนกว่าจะ
พร้อม ระยะเวลาที่ผู้เรียนยังไม่พร้อมนั้น แสดงว่าผู้เรียนกาลังอยู่ในระว่างพัฒนาการที่เรียกว่า ระยะ
แห่งความเงียบ (Silent Peirod) หรือที่นักการศึกษาหลายท่านเรียกว่า ระยะแห่ง การรอ (Waiting
Period) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา แซ่ตั้ง (2557) ที่ได้ศึกษาความสามารถด้านการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พบว่ า ความสามารถด้ า นการฟัง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษของนัก เรี ย นหลั ง เรี ยนโดยใช้ วิ ธี ส อน
ตอบสนองด้วยท่าทางมีความสัมพันธ์กันระดับมากในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนตอบสนองด้วยท่าทางมีความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ วิ ธี ส อนตอบสนองด้ ว ยท่ าทางในภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร พละโชติ (2561) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง พบว่า
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรี ย น อย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 และความสามารถในการพู ดภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) มีพัฒนาการความสามารถ
ด้านการฟังภาษาเวียดนามสูงขึ้นเป็นลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามเรียงตามลาดับดังนี้ 3.27, 5.17, 6.67, 8.00, 9.07,
10.13, 10.97, 11.63 ทั้งนี้เนื่องมาจาก วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) เป็นวิธีการสอน
ที่ใช้แนวทางธรรมชาติในการรับรู้ภาษา โดยเริ่มจากการให้ความสาคัญกับการฟัง เพราะการฟังเป็นสิ่ง
สาคัญทาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจภาษา ทั้งเสียง สาเนียง การแสดงท่าทาง สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ อัชเซอร์ (Asher, 1979) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนที่จะให้ผลดี ควรพิจารณาขั้นตอนการเรียน
ภาษาโดยธรรมชาติ โดยเริ่มจากให้ความสาคัญของการฟังและความเข้าใจเป็นหลักก่อนที่จะมุ่งไปสู่
ทักษะอื่นๆ การฝึกฟังมากๆ จะทาให้เกิดความชานาญในการฟัง การออกเสียง และสาเนียงที่ชัดเจน
ถูกต้อง การที่ผู้เรียนได้ยินตัวเองออกเสียงไม่ถูกต้องในขั้ นแรกๆ นั้น อาจทาให้เกิดความสับสนในการ
แยกเสียงและการจาเสียงที่ถูกต้อง ถ้าให้ผู้เรียนฝึกพูดทันทีที่เริ่มเรียน จะทาให้ความผิดพลาดมีมาก
และเป็ น สิ่ ง ขั ดขวางทางการเรี ย นรู้ อี ก ด้ ว ย แต่ ถ้ า ให้ นัก เรี ย นฝึ ก การฟั ง ก่ อ นการพูด ผู้ เ รี ย นจะมี
ประสบการณ์ในการเรียนภาษาที่ดี สามารถโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจในการเรียนรู้
ภาษาอีกด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ มูโนและฟอเรโร (Munoz & Forero, 2011) กล่าวว่า
วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยประสบการณ์
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จริง นักเรียนได้เล่น ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้เรียนรู้อย่างอิสระ ไม่รู้สึกว่าตนเองต้องปฏิบัติตนให้
เรียบร้อยหรืออยู่ในกฎระเบียบขณะเรียน ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถพัฒนาความสามารถด้านการฟัง
สามารถจดจาคาศัพท์จากการจดจาท่าทาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภราภรณ์ วงศ์ชัยวาลย์
(2559) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ และความสามารถด้ า นการฟั ง
ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (The Total Physical Response: TPR)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสบพลึง จังหวัดลาปาง พบว่า นักเรียนมีความรู้ด้าน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษและมีความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษสูงขึ้น หลังจากการเรียนรู้โดยวิธีการ
สอนแบบตอบสนองด้ว ยท่าทาง และนักเรียนมีความพึ งพอใจต่อกิจ กรรมการพัฒ นาความรู้ด้า น
คาศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทาง อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพินดา คาเสน (2560) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรูปแบบการสอนแบบ
(TPR) พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค่ า 89.75/75.05 เป็ น ไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 75/75 ผลการพัฒนาการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้สอนต้องศึกษาทฤษฎี หลักการและความสาคัญของการสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทาง (TPR) ให้ชัดเจนก่อนนาไปใช้
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม ควรใช้กิจกรรมที่หลากหลายให้
นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งเป็นรายบุคคล เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) กับผูเรียนที่
มีระดับอายุแตกต่างกันเพื่อศึกษาวาระดับอายุใดมีการพัฒนาการฟัง ได้มากกว่ากัน
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ที่มีต่อผู้เรียนใน
ด้านความคงทนในการจดจาคาศัพท์
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 26 คน โดยใช้แบบแผนการ
วิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design)
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
อิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรี ยนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ระดับปริญญาตรีมีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ มีทักษะการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการเรียนรู้
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the effects of using Problem-Based
Learning Instructional Model which Focus on Study skills to Promote Problem Solving skills
and Learning Management skills for Student Teachers. The study samples consisted of 26
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student teachers in English major who studied for faculty of education, Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the royal patronage. The research was a one group pretestposttest design. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, and ttest dependent. The results showed that, the students who studied with the instructional
model had the problem solving skills of posttest higher than pretest with statistical
significance at the level of .05 and had the learning management skills of posttest higher
than pretest with statistical significance at the level of .05.
Keywords: Problem-based Learning, Problem Solving Skills, Learning Management Skills
บทนา
ปัจจุบันการศึกษาไทยมิได้มุ่งหวังเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เพียงอย่างเดียว ยังมุ่งหวัง
ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ โดยให้รู้จักใช้เทคนิคและวิธีการในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลาย
ด้วยสติ อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ตลอดจนการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ส ามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์พร้อมในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง มีทักษะและความรู้รอบด้าน รู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้รอบตัว โดยครู
ทาหน้ าที่เป็ น ผู้ อานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ
โดยเฉพาะผ่านทางเทคโนโลยี (Technology) นาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย โดยครูจะฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และเป็นผู้อานวยความสะดวก
(Facilitator) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นับว่าเป็นความท้าทายต่อการจัดการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ครูจะ
ออกแบบบทเรียนอย่างไรเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถทาหน้าที่เป็นผู้นานักเรียน
เดินทางไปสู่โลกของการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจากัดได้
ด้วยเหตุนี้ในระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้พร้อมด้วยศักยภาพ ซึ่งถือว่าเป็นการจัด
การศึกษาในระดับที่สาคัญ เนื่องจากเป็นระดับที่เตรียมบุคคลเข้าสู่ การประกอบอาชีพ การดารงชีวิต
เตรียมพร้อมเพื่อการเผชิญสถานการณ์จริง ดังนั้นการจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้นับว่า
บรรลุเป้าหมายในเบื้องต้น แต่ถ้าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขถือว่าบรรลุเป้าหมายใน
ระดับดีเยี่ยมซึ่งการบรรลุเป้าหมายนี้จะสะท้อนคุณภาพตั้งแต่คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตร และปฏิรูปวิธีการ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในปัจจุบันไปสู่
อนาคต โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานโดยสามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเองและช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556)
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ปัจจุบันการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศได้ยึดตามแนวทางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยแผนดังกล่ า วเป็ นแผนเชิง รุก ที่มองไปข้า งหน้าชี้ นาทิศทางและ
เป้ าหมายการพั ฒ นาอุ ดมศึกษาของประเทศในระยะยาว โดยมุ่ งเน้น การผลิ ตบัณฑิต ให้ มีคุณ ภาพ มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคมมีทักษะการสื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถคิด
แก้ปัญหา โดยอาศัยพื้นฐานของเหตุและผล และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้
ความสาคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามตารา
(Content) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็น
ในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ได้มุ่งหวังเพื่อการสอบเท่านั้น เป้าหมายที่
สาคัญคือ สอนอย่างไร จัดกิจกรรมอย่างไร ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ค้นหาคาตอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) นับว่าเป็นการเรียนรู้
อีกวิธีหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
(Experiential learning) โดยเริ่มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิด และ
การสะท้อนกลับ (Reflection) นาไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อันจะนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
ต่อไป ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะใช้ปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้ และ
วิธีการให้ได้มาซึ่งคาตอบนั้น ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้แ บบกระบวนการลงมือกระทา
(Active Process) โดยผู้ เ รี ย นจะเป็น คนสร้ า งความรู้ ต่า ง ๆ ขึ้ นมาเอง โดยใช้ ป ระสบการณ์ เ ดิ ม และ
ประสบการณ์ใหม่ ผสมผสานความรู้เข้าด้วยกันและนามาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการสร้างแนวคิด
วิ ธี ก าร หรื อ ความรู้ ใ หม่ ๆ ที่ จ ะน ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หา อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการที่
ผสมผสานเนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้
นอกเหนือจากการมีองค์ความรู้ในศาสตร์ในสาขาวิชาชีพแล้ว การเพิ่มพูนทักษะการเรียนและ
ความสามารถในการจัดการกับ ตนเองได้นับ เป็นเรื่องที่สาคัญ การมีทักษะที่สามารถช่วยในการบริหาร
จัดการตนเองจึงมีความจาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะต้องมีการวางแผนการเรียน เรียนอย่างไร
บริหารจัดการตนเองอย่างไร ที่ จะส่งผลให้เรียนแล้วประสบความสาเร็จด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองสู งขึ้น นั กศึกษาต้องมีความมุมานะ เพียรพยายามในการเรียน และรู้จักแสวงหาความรู้ทั้งใน
รายวิชาทั้งในวิชาชีพ และยังรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย การมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลหลากหลายสถานะซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา หากนักศึกษาสามารถวางรูปแบบการบริหาร
จัดการในชีวิตได้อย่างเป็นระบบ นักศึกษาก็จะสามารถบริหารจัดการตนเอง ลดความกังวล และยังลด
ความเสี่ยงของการออกจากการเรียน
การมีทักษะการเรียนควบคู่ไปด้วยนั้นจะช่วยให้นักศึกษา สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีสติ
และรู้เท่าทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาวิชาชีพครูที่ต้องทาหน้าที่ไม่เพียงแต่ภ าระงานสอนเท่านั้น ยังมี
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หน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ต้องดูแลรับผิดชอบนักเรียน รวมถึงการปรับตัวให้ทางานร่วมกับผู้อื่น หาก
นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะการแก้ปัญหาและมีทักษะการเรียนที่ดีควบคู่กันไปจะช่วยให้นักศึกษา
มีความมั่นใจในการบริหารจัดการตนเอง และสามารถใช้ชีวิตคู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา เรียนรู้ที่จะ
จัดการกับปัญหาและอยู่กับปัญหาได้อย่างมีความสุข จากความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ทาการวิจัยเพื่อ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญ
หากนักศึกษาได้รับการส่งเสริมที่ดีและเหมาะสมแล้วนั้นจะสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็ นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สามารถบริหารจัดการตนเองทั้งในเรื่องเรียน ทักษะทางวิชาชีพและเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหา
และอยู่กับปัญหาได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู
กรอบแนวคิด
การวิจัยศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะ
การเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้น
ทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหา และทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู

ตัวแปรตาม
1. ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู
ระดับปริญญาตรี
2. ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู

วิธีการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดลักษณะสาคัญของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาในคณะครุศาสตร์/ คณะศึกษาศาสตร์
2. ใช้รูปแบบในรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติวิชาที่เกี่ยวกับ การสอน การจัดการ
เรียนรู้ หรือการจัดการชั้นเรียน เช่น รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกที่เป็นด้านการสอน
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หรือด้านพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบนี้ไม่ใช้กับรายวิชาที่เป็นเนื้อหาโดยไม่มีด้านการ
สอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่เน้นทักษะการเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และ 4) แบบ
วัดทักษะการจัดการชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1) คู่มื อประกอบรู ป แบบการจั ดการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ปัญ หาที่เ น้น ทักษะการเรี ยน ที่ผ่ านการ
ตรวจสอบรูปแบบ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ จานวน 8 แผนฯ โดยจัดกิจกรรมแผนละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง
3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา จานวน 5 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน โดยแบบวัดทักษะการ
แก้ปัญหาเป็นแบบวัดที่กาหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ให้
นักศึกษาเป็นผู้กาหนดปัญหาและแสดงวิธีการจัดการปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้น การทาความเข้าใจกับปั ญหา, ขั้น การวิเคราะห์ ปัญหา, ขั้น การค้นหาทางเลื อก หรือวิธีการในการ
แก้ปัญหา, ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา, ขั้นการแก้ปัญหาและตรวจสอบ
วิธีการแก้ปัญหา, และขั้นการประเมินวิธีการแก้ปัญหา
4) แบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ จานวน 3 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน โดยแบบวัดทักษะ
การจัดการเรียนรู้เป็นแบบวัดที่ กาหนดให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถจัดการปัญหา
ตามสถานการณ์ที่กาหนด โดยกิจ กรรมนั้นต้องครอบคลุ มหั ว ข้อที่กาหนดให้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัว ชี้วัด , จุดประสงค์การเรียนรู้ , เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ,
กิจกรรมการเรียนรู้, และการวัดผลและประเมินผล
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองในปีการศึกษา 2562 โดยในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน โดยผู้วิจัยได้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
1) ทาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถึงคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขออนุญาต
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี
2) ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการเรียน รวมถึงบทบาทของนักศึกษา
และผู้สอนในการเรียนและทากิจกรรม
3) ดาเนิ นการทดสอบก่อนเรีย นโดยใช้ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและแบบวัดทักษะการ
จัดการเรียนรู้
4) ดาเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนเองครั้งละ 3 ชั่วโมง จานวน 8 ครั้งรวมใช้
ระยะเวลาทั้งสิ้นในการสอน 24 ชั่วโมง
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5) ดาเนินการทดสอบหลังเรียน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว
6) ตรวจผลการจัดการเรียนรู้จากแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและแบบวัดทักษะการจัดการ
เรียนรู้ทั้งแบบวัดก่อนเรียน และแบบวัดหลังเรียน และนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ วิจัยวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
แก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) 2) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ทดสอบความ
แตกต่างเพื่อหาค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบโดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t-test dependent)
ผลการวิจัย
1. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D.
t
Sig.
X
คะแนนก่อนเรียน 26
10.03
2.04
33.522
.000
คะแนนหลังเรียน 26
21.53
2.28
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่าทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะการแก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
2. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D.
t
Sig.
X
คะแนนก่อนเรียน 26
8.26
2.63
37.520
.000
คะแนนหลังเรียน 26
21.15
2.27
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่าทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้หลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชี พครู มีทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
จัดการเรี ย นรู้ตามรู ปแบบการจั ดการเรียนรู้ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นสามารถส่ งเสริมให้ นักศึกษามีทักษะการ
แก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่
บูรณาการระหว่างการใช้ปั ญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนที่ช่ว ยให้นักศึกษาได้มีการเตรียมพร้อม
ตนเองก่อนเรียนทาให้นักศึกษาสามารถปรับตัว วางแผนและกาหนดเป้าหมายของการเรียนได้ และการ
เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาต่างๆ ยังช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดย
อาศัยบันทึกการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ทาในแต่ละครั้งของการเรียนเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการต่อยอด
ศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งยังได้กระบวนการกลุ่มที่มีเพื่อนช่วยเพื่อนระดมสมอง ทาให้นักศึ กษาสามารถพัฒนา
ตนเอง และปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้เข้าถึงปัญหา และสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ตามสาขาวิชาที่เป็นวิชาชีพของนักศึกษา ผู้สอนได้
จัดสถานการณ์ปัญหาเพื่อทาการประเมินทักษะการแก้ปัญหา เพื่อตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาของ
นั ก ศึ ก ษาหลั ง จากผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค ากล่ า วของ Christine H.
McGuire (1980) ที่ได้กล่าวถึงการประเมินทักษะการแก้ปัญหาว่า การประเมินทักษะการแก้ปัญหาทาได้ดี
ที่สุดโดยกาหนดให้บุคคลอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและสังเกตการปฏิบัติงานของเขา การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยทั้งในด้านการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา การทางาน และสามารถนาไปปรับใช้ทั้งในการเรียนและในชีวิตจริงได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากนักศึกษามีทักษะทางการเรียนที่ดี รู้จักวางแผนการเรียน สามารถบริหารจัดการตนเองในการ
เรียน สร้างทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อการเรียน หรือการทางานจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประสบ
ความสาเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชยมน บุญลักษณ์ และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
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การเรียน/ทักษะการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
และพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาจะส่งผลให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
2. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับรายวิชาที่มีธรรมชาติวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอน การ
จัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ในกิจกรรมการเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้
พื้นฐานของการสอนตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนและการจัดการชั้นเรียน รูปแบบและวิธีการ
สอนที่หลากหลาย การพัฒนาและการจัดหาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ ความรู้ที่
จาเป็ นเกี่ย วกับหลักสูตร และการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เป็น
สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในห้องเรียน และเกิดขึ้นกับการเรียนการสอน ในกระบวนการของการ
จัดกิจกรรมตามรูปแบบนักศึกษาจะได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าหาวิธีใน
การจัดการปัญหา อย่างมีระบบแบบแผน ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาที่เน้นทักษะการเรียน และ
เมื่อนักศึกษาเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเข้าใจแล้วนักศึกษาจะสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ผู้สอนได้ผู้สอนได้จัดสถานการณ์ปัญหาเพื่อทาการประเมิน ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถจัดการปัญหาตามสถานการณ์ที่กาหนด
โดยแสดงหัวข้อของ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด , จุดประสงค์การเรียนรู้ , เนื้อหา
สาระ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้, และการวัดผลและประเมินผล ที่ชัดเจนสอดคล้อง
กัน เพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ศาสตร์และสาขาวิชาของตนเองได้
ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน บทบาท
ของผู้สอนที่เคยเป็นผู้บรรยาย หรือนากิจกรรมต้องปรับเป็นผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้เรียน คอยให้คา
ชี้แนะ ผู้สอนจะเป็นผู้จัดประสบการณ์ เตรียมสถานการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนมีวิธีการ
เรียนที่ถูกต้องและเสริมสร้างความคิดในระดับสูง เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างบทเรียนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เป็นแนวคิดสาคัญของปัญหานั้นๆ จนสามารถระบุปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน
2. กระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียน เป็นกระบวนการเรียนที่ต้อง
อาศัยแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งหนังสือ ตารา และการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนควรตรวจสอบ หรือจัดเตรียมสื่อ สิ่งอานวยความ
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สะดวกให้ เ พี ย งพอและตอบสนองต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี
ประสิทธิภาพตามที่กาหนดไว้
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการจัดการเรีย นรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขั้นตอนในการจัดกิจกรรมมี
จุดเด่นที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเตรียมพร้อมที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นลาดับ จึงเป็นแนวทางที่ดีที่จะประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
นี้ในรายวิชาอื่นที่มีธรรมชาติวิชาเกี่ยวกับการสอน การจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนต่อไป
เอกสารอ้างอิง
ชยมน บุญลักษณ์ และคณะ. (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนใน
ระดั บ อุด มศึ กษา. การประชุ มวิ ช าการระดั บ นานาชาติ , เครื อ ข่า ยวิ จัย สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา
ประจาปี 2555.
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2556). แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Christine H. McGuire. (1980) Assessment of Problem-Solving Skills, 1, Medical Teacher, 2:2,
74-79.
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การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
THE DEVELOPMENT OF EXECUTIVE FUNCTIONS ON YOUNG CHILDREN LEARNING
THROUGH THE EXPERIENCE OF SUFFICIENCY ECONOMY APPROACH COOKING
ACTIVITIES.
อภิญญา อ่อนโว1 ฐิติพร พิชญกุล2 กันต์ฤทัย คลังพหล3
Apinya Onwo1, Thitiporn Pichayakul2, and Kanreutai Klangphahol3
1,2,3

สังกัด หลักสูตรหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ จั ด การชี วิ ต สู่
ความสาเร็จของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ
ระหว่าง 5-6 ปี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาล
เขาฉกรรจ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน จานวน 30 คน เพื่อรับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแบบประเมินทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็กปฐมวัย ที่มีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ
0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้า ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพัฒนาการทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตที่สาเร็จสูงขึ้นเป็นลาดับ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตที่สาเร็จ
เรียงตามลาดับดังนี้ 31.73 36.93 41.40 44.90 49.50 52.40 56.70 58.70
คาสาคัญ: การประกอบอาหาร เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตที่สาเร็จจานวน
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the development of young children
executive functions under the experience of sufficiency economy approach cooking
activities. The samplings consisted of 30 kindergarten students at Anubankhaochakun
School under Sa Kaeo Primary Educational Service Area Office 1, in second semester
of 2019 academic year aged between 5 – 6 years old, and were selected by multi stage
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cluster random sampling method. The experience of sufficiency economy approach
cooking activities was administered within 8 weeks (3 days per week and 30 minutes
per day). The research instrument included lesson plans of the experience of
sufficiency economy approach cooking activities and executive functions evaluation
form with reliability of 0.86. The statistics used to analyze the data were mean,
percentage and standard deviation and repeated measure one way ANOVA. The
findings were as follows: executive functions after treated with the experience of
sufficiency economy approach cooking activities of young children increased at the .05
level of statistical significance with average value of executive functions abilities
respectively are 31.73, 36.93, 41.40, 44.90, 49.50, 52.40, 56.70, 58.70
Keywords: Cooking Activities, Sufficiency Economy Approach, Executive Functions
บทนา
การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นรากฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรของมนุษย์ การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (2560-2564) ปัจจุบันคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมี ปัญหาสาคัญที่จะส่งผลต่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก การ
ขาดทักษะความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการผลิตภาพแรงงานของประเทศ ในกลุ่มเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
ยังมีปั ญหาพัฒนาการไม่ส มวัย จากประชากรที่มีบุตรลดลงส่ งผลให้จานวนเด็กปฐมวัยลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และยังมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ากว่าร้อยละ 27.5 โดยพัฒนาการที่ล่าช้าคือพัฒนาด้านภาษา
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู้และเวลาในการเลี้ยงดู โดยที่ช่วงวัย 0-3 ปี สมองมีการ
พัฒนาสูงสุด และส่งผลต่อระดับสติปัญญา บุคลิก ภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่จะเสริมสร้างการพัฒนาของสมองร้อยละ 20-30 แต่มีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6
เดือน เพียงร้อยละ 27.6 ขณะที่เด็กช่วงอายุ 3-5 ปีที่ต้องเริ่มพัฒนาทักษะการอยู่ในสังคม พบว่า กว่า
ร้อย 76.3 จะอยู่ในสถานศึกษาเด็ กปฐมวัยที่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนและครูที่จะมีผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงของเด็กปฐมวัย
ช่ ว งปฐมวั ย เป็ น ช่ ว งพั ฒ นาความสามารถของมนุ ษย์ ใ ห้ ท าหน้ า ที่ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีสมองเป็นส่วนสาคัญในการสั่งการให้
ร่างกายตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ช่วงวัย 3-6 ปี เป็นช่วงที่มีอัตราการพัฒนาของทักษะ
สมอง EF ได้ดีที่สุด (สุภาวดี หาญเมธี, 2558 ) ความสาเร็จด้านการเรียนของเด็กนั้นไม่ได้อาศัยเพียง
แค่พัฒนาการด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่ านั้นแต่ยังต้องอาศัยทักษะด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย ทักษะ
การคิดเพื่อจัดการชีวิตที่สาเร็จ หรือ Executive Functions (EF) เป็นการทางานระดับสูงของสมองที่
ช่วยให้เราทาสิ่งต่างๆได้จนสาเร็จ (Goal directed behavior) เช่น การตั้งเป้าหมาย การวางแผน
การเริ่มลงมือทา การติดตามดูผลของงาน การปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น การกากับควบคุมตนเองให้
จดจ่อกับงานจนเสร็จ ไม่วอกแวกไปกับสิ่งล่อใจ ไดมอน (Diamond 2013)
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติใช้ใน
ทุกครอบครัวและทุกหน่วยงานให้ดาเนินอยู่บนทางสายกลาง โดยคานึงถึงความพอประมาณความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์ และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง (คณะทางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรี ย นการสอน. 2553) และคานึ งถึ งความเสี่ ยงความเสี ย หายที่จ ะเกิด ขึ้ น โดยวางแผนอย่ า ง
รอบคอบรัดกุม เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตามวิถี
ชีวิตของชุมชนและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันนั้น สถานศึกษาซึ่งมี
หน้าที่หลักในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้นกับผู้เรียนให้ได้มีความรู้และทักษะในการ
พัฒนาสามารถของตนเองตลอดจนนาความรู้ที่ได้รับนามาสร้างเป็นองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเอง
ด้วยการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปประยุกต์ในสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนการสอนให้เรียนรู้กระบวนการพึ่งพาตนเองโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จะช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างแท้จริงการเรียนควรจัดให้เกิด
ความสมดุลทั้งข้อความรู้และการปฏิบัติตระหนักถึงความผิด ชอบ ชั่ว ดี ที่เกิดขึ้นให้มีความรู้ในทาง
โลกและทางธรรมด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง การมีความเพียรพยายาม
อดทน ขยัน โดยนามาจัดสาระให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้ทุกอย่างที่เขาทา รวมทั้งการมีแบบอย่างที่ดี
จากบุคคลรอบข้างให้ผู้เรียนได้นาไปปฏิบัติเป็นแบบอย่าง (ทิศนา แขมมณี. 2552) หลักการเรียนรู้
ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จะเป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค นในชุ ม ชนรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทางเลือกใหม่ ในการจัดการศึกษาต้องวางพื้นฐานบนวิถีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคน อย่างสมบูรณ์รอบด้านโดยเริ่มที่วัยเด็กเพื่อสร้าง
พื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้ตลอดไป
ดังนั้นการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
การจั ด ประสบการณ์ ก ารประกอบอาหารด้ ว ยรู ป แบบที่ ห ลากหลายโดยบู ร ณาการหลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3 คุณลักษณะ คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ริเริ่มและลงมือทา
วางแผนและจัดการระบบดาเนิ นการ และมุ่งเป้าหมายในการประกอบอาหาร มุ่งให้กิจกรรมการ
เรียนรู้เอื้อต่อการส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเร้า
ความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีด้วยการกระทา
อันจะนาไปสู่การเรียนรู้สิ่งที่สลับซับซ้อนขึ้น จะทาให้เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเพื่ อจัดการชีวิตสู่
ความสาเร็จที่เพิ่มขึ้น สามารถวางแผนและจัดระบบดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนร่วมกัน ริเริ่มและลง
มือทางานด้วยตนเอง มีความพากเพียรมุ่งเป้าหมายสู่ความสาเร็จในงานต่างๆ ซึ่งเรียนรู้ด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เด็กต้องใช้ สติปัญญาและการคิด การจัดประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานใน
การใช้ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาเร็จ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดลงมือทาด้วยตนเอง นอกจากนี้เด็กยังได้
เรียนรู้กระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่น เริ่มตั้งแต่ปฏิบัติตามข้อตกลงไปจนถึงการทาความสะอาด
อุปกรณ์และสถานที่ ซึ่งประสบการณ์จากการประกอบอาหารจะทาให้เด็กได้รับความรู้ เกิดความรู้สึก
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ประสบผลส าเร็ จ และเป็ น การปลู กฝั งลักษณะนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารต่อไป ทาให้การ
จัดการเรียนการสอนยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างการทดลอง
กรอบแนวคิด

การจัดประสบการณ์
การประกอบอาหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็ก
ปฐมวัย
- ด้านการริเริ่มและลงมือทา
- ด้านการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ
- ด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมาย

วิธีการวิจัย
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวั ย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่
กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จานวน 30 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage
random sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 3
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการริเริ่มและลงมือทา 2) ด้านการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ และ 3)
ด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด) และ 2) แบบประเมินทักษะการคิด
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เพื่ อจั ดการชีวิตสู่ ความสาเร็ จ ของเด็กปฐมวัย โดยผ่ านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญผล
พิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
ด าเนิ น การทดลองเพื่ อ ประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ จั ด การชี วิ ต สู่ ค วามส าเร็ จ ระหว่ า งการจั ด
ประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบกลุ่มเดียววัดหลายครั้ง
(Time Samples Design) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง Time Samples Design
X1 T1 X2 T2 X3 T3 X4 T4
กลุ่มทดลอง

X5 T5

X6 T6

X7 T7

X8 T8

ความหมายของสัญลักษณ์
T1 − T8 แทน คะแนนที่ได้จากการประเมินทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ
ระหว่างที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
X1 − X8 แทน การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสัปดาห์ที่ 1-8
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้รฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 หาสถิติพื้น ฐานของพฤติกรรมทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนการทดลองและขณะทาการทดลอง โดยนาข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย(X̅ ) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของ
เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างการจัดกิจกรรม ในแต่ละช่วงสัปดาห์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้า
(One - way Repeated Measures ANOVA) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2553: 344)
ผลการวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างการทดลอง โดย
ใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้า (One - way Repeated Measures ANOVA)
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการรายคู่ของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ
ของเด็กปฐมวัย ในระหว่างได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะการคิดเพื่อ
จัดการชีวิตสู่
ความสาเร็จ
ครั้งที่ 1
(M =31.73)
ครั้งที่ 2 (M
=36.93)
ครั้งที่ 3 (M
=41.40)
ครั้งที่ 4
(M =44.90)
ครั้งที่ 5
(M =49.59)
ครั้งที่ 6
(M =52.40)
ครั้งที่ 7
(M =56.70)
ครั้งที่ 8
(M =58.70)

ครั้งที่ 1
(M=31.73)

ครั้งที่ 2
(M =36.93)

ครั้งที่ 3
(M =41.40)

ครั้งที่ 4
(M =44.90)

ครั้งที่ 5
(M =49.59)

ครั้งที่ 6
(M =52.40)

ครั้งที่ 7
(M =56.70)

ครั้งที่ 8
(M =58.70)

5.200*

-

9.667*

4.467*

-

13.167*

7.967*

3.500*

-

17.767*

12.567*

8.100*

4.600*

-

20.667*

15.467*

11.000*

7.500*

2.900*

-

24.967*

19.767*

15.300*

18.800*

7.200*

4.300*

-

26.967*

21.767*

17.300*

13.800*

9.200*

6.300*

2.000*

-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ ยของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความส าเร็จของเด็ก
จานวน 28 คู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทุกคู่ ทั้งนี้ในแต่ละคู่มีค่าเฉลี่ยของ
ทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จที่เพิ่มขึ้นทุกคู่
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ
ของเด็กปฐมวัย ด้านการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ ในระหว่างได้รับการจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการวางแผนและ
การจัดระบบ
ดาเนินการ
ครั้งที่ 1
(M =9.73)
ครั้งที่ 2
(M =11.86)
ครั้งที่ 3
(M =13.36)
ครั้งที่ 4
(M =14.50)
ครั้งที่ 5
(M =16.13)
ครั้งที่ 6
(M =17.03)
ครั้งที่ 7
(M =18.80)
ครั้งที่ 8
(M =19.40)

ครั้งที่ 1
(M =9.73)

ครั้งที่ 2
(M =11.86)

ครั้งที่ 3
(M =13.36)

ครั้งที่ 4
(M =14.50)

ครั้งที่ 5
(M =16.13)

ครั้งที่ 6
(M =17.03)

ครั้งที่ 7
(M =18.80)

ครั้งที่ 8
(M =19.40)

2.133*

-

3.633*

1.500*

-

4.767*

2.633*

1.133*

-

6.400*

4.267*

2.767*

1.633*

-

7.300*

5.167*

3.667*

2.533*

.900*

-

9.067*

6.933*

5.433*

4.300*

2.667*

1.767*

-

9.667*

7.533*

6.033*

4.900*

3.267*

2.367*

.600*

-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ ยของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความส าเร็จของเด็ก
ปฐมวัย ด้านการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ จานวน 28 คู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกคู่ ทั้งนี้ในแต่ละคู่มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทุกคู่
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ
ของเด็กปฐมวัย ด้านการริเริ่มและลงมือทา ในระหว่างได้รับการจัดประสบการณ์การ
ประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการริเริ่มและ
ลงมือทา
ครั้งที่ 1
(M =11.03)
ครั้งที่ 2
(M =12.23)
ครั้งที่ 3
(M =13.60)
ครั้งที่ 4
(M =14.83)
ครั้งที่ 5
(M =16.36)
ครั้งที่ 6
(M =17.33)
ครั้งที่ 7
(M =18.70)
ครั้งที่ 8
(M =19.63)

ครั้งที่ 1
(M=11.03)

ครั้งที่ 2
(M =12.23)

ครั้งที่ 3
(M =13.60)

ครั้งที่ 4
(M =14.83)

ครั้งที่ 5
(M =16.36)

ครั้งที่ 6
(M =17.33)

ครั้งที่ 7
(M =18.70)

ครั้งที่ 8
(M =19.63)

1.200*

-

2.567*

1.367*

-

3.800*

2.600*

1.233*

-

5.333*

4.133*

2.767*

1.533*

-

6.300*

5.100*

3.733*

2.500*

.967*

-

7.667*

6.467*

5.100*

3.867*

2.333*

1.367*

-

8.600*

7.400*

6.033*

4.800*

3.267*

2.300*

.933*

-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ ยของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความส าเร็จของเด็ก
ปฐมวัย ด้านการริเริ่มและลงมือทา จานวน 28 คู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทุกคู่ ทั้งนี้ในแต่ละคู่มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทุกคู่
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ
ของเด็กปฐมวัย ด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมาย ในระหว่างได้รับการจัดประสบการณ์
การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการ
พากเพียรมุ่ง
เป้าหมาย
ครั้งที่ 1
(M =10.96)
ครั้งที่ 2
(M =12.83)
ครั้งที่ 3
(M =14.43)
ครั้งที่ 4
(M =15.56)
ครั้งที่ 5
(M =17.00)
ครั้งที่ 6
(M =18.03)
ครั้งที่ 7
(M =19.20)
ครั้งที่ 8
(M =19.70)

ครั้งที่ 1
(M =10.96)

ครั้งที่ 2
(M =12.83)

ครั้งที่ 3
(M =14.43)

ครั้งที่ 4
(M =15.56)

ครั้งที่ 5
(M =17.00)

ครั้งที่ 6
(M=18.03)

ครั้งที่ 7
(M=19.20)

ครั้งที่ 8
(M =19.70)

1.867*

-

3.467*

1.600*

-

4.600*

2.733*

1.133*

-

6.033*

4.167*

2.567*

1.433*

-

7.067*

5.200*

3.600*

2.467*

1.033*

-

8.233*

6.367*

3.633*

2.200*

1.167*

-

8.733*

6.867*

4.133*

2.700*

1.667*

.500*

4.767*
5.267*

-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ ยของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ ความส าเร็จของเด็ก
ปฐมวัย ด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมาย จานวน 28 คู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทุกคู่ ทั้งนี้ในแต่ละคู่มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทุกคู่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
127
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คะแนนเฉลี่ย
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สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8

ด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมาย
ด้านการริเริ่มและลงมือทา
ด้านการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ
ของเด็กปฐมวัย
จากภาพที่ 1 พบว่า การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ ของเด็กปฐมวัย
ในระหว่างการการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
พัฒนาสูงสุด คือ ด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมายมี การพัฒนารองลงมา คือ ด้านการริเริ่มและลงมือทา
และการพัฒนาต่าสุด คือ ด้านการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีพัฒนาการทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตที่สาเร็จสูงขึ้นเป็นลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตที่สาเร็จเรียงตามลาดับดังนี้ 31.73,
36.93, 41.40, 44.90, 49.50, 52.40, 56.70, 58.70
อภิปรายผล
การศึกษาพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็กปฐมวัย ระหว่างที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สูงขึ้น
เป็นลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดเพื่อจัดการ
ชีวิตสู่ความสาเร็จเรียงตามลาดับ สามารถแยกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการวางแผนและการ
จัดระบบดาเนินการ พบว่า การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จด้านการวางแผนและการจัดระบบ
ดาเนินการ มีพัฒนาการที่สูงขึ้นเป็นลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ ด้านการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ ใน
การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวิธีการ
สอนที่ต่างจากเดิม การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยบูรณาการ
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 คุณลักษณะ ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 2 เงื่อนไข
ได้ แ ก่ เงื่ อ นไขความรู้ เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ เ น้ น ให้ เ ด็ ก ได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ยตนเอง เมื่ อ เด็ ก มี
ความคุ้ น เคยกั บ กิ จ กรรม เด็ ก สามารถวางแผนการท างานอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน สามารถจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของการทาอาหาร สิ่งใดควรเริ่มทาก่อนและสิ่งใดควรทาสุดท้าย สามารถอธิบายวิธีการลง
มือทาอาหารตามที่วางแผนไว้ได้ เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
ทันตามเวลาที่กาหนด ด้วยลักษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เด็กวางแผนการใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทาอาหารด้วยความระมัดระวัง
ในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการทาอาหาร เด็กจะอาศัยข้อมูลและประสบการณ์เดิมมาใช้ ในการเลือก
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เช่น เด็กจะเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาหารนั้นๆ และเลือกวัสดุธรรมชาติเพื่อนามาทาภาชนะในการใส่อาหาร เด็กเลือกใบตองเพื่อนามา
ทากระทงใส่ขนมตาล เลือกใบจากเพื่อนามาทาขนมจาก เด็กจะได้ทากิจกรรมตามขั้นตอนที่ตนเองได้
วางแผนไว้ กิจกรรมดังกล่าวทาให้เด็กมีการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ ในด้าน
การวางแผนและการจัดระบบดาเนินการเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยกิจกรรมประกอบอาหาร
เป็นกลุ่ม เด็กได้ล งมือกระทา ได้รู้ จักการวางแผนเพื่อนาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารมาใช้
ทาอาหารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง รู้จักวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก แป้งชนิตต่างๆ เป็นต้น
นามาใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ เด็กสามารถวางแผนและออกแบบการเลือกทาภาชนะใส่อาหาร
จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดเตรียมวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ครูกระตุ้น
ให้เด็กคิด และตอบคาถาม เช่น ในการทาภาชนะใส่ขนมตะโก้นั้น ถ้าเราไม่ใช้ใบเตยแล้ว เราสามารถ
ใช้พืชหรือใบไม้อะไรมาแทนได้บ้าง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Levin&Hanten (เลวินและอานเทิน ,
2005) กล่าวว่า การวางแผนและการจัดการมีความเกี่ยวข้องกับสมองส่ วนหน้าโดยเฉพาะสมองส่วน
ด้านข้างโดยใช้งานที่มีการวางแผนทางด้านประสาทจิตวิทยาจากความต่อเนื่องด้านการพัฒนา ขีด
ความสามารถอันเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการนั้นเริ่มมีความพร้อมสาหรับการใช้งานเมื่อตอน
อายุสี่ปีซึ่งเริ่มที่จะแสดงให้เห็นถึงทักษะการวางแผนพื้นฐานบางอย่ างอันเกี่ยวข้องกับงานที่อาศัยการ
วางแผน และมีการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มระดับขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องไปอย่างน้อยจนถึง
อายุ 15 ปี สอดคล้องกับ สิริยากร กองทอง (2559) กล่าวว่า การกาหนดเป้าหมายการทางานได้
สามารถจัดลาดับความสาคัญ และวางแผนการทางานเป็นขั้นตอน โดยเริ่มลงมือทางานด้วยตนเองได้
โดยไม่ต้องมีคนบอก สามารถจัดการดาเนินงานตามแผนจนบรรลุเป้าหมาย การจัดประสบการณ์การ
ประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงส่งผลต่อ ทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่
ความสาเร็จในด้านการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ เพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ ด้านการริเริ่มและลง
มือทา พบว่า การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วย
พัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จด้านการริเริ่มและลงมือทา มีพัฒนาการที่สูงขึ้นเป็น
ลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่
ความสาเร็จ ด้านที่ 2 ด้านการริเริ่มและลงมือทา ในการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารโดย
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป็นวิธีการสอนที่ต่างจากเดิม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เด็กเริ่มต้นทางานด้วยตนเอง สามารถบอกวิธีคิดที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ได้ เช่น การทาขนมบัวลอย
นอกจากเด็กจะปั้นเป็นลูกกลมๆ เด็กบอกและแสดงความคิดได้ว่าปั้นเป็นรูปต่างๆ ได้ เด็กสามารถ
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เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง ลงมือทาเด็ก ปฏิบัติกิจกรรมจนแล้วเสร็จเป็น
ชิ้นเป็นอัน เช่น การทาขนมเทียนของเด็ก เริ่มตั้ งแต่การผสมแป้ง นวดแป้ง ผัดไส้ ห่อแป้งแล้วปั้นเป็น
ลูกกลมๆ นาใบตองมาห่อ เมื่อห่อเสร็จแล้ว เด็กก็นาไปนึ่งให้สุก ซึ่งเป็นกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ ดุษฎี อุปการ (2560) ได้ทาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม
เสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟังก์ชันส์ของเด็กอนุบาล พบว่า คะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ทั้งภาพรวมและรายด้าน ได้แก่
ความจาขณะทางาน การยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุ่นทางสติปัญญาของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ ทั้ง
ภาพรวมและรายด้านของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ทั้งภาพรวมและรายด้านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมโดยควบคุมคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และมีขนาด
อิทธิพลมาก การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงส่งผล
ต่อทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จในด้านการริเริ่มและลงมือทา เพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ และ
ด้านที่ 2 ด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมาย พบว่า ในการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ จั ด การชี วิ ต สู่ ค วามส าเร็ จ ด้ า นการ
พากเพียรมุ่งเป้าหมาย มีพัฒนาการที่สูงขึ้นเป็นลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ ด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมาย ในการ
จัดประสบการณ์การประกอบอาหารโดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่
ต่างจากเดิมเพราะลักษณะของกิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้ ปฏิบัติกิจกรรมตามเป้าหมายได้สาเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ เด็กสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลงานที่ได้จากการลงมือทาด้วยตนเอง เด็ก
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและสามารถแก้ปัญหาให้งานสาเร็จตามเป้าหมายได้ ช่วยให้เด็กมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย เพราะลักษณะของกิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบาย
และบอกสิ่งที่คิดหรือทาได้ เด็กแต่ละคนแสดงความคิดเห็นผ่านผลงานที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
สามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมได้ สอดคล้องกับ สุภาวดี หาญเมธี (2559) กล่าวว่า ใน
การดารงจุดมุ่งหมายของตน มุ่งมั่นตั้งใจในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายหรือแผนที่วางไว้ แม้มี
อุปสรรคก็ฝ่าฟันไปให้ได้ ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ และสอดคล้องกับ เชวาเลีย (Chevalier : 2015) ศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการของเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังชันส์ของเด็กปฐมวัยเพื่อนาทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างสาเร็จ
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยศึกษาความสามารถของเด็กในการระบุเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่าแรงขับ
ให้เด็กสามารถพัฒนาการระบุเป้าหมายตามวัยได้คือ การเพิ่มความสนใจกับสิ่งที่ช่วยเตือนความจาใน
สิ่ ง แวดล้ อ ม และเพิ่ ม การใช้ สิ่ ง ที่ ช่ ว ยเตื อ นความจ าเหล่ า นั้ น เพื่ อ ไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ร ะบุ ไ ว้ การจั ด
ประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงส่งผลต่อทักษะการคิด
เพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จในด้านการพากเพียรมุ่งเป้าหมาย เพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ
สรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็น การบูร ณาการหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 คุณลักษณะ ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผ ล มี
ภูมิคุ้มกัน 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ซึ่ง สามารถพัฒนาทักษะการคิดเพื่อ
จัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ ของเด็กปฐมวัยในทุกด้าน เพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส
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ให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง ลักษณะของกิจกรรม เด็กได้วางแผนและออกแบบการ
ปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทากิจกรรมประกอบอาหารได้จริง และนาไปสู่
การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทาให้เกิดการวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ การริเริ่มและลงมือ
ทา การพากเพียรมุ่งเป้าหมาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จ
ดังนั้นการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสาเร็จของเด็กปฐมวัยให้เพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ในการจัดประสบการณ์แต่ละครั้ง ครูควรวางแผนในการจัดให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับความสนใจของเด็ก ไม่ควรบังคับให้เด็กทากิจกรรม
1.2 ในการจัดประสบการณ์แต่ละครั้ง ครูควรฟังความคิดเห็นของเด็กจะเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยสาหรับเด็ก เป็นผู้พูด และผู้ฟังที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็ นของผู้อื่น
ค้นหาเหตุผลจากสิ่งนั้นๆ คิดวิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ดังเช่นการประกอบอาหารชนิด
ต่างๆ ของเด็ก
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการจัดประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีต่อพัฒนาการด้านการคิดแก้ปัญหา ความมีวินัยในตนเอง ความตั้งใจจดจ่อ เป็นต้น
2.2 ควรน าการจัดประสบการณ์ที่ส อดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ทดลองใช้ควบคู่กับการจัดประสบการณ์อื่นๆ เพื่อศึกษาว่า ถ้าหากจัดประสบการณ์ด้านอื่นร่วมกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เด็กจะมีความสามารถและประสบความสาเร็จในทักษะการคิดเพื่อ
จัดการชีวิตสู่ความสาเร็จเพิ่มขึ้นหรือไม่
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สาเร็จได้เนื่องด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้คาปรึกษา
ตรวจสอบ และแนะนาข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างสม่าเสมอ ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ คณะผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย ที่ประเมินความสมบูรณ์และให้
คาปรึกษา และสุดท้ายต้องขอขอบคุณ หน่วยงานสถานศึกษาโรงเรียนที่ผู้วิจัยทาการวิจัย ที่อนุเคราะห์
ให้ทดลองใช้เครื่องมือและเก็บข้อมูลการวิจัย ข้อความ กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและ
ให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
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การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
A COMPARISON OF BASIC VIETNAMESE COMMUNICATIVE ABILITY AFTER USING THE
STAD COOPERATION LEARNING TECHNIQUE ALONG WITH LANGUAGE OF GRADE 8
STUDENTS WITH THE BASIC VIETNAMESE LANGUAGE CRITERIA
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เปรี ยบเทีย บความสามารถในการสื่ อสารภาษาเวี ย ดนาม
เบื้องต้น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา โดยเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
เวียดนาม ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวนนักเรียน 30 คน
ได้มาจากการเลื อกโรงเรีย นทดลองแบบเจาะจง จากนั้นผู้ วิจัยจะใช้การเลื อกตัวอย่างแบบสมัครใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเบื้องต้นโดยการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD ประกอบเกมทางภาษา จ านวน 8 แผน ใช้ เ วลา 24 คราบ 2)
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ที่มีค่าความชื่อมัน ระหว่าง 0.810.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตาม
หลักสูตรภาษาเวียดนามของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คะแนนด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นลาดับ
ความสามารถด้านการฟังมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ความสามารถด้านการพูด ความสามารถด้านการ
อ่าน มีเฉลี่ยน้อยที่สุด คือความสามารถด้านการเขียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
133
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เกมทางภาษา ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม
ABSTRACT
The purposes of this research were to compare the basic Vietnamese
communication ability in 4 skills which were listening, speaking, reading and writing of
Grade 8 students after using The STAD Cooperation Learning Technique along with
Language games with the basic Vietnamese language criteria According to the
Vietnamese language course of the Ministry of Education in Vietnam the criterion of 50%.
The samples used in this study consisted of 30 Grade 8 students from the Satit School
under Valaya Alongkorn Rajabhat University. By selecting the school to conduct a
purposive sampling, the study will use the Volunteer sampling tool. The research tools
were: 1) A 8 lesson plan of basic Vietnamese communication ability including 24 marks
using the STAD Cooperation Learning Technique along with Language games 2) A basic
ability to communicate in Vietnamese test, a reliability value between 0.81-0.87. The
statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, t – test for One
Sample. The findings were as follows; the average score of the students Vietnamese
communication ability in 4 skills which were listening, speaking, reading and writing after
using The STAD Cooperation Learning Technique along with Language games which was
statistically higher than the criterion of 50% at the .05 level of significance; when
considering each aspect found that The scores of listening, speaking, reading and writing
higher than the criteria of 50% of the full score at the .05 level of significance
respectively. The Listening ability had the highest score, followed by the Speaking ability
and Reading ability, least average is the Writing ability
Keywords: Cooperative Learning Management, STAD Techniques, Language Games,
Vietnamese Communication Ability
บทนา
การเรียนการสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทยปัจจุบันกาลังมี
แนวโน้มพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีสถาบันสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดสอนวิชาภาษา
เวียดนาม หลักสูตรเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม เช่นหลักสูตรอาเซียนศึกษาหรืออาเซียนตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา การเรี ยนภาษาเวียดนามในฐานะต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า การเรียนภาษาเวียดนามของ
นักเรียนไทยก็มีความยากพอสมควร เพราะภาษาเวียดนามไม่ใช่ภาษาหลักหรือภาษาแม่ของนักเรียน
ไทย อักษรภาษาเวียดนาม – อักษรก๊วกหงือใช้ตัวอักษรโรมันในการถ่ายเสียงภาษาเวียดนาม แต่จะเพิ่ม
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สัญลั กษณ์พิเศษบางตัว เพื่อบ่ งบอกเสี ยงวรรณยุกต์และเสี ยงสระ (มนธิรา, 2552) ซึ่งถือว่ามีความ
แตกต่างกับอักษรภาษาไทย ความแตกต่างนั้น ๆ อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ภาษาเวียดนาม
นอกจากนั้น จากที่ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยพบว่า แม้ว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม
อย่างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องสร้างหลักสูตรภาษาเวียดนาม เช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ภาษาเวีย ดนามเบื้ องต้น (เฉิ่น ถิ กวุ่นห์ ชาง, 2557) การพัฒนาหลั กสู ตรภาษาเวียดนามเพื่อการ
ท่องเที่ยวสาหรับชาวไทย (ฟ๊าก ดีนห์ วัน , 2558) และการพัฒนาหนักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อ
สื่อสาร (ทิแหล่ง เวือง, 2559) และในงานวิจัยเหล่านี้มักจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย เป็นวิธีการสอน
แบบดั้งเดิม ยังไม่มีงานวิจัยหลากหลายที่ ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างทันสมัยเพื่อช่วยให้การ
เรียนรู้ภาษาเวียดนามสาหรับชาวไทยมีผลดี และการพัฒนาดีขึ้น
จากเหตุผ ลดังกล่ าว ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาและนาทฤษฎีการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามและศึกษาเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กไทย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศให้ดีมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี่ครูผู้สอนคอยให้คาแนะนาในการทากิจกรรม และมีการ
มอบรางวัลให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้ ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก้ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุชา เมฆะ
สุวรรณ์ (2555) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค
STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5719 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.19
นอกจากนั้นผู้วิจัยทาการศึกษาการจัดเรียนรู้ประยุกต์ใช้เกมทางภาษาผสมกับการจัดเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งนักเรียนจะมีความสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้ในเนื้อหาต่าง ๆ เป็นการ
แข่งขันกันอย่างมีวัตถุประสงค์ มีกฎเกณฑ์ กติกาเป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผู้สอนจะเน้นการใช้กิจกรรมเกมทางภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุด เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้ ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารทั้ง 4 ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุมัณฑณา
ธีรภัคสริ (2559) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์รวมกับ
เกมทางภาษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ รวม
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กับเกมทางภาษา มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งนาแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามให้แก่นักเรียนชาวไทย และเปรียบเทียบ
คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น หลัง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ประกอบเกมทางภาษา กับเกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตามหลักสูตรภาษาเวียดนาม
ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศเวียดนาม ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรีย บเทียบคะแนนความสามารถในการสื่ อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา กับเกณฑ์กับเกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น ตามหลั กสูตรภาษาเวียดนามของกระทรวงศึกษาธิการประเทศเวียดนาม ร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
การจัดเรียนการสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้นโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ประกอบเกมทางภาษา

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น
-ความสามารถด้านการฟัง
-ความสามารถด้านการพูด
-ความสามารถด้านการอ่าน
-ความสามารถด้านการเขียน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยรูปแบบ
การวิจัยแบบ One Group Posttest only Design ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้อน หลังการการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับ
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่าที (t – test for One Sample)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบวิจัยแบบ One Group Posttest only Design คือมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว และเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น
ดังภาพ ดังนี้
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รูปภาพ รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Posttest only Design
กลุ่มทดลอง
โดย

-

X

O

X = การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา
O = คะแนนของกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองที่มาจากแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทัว่ ประเทศมีทั้งหมด 32 แห่ง ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กลุ่ มทดลอง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 1
ห้องเรียน จานวนนักเรียน 30 คน โดยมาจากการเลือกโรงเรียนทาการทดลองแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยทางโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล จึงได้ให้ความร่วมมือแก่ผู้วิจัยในการดาเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
จากนั้นผู้วิจัยจะใช้การเลือกตัวอย่างแบบสมัครใจ (Volunteer sampling) ) ด้วยการให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้สมัครใจในการเรียนภาษาเวียดนาม และลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) และเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กาลังศึกษาอยู่ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3. ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
1. ผู้ที่ไม่สามารถร่วมโครงการวิจัยได้ตลอดโครงการวิจัย
2. กลุ่มตัวอย่างถอนตัวออกจากงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเบื้องต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ประกอบเกมทางภาษา โดยมีหน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วย เท่ากับ 8 แผนๆ ละ 3 คาบเรียน รวม
ทั้งหมดเป็น 24 คาบเรียน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น ใช้ทดสอบหลังเรียน
จานวน 35 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 40 คะแนน ใช้สาหรับการทดสอบหลังเรียน และได้แบ่งเป็น 4 ต้อน
ได้แก่
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2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟัง เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน
2.2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด แบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบสอบถาม ระหว่างครูกับนักเรียน จานวน 5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน
2.3 แบบทดสอบวั ด ความสามารถด้ า นการอ่ า น เป็ น แบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด 4
ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน
2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเขียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้อน หลังการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ด้วยการ
ทดสอบค่าที (t – test for One Sample)
ตาราง ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้อน หลังการ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 50
คะแนนเฉลี่ย
เกณฑ์ร้อยละ
ความสามารถในการ
50 ของคะแนน
S.D
df
t
Sig.
𝑋̅
สื่อสารภาษา
เต็ม
เวียดนาม
ด้านการฟัง
5
8.63
0.765
29 26.018* .000
ด้านการพูด
5
8.40
.675
29 27.603* .000
ด้านการอ่าน
5
8.23
.858
29 20.632* .000
ด้านการเขียน
5
8.1
.845
29 20.097* .000
ภาครวม
20
33.36 1.956
29 37.427* .000
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสานภาษาเวียดนามเบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูดอ่าน และเขียนโดยรวม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 33.36 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการฟัง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.63 คะแนน สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการพูด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.4 คะแนน สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.23 คะแนน สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.1 คะแนน สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการสื่ อ สานภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต้ น เป็ น ล าดั บ ตามนี้
ความสามารถด้านการฟังมีคะแนนสูงสุด (𝑋̅=8.63) รองลงมาคือ ความสามารถด้านการพูด (𝑋̅=8.40)
ความสามารถด้านการอ่าน (𝑋̅=8.23) มีเฉลี่ยน้อยที่สุด คือความสามารถด้านการเขียน (𝑋̅=8.10)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการสื่ อ สานภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต้ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูดอ่าน และเขียนโดยรวม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 33.36 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยการจัดการกิจรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเวียดนาม เกณฑ์ร้อยละ 50
2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการฟัง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.63 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 86.30 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ด้านการฟัง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ประกอบเกมทางภาษา สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง
ภาษา ผู้เรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจจากการที่ผู้วิจัยจัดการ
เรียนรู้เป็นลาดับขั้นตอน สามารถฟังแล้วรู้ความหมายคาศัพท์ และจับใจความสาคัญจากสิ่งที่ได้ยินหรือ
ได้ฟังอย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ (2558) การพัฒนา
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้เกม พบว่าคะแนน
เฉลี่ยทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เรื่อง All Year Round โดยการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรี ย นบ้ า นใหม่ สั น ติ อ าเภอแม่ ฟ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 10.80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.65 เท่ากับร้อย
ละ 82.2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และความสามารถด้ า นการฟั ง ภาษาเวี ย ดนาม และความสามารถด้ า นการฟั ง ภาษาอั ง กฤษ เป็ น
ความสามารถในการจับความหลักจากสิ่งที่ได้ฟังได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะ
นักเรียนต้องเขาใจสาระสาคัญจากสิ่งที่พูด อารมณ์และความคิดของผู้พูด และสามารถตอบสนองกลับ
ระหว่างผู้พูดหรือบริบทของการพูดได้ (ศิริรัตน์ นาอุดม, 2553)
3. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการพูด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.4 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 84 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้าน
การฟัง ของนั กเรี ยนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 หลั งการจัดการเรียนรู้แบบร่ว มมือเทคนิค STAD
ประกอบเกมทางภาษา สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทาง
ภาษา ผู้เรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าผ้เรียนมีความเข้าใจจากการที่ผู้วิจัยจัดการ
เรียนรู้เป็นลาดับขั้นตอน สามารถพูดคล่องแคล่วให้ครูเข้าใจถึงเนื้อหาจุดประสงค์ของตนเอง โดยใช้
คาศัพท์ โครงสร้างประโยค ที่ถูกต้องตามหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมัณฑณา ธีรภัคสิริ
(2559) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับ
เกณฑ์ทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการทดสอบแบบประเมินทักษะการพูดและ
กิจกรรมในการทดสอบการพูดหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.15 จากคะแนนเต็ม 30 คิดเป็นร้อย
ละ 77.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และความสามารถด้านการพูดภาษาเวียดนาม และความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ เป็ นการ
ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึ กให้ ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของข้อมูล (สุ มิตรา
อังวัฒนกุลม, 2549)
4. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.23 คะแนน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 82.30 สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ คื อ ร้ อ ยละ 50 ของคะแนนเต็ ม คะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถด้านการฟัง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นั ย ส าคั ญทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05 เนื่ อ งจากหลั ง ที่ ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ว มมื อ เทคนิ ค STAD
ประกอบเกมทางภาษา ผู้เรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจจากการที่
ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้เป็นลาดับขั้นตอน สามารถ อ่านเข้าใจความหมายของคาศัพท์ และจับใจความ
สาคัญจากสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านแล้วตอบสนองได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญจิราภรณ์ จีนโน (2558) ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 26.25 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 แสดงว่า นักศึกษาที่ได้รับ
การเรียนโดยเทคนิค มีผลการเรียนสูงกว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสามารถด้านการอ่านภาษาเวียดนาม และความสามารถด้าน
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การอ่านภาษาอังกฤษ เป็น การแปลความหมายหรือการเข้าใจความหมายหรือสัญลักษณ์ของตัวอักษร
โดยผ่านกระบวนการคิดของสมองเพื่อทาให้เข้าใจและรับรู้สิ่งที่ผู้เขียนต้องการทอดมาสู่ผู้อ่าน (ณัฐธิดา
สินทรัพย์เทวัญ, 2551)
5. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 8.1 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 81 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ด้านการฟัง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ประกอบเกมทางภาษา สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา
ผู้เรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจจากการที่ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้เป็น
ลาดับขั้นตอน สามารถ เขียนสะกดคาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ใช้คาศัพท์ โครงสร้างประโยค ที่ถูกต้อง
ตามหลัก เพื่อให้ ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาผู้ เขียนต้องการถ่ายทอด ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ จิรนันท์ กุญชะโมริน์ (2558) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียง
และเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ว มมือเทคนิค STAD ประกอบเกม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 33จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.50 แสดงว่า นักศึกษาที่ได้รับการเรียนโดยเทคนิค มีผลการเรียนสูง
กว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ความสามารถด้านการเขียนภาษาเวียดนาม และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เป็น การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกออกมาเป็นข้อความที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจตรงกับ
เจตนาของผู้เขียน (พรสวรรค์ สีป้อ, 2550)
6. ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นทักษะการทางานเป็นกลุ่ม การทางานร่วมกัน นอกจากได้ฟัง และพูด
ภาษาเวียดนาม กับคุณครู เด็กยังได้ฟังและพูดภาษาเวียดนามกับเพื่อน โดยคุณครูจะเป็นคนที่ช่วยดูแล
แก้ไขให้ถูกเมื่อเกิดความผิดพลาด นอกจากนั้นวิธีการสอนแบบใช้เกมทางภาษาจะทาให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมการเรียนรู้ การเล่นเกมทางภาษาที่เน้นทั้ง 4 ทักษะ
ฟัง พุด อ่าน และเขียนทุกครั้ง ถ้าอยากให้กลุ่มของตัวเองชนะ นักเรียนต้องมีการร่วมมือกัน ทาให้เข้าใจ
กั น และทั ก ษะการฟั ง และพู ด เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ นั ก เรี ย นสามารถเข้ า ใจกั น ได้ เ ร็ ว ที่ สุ ด ท าไม
ความสามารถในการสื่อ สารภาษาเวียดนามด้านการฟัง มีผลดี และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50
นอกจากนั้น การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD เน้นให้ผู้ เรียนทบทวนความรู้ด้วยกันโดยการทา
แบบฝึกหัดประจาบทเรียน ทาให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนด้วยกัน ช่วยกันแก้ไขการอ่าน และการ
เขียนให้ถูกต้อง เมื่อเล่นเกม ถ้าอยากให้กลุ่มตัวเองชนะ นักเรียนในกลุ่มก็จะต้องช่วยกันอ่าน เขียนและ
แปลความหมายให้ถูกต้อง เพราะว่าผู้สอนจะทาการสุ่มเพื่อตรวจผลงานทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
7. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ที่แบบร่วมมือกันเป็น
กลุ่มเล็กๆ ในแต่ละกลุ่มจะมีคนเก่ง คนปานกลาง แล้วคนอ่อน ถ้ากลุ่มอยากประสบความสาเร็จได้ ต้อง
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มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบนี้ทาให้ผู้เรียนไม่เห็นแก่ตัว ยีนดี
ที่จะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม เด็กอ่อนจะได้เพื่อนอธิบายให้จนถึงเข้าใจเนื้อหาบทเรียน เด็กเก่ง และปาน
กลางเมื่ออธิบายให้เพื่อนก็จะได้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ลึกซึ้งกว่าเดิม ทาให้ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาเวียดนามของทุกคนในกลุ่มได้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ควรนาไปใช้
สาหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
1.2 ในการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ครูควร
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการคละกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
เพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1.3 ควรใช้กิจกรรมเกมเพื่อส่งเสริมให้นักเรี ยนร่วมมือการทางาน และพัฒนาความรู้
ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
1.4 เนื้อหาเกมทางภาษาสาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม
ทางภาษา ที่นามาใช้ควรคานึงถึงความสนใจและความพร้อมของผู้เรียน
1.5 ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD ประกอบเกมใน
รายวิชาอื่นๆ และระดับชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ
เกมกับการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การเกษตรเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันมีความ
ต้องการในการเพิ่มผลผลิตและลดอัตราการสูญเสียของผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทาง
น้า และทางอากาศ งานวิจัยนี้ทาการศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสต
ในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติภูเก้า -ภูพานคา เพื่อนาข้อมูลไปหารูปแบบการลดการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยได้ทาการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 238 ครัวเรือน เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะไปสู่การก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จากการศึกษา
พบว่าเกษตรกรในเขตกิจกรรมพิเศษอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคาส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย 4,579.8
บาท ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาของเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้น
ประถมศึ กษา (ร้ อ ยละ78.2) และร้ อยละ 95.4 อาชี พเกษตรกรรมโดยเฉพาะมั นส าปะหลั ง จาก
การศึกษากลุ่มตัวอย่างด้านเจตคติและความรู้ต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ พบว่าเกษตรกรมี
เจตคติและความในรู้ในด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านเศรษฐกิจอยู่
เกณฑ์ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติในการใช้งานสารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่
ในเกณฑ์ดี รวมทั้งความต้องการที่ลดการใช้สารพาราควอตและสารไกลโฟเสท โดยการใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนสารกาจัดวัชพืชรวมไปถึงมีความต้องการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน
คาสาคัญ : สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ไกลโฟเสท พาราควอต เขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติ
ABSTRACT
Agriculture is a fundamental activity that influences human life. Currently,
there is a need to increase productivity and reduce agricultural products loss. Various
chemical products such as pesticides which affects the environment on land, water
and air. The objectives of this research was to studies the state and problems of
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Paraquat and Glyphosate used in the special activity zone of Phu Kao-Phu Phan Kham
National Park. The results will be used to find a model to reduce the pesticides used.
The sample consisted of 238 households. We study the state and problems in
economy, society and environment. In order to achieve sustainable problem solving
from this study, the research results found that the farmers in study area have low
average income of 4,579.8 baht, lower than the average in the northeast region. Most
of sample (78.2%) has education at elementary school level and 95.4% grow field
crops, cassava is the main crop. The study of attitude and knowledge on health,
environment and economy found that the farmers had good attitude and knowledge
in health, good level in environment while the economic and agriculture show medium
level. The samples have their good knowledge and understanding in practice of
pesticides and need to reduce of Paraquat and Glyphosate by using biological
substance as well as need change their monocrop agriculture to mixed agriculture.
Keywords: Pesticide, Glyphosate, Paraquat, Special Management Zone
บทนา
การเกษตรเป็น กิจกรรมพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ความต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด จึง
น าไปสู่ การพัฒ นาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่ มผลผลิ ตและลดอัตราการสู ญ เสี ยของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และ
ปุ๋ยเคมี ดังนั้นการคิดค้นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการกาจัดศัตรูพืช (Pesticide) เพื่อใช้ในการลดปริมาณ
ศัตรูพืชและวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญโตของพืชผลทางการเกษตร ซึ่งปัญหาการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชที่ไม่ปลอดภัยและการตกค้างในธรรมชาติยาวนาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเอง การ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ข้อ ห้ า มต่า ง ๆ เพื่ อสร้างชีวิ ตความเป็ นอยู่ของทั้ งผู้ ผ ลิ ตและผู้ บริ โ ภคให้ มีค วาม
ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสาคัญที่กาหนดขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการใช้งานสารเคมีเหล่านั้น ปัจจุบันสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช (Pesticides) เข้ามามีบทบาทและใช้ในด้านการเกษตรอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นพื้นที่ที่มีการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลาภูส่วนใหญ่เชื่อ
ว่าการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้
มากเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว (Popradit et al., 2015) การใช้ปุ๋ยมากเกินความจาเป็นทา
ให้ปุ๋ยซึมหรือปนเปื้อนในแหล่งน้าใต้ดินและบนดินส่งผลให้คนและสัตว์ที่บริโภคน้าที่ปนเปื้อนมีความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง (Reynolds et al., 2002) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเกษตรกร
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องจะทาให้แมลงเกิดอาการดื้อยา เกษตรกรต้องใช้สารเคมีใหม่ที่
ออกฤทธิ์รุนแรงมากขึ้น บริเวณพื้นที่ป่าภูเก้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูเก้า -ภูพานคา จังหวัด
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หนองบัวลาภู เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีชุมชนขนาดใหญ่และประกอบกิจกรรมการเกษตรเพื่อ
การค้าภายในพื้นที่ พบปัญหาการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ทั่วไป สารเคมีกาจัดศัตรูพืชดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศต้นน้าและระบบนิเวศป่าอันเป็นแหล่งนิเวศบริการ (Ecosystem
services) ของสมาชิกในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง (Janta, Pakdee, & Uttaranakorn, 2017) การ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่การเกษตรภายในป่าภูเก้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ
การต้องการเพิ่มปริมาณผลิตผลทางการเกษตรทาให้ต้องใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีเพิ่มมาก
ขึ้นโดยเฉพาะสารพาราควอตและสารไกลโฟเสท ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์หน้าดิน
และเป็นปัญหาต่อห่วงโซ่อาหาร ด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้าสาคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าห้วยน้า
บองและเขื่อนอุบลรัตน์ กิจกรรมการเกษตรที่ใช้สารเคมีจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นน้ าเขื่อนอุบลรั ตน์ และในปัจจุบันทางภาครัฐได้มีปัญหากับแนวทางในการห้ามการใช้สาร
พาราควอตและสารไกลโฟเสท ซึ่งยังไม่สามารถหาข้อยุติอย่างเป็นรูปแบบได้ชัดเจน ทาให้เกิดปัญหา
ว่าจะมีแนวทางในการจัดการสารเคมีกาจัดศัตรูได้อย่างไร เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการลดการใช้สารพาราควอตและสารไกลโฟเสทของ
แหล่งการเกษตรในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา
กรอบแนวคิด
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงสารวจและ Secondary Data Research ที่ใช้ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
1. การศึกษาบริบทพื้นที่กิจกรรมพิเศษในเขตอุทยานแห่งชาติ
ก่อนการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2528 ภายในพื้นที่ป่าภูเก้ามีชุมชนตั้ง
ถิ่นฐานอยู่เดิม และหลังจากนั้นในปี 2532 มีการให้สัมปทานป่าไม้ จึงทาให้มีแรงงานต่างถิ่นเข้ามา
ทางานในพื้นที่และได้ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ป่าภูเก้าอย่างถาวร ส่งผลให้เกิดการขยายตั วของชุมชนเกิดขึ้น
ทั้งจากคนภายนอกที่เข้ามาและคนดั่งเดิมในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการขยายตัวของชุมชนที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากที่มี 7-10 ครัวเรือน ในปี 2478 จนกระทั่งปี 2562 มีประชากรทั้งสิ้นจานวน 574 หลังคา
เรือน คิดเป็นจานวนประชากรรวม 2,156 คน (กรมการปกครอง, 2561) ปรากฏเป็นหมู่บ้านอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ บ้านดงบาก ตาบลนิคมพัฒนา บ้านวังมนและบ้านไชยมงคล ตาบลโคกม่วง อาเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชุมชนกับภาครัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ชุมชนที่ตั้งถิ่น ฐานก่อนการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานมีสิ ทธิทากินในพื้นที่นี้ จึงได้ยกเว้นให้ ชุมชน
ดังกล่าวยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยและทากินในพื้นที่อุทยานฯ โดยจัดทาแนวเขตควบคุมและฝังหลักเขต
เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่และกาหนดให้พื้นที่ชุมชนเป็นแนวเขตกันออกจากอุทยาน รวมเนื้อที่
10,000 ไร่ และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตาบลท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาไร่ และเลี้ยงสัตว์ รายได้ส่วนใหญ่ของ
ครัวเรือนมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร มีรายได้จากนอกภาคเกษตรมาจากอาชีพเสริม เช่น
รับจ้าง ค้าขาย หรือมีลูกหลานส่งเงินมาให้ โดยชุมชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการบุกรุก
พื้น ที่ป่ าในเขตอุท ยาน ทาให้ เกิ ด ความขัด แย้ งกั นระหว่า งชุ มชนกับ เจ้ าหน้า ที่อุ ทยานฯ จากการ
สัมภาษณ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคา และมีคดีฟ้องศาลเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
ของชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน อย่างน้อย 21 คดี นอกจากนี้ยังพบการปลูกพืชที่ห้ามไม่ให้ปลูกในเขตพื้นที่
อนุญาตให้ทากิน ได้แก่ ยางพารา อย่างน้อย 3 ราย
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รูปที่ 1 แสดงพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า และพื้นที่การปลูกพืช
ที่มา: (Popradit et al., 2015)

ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ก็ยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้น ราคาผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ราคาปุ๋ยหรือสารเคมีที่แพงขึ้น จานวนแรงงานที่
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ ซึ่ง มี ผ ลต่ อ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกรที่ จ ะต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น การเกษตรในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ยั ง เป็ น การท าการเกษตรแบบ
ครอบครัว พึ่งพาแรงงานครัวเรือนในการทาการเกษตรเป็นหลัก การปลูกพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ถือ
เป็นวิถีแบบใหม่ของเกษตรกรในปัจจุบันคือ การทาเกษตรภายใต้พันธสัญญา (Contract farming) ซึ่ง
เปลี่ ยนเกษตรกรจากผู้ ที่มีความเป็ นอิสระในการปลูกพืช หรือเลี้ ยง สั ตว์ สู่ การเป็น “เกษตรกรกึ่ง
แรงงานรับจ้าง” (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2557) ครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่มีหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นเพศชาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกษตรมีหลายอย่าง เช่น การมีพื้นที่ถือครอง ต้นทุนในการ
ผลิต จานวนแรงงาน รายได้ ซึ่งรายได้เป็นปัจจัยสาคัญในการลงทุนทาการเกษตร จากรายงานการ
สารวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า ครัวเรือนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉลี่ย 21,094 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมี
สั ด ส่ ว นของครั ว เรื อ นที่ ย ากจนมากที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 37.27 ของครั ว เรื อ นเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ครัวเรือนในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งมีสัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยากจนร้อยละ 26.09 13.86 และ 9.57 ของครัวเรือนเกษตรในแต่ละภาค ตามลาดับ มี
จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.10 คน มีขนาดแรงงาน อายุตั้งแต่ 15 - 64 ปี เท่ากับ 2.84 คน/
ครัวเรือน มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 23.02 ไร่/ครัวเรือน (สานักงานเศรษฐกิจแห่งชาติ , 2561) โดยรายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30,917 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากภาคการเกษตร โดย
ค่าใช้จ่ายและรายได้ของครัวเรือนเป็นตัวบ่งบอกถึงทุนทรัพย์ในการลงทุนทาการเกษตรที่แตกต่างกัน
ในแต่ละครัวเรือน
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ตารางที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ภูเก้า (หน่วย : ไร่)
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน
พื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่การเกษตร
- มันสาปะหลัง
- ข้าว
- อ้อย
- ยาง
พื้นที่ป่า
รวมพื้นที่ทั้งหมด

2556
2557
2558
ร้ อ ยละพื้ น ที่
พื้นที่ ร้อยละ พื้นที่ ร้อยละ พื้นที่ ร้อยละ เปลีย่ นแปลง
770
7.7
770
7.7
770
7.7
0.0
6,826 68.3 8,411 84.1 11,310 113.1
30.0
3,103 45.5 3,720
44.2 9,149
80.9
94.0
2,338 34.3 3,126
37.2 1,796
15.9
-11.0
1,268 18.6 1,370
16.3
81
0.7
-53.0
117
1.7
195
2.3
284
2.5
57.0
1,014 10.1 1,014 10.1
715
7.2
-15.0
8,610 86.1 10,195 101.9 12,795
128
22.0

ที่มา: (Phromma et al., 2019)

นอกจากนี้ การทาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังเป็นการทาการเกษตรแบบ
พึ่งพาการใช้สารเคมีและปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยทั่วไปเป็นการทาการเกษตรแบบต่อเนื่อง ทาการเกษตร
ตลอดทั้งปี ดังนั้นแล้วจึงมีการใช้สารเคมีตลอดเวลา จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเทศไทยมีแนวโน้มการนาเข้าสารเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉลี่ยพบว่ามีปริมาณการนาเข้าสารเคมี
ประมาณ 149,000 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 19,000 ล้านบาท/ปี (กรมวิชาการเกษตร, 2561)
ซึ่ง การพึ่ งพาการใช้ส ารเคมีเ ป็ น การช่ว ยให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ตามความต้ องการ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการ
เจริญเติบโตของพืช ทาให้ผลผลิตสูงขึ้น และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แต่ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการ
ทาการเกษตรคือ ราคาของสารเคมีมีผลต่อการจัดการพื้นที่ของเกษตรกร หากใส่มากย่อมเพิ่ม ภาระ
ต้นทุนทางการเกษตรมากขึ้น เกษตรกรต้องมีการจัดการกับสภาพพื้นที่และกาหนดปริมาณการใส่
สารเคมี โดยขึ้นกับต้นทุนและรายได้ของแต่ละครัวเรือนที่ยินยอมจ่ายในการดูแลรักษาพื้นที่
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง (หน่วย : บาทต่อไร่)
ขั้นตอนการผลิต
ค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
(บาทต่อไร่)
1. การเตรียมพื้นที่
2. การปลูกมันสาปะหลัง
3. การบารุง และการดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ยเคมี
3.2 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
3.2 การกาจัดวัชพืช
4. การเก็บเกี่ยว
รวมต้นทุนในการผลิตมันสาปะหลัง
ที่มา: (Janta et al., 2017)

222.55
308.92
1,398.55
980.76
24.65
393.14
2,182.85
4,112.87
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนผลผลิตมันสาปะหลังต่อไร่ของจังหวัดหนองบัวลาภู
รายการ
ปี
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตต่อเนื้อที่ที่ปลูกต่อไร่
ผลผลิตต่อเนื้อที่ที่เก็บต่อไร่
ราคาเฉลี่ยมันสาปะหลังต่อกิโลกรัม

2558
2559
2560
2561
2562
69,262 65,415 65,049 64,301 64,690
67,317 63,811 61,871 62,306 62,976
228,370 228,279 223,764 222,125 233,599
3,297
3,490 3,440 3,454 3,611
3,392
3,577 3,617 3,565 3,709
2.13
1.59
1.52
2.25
2.07

ที่มา: (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)

2.การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการลดใช้สารพาราควอตและสารไกลโฟ
เสทของแหล่งการเกษตรในเขตกิจกรรมพิเศษในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาข้อมูลของประชากรในชุมชนเขตอุทยานแห่งชาติ จากสถิติการสารวจ
ประชากรปัจจุบันของทั้ง 3 หมู่บ้านในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีประชากรทั้งสิ้นจานวน 574 หลังคา
เรือน คิดเป็นจานวนประชากรรวม 2,156 คน จาแนกเป็น บ้านวังมน มีประชากร 225 หลังคาเรือน
จานวน 913 คน บ้านชัยมงคล มีประชากร 98 หลังคาเรือน จานวน 339 คน และ บ้านดงบาก มี
ประชากร 251 ครัวเรือน จานวน 904 คน (กรมการปกครอง, 2561) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,237
ไร่ สุ่มตัวอย่างโดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan
(Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (P=0.05) ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึง
ต้องทาการสารวจข้อมูลอย่างน้อยเท่ากับ 231 ครัวเรือน โดยจาแนกเป็น หมู่บ้านวังมนจานวนอย่าง
น้อย 95 ครัวเรือน หมู่บ้านไชยมงคลจานวนอย่างน้อย 41 ครัวเรือน และหมู่บ้านดงบากจานวนอย่าง
น้อย 95 ครัวเรือน
n=
โดย

𝜒2 𝑁𝑝(1−𝑝)
𝑒 2 (𝑁−1)+𝜒2 𝑝(1−𝑝)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (Allowable error)
𝜒 2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% ( 𝜒 2 = 3.841)
𝑝 = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กาหนด 𝑝 = 0.5)

แทนค่าในสมการ จะได้ n =

3.841×574×0.5×(1−0.5)
(0.05)2 (574−1)+3.841×0.5(1−0.5)
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n=

551.1835
2.39275

n = 230.35 ≈ 231 ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งงานวิจัยนี้
ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการลดการใช้สารพาราควอตและสารไกลโฟ
เสทของแหล่งการเกษตรในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติภูเก้า -ภูพานคา โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อ
สุขภาพมนุษย์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติ และความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อ
สภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเจตคติและความรู้เกี่ยวกับทางเลือกและข้อดีในการลดการใช้สารเคมี
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเจตคติและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการลดการใช้ สารพาราควอตและสารไกลโฟเสท
ของแหล่ ง การเกษตรในเขตกิ จ กรรมพิ เศษของอุท ยานแห่ ง ชาติ ภูเ ก้ า -ภูพ านค า ตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้จึงต้องทาการสารวจข้อมูลอย่างน้อยเท่ากับ 231 ครัวเรือน โดยได้เข้าไปสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 240 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 3 หมู่บ้าน โดยจาแนกเป็น หมู่บ้านวังมนจานวน 98
ครัวเรือน หมู่บ้านไชยมงคลจานวน 44 ครัวเรือน และหมู่บ้านดงบากจานวน 98 ครัวเรือน และได้รับ
แบบสอบถามคืนครบทุกแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกเป็น เพศ อาชีพและการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติอธิบายคุณภาพ เช่น ความถี่(Frequency)
ร้อยละ(Percent) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการลดการใช้ สารพาราควอตและสารไกลโฟเสทของแหล่ ง
การเกษตรในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา
ผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตกิจกรรมพิเศษอุทยานแห่งชาติภู
เก้ า -ภู พานคา ทั้ ง นี้ ไ ด้ศึ ก ษาในด้ านลั ก ษณะข้อ มู ล ด้ านสั ง คม การปกครอง ประชากรข้ อมู ล ด้ า น
เศรษฐกิจ และลักษณะข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
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ผลจากการสารวจสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตกิจกรรม
พิเศษภูเก้า ภูพานคา ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 3 หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 238 คน โดยใช้แบบสอบถาม
อธิบายได้ ดังนี้
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไป (n=238)
เพศ
อายุเฉลี่ย (ปี)
ความเกี่ยวข้องหลักการใช้สารเคมี

การศึกษา

อาชีพ

ข้อมูล
ชาย
หญิง

จานวน
101
137
56.04
210
3
2
23
23
186
30
9
227
1
5
1
4
4.21

ร้อยละ
42.4
57.6
100
88.2
1.3
0.8
9.7
9.7
78.2
8.4
3.8
95.4
0.4
2.1
0.4
1.7
100

4,579.83
4,185.40
25

100
100
10.5

ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินทากิน

213

89.5

ข้าว
มันสาปะหลัง

14
212

5.9
89.1

7
5

2.9
2.1

ผู้ฉีดพ่น
ผู้จ้างฉีดพ่น
ผู้รับจ้างฉีดพ่น
อยู่ในบริเวณที่ฉีดพ่น
อื่น ๆ
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงกว่า ปวส./ปริญญาตรี
เกษตรกร
ช้าราชการ
ค้าขาย
รับจ้าง
ว่างงาน
อื่น ๆ

จานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
รายได้เฉลี่ย
รายจ่ายเฉลี่ย
ประเภทสิทธิในการครอบครองที่ดิน มีกรรมสิทธิ์ที่ดินทากิน
พืชที่ปลูกหลัก

อ้อย
อื่นๆ
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทางด้านสังคม และประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และ
จานวนสมาชิกในครัวเรือน ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายคือ ร้อยละ 42.4 ที่
เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.6 พบว่ามีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 56.04 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาสูง
ที่สุดร้อยละ 72.8 มีจานวนสมาชิกเฉลี่ยในครอบครั วเท่ากับ 4.21 คน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มี
สิทธิในการครอบครองที่ดินร้อยละ 89.5
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อาชีพหลัก รายได้
รายจ่าย และการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถือครอง พบว่า ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากที่สุดคือร้อยละ 95.4 รองลงมา คืออาชีพรับจ้างร้อยละ 2.1 และค้าขายน้อยที่สุดคือ
ไม่มีเลย มีการเพาะปลูกมันสาปะหลังมากที่สุดร้อยละ 89.1 รองลงมาปลูกข้าวร้อยละ 5.9 และและ
น้อยที่สุดคือยางพาราไม่มีผู้ปลูกเลย มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,579.83 บาท รายจ่ายเฉลี่ย 4,185.40 บาท
การวิเคราะห์ระดับเจตคติและความรู้ โดยหาค่าเฉลี่ย ( 𝑋 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์แปลผล ดังนี้ (Likert, 1932; บุญชม ศรีสะอาด, 2018)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง
เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพมนุษย์ (n=238)
ค่าทางสถิติ
เจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัด
แปลผล
ศัตรูพืชต่อสุขภาพมนุษย์
𝑿
S.D.
ละอองของสารพาราควอตและไกลโฟเสทจากการฉีดพ่นเป็น
4.57 0.61 เห็นด้วยมาก
อันตรายต่อร่างกาย
ที่สุด
พิษของสารพาราควอตและไกลโฟเสททาให้เกิดอาการคลื่นไส้
4.31 0.83
เห็นด้วย
อาเจียน
การบริโภคผลผลิตที่ผ่านการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสท 4.28 1.18
เห็นด้วย
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขวด และภาชนะบรรจุพาราควอตและไกลโฟเสทมีอันตราย ไม่ 4.07 1.19
เห็นด้วย
ควรนามาใช้อีก
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพมนุษย์ (n=238) (ต่อ)
เจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชต่อสุขภาพมนุษย์
สารพาราควอตและไกลโฟเสทไม่สามารถซึมผ่านและเป็น
อันตรายต่อผิวหนังได้ ยกเว้นแผลที่ผิวหนัง หรือการสูดดม
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสทติดต่อกันนาน ๆ จะเกิด
การสะสมสารพิษในร่างกายของเกษตรกรผู้ใช้
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสททาให้เป็นโรคเนื้อเน่าของ
เกษตรกรผู้ใช้
สารพาราควอตและไกลโฟเสทที่สะสมอยู่ในร่างกายเป็นสาเหตุ
ของโรคมะเร็งและไตวาย

ค่าทางสถิติ
𝑿
S.D.
3.99 0.99

เห็นด้วย

3.77

1.26

เห็นด้วย

3.72

1.19

เห็นด้วย

3.55

1.01

เห็นด้วย

แปลผล

จากตารางที่ 5 พบว่าเจตคติและความรู้ทราบถึงผลกระทบของสารพาราควอตและไกลโฟ
เสทต่อสุขภาพในระดับดี โดยเฉพาะละอองจากการฉีดพ่นของสารพาราควอตและไกลโฟเสทเป็น
อันตรายต่อสุขภาพสูงที่สุดที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 4.57, S.D. = 0.61) รองลงมา ได้แก่ พิษของสาร
พาราควอตและไกลโฟเสททาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 4.31, S.D. = 0.83)
และน้อยที่สุด ได้แก่ สารพาราควอตและไกลโฟเสทที่สะสมอยู่ในร่างกายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและ
ไตวายที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 3.55, S.D. = 1.01)
สรุป การสารวจกลุ่ มตัวอย่ างด้านเจตคติและความรู้ของเกษตรเกี่ยวกับผลกระทบของ
สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช ต่ อ สุ ข ภาพของเกษตรกรในระดั บ ดี จากการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกม่วง มีผู้ป่วย 1 รายที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้สาร
พาราควอตและไกลโฟเสท และมีผู้เสียชีวิตจากการดื่มสารเคมีกาจัดเพื่อการทาอัตวิบากกรรม
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม (n=238)
เจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสทจานวนมาก ทาให้แหล่งน้า
เป็นพิษ

ค่าทางสถิติ
𝑿
S.D.
4.55 0.65

แปลผล
เห็นด้วยมาก
ที่สุด

154

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม (n=238) (ต่อ)
ค่าทางสถิติ
เจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัด
แปลผล
ศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม
𝑿
S.D.
สารพาราควอตและไกลโฟเสทจะปนเปื้อนและตกค้างในดินและ 4.38 0.77
เห็นด้วย
น้า
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสทจะทาลายจุลินทรีย์และ
4.28 0.95
เห็นด้วย
สัตว์ในดินเช่น ใส้เดือนและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
สารพาราควอตและไกลโฟเสททาให้ สัตว์หน้าดิน สัตว์น้าตาย
4.12 0.96
เห็นด้วย
และลดจานวนลง
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสทนาน ๆ ทาให้ดินเสื่อม
4.00 0.91
เห็นด้วย
โทรมแข็งกระด้าง ปลูกพืชไม่โต
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสททาให้แมลงตาย
3.29 1.40
ไม่แน่ใจ
จากตารางที่ 6 พบว่าเจตคติและความรู้ทราบถึงผลกระทบของสารพาราควอตและไกลโฟ
เสทต่อสิ่งแวดล้อม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสทจานวนมาก ทา
ให้แหล่งน้าเป็นพิษ ( 𝑋 = 4.55, S.D. = 0.65) รองลงมา ได้แก่ สารพาราควอตและไกลโฟเสทจะ
ปนเปื้อนและตกค้างในดินและน้าที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 4.38, S.D. = 0.77) และน้อยที่สุด ได้แก่
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสททาให้แมลงตายที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 3.29, S.D. = 1.40)
สรุป การสารวจกลุ่ มตัวอย่างด้านเจตคติและความรู้ของเกษตรเกี่ยวกับผลกระทบของ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อมในระดับดี
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชต่อสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร (n=238)
ค่าทางสถิติ
เจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัด
แปลผล
ศัตรูพืชต่อสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
𝑿
S.D.
ถ้าเลิกใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสท จะเกิดปัญหาต่อการ
4.25 0.91
เห็นด้วย
กาจัดวัชพืช ทาให้เพิ่มต้นทุนค่าแรงงาน
ถ้ามีการส่งเสริมให้ทาการเกษตรอินทรีย์ ท่านยินดีเข้าร่วม
4.09 0.77
เห็นด้วย
หรือไม่
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชต่อสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร (n=238) (ต่อ)
เจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชต่อสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
หากเลิกใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสท ท่านเห็นด้วยกับการ
ทาการเกษตรผสมผสานหรือไม่
ผลผลิตจากแปลงเกษตรที่ใช้สารเคมี มักมีราคาถูกกว่า จาก
เกษตรอินทรีย์
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสททาให้ต้นทุนสูงขึ้น และ
อาจทาให้เกิดหนี้สิน
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสททาให้เกษตรกรเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
การใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสททาให้ต้นทุนลดลง
เหมาะสมต่อการใช้งานเพราะประหยัด

ค่าทางสถิติ
𝑿
S.D.
3.61 1.02

เห็นด้วย

3.59

1.20

เห็นด้วย

3.22

1.46

ไม่แน่ใจ

3.21

1.35

ไม่แน่ใจ

3.06

1.29

ไม่แน่ใจ

แปลผล

จากตารางที่ 7 พบว่าเจตคติและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อ
สภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ถ้าเลิกใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสท จะ
เกิดปัญหาต่อการกาจัดวัชพืช ทาให้เพิ่มต้นทุนค่าแรงงานสูงที่สุดที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 4.25, S.D. =
0.91) รองลงมา ได้แก่ หากเลิกใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสท ท่านเห็นด้วยกับการทาการเกษตร
ผสมผสาน ที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 4.09, S.D. = 0.77) และน้อยที่สุด ได้แก่ การใช้สารพาราควอต
และไกลโฟเสททาให้ต้นทุนลดลง เหมาะสมต่อการใช้งานเพราะประหยัดที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 3.06,
S.D. = 1.29)
สรุป การสารวจกลุ่ มตัวอย่างด้านเจตคติและความรู้ของเกษตรเกี่ยวกับผลกระทบของ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อเศรษฐกิจของเกษตรกรในระดับ ปานกลาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีการ
เลิกใช้จะส่งผลต่อต้นทุนด้านแรงงานในการผลิต ทาให้มีรายได้ลดลง จากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติและความรู้เกี่ยวกับทางเลือกและข้อดีใน
การลดการใช้สารเคมี (n=238)
เจตคติและความรู้เกี่ยวกับทางเลือกและข้อดีในการลดการใช้
สารเคมี
การทาเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานจะทาให้ป่าและ
ชุมชนเกิดความยั่งยืน
เกษตรผสมผสานหรือทาเกษตรอินทรีย์ ทาให้สุขภาพของ
เกษตรกรดีขึ้นเพราะไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมี
การทาเกษตรอินทรีย์จะทาคุณภาพดิน น้า และอากาศ ของป่า
ภูเก้าดีขึ้นมาก
เกษตรกรสามารถใช้น้าหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการ
ใช้สารเคมีได้ จึงทาให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค
หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปรับเปลี่ยนมาทา
การเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เกษตรผสมผสานหรือเกษตรอินทรีย์ สามารถลดการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช
ปัจจุบันมีประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสท
โดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้าท่านเห็นด้วยหรือไม่

ค่าทางสถิติ
S.D.
𝑿
4.61 0.53

แปลผล

4.50

0.60

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วย

4.48

0.63

เห็นด้วย

4.42

0.69

เห็นด้วย

4.26

0.76

เห็นด้วย

3.84

1.08

เห็นด้วย

3.58

1.40

เห็นด้วย

จากตารางที่ 8 พบว่าเจตคติและความรู้เกี่ยวกับทางเลือกและข้อดีในการลดการใช้สารเคมี
โดยการทาเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานจะทาให้ป่าและชุมชนเกิดความยั่งยืน สูงที่สุดที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 4.61, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่ เกษตรผสมผสานหรือทาเกษตรอินทรีย์ ทาให้
สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้นเพราะไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมี ที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 4.50, S.D. = 0.60)
และน้อยที่สุดได้แก่ ปัจจุบันมีประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสทโดยเฉพาะในพื้นที่
ต้นน้าท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 3.58, S.D. = 1.40)
สรุป การสารวจตัวอย่างด้านเจตคติและความรู้เกี่ยวกับทางเลือกและข้อดีในการลดการใช้
สารเคมีในระดับดี หมายความว่าเกษตรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการลดการใช้สารเคมี ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร และสามารถใช้สารอื่นเข้ามาทดแทนในการกาจัดศัตรูพืช
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (n=238)
เจตคติและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้สารเคมีกาจัด คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
ศัตรูพืช
𝑿
S.D.
หากโดนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จะต้องรีบล้างด้วยน้าสะอาดทันที 4.73 0.44 เห็นด้วยมาก
ที่สุด
การฉีดพ่นสารเคมีอันตรายจะต้องปิดปาก แต่งตัวให้มิดชิดและ 4.69 0.50 เห็นด้วยมาก
ยืนเหนือลม
ที่สุด
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต้องปฏิบัติตามคาแนะนาอย่าง
4.61 0.57 เห็นด้วยมาก
เคร่งครัด เพราะมีอันตราย
ที่สุด
การฉีดพ่นสารเคมีควรอยู่เหนือลม เพื่อลดการสูดสารเคมีเข้าสู่ 4.13 1.08
เห็นด้วย
ร่างกายของเกษตรกรขณะฉีดพ่นโดยตรง
การล้างอุปกรณ์การฉีดสารเคมีในแหล่งน้าลาธาร เป็นอันตราย 4.03 1.21
เห็นด้วย
ต่อสัตว์น้า และคนหากสัมผัสน้าในแหล่งน้านั้น
การตรวจดูจานวนศัตรูพืชก่อนการพ่นสารเคมีช่วยให้ประหยัด
3.58 0.87
เห็นด้วย
ค่าใช้จ่ายได้
ควรใช้สารเคมีผสมกัน 2 ชนิดขึ้นไปเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
3.13 1.52
ไม่แน่ใจ
และค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
การใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นวิธีการป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่ 2.81 1.43
ไม่แน่ใจ
ดีที่สุด เหมาะกับชุมชนนี้
ช่วงเวลาที่ควรพ่นสารเคมีคือตอนบ่ายลมสงบ
2.50 1.58 ไม่เห็นด้วย
ในชุมชนของท่านมีผู้ป่วยจากการใช้สารเคมีนี้ และมีความ
2.40 1.49 ไม่เห็นด้วย
รุนแรง
หลังฉีดพ่นสารเคมี ท่านสามารถเก็บผลผลิตและกินได้ทันที
1.83 1.14 ไม่เห็นด้วย
จากตารางที่ 9 พบว่าเจตคติและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
โดยสูงที่สุด ได้แก่หากโดนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จะต้องรีบล้างด้วยน้าสะอาดทันที ที่ระดับค่าเฉลี่ย
( 𝑋 = 4.73, S.D. = 0.44) รองลงมา ได้แก่ การฉีดพ่นสารเคมีอันตรายจะต้องปิดปาก แต่งตัวให้
มิดชิดและยืนเหนือลม ที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 4.69, S.D. = 0.50) และน้อยที่สุด ได้แก่ หลังฉีดพ่น
สารเคมี ท่านสามารถเก็บผลผลิตและกินได้ทันทีที่ระดับค่าเฉลี่ย ( 𝑋 = 1.84, S.D. = 1.14)
สรุป การสารวจตัวอย่างด้านเจตคติและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในปานกลาง เนื่องจากจากข้อมูลพบว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานด้าน
สารเคมีอยู่บ้าง ขาดซึ่งความรู้ และข้อมูลที่ชัดเจน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสภาพและปัญหาของการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสทในเขตกิจกรรมพิเศษ
ของอุทยานแห่งชาติภูเก้า -ภูพานคา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พบว่า เนื่องจากวิถีการทาเกษตรภายในพื้นที่เขตกิจกรรม
พิเศษของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา ส่วนใหญ่เป็นการทาเกษตรภายใต้พันธสัญญา คือการให้เงิน
กู้ยืมและหรือการให้ปุ๋ย สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ก่อให้เกิดปัญหาภาวะหนี้สินต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการ
บุกรุกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาการเกษตร เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชิงเดี่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้สูงขึ้น
ดังนั้น การใช้สารเคมีในการเกษตรจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสุขภาพ
ของเกษตรกรและสิ่ ง แวดล้ อ มภายในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู เ ก้ า -ภู พ านค า จากผลการส ารวจ
แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการปรับเปลี่ยนวิถีทางการเกษตร และรับทราบถึงปัญหา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ ในเกณฑ์ดี อีกทั้งปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ภายในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา คงเป็นระบบนิเวศป่าเป็นแหล่งนิเวศบริการและเป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง (Phromma et al., 2019) จากข้อมูลดังกล่าว จึงจาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันเพื่อทาการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ การเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมอาชีพที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น การหา
ตลาดรองรับสินค้า เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการหาสารทดแทนสารกาจัด
ศัตรูพืชที่เป็นอันตราย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ COA No.0002/2563 REC No.0035/2562 รับรองวันที่ 8
มกราคม 2563 หมดอายุวันที่ 8 มกราคม 2564
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาลและผลกระทบจาก
งานระบบประปาสุขาภิบาลที่ส่งผลต่องานพื้นงานผนังและงานฝ้าเพดาน ในการก่อสร้างโครงการบ้าน
จัดสรรเพื่อคัดกรองปัญหาของงานระบบประปาสุขาภิบาล และผลกระทบที่อาจเกิดปัญหา โดยมี
ขั้นตอนการศึกษา 2 กระบวนการ คือ 1) ศึกษาปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาลที่ส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียต่องานพื้นงานผนัง และงานฝ้าเพดาน 2) ศึกษาผลกระทบจากงานระบบประปาสุขาภิบาลที่
ส่งผลต่องานพื้นงานผนังและงานฝ้าเพดาน โดยใช้รูปแบบของเอกสารตรวจสอบที่สร้างขึ้นจากปัญหา
และสาเหตุที่ได้จากการสังเกตุในช่วงออกสหกิจศึกษาและจากการสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ใน
ส่วนของงานระบบประปาสุขาภิบาล และ จากการทบทวนวรรณกรรม และ แบบการเก็บข้อมูลของ
โครงการมาสร้างแบบเก็บข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลปัญหางานพื้น งานผนังและงานฝ้าเพดาน และจานวน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากข้อบกพร่องดังกล่าว โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางความถี่ ในรูปแบบของการ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่พอเจอมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ปัญหางานระบบประปา
สุขาภิบ าลที่พบมากที่สุด คือ ปั ญหาระยะท่อผิ ดตาแหน่ง จานวน 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.65
ปัญหาน้ารั่วซึม จานวน 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.15 ปัญหาท่ออุดตัน จานวน 20 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 19.23 ปัญหาระดับความลาดเอียงท่อ จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.42 ปัญหาท่อแตกร้าว
จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.73 ปัญหาการใช้วัสดุเทียบเท่าผิดจากแบบ BOQ จานวน 3 ครั้ง คิด
เป็ น ร้ อยละ 2.88 ปั ญหาใช้เครื่ องมือผิ ดประเภท จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.97 ปัญหาใช้
เครื่ องมือ เก่ าประสิ ท ธิภ าพการท างานต่าลง จ านวน 1 ครั้ ง คิด เป็ นร้ อยละ 0.97 ตามล าดั บผล
การศึกษาผลกระทบจากงานระบบประปาสุขาภิบาลที่ ส่งผลต่องานพื้นงานผนัง และงานฝ้าเพดานที่
ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตและบันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ภายในโครงการก่อสร้าง
บ้านจัดสรร ผลการศึกษาพบว่างานที่ได้รับผลกระทบจากงานระบบประปาสุขาภิบาลมากที่สุด คือ
งานพื้น จานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.34งานผนัง จานวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.14 งานฝ้า
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เพดาน จานวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.51ตามลาดับ จะเห็นได้ว่างานที่ส่งผลกระทบจากงานระบบ
ประปาสุขาภิบาลมากที่สุด คือ งานพื้น และงานผนัง
คาสาคัญ : ระบบสุขาภิบาล เอกสารแสดงราคากลางในงานก่อสร้าง น้ารั่ว
ABSTRACT
The objective of this research is to study the problems of civil sanitation
system work and impacts of civil sanitation systems on floor work, wall work and ceiling
work in the construction of housing estates to screen the problems of the civil sanitary
system work and possible effects with 2 educational processes. 1) To study the
problems of civil sanitation system work that effect to the loss of floor work, wall work
and ceiling work 2) to study the effects of civil sanitation system work that towards on
the floor work wall work and ceiling work by using the type of examination document
created from the problems and causes from the observation during the cooperative
education and the inquiry of experienced persons about the civil sanitation system
work. Including the literature studies and implementing the project data collection
form to create data storage forms. To collect information about problems of the floor
work, wall work and ceiling work. And number of impacts from the above defects by
using the frequency analysis method in the form of problem analysis in order to be
aware of the most common problems. The study found that the most common
sanitation plumbing problems are problems with the wrong pipe distance ; 35 times
(33.65%), water leakage problem ; 22 times (21.15%), clogged pipe problems; 20 times
( 19. 23) , problem of pipe slope level; 15 times ( 14. 42% ) , แ cracking pipe problems; 7
times (6.73), problem of using equivalent materials is different from the BOQ; 3 times
(2.88%), problems of using the wrong tool; 1 time (0.97%), problems of using old tools
which causes of the work efficiency to decrease; 1 time (0.97%) The results from the
study of effects from civil sanitation system work that toward to floor work, wall work
and ceiling work which the researchers observed and recorded the data on the form
and self- data collection in housing construction projects. The study found that the
work that most affected from the civil sanitation system work is floor work ; 19 times
(46.34%), wall work ; 14 times (34.14%), and ceiling work; 8 times (19.51%). It can be
seen that jobs affected by civil sanitation system work are floor work and wall work.
Keywords: Sanitary Sysmtem Work, Bill of Quantities, Water Leak
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บทนา
ปัจจุบันพบการร้องเรียนปัญหาข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรจากผู้บริ
โภคเป็ น จ านวนมาก ประกอบกั บ ข้ อ บกพร่ อ งในงานก่ อ สร้ า งมี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ข้อบกพร่องที่สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนการส่งมอบงานและไม่สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอน
การส่งมอบงาน ซึ่งสามารถแบ่งงานที่บกพร่องและเกิดความสูญเสียขึ้น แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
1) ปั ญหาบริ เวณภายนอกบ้ าน ได้แก่ ปัญหาสี บริเวณรั่ว บ้าน ปัญหาสนิมบริเวณรั่ว ปัญหาน้าขัง
2) ปั ญ หาบริ เ วณตั ว บ้ า น ได้ แ ก่ ปั ญ หารอยร้ า ว ปั ญ หาบ้ า นสี ผิ ด เพี้ ย น ปั ญ หาบ้ า นสี ห ลุ ด ร่ อ น
3) ปัญหางานโครงสร้าง ได้แก่ ปัญหารอยร้าวที่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัญหาเหล็กโครงหลังคา
เกิดสนิม 4) ปัญหางานระบบและงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ปัญหาของผนัง ปัญหาฝ้าเพดาน ปัญหา
กระเบื้ อง ปัญหาระบบสุขาภิบ าล โดยสาเหตุของปั ญหาข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้นจะ
สามารถใช้เป็น แนวทางในการตรวจสอบงานก่อสร้างที่คลอบคลุมปัญหาข้อบกพร่องที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ในขั้นตอนการส่งมอบงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อบกพร่องที่พบในโครงการบ้านจัดสรรได้
(กัญจน์ ทั่งทอง และ ธนิต ธงทอง : 2555) ในส่วนของปัญหาที่พบในงานระบบประปาสุขาภิบาลคือ
ปัญหาน้ารั่วซึม จากข้อต่อของท่อที่ฝังอยู่ภายในผนังทาให้ผนังเกิดรอยคาบน้าและสีบวม พอง ปัญหา
น้ารั่วจากพื้นห้องน้าชั้นบนลงมาทาให้ฝ้าเพดานชั้นล่างเกิดความเสียหายบวมพองกรณีนี้ส่งผลต่องาน
ต่างๆที่จาเป็น ต้องรื้อฝ้ าเพดานหรือเปิดฝ้าบริเวณที่มีคราบน้ารั่วเพื่อให้มีพื้นที่ส ามารถเข้าทาการ
ซ่อมแซม ณ จุดที่น้ารั่วซึมได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อซ่อมเสร็จก็ต้องทาการซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ได้รับ
ความเสียหายส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่องานสถาปัตยกรรมทาให้เสียเวลาค่าใช้จ่ายและวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซม ข้อบกพร่องในงานก่อสร้างในหมวดของงานระบบประปาสุขาภิบาลส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียในการก่อสร้างโครงการบ้ านจัดสรรกลั บเป็นปัญหาที่พบได้บ่ อยครั้งโดยการสารวจปัญหา
เบื้องต้นพบความชารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมาจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรขาด
การจัดการกับปัญหางานก่อสร้างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบงานไม่ควบถ้วน
หรือขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตรวจรับงาน ตลอดจนแบบก่อสร้างและข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญา
ไม่ มี ร ายละเอี ย ดที่ ชั ด เจน ในการก าหนดหน้ า ที่แ ละความรั บ ผิ ดชอบของผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง จน
กลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆเกิดขึ้น จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมี
ความประสงค์ ศึ ก ษาปั ญ หางานระบบประปาสุ ข าภิ บ าลในบ้ า นพัก อาศั ย สองชั้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ข้อบกพร่องของงานระบบประปาสุขาภิบาล สามารถขจัดหรือลดจานวนลงได้โดยการใช้ระเบียบวิธี
วิจัยในการศึกษาปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาลในการก่อสร้างบ้านจัดสรรเพื่อหาแนวทางป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
โดยตรงหรือผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรที่มีความสนใจ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาลที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่องานพื้น งานผนัง
และงานฝ้าเพดาน
2. ศึกษาผลกระทบจากงานระบบประปาสุขาภิบาลที่ ส่งผลต่องานพื้น งานผนังและงานฝ้า
เพดาน
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วิธีการดาเนินงาน
การศึกษาครั้งนี้กาหนดระเบียบวิธีการศึกษาซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ คือ การศึกษาปัญหางาน
ระบบประปาสุขาภิบาลที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่องานพื้นและผนัง การศึกษาผลกระทบจากงาน
ระบบประปาสุ ขาภิบาลที่ส่งผลต่องานพื้นและผนัง และการวิเคราะห์ ระบุปัญหาที่ส่ งผลเสี ย โดย
ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เพื่อให้ได้ปัญหาและผลกระทบที่ส่งผล
เสียต่องานพื้นและผนังที่ครอบคลุมและสอดคล้องกันดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมปั ญหาที่ส่งผลให้ เกิดความสูญเสียที่ส่งผลต่องานพื้นและผนัง จากปัญหาที่
ปรากฏพบเจอในช่วงของการก่อสร้างและหลังมีการเข้าอยู่อาศัยของผู้บริโภค ทั้งจากบันทึกปัญหาที่
ได้รั บ การร้ องเรี ย นจากผู้ บ ริ โ ภคที่เข้าอยู่อาศัยโดยตรง ซึ่งแหล่ งข้อมูล ของปัญหาในการก่อสร้า ง
โครงการบ้านจัดสรรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งตามได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ
การเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าอยู่อาศัยไปแล้วนั้น จะทาการนาข้อมูล
ปัญหาจากรายงาน การบันทึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการชารุดเสียหายที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้อยู่
อาศัย เพื่อ น ามาวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้นโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ ท างความถี่ ในรูป แบบของการ
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อสรุปผลของปัญหาที่ได้จากรายการบันทึก
1.2 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการบ้านจัดสรรและผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ดังกล่าว ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาที่โครงการบ้านจัดสรรดาเดินการแก้ไข โดยการสังเกตุและจด
บันทึกในรูปแบบของรายการตรวจสอบงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทาง
ความถี่ ในรูปแบบของการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อสรุปปัญหาที่ได้จากรายการบันทึก
2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
โดยนาประเด็ดปัญหาและสาเหตุที่ได้จากการสังเกตุในช่วงออกสหกิจศึกษาและจากการ
สอบถามจากผู้มีประสบการณ์ในส่วนของงานระบบประปาสุขาภิบาล การทบทวนวรรณกรรม และ
การเก็บข้อมูลของโครงการมาสร้างแบบเก็บข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ
งานพื้นงานผนังและงานฝ้าเพดาน และจานวนผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากข้อบกพร่องดังกล่าว จะการ
เก็บข้อมูลเป็น 2 ช่วง เป็นช่วงการก่อสร้างและช่วงมีลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้ว ซึ่งรายละเอียดของแบบ
เก็บข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
2.1 วัน/เดือน/ปี
2.2 ช่วงเวลาเก็บของมูล
2.3 แบบแปลนงานระบบประปาสุขาภิบาล / แบบที่1 แบบที่2 แบบที่3 / หลัง
2.4 ข้อมูลสาเหตุ/ปัญหา
3. การสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ ข้อมูลจากผู้รับเหมางานระบบประปาสุขาภิบาล จานวน 4 คน ที่ปฏิบัติงาน
ภายในโครงการ และ ผู้ตรวจสอบงาน ของโครงการ จานวน 5 คน โดยข้อมูลที่ใช้สัมภาษณ์จะนามา
จาก ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานระบบประปาสุขาภิบาลภายในโครงการ และผลกระทบโดยภาพรวม
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ที่เกิดขึ้นกับ ผู้รับเหมาและโครงการ วิธีการป้องการและการแก้ปัญหาของ ผู้รับเหมาและผู้ตรวจสอบ
งาน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
4.1 วิเคราะห์คัดกรองสาเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นนาข้อมูลปัญหาที่ได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มาทาการวิเคราะห์ เพื่อนามาระบุสาเหตุที่มีผลกระทบที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนจากการใช้
โครงสร้ า งแผนผั ง ก้ า งปลาและการจั ด การทรั พ ยากร (Canagement Resource) 3M+1E แบ่ ง
ออกเป็น 4 หมวดดังต่อไปนี้
1.) คน (Man)
- น้ารัว้ ซึม
- ท่อน้าอุดตัน
- ท่อน้าแตกร้าว
- ระดับลาดเอียงท่อ
- ระยะวางท่อผิดตาแหน่ง
2.) วิธีการทางาน (Method)
- น้ารัว้ ซึม
- ท่อน้าอุดตัน
- ระดับลาดเอียงท่อ
- ระยะวางท่อผิดตาแหน่ง
3.) วัสดุ (Material)
- ใช้วัสดุเทียบเท่า
4.) อุปกรณ์ (Equipment)
- ใช้เครื่องมือผิดประเภท
- ใช้เครื่องมือเก่าประสิทธิภาพในการทางานต่าลง
5. การวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์รูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รวบรวมมา จะใช้การสร้างกราฟแผนภูมิ
วงกลม (จัดเรียงลาดับของปัญหา) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาช่วย
6. การหาค่าร้อยละ
จานวนความถี่ที่เกิดขึ้นของปัญหานามาบวกกันจะได้จานวนความถี่ทั้งหมดของปัญหาแล้ว
คิดเป็นร้อยละหรือเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของแต่ละปัญหาดังสมการที่ (1)
จานวนที่ต้องการ
X 100
จานวนทั้งหมด

(1)
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้ อมูล เพื่อให้ทราบถึงปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาลและ
ผลกระทบของงานระบบของงานระบบประปาสุขาภิบาลที่ส่งผลต่องานพื้นงานผนังและงานฝ้าเพดาน
และได้ความรู้ความเข้าใจ ถึงลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบที่ขึ้นและส่งผลให้งานอื่น
หรื องานใกล้ เคี ย ง เกิด ความเสี ย หายโดยมี แนวทางการจั ดทาโครงงาน เพื่อ บรรเทาและป้ องกั น
ความผิดดลาดในครั้งต่อๆ ไป
1. ผลการศึกษาปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาล
1.1 ปั ญ หางานระบบประปาสุ ข าภิบ าลที่ผู้ วิจั ยได้ ทาการสั ง เกตและบันทึ กข้ อมู ล ลง
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ภายในโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร จานวน 236 หลัง ปัญหาที่พบ
คือ ปัญหาระยะท่อผิดตาแหน่ง จานวน 35 ครั้ง ปัญหาน้ารั้วซึม จานวน 22 ครั้ง ปัญหาท่ออุดตัน
จานวน 20 ครั้ง ปัญหาระดับความลาดเอียงท่อ จานวน 15 ครั้ง ปัญหาท่อแตกร้าว จานวน 7 ครั้ง
ปัญหาการใช้วัสดุเทียบเท่าผิดจากแบบ เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหา
ผู้รับเหมาก่อนที่จะทาการก่อสร้างที่เรียกว่า BOQ จานวน 3 ครั้ง ปัญหาใช้เครื่องมือผิดประเภท
จานวน 1 ครั้ง ปัญหาใช้เครื่องมือเก่ าประสิทธิภาพการทางานต่าลง จานวน 1 ครั้ง ตามลาดับจาก
ปัญหาที่พบมากที่สุดถึงปัญหาที่พบน้อยที่สุด
1.2 จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยแผนภูมิแท่ง ผลการศึกษาปัญหางานระบบประปา
สุขาภิบาลที่พบเจอมากที่สุด คือ ปัญหาระยะท่อผิดตาแหน่ง จานวน 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.65
ปัญหาน้ารั้วซึม จานวน 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.15 ปัญหาท่ออุดตัน จานวน 20 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 19.23 ปัญหาระดับความลาดเอียงท่อ จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.42 ปัญหาท่อแตกร้าว
จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.73 ปัญหาการใช้วัสดุเทียบเท่าผิดจากแบบ BOQ จานวน 3 ครั้ง คิด
เป็ น ร้ อยละ 2.88 ปั ญหาใช้เครื่ องมือผิ ดประเภท จานวน 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 0.97 ปัญหาใช้
เครื่องมือเก่าประสิทธิภาพการทางานต่าลง จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.97 ตามลาดับ จะต้อง
แก้ไขปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นอับดับแรกและค่อยแก้ไขปัญหาอื่นๆรองลงมาตามลาดับ
2. ผลการศึกษาผลกระทบจากงานระบบประปาสุขาภิบาลที่ส่งผลต่องานพื้นงานผนัง และ
งานฝ้าเพดาน
2.1 ผลกระทบจากงานระบบประปาสุ ข าภิ บ าลที่ ส่ ง ผลต่ อ งานพื้ น งานผนั ง และ
งานฝ้าเพดานที่ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตและบันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ภายใน
โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร งานที่ได้รับผลกระทบพบว่า งานพื้น จานวน 19 ครั้ง งานผนัง จานวน
14 ครั้ง งานฝ้าเพดาน จานวน 8 ครั้ง ตามลาดับงานที่พบผลกระทบมากที่สุดถึงงานที่ได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุด
2.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ผลการศึกษาพบว่างานที่ได้รับผลกระทบ
จากงานระบบประปาสุขาภิบาลมากที่สุด คือ งานพื้น จานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.34 งานผนัง
จานวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.14 งานฝ้าเพดาน จานวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.51ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า งานที่ส่งผลกระทบจากงานระบบประปาสุขาภิบาลมากที่สุด คือ งานพื้นและงานผนัง
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลตามทฤษฎีและการเก็บรวบรวมข้อมูลแสดงให้เห็นถึงผลสรุปดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาปั ญ หางานระบบประปาสุ ข าภิ บ าล ท าให้ ท ราบว่ า ปั ญ หางานระบบ
ประปาสุขาภิบาลที่พบเจอมากที่สุด คือ ปัญหาระยะท่อผิดตาแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปุณยวีร์ นิลรัตน์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง สาเหตุของข้อบกพร่องในงานก่อสร้าง กรณีศึกษาของ
โครงการก่อสร้างอาคารสูง การศึกษาพบว่างานต่อท่อน้าทิ้งไม่ถึงฟอร์เดน พบจานวนข้อบกพร่องมาก
ที่สุด ดังนั้นเพื่อลดปัญหาในส่วนของงานดังกล่าวควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรู้เท่าทันและป้องกันการ
เกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆ ไปและผู้ควบคุมงานควรตรวจสอบและควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ตามทฤษฎี แ ละการรวบรวมข้ อ มู ล แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลสรุ ป ของ
การศึกษาคือปัญหาระยะท่อผิ ดตาแหน่ง มีจานวนที่พบมากที่สุด ตามวิธีการดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งจากผลที่ได้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ทาการศึกษา
2. ปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาลที่พบมากที่สุด ในช่วงของการก่อสร้าง คือปัญหา
ระยะท่อผิดตาแหน่ง ซึ่งเกิดจาก ขาดการตรวจเช็คตาแหน่งระยะที่ถูกต้องและขาดทักษะความชานาญ
ของช่างเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ควบคุมงาน ควรควบคุมงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบตาแหน่งให้
ถูกต้องตามแบบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในงานระบบประปาสุขาภิบาลในภายหลังได้
3. ผลกระทบจากงานระบบประปาสุขาภิบาลที่ส่งผลต่องานพื้นงานผนังและงานฝ้าเพดาน
ทาให้เห็นได้ว่า งานพื้นได้รับผลกระทบจากงานระบบประปาสุขาภิบาลมากที่สุดนั้น มีสาเหตุมาจาก
ปัญหาของงานระบบประปาสุขาภิบาล ที่ทาให้งานในส่วนรอบๆข้างและบริเวณใกล้เคียงได้รับความ
เสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลมาจากการแก้ไขปัญหาของงานระบบประปาสุขาภิบาลโดยตรง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1.1 ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลในเรื่องของปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาล ในขั้นตอนของ
การก่อสร้างตลอดจนถึง ในช่ว งขั้นตอนการส่งมอบบ้านให้กับลู กค้า ซึ่งเป็นบริษัทที่รับตรวจบ้าน
เข้ามาตรวจ ทาให้ปัญหาที่พบเจออาจมีมากกว่า ทางการควบคุมคุณภาพของทางโครงการตรวจหรือ
อาจมีข้อแตกต่างกันอยู่ ก็เป็นได้
1.2 งานวิจัยนี้สามารถนาผลการศึกษาไปพัฒนาด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การก่อสร้างบ้านจัดสรร ในส่วนของงานระบบประปาและสุขาภิบาล
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาปัญหางานระบบประปาสุขาภิบาลในบ้า นพักอาศัยนั้น ผลการศึกษาจะ
พบปัญหาแบ่งออกได้จานวนมาก ในการศึกษาเพิ่มเติมอาจเจาะลึกในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาท่ออุดตันให้ลึกซึ่งภายในโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม
2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง งาน
ระบบประปาสุขาภิบาลภายในโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรวมระบบการจัดการแบบบูรณาการของ
บริษัทแห่งหนึ่งที่บูรณาการระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้ อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO
45001:2018) เข้าด้วยกัน ซึ่งทั้งสามระบบมีแนวคิดเดียวกันคือ PDCA รวมถึงมีโครงสร้างระบบแบบ
เดียวกันคือโครงสร้างระดับสูง (High Level Structure : HLS) การวิจัยนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร ข้อกาหนดระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เอกสารผลการตรวจประเมินภายใน และผลการตรวจประเมินภายนอกของบริษัท
ผลการศึกษาพบว่าสามารถรวมข้อกาหนดได้ 33 ข้อจากทั้งหมด 45 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 73 และพบ
ปัญหาในการรวมระบบเช่น คณะทางานเกิดความสับสนในข้อกาหนดและการดาเนินการ ผู้ตรวจ
ประเมินภายในมีทักษะและประสบการณ์ในการตรวจไม่ครอบคลุมทั้ง 3 ระบบ การตีความข้อกาหนด
คลาดเคลื่อน คณะทางานไม่เข้าใจข้อกาหนดใหม่ของระบบอย่างถ่องแท้ เป็นต้น และพบความไม่
สอดคล้องกับข้อกาหนด 3 ลาดับแรกคือ อันดับ 1 คือ ข้อกาหนด 8.1 การวางแผนและการควบคุม
การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 36 อันดับ 2 คือ ข้อกาหนด 6.1 โอกาสและความเสี่ยง และข้อกาหนด 7.5
เอกสารสารสนเทศ คิดเป็น ร้อยละ 16 อันดับที่ 3 คือ ข้อกาหนด 8.2 การเตรียมการและตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 8
คาสาคัญ : ระบบการจัดการ บูรณาการ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ISO 45001:2018)
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the integration of integrated
management systems of a company that integrates quality management systems (ISO
9001: 2015), environmental management system (ISO 14001:2015) and occupational
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health and safety management systems (ISO 45001: 2018). All three management
systems have the same concept of PDCA and including the same system structure was
High Level Structure (HLS). This research is qualitative research by review literature for
requirement of quality management systems, environmental management system,
occupational health and safety management systems, and result of IMS internal audit
and IMS External audit. The research shows 33 from 45 items of the combination
requirement (75%) could be found, and the problems of integration such as the
working team was confused in requirement and implementation. Internal auditors have
skills and experience in auditing, not including all 3 systems. Interpretation of
requirements incorrect. The working team does not fully understand the new
requirements. It was found nonconformity with the requirements from internal audits
and external audit. The top three; the first is clause no. 8.1 operational planning and
control 36%, the second are clause no. 6.1 opportunities and risks and clause no. 7.5
documented information 16%, the third is clause no. 8.2 Emergency preparedness and
response 8%.
Keywords: Management System, Integrated, Quality Management Systems (ISO 9001:
2015), Environmental management system (ISO 14001: 2015), Occupational health and
Safety Management Systems (ISO 45001: 2018)
บทนา
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เล็งเห็นความสาคัญของการนาระบบ
มาตรฐานการจัดการต่างๆ มาปรับใช้ อาทิ เช่น ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ซึ่งระบบมาตรฐานการจัดการต่างๆ เหล่านี้
ต่างมีความสาคัญกับองค์กรมากทั้งด้านความเชื่อมั่นของลูกค้า การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมถึงช่วยให้การดาเนินงานเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการนาระบบมาตรฐานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้นั้นช่วยแสดงให้เห็นว่าองค์กรคานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่
ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ การนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาปรับ
ใช้นั้นยังแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีความห่วงใยและใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ทาให้การ
ผลิตดาเนินต่อไปได้โดยที่พนักงานปลอดภัย ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงไม่เกิดโรคจาก
การทางานอีกด้วย
บริษัทที่ทาการศึกษา ดาเนินธุรกิจในการผลิตและประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟสาหรับจัดเก็บ
ข้อมูล ซึ่งได้นาระบบมาตรฐานการจัดการเข้ามาใช้เช่นเดียวกัน ได้แก่ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ
(ISO 9001:2015) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และเมื่อนาระบบการจัดการต่างๆ มาปรับใช้
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พบว่า องค์กรดาเนินการแบบแยกส่วนกัน ทาให้เกิดความซับซ้อนของข้อกาหนด เกิดความซับซ้อน
ของการดาเนินการ รวมถึงการมีเอกสารที่มากเกินความจาเป็น และเนื่องจากทั้ง 3 ระบบมีแนวคิด
ของระบบเดียวกันคือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ(Check) และการ
แก้ไข(Action) รวมถึง มีโ ครงสร้ างระบบการจัด การเดียวกันคื อ โครงสร้า งระดับสู ง (High Level
Structure : HLS) ดังนั้นบริษัทจึงทาการรวมระบบทั้ง 3 ระบบเข้าด้วยกันเรียกว่า ระบบการจัดการ
แบบบูรณาการ (IMS : Integrated Management System)
ระบบการจัดการแบบบูรณาการเป็นระบบการจัดการที่องค์ กรเริ่มนามาปรับใช้จาเป็นต้อง
มีการดาเนินการและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการของบริษัทแห่งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรวมระบบบูรณาการของระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO
9001:2015) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ของบริษัทแห่งหนึ่ง
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการระบบการจัดการแบบบูรณาการของ
บริษัทแห่งหนึ่ง
3. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการระบบการ
จัดการแบบบูรณาการของบริษัทแห่งหนึ่ง
กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี ข้อกาหนดตามระบบการ
จัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และ
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) กฎหมายและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยกาหนดกรอบเพื่อการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ
(ISO 9001:2015)
 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001:2015)
 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
(ISO 45001:2018)

 ระบบการจัดการแบบบูรณาการ
(Integrated Management
System)

การรวมระบบด้วย
โครงสร้างระดับสูง
(High Level
Structure)

วิธีการวิจัย
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร ข้อกาหนดระบบการจัดการด้าน
คุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการ
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จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) เอกสารผลการตรวจประเมินภายใน
และผลการตรวจประเมินภายนอกของระบบการจัดการแบบบูรณาการของบริษัท
ผลการวิจัย
การรวมระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001:2015) และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
เข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการนั้น จากการศึกษาพบว่าสามารถรวมข้อกาหนดได้ 33
ข้อจากทั้งหมด 45 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 73 แต่มีข้อกาหนดเฉพาะของระบบการจัดการด้านคุณภาพ
(ISO 9001:2015) ทั้งหมด 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 16 ข้อกาหนดเฉพาะของระบบการจัดการด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 2 และข้อกาหนดที่
สามารถรวมระบบการจั ดการด้า นสิ่ งแวดล้ อ มกั บ ระบบการจั ดการด้า นอาชีว อนามั ย และความ
ปลอดภัยเข้าด้วยกัน มีทั้งหมด 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 9
และจากการศึ ก ษาข้ อ ก าหนดของระบบการจั ด การทั้ ง 3 ระบบพบว่ า สามารถรวม
รายละเอียดของข้อกาหนดแต่ละข้อได้ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 4.1 การทาความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร สามารถรวมได้ทั้งหมด
1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 4.2 การเข้าใจความจาเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ
รวมกั น ได้ ทั้ ง หมด 1 ข้ อ และมี ข้ อ ที่ เ ป็ น ข้ อ เฉพาะส าหรั บ ระบบการจั ด การด้ า นคุ ณ ภาพ ( ISO
9001:2015) จานวน 1 ข้อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) จานวน 2 ข้อ และ
มีข้อที่เป็นข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
จานวน 2 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 4.3 กาหนดขอบเขตของระบบการจัดการ สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 1 ข้อ
และมีข้อที่เป็นข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) จานวน 1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 4.4 ระบบการจัดการ สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 5.1 ความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด สามารถรวมกันได้
ทั้งหมด 9 ข้อ และมีข้อที่เป็ น ข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015)
จานวน 1 ข้อ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 6
ข้อ
ข้อกาหนดที่ 5.2 นโยบาย สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 2 ข้อ และมีข้อที่เป็นข้อเฉพาะ
ส าหรั บ ระบบการจั ด การด้ า นคุ ณ ภาพ (ISO 9001:2015) จ านวน 2 ข้ อ ระบบการจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) จานวน 1 ข้อ และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 5 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ในองค์กร สามารถ
รวมกันได้ทั้งหมด 1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 6.1 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส สามารถรวมกันได้จานวน 1 ข้อ และ
มีข้อที่เป็นข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ทั้งหมด 1 ข้อ ระบบการ
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จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ทั้งหมด 1 ข้อและระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 6.2 วัตถุประสงค์ และการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถรวมกัน
ได้จานวน 10 ข้อ และมีข้อที่เป็นข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015)
ทั้งหมด 2 ข้อ และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด
2 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 7.1 ทรัพยากร สามารถรวมกันได้จานวน 1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 7.2 ความสามารถ ซึ่งสามารถรวมกันได้จานวน 2 ข้อ และมีข้อที่เป็นข้อ
เฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ทั้งหมด 2 ข้อ ระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ทั้งหมด 2 ข้อ และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 2 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 7.3 ความตระหนัก สามารถรวมกันได้จานวน 4 ข้อ แต่มีข้อเฉพาะสาหรับ
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ทั้งหมด 1 ข้อ และระบบการจัดการด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 3 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 7.4 การสื่อสาร สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 4 ข้อ แต่มีข้อที่เป็นข้อเฉพาะ
สาหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) จานวน 3 ข้อ และระบบการจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 4 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 7.5 เอกสารสารสนเทศ สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 8 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 8.1 การวางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 4
ข้อ แต่มีข้อที่เป็นข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ทั้งหมด 3 ข้อ
และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ทั้งหมด 2 ข้อ และระบบการจัดการด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 9.1 การเฝ้าระวังติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ
สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 6 ข้อ แต่มีข้อที่เป็นข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO
14001:2015) ทั้ งหมด 1 ข้อ และระบบการจัด การด้ านอาชี ว อนามั ยและความปลอดภั ย (ISO
45001:2018) ทั้งหมด 1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 9.2 การตรวจประเมินภายใน สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 6 ข้อ และมีข้อที่
เป็ นข้อเฉพาะสาหรั บระบบการจั ดการด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
ทั้งหมด 1 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 9 ข้อ และมีข้อที่
เป็ นข้อเฉพาะสาหรั บระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ทั้งหมด 7 ข้อ ระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ทั้งหมด 5 ข้อ และ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 11 ข้อ
ข้อกาหนดที่ 10.1 ข้อกาหนดทั่วไปของการปรับปรุง สามารถรวมกันได้ทั้งหมด 1 ข้อ แต่มี
ข้อที่เป็นข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ทั้งหมด 1 ข้อ
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ข้อกาหนดที่ 10.2 อุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข สามารถรวมกัน
ได้ทั้งหมด 5 ข้อ แต่มีข้อที่เป็นข้อเฉพาะสาหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015)
ทั้งหมด 1 ข้อ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ทั้งหมด 1 ข้อ และระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ทั้งหมด 4 ข้อ
และจากการศึกษาการรวมระบบการจัดการแบบบูรณาการพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินการรวมระบบดังนี้
1. คณะทางานเป็นกลุ่มคนเดียวกันของแต่ละหน่วยงาน เมื่อรวมทั้ง 3 ระบบเข้าด้วยกัน
ทาให้เกิดความสับสนในข้อกาหนดบางข้อ เช่น การชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยงและ
โอกาสตามข้อกาหนด 6.1.2 กับข้อกาหนดการดาเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุไว้ตาม
ข้อกาหนด 6.1 ทาให้เกิดความผิดพลาดในการดาเนินการ
2. ผู้ตรวจประเมินภายในขององค์กรมีทักษะและประสบการณ์ในการตรวจประเมินภายใน
ไม่ครอบคลุมทั้ง 3 ระบบ เนื่องจากผู้ตรวจประเมินเป็นบุคลากรขององค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) แล้วผ่านการอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินภายใน ซึ่ง
ไม่ใช่หน้าที่หลักของบุคลากรคนดังกล่าว รวมถึงใน 1 ปีผู้ตรวจประเมินนี้จะได้ทาหน้าที่นี้เพียงครั้ง
เดียว ทาให้ยากในการทาความเข้าใจการตรวจประเมินภายในของระบบการจัดการ รวมถึงผู้ตรวจ
ประเมิ น จะไม่ ส ามารถตรวจประเมิ น ได้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 3 ระบบ เนื่ อ งจากผู้ ต รวจประเมิ น มี พื้ น
ฐานความรู้ความเข้าใจต่างกัน เช่น ผู้ตรวจประเมินภายในที่ อยู่ในหน่วยงานฝ่ายผลิต มีหน้าที่หลัก
เกี่ยวกับการผลิต หรือเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่อง
ระบบการจั ด การด้า นคุณ ภาพ ซึ่ ง จะสามารถตรวจประเมิ นระบบการจั ด การด้ า นคุ ณภาพ (ISO
9001:2015) ได้ดี สาหรับผู้ตรวจประเมินภายในที่มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีอนามัยและ
ความปลอดภัย จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการ
จั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จะสามารถตรวจประเมิ น ระบบการจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO
45001:2018) ได้ดี ทาให้ในระหว่า งการตรวจประเมินภายในไม่สามารถบูรณาการการตรวจประเมิน
ภายในได้ทั้งหมด
3. การตีความข้อกาหนดของระบบการจัดการ ขึ้นกับความเข้าใจของแต่ละบุคคลทาให้การ
ดาเนินการตามข้อกาหนดอาจจะคลาดเคลื่อนจากเจตนารมย์ของกฎหมาย
4. เนื่องจากทั้ง 3 ระบบได้ปรับปรุงโครงสร้าง และรายละเอียดข้อกาหนดใหม่ค่อนข้างมาก
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าองค์กรจัดให้ความรู้ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดฝึกอบรมจากวิทยากร
ภายนอก ซึ่ ง พบว่ า พนั ก งานรวมถึ ง คณะท างานยั ง ไม่ เ ข้ า ใจในบางประเด็ น ของเจตนารมย์ ข อง
ข้อกาหนด ทาให้ยากต่อการนาไปดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อกาหนด เช่น การทาความเข้าใจบริบท
ขององค์กร การจัดการความรู้องค์กร การดาเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส เป็นต้น
5. การดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบมาตรฐานการจัดการ เช่น การตรวจประเมิน
ภายใน เมื่อรวมเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การตรวจประเมินภายในจะเน้นรายละเอียด
ต่างๆได้น้อยลง เช่น การสุ่มตัวอย่างน้อยลง การตรวจพื้นที่น้อยลงเนื่องจากต้องตรวจให้ครอบคลุมทั้ง
3 ระบบในระยะเวลาที่จากัด
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6. องค์กรไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินการบูรณาการระบบแบบเต็มเวลา ทาให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการบูรณาการระบบเป็นระยะเวลานาน
7. องค์กรที่ศึกษาเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีหลายหน่วยงานย่อย การนาระบบบูรณาการ
มาปรับ ใช้จ าเป็ น ต้องให้ ความรู้เพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทั้งผู้บริหาร หั ว หน้างาน พนักงาน และ
ผู้รับเหมา เกิดความเข้าใจ และนาไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยวิทยากรจากภายนอกที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบการจัดการมาให้ความรู้ รวมถึงองค์กรต้องดาเนินการสื่อสารข้อมูล
ต่างๆ ที่จาเป็นอย่างทั่วถึง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดาเนินการเป็นระยะเวลานาน
และการดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบการจัดการแบบบูรณาการ พบประเด็นความ
ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดโดยรวบรวมจากผลการตรวจประเมินภายในและผลการตรวจประเมิน
ภายนอก โดย 3 ลาดับแรกของประเด็นความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดคือ
อันดับที่ 1 คือ ข้อกาหนด 8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 36
อั น ดั บ ที่ 2 คื อ ข้ อ ก าหนด 6.1 โอกาสและความเสี่ ย ง และข้ อ กาหนด 7.5 เอกสาร
สารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 16
อันดับที่ 3 คือ ข้อกาหนด 8.2 การเตรียมการและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 8
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย และศึ ก ษามี ป ระเด็ น ที่ น ามาอภิ ป รายผลได้ ดั ง นี้ ก ารบู ร ณาการระบบ
มาตรฐานการจั ด การด้ า นคุ ณ ภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (ISO
14001:2015) และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) เข้า
ด้วยกันสามารถลดความซ้าซ้อนโดยรวมข้อกาหนดได้ทั้งหมด 33 ข้อจากทั้งหมด 45 ข้อ คิดเป็นร้อย
ละ 73 แต่มีข้อกาหนดเฉพาะของระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ทั้งหมด 7 ข้อ คิด
เป็นร้อยละ 16 ข้อกาหนดเฉพาะของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO
45001:2018) ทั้งหมด 1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 2 และข้อกาหนดที่สามารถรวมระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าด้วยกัน มีทั้งหมด 4 ข้อ คิด
เป็นร้ อยละ 9 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทรงพล เสนาะล้า (2554:100) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิต
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ซึ่งสรุปว่าสามารถลดความซ้าซ้อนของข้อกาหนดได้ 85%
และจากการศึ ก ษาข้ อ ก าหนดของระบบการจั ด การทั้ ง 3 ระบบพบว่ า สามารถรวม
รายละเอียดของข้อกาหนดแต่ละข้อได้ ได้แก่
4. บริบทขององค์กร ข้อกาหนดทีร่ วมรายละเอียดได้ ได้แก่ข้อ 4.1 4.2 4.3 4.4
5. ความเป็นผู้นา ข้อกาหนดที่รวมรายละเอียดได้ ได้แก่ข้อ 5.1 5.2 5.3 5.4
6. การวางแผน ข้อกาหนดที่รวมรายละเอียดได้ ได้แก่ข้อ 6.1 6.2
7. การสนับสนุน ข้อกาหนดที่รวมรายละเอียดได้ ได้แก่ข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4
8. การดาเนินการ ข้อกาหนดที่รวมรายละเอียดได้ ได้แก่ข้อ 8.1
9. การประเมินสมรรถนะ ข้อกาหนดที่รวมรายละเอียดได้ ได้แก่ข้อ 9.1 9.2 9.3
10. การปรับปรุง ได้แก่ ข้อกาหนดที่รวมรายละเอียดได้ ได้แก่ข้อ 10.1 10.2
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และจากการศึกษาการรวมระบบการจัดการแบบบูรณาการพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินการรวมระบบดังนี้
1. คณะทางานเกิดความสับสนในข้อกาหนดและการดาเนินการ
2. ผู้ตรวจประเมินภายในมีทักษะและประสบการณ์ในการตรวจไม่ครอบคลุมทั้ง 3 ระบบ
3. การตีความข้อกาหนดคลาดเคลื่อน
4. คณะทางานไม่เข้าใจข้อกาหนดใหม่ของระบบอย่างถ่องแท้
5. การตรวจประเมินภายในจะเน้นรายละเอียดต่างๆได้น้อยลง เนื่องจากต้องตรวจให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ระบบในระยะเวลาที่จากัด
6. องค์กรไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินการบูรณาการระบบแบบเต็มเวลา
7. องค์กรที่ศึกษาเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีหลายหน่วยงานย่อย ทาให้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการรวมระบบการจัดการนาน
และการดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบการจัดการแบบบูรณาการ พบประเด็นความ
ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดโดยรวบรวมจากผลการตรวจประเมินภายในและผลการตรวจประเมิน
ภายนอก โดย 3 ลาดับแรกของประเด็นความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดคือ
อันดับที่ 1 คือ ข้อกาหนด 8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 36
อัน ดับ ที่ 2 คือ ข้ อกาหนด 6.1 โอกาสและความเสี่ ยง และข้ อกาหนด 7.5 เอกสาร
สารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 16
อันดับที่ 3 คือ ข้อกาหนด 8.2 การเตรียมการและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 8
ข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยเสนอเพื่อนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้มีดังต่อไปนี้
1. การจัดแผนการอบรมสาหรับผู้ตรวจประเมินภายในเกี่ยวกับพื้นฐานในงานด้าน
คุณภาพ ด้านการผลิตสินค้าของบริษัท รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ตรวจประเมินภายในเกี่ยวกับพื้นฐาน
ในงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในมี
พื้นฐานเบื้องต้นในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
2. การจัดทารายการตรวจประเมินภายในอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในมี
แนวทางในการตรวจประเมินที่ชัดเจน
3. ในการดาเนิ น การบูรณาการระบบช่ว งแรก ควรจัดตั้งให้ มีทีมงานส าหรับเป็นที่
ปรึกษาในการดาเนินการตามข้อกาหนด เพื่อให้พนักงานหรือคณะทางานสามารถสอบถามข้อมูลได้
ตลอด
4. ควรจัดให้มีการแบ่งปันข้อมูลการดาเนินการต่างๆ ตามข้อกาหนดของบริษัทในเครือ
เดีย วกัน ที่ผ่ านการตรวจประเมิน ระบบการจัดการเรียบร้อยแล้ ว เพื่อใช้เป็นตัว อย่าง และเพื่อให้
คณะทางานสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อม
รั บ มือภัย พิบั ติ แผ่ น ดิน ไหวของโรงเรียนจาแนกตามขนาดของโรงเรีย น โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึ กษาของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีจานวน 19 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา และทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 2.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับน้อยทั้งหมด โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การรับมือขณะเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่าน
พ้นไป มีค่าเฉลี่ย 2.45 2.27 2.23 และ 2.17 ตามลาดับเมื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว จาแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมี
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
คาสาคัญ: โรงเรียน การเตรียมความพร้อม ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
ABSTRACT
The objectives of this study were to explore the preparedness in response to
earthquake disasters of schools located in Si Sawat fault area, Kanchanaburi Province
and compare the levels of preparedness of schools categorized in accordance with
their sizes in response to earthquake disasters. The study utilized the questionnaires
as research tools to collect data from the executives of 19 schools located in Si Sawat
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Fault Area, Kanchanaburi Province. The data was analyzed by descriptive statistics. The
hypotheses were tested by a t-test technique. The study found that the level of
preparedness in response to earthquake disasters of schools located in Si Sawat fault
area, Kanchanaburi Province was low with the mean value of 2.28. The levels of
preparedness by items were also low. Factors with the highest to lowest mean values
comprised prevention, preparedness, response and recovery with the values of 2.45,
2.27, 2.23 and 2.17. As for the comparison of the preparedness of schools categorized
in accordance with their sizes, small-sized and medium-sized schools had no significant
difference on their preparedness levels (p>.05).
Keywords: School, Preparedness, Disaster, Earthquake, Si Sawat Fault Area
บทนา
ปั จ จุ บั น ภั ย พิ บั ติ จ ากการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวเกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยและมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เช่ น
แผ่นดินไหวและมหาพิบัติภัยสึนามิถล่มชายฝั่งจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2554
มี
ผู้เสียชีวิต 15,729 ราย แผ่นดินไหวและสึนามิในเขตอาเภอดงกาลา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ.
2561 มีผู้เสียชีวิต 2,549 ราย (AHA center, 2018) สาหรับประเทศไทยนั้นมีอันดับความเสี่ยงเกิดภัย
พิ บั ติ อ ยู่ ใ นอั น ดั บ 7 ของอาเซี ย นและอั น ดั บ 85 ของโลก (World Risk Report, 2011) ภั ย พิ บั ติ
แผ่นดิน ไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว พ.ศ. 2557 ซึ่งมีความรุนแรงมาก
ที่สุด ขนาด 6.3 ริกเตอร์ ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทาให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
บ้านเรือนเสียหาย 8,935 หลัง เกิดแผ่นดินไหวติดต่อกัน 10 วัน จานวน 59 ครั้ง พ.ศ. 2562 ในพื้นที่
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง เป็นผลมาจากเปลือกโลกใหญ่ชนกันทาให้รอยเลื่อนในไทยเกิดการขยับ
ตาม ส่งผลให้มีศาสนสถานได้รับความเสียหาย 7 แห่ง สถานที่ราชการ 12 แห่ง สิ่งสาธารณประโยชน์
1 แห่ ง และมีโ รงเรี ย นสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายแห่ งได้รับความ
เสียหายและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น (มติชน, 2562)
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ ป็ น อี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ด้ า น
แผ่นดินไหว เนื่องจากปรากฏแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่มีพลัง (Active Fault) ซึ่งหมายถึงแนวรอย
เลื่อนบนเปลือกโลกที่ยังเคลื่อนที่ได้สองแนว ได้แก่ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
โดยรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ผ่าน 2 อาเภอ คือ อาเภอศรีสวัสดิ์และอาเภอหนองปรือ ทาให้เกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรีหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในพื้นที่อาเภอศรีสวัสดิ์ มีเหตุการณ์
เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 15 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2526 เป็นแผ่นดินไหวขนาด 5.50 และ 5.90 ริกเตอร์
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขนาด 4.80 ริกเตอร์ ประชาชนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นาน 10
วินาที และเมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 10 และ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ขนาด 4.90
ริกเตอร์ และล่าสุดวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.10 ริกเตอร์ ลึกจากผิวดิน 1
กิโลเมตร นอกจากนี้จากการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบว่า รอยเลื่อนเจดีย์สาม
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องค์และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ยังมีการเคลื่อนตัวทาให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นทุกฝ่ายจึงไม่
ควรประมาทในการรับมือกับภัยพิบัติ (เกรียงไกร แทนสุโพธิ์, 2551)
จากสถานการณ์ ความเสี่ยง แนวโน้มการเกิด ความถี่และระดับความรุนแรงจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น มนุษย์ไม่อาจหยุดยั้งการเกิดภัยพิบัติได้ แต่สามารถปรับตัวเพื่อลดความ
เสี่ยงบรรเทาผลกระทบให้เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติน้อยที่สุด ด้วยการเตรียมความพร้อมรับมือ
ก่อน รู้เท่าทันก่อนย่อมดีกว่าเกิดแล้ว จึงแก้ปัญหาอาจไม่ทันการ แนวทางการแก้ปัญหาภัยพิบัติผ่าน
การศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนาไปสู่ความยั่งยืน (จักรกฤษณ์ จันทะคุณ, 2558) ดังนั้นสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักและเห็นว่าการมีมาตรการดาเนินงานจัดการภัย
พิบั ติ ทั้ง ด้ านการป้ องกั น เพื่ อ ความปลอดภั ย และการจั ด การศึก ษาเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มเผชิ ญ
สถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยบูรณาการในทุกรายวิชา หรือบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาทุกช่วงชั้ น
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม จัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและเน้นฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งมี
การติดตามประเมินผลผู้ เรียนอย่ างสม่าเสมอ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย, 2556) นอกจากนี้ยังได้จัดทาแนวปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา กรณีเกิดภัยพิบัติให้แก่สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางดาเนินงาน เช่น กรณีภัย
พิบัติแผ่นดินไหวให้ดาเนินการ 1) ให้ความรู้การปฏิบัติตนและแนะนาให้พ้นจากอันตราย และฝึก
ทักษะการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครูและบุคลากร 2) จัดทาแผนงาน โครงการป้องกัน ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับโอกาสการเกิดแผ่นดินไหว แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามข่าวการสาร การพยากรณ์
อากาศ และสถานการณ์ต่าง ๆ จากกรมอุตินิยมวิทยา พร้อมทั้งวางแผนป้องกันภัยล่วงหน้า 3) จัดให้มี
การฝึ กซ้อมการหลบภั ย จากแผ่ น ดินไหวแก่นั กเรี ยน ครูและบุคลากร และ 4) ตรวจสอบอาคาร
ประกอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง (กลุ่มอานวยการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
แผ่ นดิ น ไหวของโรงเรี ย นในพื้ น ที่ร อยเลื่ อนศรี ส วัส ดิ์ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย จานวนโรงเรีย นทั้ง สิ้ น 19
โรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การป้ อ งกั น (Prevention) การเตรี ย มความพร้ อ ม
(Preparedness) การรั บ มื อ ขณะเกิ ด ภัย พิ บั ติ (Response) และการฟื้ น ฟูห ลั ง ภั ยพิ บั ติ ผ่ านพ้ น ไป
(Recovery) หรื อหลักการ 2P2R ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ บริ ห าร ครูนักเรียนและผู้ นา
ชุมชนในการบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวในโรงเรียนของตนเอง จนเกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัย โรงเรียนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการภัยพิบัติ
และผลการศึกษายั งสามารถขยายผลสู่ แหล่งอื่น ๆ ที่อาจเผชิญปัญหาภัยพิบัติแผ่ นดินไหว นาไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่นั้น ๆ ได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนในพื้นที่รอย
เลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตแิ ผ่นดินไหวของโรงเรียนในพื้นที่
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีจาแนกตามขนาดของโรงเรียน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ขนาดของโรงเรียน
- ขนาดเล็ก (1-120 คน)
- ขนาดกลาง (121-600 คน)

การเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากโรงเรียนโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีจานวน 19 โรงเรียน โดย
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาระดับผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ t-test โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง มกราคม
– กุมภาพันธ์ 2563
สาหรับการแปลผลค่าเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนใน
พื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี5 ระดับ โดยกาหนดเป็นอันตรภาคชั้น ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2553)
คะแนนสูงที่สุด − คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
5-1
= 5

อันตรภาคชั้น =

= 0.80
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายระดับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวของโรงเรียนดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นผู้อานวยการ ร้อยละ 89.47 เป็นเพศชาย ร้อยละ
78.9 มีอายุระหว่าง 41-50 ปีมากที่สุดร้อยละ 36.8 มีอายุราชการ 11-15 ปี และ 26 ปีขึ้นไป
มี
จานวนเท่ากัน ร้อยละ 26.32 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 89.47 ขนาดโรงเรียนมีจานวน
ใกล้เคียงกัน โดยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (มีจานวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน) จานวน 10 โรงเรียน
และโรงเรียนขนาดกลาง 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.63 และ 47.37 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
N = 19
รายการ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
≤ 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
≥ 51 ปี
อายุราชการ
≤ 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
≥ 21 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ขนาดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก (มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน)
ขนาดกลาง (มีนักเรียน 121-600 คน)

จานวน

ร้อยละ

17
2

89.47
10.53

15
4

78.95
21.05

1
5
7
6

5.26
26.32
36.84
31.58

1
4
5
4
5

5.26
21.05
26.32
21.05
26.32

2
17

10.53
89.47

10
9

52.63
47.37
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2. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียน
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรีพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยเรียงลาดับ ดังนี้ การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การรับมือขณะเกิด
ภัย พิบั ติ และการฟื้น ฟู ห ลั งภัยพิบั ติผ่ านพ้นไปมีค่าเฉลี่ ย 2.45 2.27 2.23 และ 2.17 ตามล าดับ
(ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 1)
ตารางที่ 2 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
การเตรียมความพร้อม
1. ด้านการป้องกัน (Prevention; P1)
2. ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
(Preparedness; P2)
3. ด้านการรับมือขณะเกิดภัยพิบัติ (Response;
R1)
4. ด้านการฟื้นฟูและบูรณะหลังภัยพิบัติผ่านพ้น
ไป (Recovery; R2)
ค่าเฉลี่ยรวม

xˉ
2.45
2.27

S.D.
0.35
0.29

การแปลผล
น้อย
น้อย

ลาดับ
1
2

2.17

0.47

น้อย

4

2.23

0.51

น้อย

3

2.28

0.33

น้อย

หมายเหตุ: 1.00-1.80 = น้อยที่สุด 1.81-2.60 = น้อย 2.61-3.40 = ปานกลาง 3.41-4.20 = มาก 4.21-5.00 = มากที่สุด

2.5

2.45

2.4
2.3
2.2

2.28

2.27

2.23
2.17

2.1
2

ภาพที่ 1 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
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3. เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนจาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน
การศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.39 และ 2.16 ตามลาดับ (ภาพที่ 2)
เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>.05) (ตารางที่ 3)
2.39
2.4
2.35
2.3
2.25

2.16

2.2
2.15
2.1
2.05
2

ขนาดเล็ก

ขนาดปานกลาง

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนจาแนกตามขนาด
ของโรงเรียน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนจาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน
ขนาด
n ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าผลต่าง
t
p-value
โรงเรียน
(Mean)
มาตรฐาน
ของค่าเฉลี่ย
(S.D.)
ขนาดเล็ก
10 2.39
0.27
0.22
1.53ns
0.14
ขนาดกลาง
9
2.16
0.36
*ns = ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>.05)
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของ
โรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัญหาการเตรียม
ความพร้ อมรับมือภัยพิบั ติแผ่นดิน ไหวของโรงเรียน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเรียงลาดับ ดังนี้ 1)
สถานศึกษายังขาดสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว ร้อยละ
57.89 2) ขาดแคลนงบประมาณ ร้อยละ 42.11 3) ขาดการวางแผนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว ร้อยละ 31.58 4) ขาดการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภั ยพิบัติแผ่นดินไหว ร้อยละ 26.32 และ 5) ครูและนักเรียนยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว ร้อยละ 10.53 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อสภาพปัญหาการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวของโรงเรียน
สภาพปัญหา
จานวน ร้อยละ
1. สถานศึกษาขาดสื่อ อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
11
57.89
2. ขาดแคลนงบประมาณเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
8
42.11
3. สถานศึกษาขาดการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
6
31.58
4. ขาดการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ
5
26.32
แผ่นดินไหว
5. ครู แ ละนั ก เรี ย นยั ง ขาดความรู้ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ แ ผ่ น ดิ น ไหว
2
10.53
สถานศึกษา

นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนดังนี้ 1) ควรแสวงหาที่ตั้งสถานศึกษาหรือสถานที่หลบภัย
ให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว 2) ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ 3) ควรดาเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษา และ 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีระบบแจ้ง
เตือนภัยที่ทันสมัย และแจ้งเตือนให้ทันเวลาที่กาหนด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนในพื้นที่
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.28 ทั้งนี้
อาจ
เนื่องมาจากการที่โรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รับทราบว่าเกิดแผ่นดินไหวใน
พื้นที่แต่ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว ความตื่นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติแผ่นดินไหวจึงอยู่ในระดับน้อยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุรฉัตร กันตะกะนิษฐ์ (2555) ได้
ศึกษาการเตรีย มความพร้ อมรั บ ภัยพิบัติจากแผ่ นดินไหวของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตาบลสั น
กาแพง พบว่า ระดับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของผู้นาชุมชนอยู่ในระดับน้อย
เนื่องจากเคยมีประสบการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่แต่ไม่ได้รับผลกระทบ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้
(1) ด้านการป้องกันด้านการเตรียมความพร้อม (2) ด้านการรับมือขณะเกิดภัยพิบัติ และ (3) ด้านการ
ฟื้นฟูและบูรณะหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป มีค่าเฉลี่ย 2.45 2.27 2.23 และ 2.17 ตามลาดับ และจาก
การศึกษาพบว่าด้านการป้องกัน หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีการสารวจแผนที่เสี่ยงการ
เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวมีค่าเฉลี่ย 1.79 ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวมีค่าเฉลี่ย 1.89
ขณะที่ด้านการรับมือขณะเกิดภัยพิบัติหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมีการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิด
ภัยพิบัติแผ่นดินไหวมีค่าเฉลี่ย 1.89 และด้านการฟื้นฟูและบูรณะหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปหัวข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การจัดทาแผนฟื้นฟูเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติแผ่น ดินไหว
มีค่าเฉลี่ย 2.06 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนไม่เคยเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงจากแผ่นดินไหว จึงอาจ
ละเลยในการสารวจแผนที่ การฝึกซ้อมอพยพ วางระบบสั่งการ และการจัดทาแผนฟื้นฟูเมื่อเกิดภัย
พิบัติแผ่นดินไหว
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ นรีนุช ดารงชัย (2560) ได้ศึกษาเครื่องมือสู่ความสาเร็จ
ในการรับมือกับภัยพิบัติของญี่ปุ่น พบว่าเครื่องมือสาคัญที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการขับเคลื่อนคือ การ
ให้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะผลักดันให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนไปพร้อมกัน
เมื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว จาแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวไม่แตกต่างกัน (p>.05) โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการเตรียมความพร้อมมากกว่าโรงเรียน
ขนาดกลาง ค่าเฉลี่ย 2.39 และ 2.16 ตามลาดับ ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนนักเรียน
ครู และอาคารน้อยกว่า การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจึงอาจทาได้ดีกว่า เช่น
การให้ความรู้ การฝึกซ้ อมอพยพ ระบบสั่งการที่รวดเร็ว และพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Nail&Momani (2012) ได้ ศึ ก ษาความพร้ อ มของโรงเรี ย นในจั ง หวั ด เจดดาห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวผลการศึกษาพบว่าการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนในการรับมือแผ่นดินไหวในอนาคต ไม่มีความแตกต่างกันของประเภทของโรงเรียน (รัฐบาล
กับเอกชน) หรือระดับชั้น (อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา)
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1)
สถานศึกษายังขาดสื่อ และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 2)
ขาดแคลนงบประมาณ 3) ขาดการวางแผนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
4) ขาดการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
และ 5) ครูและนักเรียนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. โรงเรี ย นควรมีก ารจั ด กิจ กรรมรณรงค์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ ภัย พิบั ติ แผ่ นดิ นไหวอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครู นักเรียนและชุมชนได้เห็นความสาคัญและตระหนักในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
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เช่น โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดชั้นเรียนเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยู่เสมอเป็นต้น
2. โรงเรียนควรมีการจัดเตรียมแผนป้องกันภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่อาจเกิ ดขึ้น โดยมีการ
ซักซ้อมแผนป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ครู และนักเรียน และมีการประเมินผลของการ
ซักซ้อมเพื่อเป็น ข้อมูลส าหรับเป็น แนวทางในการนาไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการวิจัยปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดย
นาผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกัน และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในพื้นที่อาเภอ
ศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ความชวยเหลือและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลสาหรับการ
วิจยั ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอผลการศึกษาคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพของวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์
ชนิ ด MIL-53(Al) ถู ก สั ง เคราะห์ แ บบไม่ ซั บ ซ้ อ นในสารละลายที่ ส ภาวะอุ ณ หภู มิ แ วดล้ อ ม และ
ประยุ ก ต์ใ ช้เป็ น ตั ว กลางดูด ซับ เพื่อก าจั ดสารละลายไดเอทิ ล พาทาเลต ลั กษณะสั ณฐานวิท ยาที่
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM พบว่า MIL-53(Al) มีลักษณะรูปร่างเป็นแท่ง ไอโซเทอร์มของการดูดซับ ที่
อธิบายการดูดซับไดเอทิลพาทาเลต ได้สอดคล้องไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์มากกว่าไอโซเทอร์มการดูด
ซับแบบฟรุนดลิช มากไปกว่านั้น การดูดซับไดเอทิลพาทาเลตขึ้นอยู่กับค่าพีเอชของสารละลาย แรง
กระทาระหว่างตัวกลางดูดซับ MIL-53(Al) และไดเอทิลพาทาเลตส่วนใหญ่เป็นแรงอันตรกิริยาไพ-ไพ
และแรงอันตรกิริยากรดเบส
คาสาคัญ: สารประกอบพาทาเลต วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ การดูดซับ
ABSTRACT
In this paper, the potential applications of metal–organic framework (MOF)
materials MIL-53(Al) were conveniently synthesized in aqueous solution at ambient
temperature, and has been used for removal of diethyl phthalate (DEP) from aqueous
solution via adsorption. SEM images showed that the obtained MIL-53(Al) material
possessed rod-like shape. The Langmuir model provided a good description of the
experimental isotherms for DEP adsorption behavior rather follow the Freundlich
model. Moreover, the DEP adsorption was found to be strongly dependent on the pH
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of solution. The strong adsorptive interaction between DEP and MIL-53(Al) was mainly
attributed to the combination interactions of - stacking and acid-base interactions.
Keywords: Diethyl phthalate, metal organic framework (MOF), adsorption
บทนา
สารประกอบในกลุ่มพาทาเลตจัดเป็นสารประกอบที่หมู่ฟังก์ชันเอสเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หลัก สารประกอบพาทาเลตส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนประกอบหลักของสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมผลิต
พอลิเมอร์และพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยปรับแต่งคุณสมบัติของพีวีซีให้มีคุณสมบัติยืดหยุ่น
ตามที่เราต้องที่เราต้องการ ลักษณะของสารประกอบในกลุ่มพาทาเลตมีลักษณะเป็นของเหลวคล้าย
กาวและไม่มีสี โดยทั่วไปสารประกอบในกลุ่มพาทาเลตจะค่อยๆ สลายตัว และถูกปล่อยออกจาก
ผลิตภัณฑ์ที่เติมสารเติมแต่งในกระบวนการผลิต การเก็บรักษา การใช้งาน รวมถึงการกาจัดผลิตภัณฑ์
เหล่านั้น การย่อยสลายทางธรรมชาติของสารประกอบกลุ่มพาทาเลตใช้เวลานานขึ้นอยู่กับชนิดของ
สารประกอบพาทาเลต ทาให้เกิดการสะสมและปนเปื้อนของสารประกอบนี้ในสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นในอากาศ แหล่งน้ารวมถึงน้าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค แหล่งน้าเสีย และดิน มากไปกว่านั้น
สารประกอบในกลุ่มพาทาเลตที่พบในบรรยากาศถือเป็นสารปนเปื้อนที่อันตรายต่อมนุษย์ อาจจะ
นาไปสู่การสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง ทาให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบ
ต่อมไร้ท่อ อาจส่งผลให้เกิดการสะสมจนกลายเป็นมะเร็งได้แม้ได้รับในปริมาณความเข้มข้นที่น้อย
(Da-Wen Gao, 2016)
สารประกอบกลุ่มพาทาเลตที่ถูกปลดปล่อยจากผลิตภัณฑ์พลาสติกคือสารประกอบที่ใช้ใน
ขั้ น ตอนการผลิ ต พี วี ซี ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ชนิ ด Dibutyl phthalate (DBP), Dimethyl phthalate
(DMP) และ Diethyl phthalate (DEP) (W. Kanchanamayoon, 2012) แต่ละชนิดมีความสามารถ
ในการละลายน้าที่แตกต่างกัน โดย DEP มีความสามารถในการละลายน้า 4,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
DMP มีความสามารถในการละลายน้า 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ DBP ที่มีความสามารถในการ
ละลายน้ าน้ อ ยที่ สุ ด ที่ 11.20 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ความสามารถในการละลายน้ านี้ จ ะบอกถึ ง
ความสามารถในการปนเปื้อนของสารประกอบกลุ่มพาทาเลตได้ กล่าวคือ ถ้ามีค่าความสามารถในการ
ละลายน้าที่มากก็สามารถปนเปื้อนในน้าเสียได้ในปริมาณมาก รวมทั้งยังสามารถปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโ ภคได้ แต่อย่างไรก็ตามแบคทีเรียหลายชนิด
สามารถทาการย่อยสลายสารประกอบพาทาเลตได้ในสภาวะที่ไม่มีอากาศ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ
โครงสร้างของสารประกอบพาทาเลตนั้น ๆ ด้วย (Matteo Vitali, 1997)
การกาจัดของสารประกอบในกลุ่มพาทาเลตนิยมใช้กระบวนการดูดซับ เนื่องจากเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ การดาเนินการของระบบสามารถทาได้ง่ายและใช้พลังงานน้อย (Sung Hwa Jhung,
2015) โดยตัวกลางดูดซับที่กาลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์
(Metal Organic Framework: MOFs) เป็ น วั ส ดุ ที่ ป ระกอบด้ ว ยไอออนโลหะต่ อ เชื่ อ มกั บ ลิ แ กนด์
สารอินทรีย์ (Organic ligand) ด้วยพันธะโคเวเลนต์ผ่านอะตอมออกซิเจนและไนโตรเจน พื้นที่ผิวสูง
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มี คุ ณ สมบั ติ ก ารดู ด ซั บ และการคายซั บ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง สามารถออกแบบและปรั บ แต่ ง
โครงสร้างให้มีการดูดซับที่จาเพาะเจาะจงได้ด้วยการกาหนดหมู่ฟงั ก์ชันวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกาจัดสาร DEP ออกจากน้าเบื้องต้น
ด้ว ยกระบวนการดู ด ซับ โดยใช้ วั ส ดุโ ครงข่ ายโลหะอิน ทรีย์ ช นิด MIL-53(Al) ศึก ษาคุ ณ สมบั ติท าง
กายภาพและทางเคมี ข องตั ว กลางดู ด ซั บ ที่ สั ง เคราะห์ ขึ้ น ศึ ก ษาไอโซเทอม์ ก ารดู ด ซั บ ร่ ว มกั บ
แบบจ าลองไอโซเทอร์ ม การดู ด ซั บ (Isotherm model) และผลของพี เ อชของสารละลายต่ อ
ความสามารถการดูดซับ เพื่อใช้อธิบายกลไกการดูดซับระหว่าง DEP กับ MIL-53(Al)
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ DEP
ชื่อของสารเคมี
Diethyl phthalate
โครงสร้างทางเคมี

สูตรโมเลกุล
นาหนักมวลโมเลกุล (กรัมต่อโมล)
pKa
ความสามารถในการละลายนา

C12H14O4
222.24 กรัมต่อโมล
-6.7
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (ที่อุณหภูมิ 25ºC)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ประเภท MIL-53(Al) และศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของตัวกลางดูดซับ
2. เพื่อศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ DEP และผลของพีเอชของสารละลายต่อประสิทธิภาพ
การดูดซับ
3. เพื่ออธิบายกลไกการดูดซับระหว่าง DEP กับ MIL-53(Al)
กรอบแนวคิด
วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ประเภท MIL-53(Al) สามารถทาการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิห้อง
ได้ และมีสมบัติใกล้เคียงกับการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิสูง สามารถประยุกต์ใช้กาจัด DEP ออกจากน้าได้
และมีประสิทธิภาพการดูดซับสูง สุดที่ค่า pHPZC ของตัวกลางดูดซับ กลไกการดูดซับหลักคาดว่าเกิด
จาก π-π interaction และ acid-base interaction
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วิธีการวิจัย
1. การสังเคราะห์ตัวกลางดูดซับ (Chen, X., et al., 2015)
ละลายอะลู มิ เ นี ย มไนเตรทนาโนไฮเดรต (Al(NO3)3.9H2O) 0.03 โมลในน้ ากลั่ น 22.5
มิลลิลิตร ได้สารละลายใสไม่มีสี ที่อุณหภูมิห้อง ผสมกับสารละลายกรดเทเรฟทาลิก (H2BDC) 0.015
โมล และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.03 โมล ในน้ากลั่น 22.5 มิลลิลิตร จากนั้นปั่นกวนตลอดเวลาเป็น
เวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง เมื่อครบกาหนดเวลาทาการเก็บของแข็งที่เกิดขึ้นด้วยการปั่นเหวี่ยง ที่
6,000 รอบต่อนาที จากนั้น ล้ างด้วยน้ากลั่ น ทาผลึ กให้ แห้ งที่อุณหภูมิ 70oC เป็นเวลา 24 ชั่ว โมง
จากนั้ น ท าการรี ฟ ลั ก ซ์ ด้ ว ยไดเมธิ ล ฟอร์ ม าไมด์ (Dimethylformamide) เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง ที่
อุณหภูมิ 120 oC เพื่อสกัดลิแกนอินทรีย์ที่ตกค้าง แล้วนาผลึกไปเผาที่อุณหภูมิ 330 oC เป็นเวลา
72 ชั่วโมง
2. การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวกลางดูดซับ MIL-53(Al)
2.1 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพืนที่ผิว
วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของตัวกลางดูดซับด้วยเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ทางโครงสร้างเคมีของสาร โดยใช้ความยาวคลื่นช่วงอินฟราเรด (Fourier transform infrared; FTIR)
ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Frontier Spectrum One ในช่วงความถี่ในการวิเคราะห์ 400 – 4000 ต่อ
พื้นที่ตารางเซนติเมตร ก่อนทาการวิเคราะห์นาตัวกลางดูดซับอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา
24 ชั่วโมง และเก็บในเดสิคเคเตอร์ก่อนทาการวิเคราะห์ เพื่อลดผลกระทบจากความชื้น
2.2 การศึกษาลักษณะพืนผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning electron microscope)
ทาการศึกษาลักษณะพื้นผิวและการกระจายตัวของตัวกลางดูดซับแต่ละชนิดที่สังเคราะห์
ได้ โ ดยใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Field Emission Scanning Electron
Microscope; FESEM) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-7610F ที่กาลังขยาย 50,000 ถึง 200,000 เท่า
2.3 การวิเคราะห์หาประจุบนพืนผิวด้วยการวิเคราะห์โดยการไทเทรตกรด-เบส
ทาการศึกษาหาค่าพีเอชที่ทาให้ประจุบนพื้นผิวเป็นศูนย์ (Point of zero charge: pHPZC)
ด้วยการไทเทรตกรด-เบส ตามวิธีของ Peng และคณะ (2014)
3. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ
เตรี ย มน้ าเสี ย สั ง เคราะห์ DEP ที่ มีค วามเข้ม ข้น 5-60 มิ ล ลิ กรั มต่ อลิ ตร ในสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 ชั่งตัวกลางดูดซับ MIL-53(Al) ปริมาณ 20 มิลลิ กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ที่
ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ แล้วเติมน้าเสียสังเคราะห์ปริมาตร 35 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ตาม
ความเข้มข้นที่ต้องการ จากนั้นนาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็ว รอบ 200 รอบต่อนาที จนเข้าสู่
ภาวะสมดุล กรองสารละลายด้ ว ยตั ว กรอง Nylon membrane filter (Pore size 0.45 µm) น า
สารละลายที่ ไ ด้ ไ ปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงของ DEP ด้ ว ยเครื่ อ ง High performance liquid
chromatography (HPLC) ที่ความยาวคลื่น 275 นาโนเมตร ทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง แล้วนาผลการ
ทดลองมาคานวนค่าความจุการดูดซับ (Adsorption capacity: qe) ดังสมการที่ (1) (Njoku et al., 2011)
qe

=

(C0 - Ce )V
M

(1)
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qe
V
M
C0
Ce

คือ ความสามารถในการดูดซับ DEP ที่สภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม)
คือ ปริมาณของสารละลายที่ใช้ (ลิตร)
คือ น้าหนักแห้งของวัสดุดูดซับ (กรัม)
คือความเข้มข้นเริ่มต้น DEP (มิลลิกรัมต่อกรัม)
คือความเข้มข้นที่สมดุลของ DEP (มิลลิกรัมต่อกรัม)

จากนั้นนาผลที่ได้จากการทดลองมาศึกษาหาค่าไอโซเทอร์มที่เหมาะสม และอธิบายลักษณะ
การดูดซับโดยศึกษาไอโซเทอร์มของแลงเมียร์ (Langmuir) และแบบฟรุนดลิช (Freundlich) ด้ว ย
สมการที่ (2) และ (3) ตามลาดับ
Ce
qe

=

Ce
qm

+

1

(2)

KL qm
1

log qe = log KF + log Ce
n

(3)

เมื่อ KL คือ ค่าคงที่ของแลงเมียร์ (ลิตรต่อมิลลิกรัม) qm คือ ความจุการดูดซับ DEP สูงสุดที่สามารถ
ดูดซับแบบชั้นเดียว (มิลลิกรัมต่อกรัม) KF คือค่าคงที่ของฟรุนดลิช (ลิตรต่อมิลลิกรัม) และ 1/n คือ
ปัจจัยที่แสดงถึงความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
การศึกษาผลของพีเอชของสารละลายต่อประสิทธิภาพการดูดซับ DEP โดยทาการทดลอง
เช่นเดียวกับการศึกษาไอโซเทอมร์การดูดซับ โดยเตรียมน้าเสียสังเคราะห์ DEP ที่ค่า pH ในช่วง 3– 9
ผลการวิจัย
1. สมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวดูดซับ MIL-53(Al)
จากการสังเคราะห์ตัวกลางดูดซับชนิด MIL-53(Al) และนามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ
และเคมีด้วยเทคนิคต่าง ๆ พบว่า MIL-53(Al) เป็นวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่ประกอบด้วยส่วนที่
เป็นโลหะ คือ อลูมิเนียมไนเตรท (Al(NO3)3) และตัวเชื่อมอินทรีย์ คือ กรดเทเรฟทาลิก ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ด้วย FTIR (ภาพ 1(a)) ปรากฏพีกที่ความถี่ที่ 1591 และ 1508 cm-1 ซึ่งแสดงคุณสมบัติการ
ยืดแบบไม่สมมาตร (asymmetric stretching) ของหมู่ฟังก์ชันเอสเทอร์ (-COO) (Yan et al.,2015)
และที่ความถี่ 1408 cm-1 แสดงคุณสมบัติการยืดแบบสมมาตร (asymmetric stretching) ของหมู่
ฟั ง ก์ ชั น เอสเทอร์ (-COO) นอกจากนี้ พ บพี ก ที่ 3458 และ 1017 cm-1 ซึ่ ง แสดงถึ ง หมู่ ไ ฮดรอกซี
(Hydroxyl group) ของลิแกนอินทรีย์ (Shengfu Ji, 2015)
จากการวิเคราะห์หาค่าประจุบนพื้นผิวของตัวกลางดูดซับ (ภาพ 1(b) พบว่า MIL-53(Al)
มีค่า pHpzc เท่ากับ 5.2 ดังนั้น เมื่อค่า pH มีค่ามากกว่า 5.2 วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์จะมีประจุบน
พื้นผิวเป็นประจุลบ และเมื่อค่า pH มีค่าน้อยกว่า 5.2 วัสดุโครงข่ายอินทรีย์จะมีประจุบนพื้นผิวเป็น
ประจุบวก
จากการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานพื้นผิวด้วยเทคนิค FESEM (ภาพ 1(c) และ ภาพ 1(d))
พบว่า มีลักษณะเป็นรูปแท่ง (Rod) และมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 3.5 um
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(a)

(c)

(b)

(d)

ภาพที่ 1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวดูดซับ MIL-53(Al) (a) FTIR (b) surface charge (c)
FESEM กาลังขยาย 50,000 เท่า และ (d) FESEM กาลังขยาย 200,000 เท่า
2. ไอโซเทอร์มการดูดซับของ DEP
จากผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับยา DEP ของตัวกลางดูดซับ MIL-53(Al) โดยใช้
ความเข้มข้นของ DEP เริ่มต้น 5-60 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 7 ที่อุณหภูมิห้อง
และสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ DEP ที่ถูกดูดซับโดย MIL-53(Al) (qe) กับปริมาณ DEP
ที่เหลืออยู่ในสารละลาย (Ce) แสดงดังภาพที่ 2 พบว่า เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้น ค่าความจุการดูดซับ
เพิ่มขึ้น และมีลักษณะของไอโซเทอร์มแบบ S-shape แสดงว่า ความเข้มข้นต่า ๆ พื้นที่ผิวของ MIL53(Al) จะมีแรงดึงดูด (Affinity) ต่อ DEP ต่า แต่มีแรงดึงดูดมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นสูงขึ้น
เมื่ อ ศึ ก ษาการจ าลองไอโซเทอร์ ม ที่ เ หมาะสมในการอธิ บ ายการดู ด ซั บ DEP ด้ ว ยวั ส ดุ
โครงข่ายโลหะอินทรีย์ชนิด MIL-53(Al) โดยอาศัยไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์และฟรุนดลิช
และค่าคงที่ไอโซเทอร์มการดูดซับในตารางที่ 2 พบว่าไอโซเทอร์มการดูดซับของวัสดุโครงข่ายอินทรีย์
ชนิด MIL-53(Al) กับ DEP สอดคล้องกับไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์ (Langmuir isotherm)
ซึ่งแสดงค่าสัมประสิทธ์สหสั มพัทธ์ (R2) เท่ากับ 0.9791 และมีค่าปริมาณสารที่ถูกดูดซับสูงสุด (qm)
ประมาณ 35.46 มิลลิกรัมต่อกรัม
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ภาพที่ 2 แสดงไอโซเทอร์มการดูดซับของ DEP และจาลองโมเดลการดูดซับแบบต่าง ๆ
ตารางที่ 2 แสดงค่าคงที่ไอโซเทอร์มการดูดซับของสมการแลงเมียร์และฟรุนดลิช
Model
Langmuir
Freundlich
Parameters
KL
qm
R2
KF
n
R2
Value
0.093 35.46
0.9791
2.96
1.55 0.9668
3. ผลของพีเอชต่อความสามารถในการดูดซับ
ค่าพีเอชในสารละลายนั้นมีผลต่อกลไกการดูดซับเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็น
ประจุบ นพื้นผิว ตัวกลางดูดซับ รวมถึงการแตกตัว เป็นประจุของมลสารซึ่งสัมพันธ์กับค่า pKa ของ
มลสารนั้น สาหรับงานวิจัยนี้ เนื่องจาก DEP ค่า pKa เท่ากับ -6.7 จึงทาให้ DEP เป็นโมเลกุลที่เป็น
กลาง (Neutral) ตลอดค่าที่ทาการทดลอง คือ ค่าพีเอชระหว่าง 3 ถึง 9
จากภาพที่ 3 พบว่า MIL-53(Al) สามารถดูดซับ DEP ได้ดีขึ้นเมื่อค่า pH เพิ่มขึ้นจากสภาวะ
กรดจึงถึงเป็นกลาง แต่มีประสิทธิภาพลดลงการดูดซับลดลง เมื่ออยู่ในสารละลายด่าง (pH 9) จากผล
การทดลองข้างต้นสามารถเรียงลาดับความสามารถในการดูดซับได้ดังนี้ pH 5 > pH 7 > pH 9 >
pH3
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ภาพที่ 3 แสดงผลของค่าพีเอชต่อความสามารถในการดูดซับ DEP
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาสมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข อง MIL-53(Al) ที่ ท าการสั ง เคราะห์ ที่
อุณหภูมิห้อง พบว่า MIL-53(Al) ที่สังเคราะห์หมู่คาร์บอนิล (C-O) ที่ความถี่ 1590 และ 1510 cm-1
และแสดงคุณ สมบัติค าร์บ อกซีเ ลต ( COO-) ที่ค วามถี่ 1408 cm -1 หมู่เ บนซีน ที่ค วามถี่ใ นช่ว ง
69-900 cm-1 (Chutima sudsuansi, 2018) จากภาพถ่าย SEM มีลักษณะเป็นรูปแท่ง (Rod) ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับลักษณะของ MIL-53(Al) ที่มีได้มีการรายงานในงานวิจัยของ (Yizhong Huang,
2013)
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ พบว่า ไอโซเทอร์มการดูดซับสอดคล้องกับแบบ
แลงเมียร์ ความสามารถในการดูดซับสูงสุด เท่ากับ 35.46 มิลลิกรัมต่อกรัม แสดงว่าการดูดซับ DEP
เป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer) และเมื่อศึกษาผลของ pH ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูด
ซับ พบว่า pH เท่ากับ 5 มีประสิทธิภาพการดูดซับดีที่สุดเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นสูง เนื่องจากค่าประจุ
บนพื้นผิวของตัวกลางดูดซับ pHpzc เท่ากับ 5.2 ส่งผลให้ MIL-53(Al) อยู่ในรูปที่เป็นกลาง (Neutral
form) และ DEP ไม่สามารถแตกตัวได้ในช่วง pH ที่ศึกษา ดังนั้น กลไกการดูดซับระหว่าง DEP และ
MIL-53(Al) คาดว่าเกิดจากกลไกการดูดซับร่วม (Combination mechanism) ของการเกิดอันตร
กิริยาแบบ π- π stacking interaction ระหว่างวงเบนซีนในโครงสร้างของ MIL-53(Al) และวงเบน
ซีน ใน DEP และกลไก acid-base interaction ระหว่ างหมู่ Lewis acid Al+ กับอิ เล็ กตรอนคู่ โ ดด
เดี่ยวของ DEP (Lewis base) ภาพแสดงกลไกการดูดซับดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงอันตรกริยาระหว่าง DEP กับ MIL-53(Al)
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่อนุเคราะห์สถานที่ศึกษาวิจัย รวมถึงอานวยความสะดวก
เกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย รวมไปถึงสาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรม
เคมีและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับงานวิจัยนี้
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ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้าในแก่งบางระจัน
อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
PHYTOPLANKTON DIVERSITY AND WATER QUALITY IN BANG RACHAN ISLET,
KHAO KHO, PHETCHABUN PROVINCE
ธนิษฐา ม่วงกล้วย1 กาญจน์ คุ้มทรัพย์2 และนิตยา สมทรัพย์3
Thanitta Mungkluay1, Kan Khoomsab2, and Nittaya Somsap3
1,2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3ภาควิชาสัตววิทยา

บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้าในแก่งบางระจัน อาเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนบริเวณแก่งสองจุดชมผีเสื้อและแมงกะพรุนน้า
จืด ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 ผลการศึกษาคุณภาพน้าพบว่าอุณหภูมิน้า
เฉลี่ย 25.75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 26.75 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่างเฉลี่ย 7.00
การนาไฟฟ้าเฉลี่ย 47.09 µs/cm และปริมาณอออกซิเจนละลายในน้าเฉลี่ย 7.15 mg/l ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ป กติที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตในแหล่ งน้าผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืช
ทั้งหมด 73 ชนิดจาก 3 ดิวิชัน โดยดิวิชัน ที่พบมากที่สุดคือ ดิวิชันโครโมไฟตา พบแพลงก์ตอนพืช
จานวน 38 ชนิด รองลงมา คือ ดิวิชันคลอโรไฟตา พบแพลงก์ตอนพืชจานวน 30 ชนิด และ ดิวิชันไซ
ยาโนไฟตา พบแพลงก์ ต อนพื ช จ านวน 5 ชนิ ด แพลงก์ ต อนพื ช ชนิ ด เด่ น 3 ล าดั บ แรก คื อ
Dinobryon sertularia Ehrenberg, Melosira sp. , แ ล ะ Navicula sp. 1 ซึ่ ง ค่ า ดั ช นี ค ว า ม
หลากหลายชนิดและค่าดัชนีความสม่าเสมอของแพลงก์ตอนพืชมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคมมีค่า
เท่ากับ 2.94
ค้าส้าคัญ: แพลงก์ตอนพืช คุณภาพน้า แก่งบางระจัน
ABSTRACT
This research aims to study the diversity of phytoplankton species and water
quality in Bang Rachan Islet, Khao Kho, Phetchabun Province. The samples were
collected in Bang Rachan Islet 2 of butterflies and freshwater jellyfish areas between
March 2018 and June 2018. The results of the water quality study found that the
average water temperature is 25. 75 degrees Celsius, the average air temperature is
26. 75 degrees Celsius, the average acidity is 7. 00, the electrical conductivity is 47. 09
µs/ cm and the average dissolved oxygen content is 7. 15mg/ l which is in the normal
level at Suitable for living organisms in water bodies The results showed that 73
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phytoplankton species from 3 divisions were found, with the most found being
Chromody Vision Eye There were 38 species of phytoplankton, followed by division of
chlorophyta. There were 30 species of phytoplankton and division cyanophyta. Five
types of phytoplankton were found. The first 3 dominanc species phytoplankton
species were Dinobryon sertularia Ehrenberg, Melosira sp., and Navicula sp.1, with the
diversity index and the Eveness indices index of the phytoplankton index highest. In
May were equal to 2.94.
keywords: Phytoplankton, Water Quality, Bang Rachan Islet
บทน้า
แก่งบางระจั น บ้ านหนองแม่ นา ตั้ งอยู่ หมู่ ที่ 6 ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้ อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของลาน้าเข็ก ความสาคัญของแก่งบางระจันคือความสวยงาม
ของกระแสน้าในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาวที่มีกระแสน้าไหลแรงแต่ในฤดูแล้งกลับมีกระแสน้านิ่ง
เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งค้นพบแมงกะพรุนน้าจืดและมีผีเสื้อ
หลากหลายสายพันธุ์ (กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตาบลหนองแม่นา)
แพลงก์ตอนพืชประกอบด้วยเซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเคลื่อนที่อาศัยลมและคลื่นมี
ความส าคัญ เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ผ ลิ ตขั้น ปฐมภูมิ ของห่ ว งโซ่ อาหาร และเป็นจุ ดเริ่มต้ นขอองการ
ถ่ า ยทอดพลั ง งานในระบบนิ เ วศในแหล่ ง น้ า (เสถี ย รพงศ์ และคณะ, 2558) นอกจากนี้
แพลงก์ตอนพืชยังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า (biological indicator) และบ่ง
บอกคุณภาพน้าได้ (สิริพร และ ปริญญา มูลสิน, 2558) อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์ทั้งในด้านการใช้
ก๊าซคาร์บอนไดอออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง พร้อมกันนั้นยัง ผลิตก๊าซออกซิเจนซึ่งมี
ความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั่วไป (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2556) และยังเป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของ
แหล่งน้า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าและปริมาณธาตุอาหารในแหล่งน้า (สันธิวัฒน์ และคณะ,
2557)
แพลงก์ตอนพืช แบ่งออกได้เป็น 3 ดิวิชั่น ได้แก่ ดิวิชั่น Chromophyta เป็นดิวิชั่น
ใหญ่ประกอบด้วยแพลงก์ตอนมากมายถึง 9 Class เซลล์ปกติส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้ (motile)หรือ
เรียกว่า ”Phytoflagellate” และเคลื่ อนที่ไม่ได้ ได้แก่ ไดอะตอม ดิวิชั่น Chlorophyta รวม
แพลงก์ตอนพืชที่มีสีเขียวสด และ ดิวิชั่น Cyanophyta มีชื่อสามัญว่า สาหร่ายสีเขียวแกมน้า
เงิน นอกจากนี้ ยั งมีอีกชื่อหนึ่งว่า Cyanobacteria สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเป็นพืชชั้นต่าที่
เรียกว่า โปรคารีโอต ซึ่งจัดรวมอยู่ในพวกแบคทีเรียแต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปคือสาหร่ายสี
เขียวแกมน้าเงินมีคลอโรฟิลล์ เอ จึงสามารถสังเคราะห์แสงได้และมีออกซิเจนเกิดขึ้นหลังจาก
สังเคราะห์แสงด้วย (ลัดดา, 2542) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ชนิดของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้าบางประการ ในพื้นที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นฐาน ข้อมูลในการศึกษา ทางนิเวศวิทยาและทรัพยากร
แหล่งน้าของพื้นที่ดังกล่าว
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วิธีการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
ศึกษาที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณแก่งสอง
จุดชมผีเสื้อและแมงกะพรุนน้าจืด
2.ระยะเวลาในการศึกษา
โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเดือน มีนาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2561
3.การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้า
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้า
พารามิเตอร์
วิธีการ
อุณหภูมิน้า (๐C)
Thermometer
๐
อุณหภูมิอากาศ ( C)
Thermometer
ความเป็นกรด-ด่าง
pH Meter
การนาไฟฟ้า (µs/cm)
EC Meter
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (mg/l)
DO Meter
4.การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชโดย น้าที่ผิวความลึก 30 เซนติเมตร โดยเก็บตัวอย่างน้าจานวน
10 ลิ ตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอน (Plankton net) ขนาดตา (Mesh size) 20 ไมครอน นา
ตัวอย่า งนาตัว ออย่างแพลงก์ตอนพืชที่กรองได้ เก็บใส่ขวดเก็บตัว อย่าง และรักษาสภาพด้วยด้ว ย
ฟอร์มาลิน 4% ทาการเก็บตัวอย่างที่จุดแก่งสองจุดชมผีเสื้อและแมงกะพรุนน้าจืด 1 จุด เดือนละ 1
ครั้ง ทั้งมด 4 เดือน
5. การจาแนกและวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์
จ าแนกแพลงก์ ต อนพื ช ภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ สง (Compound
microscope) ที่กาลังขยาย400 และ 1,000 เท่า โดยใช้สไลด์นับแพลงก์ตอน (Sedgwick - Rafter
Counting chamber) ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร (ลัดดา และ โสภณา, 2546) ตัวอย่างสุ่มนับจานวน
3 ครั้ง จัดจาแนกแพลงก์ตอนพืชถึงสกุล (Genus) ตามวิธีของ (ลัดดา,2542) และเอกสารประกอบที่
ใช้ในการตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ของแพลงก์ตอนพืช ได้แก่ สาหร่ายน้าจืดประเทศไทย (ยุวดี,2556),
แพลงก์ตอนพืช (ลัดดา, 2542)
6. การวิเคาระห์ทางสถิติ
1) ดัชนีความหลากหลาย(Diversity Index)
ค่าดัชนีความหลากหลายใช้สูตรของ Shannon – weiner diversity index มีสูตร ดังนี้ คือ
H   pi ln pi

2) ค่าดัชนีความสม่าเสมอ(Evenness index)
การคานวณค่าดัชนีความสม่าเสมอของแพลงก์ตอนพืช โดยมีสูตรดังนี้
E = H/S
3) ค่าดัชนีความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น = จานวนแพลงก์ตอน/พื้นที่ศึกษา
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพน้าบางประการ พบว่า อุณหภูมิน้าในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ถึง
เดือนมิถุนายน 2561 มีอุณหภูมิระหว่าง 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศมีค่าอยู่ระหว่าง 25
– 28 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด - ด่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 6.87 – 7.09 ค่าการนาไฟฟ้ามีค่าอยู่
ระหว่าง 36.96 – 68.00 µs/cm และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ามีค่าอยู่ระหว่าง 5.91 – 8.90 mg/l
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณภาพน้าบริเวณแก่งบางระจันบริเวณแก่งสองจุดชมผีเสื้อและแมงกะพรุนน้าจืด
คุณภาพน้า
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61 มิ.ย.61
อุณหภูมิน้า (๐C)
24
25
27
27
๐
อุณหภูมิอากาศ ( C)
25
26
28
28
ความเป็นกรด-ด่าง
7.09
7.08
6.96
6.87
การนาไฟฟ้า (µs/cm)
68.00
42.50
40.90
36.96
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (mg/l)
6.90
5.91
6.90
8.90
ตารางที่ 3 ความหลากหลายของชนิดและปริมาณแพลก์ตอนพืชที่พบในแก่งบางระจันบริเวณแก่งสอง
จุดชมผีเสื้อและแมงกะพรุนน้าจืดระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
Division

แพลงก์ตอนพืช

Chlorophyta Closterium moniliferum (Bory)
Ehrenberg
Closterium gracile Brébisson ex Ralfs
Closterium venus Kützing
Cosmarium margaritatum (P.
lundell)
Cosmarium sp.
Eudorina elegans Ehrenberg
Euglena proxima Dangeard
Euglena acus Ehrenberg
Chromophyta

Achnanthes sp.
Amphipleura pellucida Kützing
Amphora sp.
Aulacoseira granulata
(Ehrenberg)Simonsen
Chaetoceros sp.
Craticula cuspidata (Kützing) D.G. Mann
Cymbella sp.

ความหนาแน่นแพลงก์ตอนพืช
(เซลล์ต่อลิตร)

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
-

มิ.ย.
1,159

-

24
-

44
-

193

27
-

24
24
24
-

76

48
-

30
113

-

44
245
114

193
145
-

163
-

-

163
-

145
97
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Division

แพลงก์ตอนพืช

ความหนาแน่นแพลงก์ตอนพืช
(เซลล์ต่อลิตร)

มี.ค.

เม.ย.

Chaetoceros sp.
163
Craticula cuspidata (Kützing) D.G. Mann
Cymbella sp.
Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck
Diatoma moniliformis (Kützing)
360
D.M.Williams
Diatoma spp.
107
Dinobryon sertularia Ehrenberg
3,240
24
Diploneis sp.
Eunotia lunaris (Ehernberg) Grunow
Eunotia sp.
Fragilaria sp.
Fragilaria ulna var. acus (Kützing) Lange
903
114
Frustulia rhomboides (Ehernberg)
Frustulia sp.
Glenodinium sp.
24
Gyrosigma sp.
30
Himantidium minus Kützing
Melosira sp.
Navicula sp.1
Navicula sp.2
Navicula sp.3
Navicula sp.3
Navicula sp.4
Navicula sp.5
Navicula spp.
223
54
Peridinium spp.
80
Pinnularia sp.
30
Pleurosigma sp.
Surirella linearis W. Smith
Surirella robusta Ehrenberg var. splendida 593
24
Van Heurck
Synedra rumpens (Kützing)
Synedra ulna (Nitzsch) Ehernberg
30
Synura adamsii G.M. Smith
30 48
Tabellaria sp.
Unidentified pennated diatom
30
24

พ.ค.

มิ.ย.

163
-

145
97
579
-

87
44
218
44
158
1,065
38
38
435
386
364

242
97
49
1,689
49
48
193
2,998
2,322
49
48
48
48
48
145
97
97
1,061

174
289
1,093 1,745
38
125
49
-
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Division
Cyanophyta

แพลงก์ตอนพืช

Anabaena sp.
Lyngbya sp.
Oscillatoria sp.
Planktolyngbya sp.
Pseudanabaena sp.
shannon – weiner diversity index
evenness index

ความหนาแน่นแพลงก์ตอนพืช
(เซลล์ต่อลิตร)

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

163
30
53
2.02
0.65

24
24
174
1.78
0.55

169
76
158
1,707
2.94
0.82

1,828
242
1,115
2.75
0.77

จากตารางที่ 2 พบว่าดัช นีความหลากหลายของแพลงก์ตอนในเดือนมีนาคม เมษายน
พฤษภาคม และมิถุนายน มีค่าเท่ากับ 2.02 1.78 2.94 และ 2.75 ตามลาดับ ในขณะที่ดัชนีความ
สม่าเสมอมีค่าเท่ากับ 0.65 0.55 0.83 และ 0.77 ตามลาดับ
จากการศึกษาความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชในแก่งบางระจันบริเวณแก่งสองจุดชม
ผีเสื้อและแมงกะพรุนน้าจืดในช่วงเดือนมีนาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2561 พบแพลงก์ตอนพืช
จานวน 73 ชนิดจาก 3 ดิวิชั่น แพลงก์ตอนพืชกลุ่ มที่มีความหลากหลายชนิดมากที่สุดคือ ดิวิชั่น
Chromophyta พบ 38 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 52 ดิวิชั่น Chlorophyta พบ 30 ชนิด คิดเป็นร้อยละ
41 และ ดิวิชั่น Cyanophyta พบ 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 7
เมื่อจาแนกตามรายเดือนที่สารวจพบว่า ในเดือนมีน าคม พบแพลงก์ตอนพืชจานวน 22
ชนิด 3 ดิวิชั่น แพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่มีความหลากหลายชนิดมากที่สุดคือ ดิวิชั่น Chromophyta พบ
14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 63 ดิวิชั่น Chlorophyta พบ 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 23 และ ดิวิชั่น Cyanophyta
พบ 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 14
เดือนเมษายนพบแพลงก์ตอนพืชจานวน 26 ชนิด 3 ดิวิชั่น แพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่มีความ
หลากหลายชนิ ด มากที่ สุ ด คื อ ดิ วิ ชั่ น Chlorophyta พบ 15 ชนิ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58 ดิ วิ ชั่ น
Chromophyta พบ 8 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 31 และ ดิวิชั่น Cyanophyta พบ 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 14
เดือนพฤษภาคมพบแพลงก์ตอนพืชจานวน 34 ชนิด 3 ดิวิชั่น แพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่มีความ
หลากหลายชนิ ด มากที่ สุ ด คื อ ดิ วิ ชั่ น Chromophyta พบ 17 ชนิ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 ดิ วิ ชั่ น
Chlorophyta พบ13 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 38 และ ดิวิชั่น Cyanophyta พบ 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 12
เดือนมิถุนายนพบแพลงก์ตอนพืชจานวน 34 ชนิด 3 ดิวิชั่น แพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่มีความ
หลากหลายชนิ ด มากที่ สุ ด คื อ ดิ วิ ชั่ น Chromophyta พบ 25 ชนิ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71 ดิ วิ ชั่ น
Chlorophyta พบ 7 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 20 และ ดิวิชั่น Cyanophyta พบ 3 ชนิด คิดเป็น ร้อยละ 9
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า อุณหภูมิน้าในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 มี
อุณหภูมิระหว่าง 24 – 27 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะกับสัตว์น้า อุณหภูมิน้ามี
ความสาคัญต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อม อุณหภูมิที่สูงจะส่งผลให้สัตว์น้าวัยอ่อน
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แพลงก์ตอน และสาหร่ายตายลง ส่งผลให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง จึงผลกระทบต่อค่าออกซิเจน
ละลายน้าให้ลดลงไปด้วย จากการศึกษาในพื้นที่การศึกษาพบว่าอุณหภูมิน้าอยู่ในช่วงปกติที่สิ่งมี ชีวิต
อาศัยอยู่ได้ โดยอุณหภูมิน้าในประเทศไทยมีความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 23 – 32 องศาเซลเซียส (จุไร
รัตน์, 2542) ในขณะที่ความเป็นกรด - ด่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 6.87 – 7.09 ซึ่งค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของน้าที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในช่วง 6-8 สาหรับแหล่งน้าผิวดิน (นั นทนา, 2544) ค่าการนา
ไฟฟ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 36.96 – 68.00 µs/cm ซึ่งมีค่าต่ากว่าค่าการนาไฟฟ้าในธรรมชาติที่ควรมีค่าอยู่
ระหว่าง 150 – 300 µs/cm ในกรณีที่ค่ากานาไฟฟ้าต่าแสดงว่ามีปริมาณสารที่ละลายในน้าน้อย โดย
น้าคุณภาพดีจะมีค่าการนาไฟฟ้าต่า 0-250 µs/cm และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ามีค่าอยู่ระหว่าง
5.91 – 8.90 mg/l โดยปริมาณออกซิเจนละลายในน้าที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตคือ
5 – 7 mg/l (นันทนา, 2544)
จากการศึกษาความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบในแก่งบางระจันบริเวณแก่งสองจุด
ชมผีเสื้อและแมงกะพรุนน้าจืดระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 2561 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด
73 ชนิด 3 ดิวิชัน ดิวิชั่นที่พบมากที่สุดคือ ดิวิชั่น Chromophyta มี 38 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 52 ดิ
วิชั่น Chlorophyta มี 30 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 41 และ ดิวิชั่น Cyanophyta มีเพียง 5 ชนิด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 7 แพลงก์ ต อนพื ช ชนิ ด เด่ น ที่ พ บในการศึ ก ษา 3 ล าดั บ แรก คื อ Dinobryon sertularia
Ehrenberg, Melosira sp., Navicula sp.1 อย่า งไรก็ต าม พบรายงานวิจัย ที่พบโดยพบกลุ่ ม ของ
แพลงก์ตอนมากที่สุดในเขื่อนปากมูล คือ Division Chlorophyta และพบแพลงก์ตอนใน Division
Chlorophyta มากที่สุดที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร (วิสิทธิ์ฎา และ วิชญา, 2560) ในแม่น้าอิงพบ
กลุ่มแพลงตอนใน Division Chlorophyta มากที่สุด (สันธิวัฒน์ และคณะ, 2557) และ พบกลุ่มแพลง
ตอนใน Division Chlorophyta มากที่สุดใน บริเวณบ้านบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดย
แพลงก์ ต อนพื ช สกุ ล เด่ น พบจ านวน 5 สกุ ล ทั้ ง หมดอยู่ ใ น Division Chromophyta ได้ แ ก่
Pleurosigma sp. Cyclotella sp. Coscinodiscus sp. Asterioncella sp. และ Nitzschia sp. ซึง่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอิชฌิกา และคณะ (2544) ทาการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์
ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้าท่า จีน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนทั้งสิ้น 56 สกุล
และกลุ่มไดอะตอม (Division Chromophyta) พบมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายเดือนพบว่าในเดือนมีนาคม 2561 พบแพลงก์ตอนทั้งหมด 22 ชนิด ซึ่งใน
เดือนมีนาคมพบชนิดของแพลงก์ตอนน้อยเนื่องจากอาเภอเขาค้อมีอากาศหนาวเย็น มีแสงแดดน้อย
ส่งผลให้ชนิดของแพลงก์ตอนน้อยลงไปด้วย จากการศึกษายังพบ Dinobryon sertularia Ehrenberg
มีจานวนมากที่สุดเท่ากับ 3,240 เซลล์ต่อลิตร Dinobryon sertularia Ehrenberg จะพบในน้านิ่งทีมี
คุณภาพดี มีการดารงชีวิตแบบล่องลอยเป็นอิสระ แพลงก์ตอนชนิดนี้สามารถบ่ งชี้คุณภาพน้าได้ว่าน้า
ค่อนข้างดีถึงดีมีสารอาหารน้อย (ยุวดี, 2556) แล้วยังพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอน
ในเดือนนี้มีค่า 2.02 ซึ่งมีดัชนีความหลากหลายเป็นลาดับที่ 3 เมื่อ เทียบในระยะเวลา 4 เดือนที่เก็บ
ข้อมูล ถือว่ามีค่าน้อยนั่นหมายถึงมีความหลากหลายของแพลงก์ตอนต่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ของฤดู ก าล ซึ่ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆด้ า นการเปลี่ ย นแปลงทางฤดู ก าลได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
สารอาหารในน้าที่เปลี่ยนแปลงไป แสงแดดที่ส่องถึงที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้ ปริมาณและชนิดของ
แพลงก์ตอนพืชจึงเปลี่ยนตามไปด้วย และพบว่าค่าดัชนีความสม่าเสมอในเดือนมีนาคมมีค่า 0.65 ซึ่ง
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มีดัชนีความสม่าเสมอของการแพร่กะจายของแพลงก์ตอนเป็นลาดับที่ 3 เมื่อเทียบในระยะเวลา 4
เดือนที่เก็บข้อมูล
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 พบแพลงก์ตอนทั้งหมด 26 ชนิด ในเดือนเมษายนชนิดของ
แพลงก์ตอนเริ่มเพิ่มจานวนมากขึ้นเนื่องเข้า สู่ฤดูร้อน มีแสงแดดมากขึ้นส่งผลให้ชนิดของแพลงก์ตอน
เริ่มมากขึ้นไปด้วย และพบ Pandorina morum (Müller) Bory พบจานวน 1,932 เซลล์ต่อลิตร
เป็นชนิดที่พบมากที่สุด Pandorina morum (Müller) Bory จะพบในน้าไหลเอื่อย มีการดารงชีวิต
แบบล่องลอยเป็นอิสระ แพลงก์ตอนชนิดนี้ไม่สามารถบ่งชี้คุณภาพน้าได้ (ยุวดี, 2556) สาหรับค่าดัชนี
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในเดือนนี้มีค่าเท่ากับ 1.78 ซึ่งมีดัชนีความหลากหลายเป็นลาดับที่ 4
เมื่อเทียบในระยะเวลา 4 เดือนที่เก็บข้อมูล หมายถึงมีความหลากชนิดของแพลงก์ตอนต่า เนื่องจากมี
การเปลี่ ย นแปลงของฤดู ก าล ซึ่ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆด้ า นการเปลี่ ย นแปลงทางฤดู ก าลได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ที่
เปลี่ ย นแปลงไป สารอาหารในน้าที่เปลี่ ยนแปลงไป แสงแดดที่ส่ องถึงที่เปลี่ ยนแปลงไป จึงทาให้
ปริมาณและชนิดของแพลงก์ตอนพืชจึงเปลี่ยนตามไปด้วย และพบว่าค่าดัชนีความสม่าเสมอน้อยที่สุด
ในเดือนมีนาคมมีค่า 0.55 ซึ่งมีดัชนีความสม่าเสมอของการแพร่กะจายของแพลงก์ตอนเป็นลาดับที่ 4
เมื่อเทียบในระยะเวลา 4 เดือนที่เก็บข้อมูล
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 พบแพลงก์ตอนทั้งหมด 36 ชนิด ซึ่งในเดือนพฤษภาคมชนิด
ของแพลงก์ตอนเริ่มเพิ่มจานวนมากขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อน มีแสงแดดมากขึ้นส่ งผลให้ชนิดของ
แพลงก์ตอนเริ่มมากขึ้นไปด้วย และพบ Planktolyngbya sp. พบจานวน 1,707 เซลล์ต่อลิตร เป็น
ชนิดที่พบมากที่สุด Planktolyngbya sp. จะพบในน้าไหลเอื่อย มีการดารงชีวิตแบบล่องลอยเป็น
อิสระ สอดคล้องกับผลของการศึกษาของ (สิริพร และ ปริญญา มูลสิน ,2558) ปริมาณโดยรวมของ
แพลงก์ตอนพืชในห้วยสาราญ จังหวัดศรีษะเกษ พบว่าฤดูร้อนมีปริมาณแพลงก์ตอนพืช 18,212 เซลล์
ต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชรวมมากที่สุดที่สุด แพลงก์ตอนชนิดนี้สามารถบ่งชี้คุณภาพน้าได้ว่า
คุณภาพน้าปานกลาง มีสารอาหารปานกลาง (ยุวดี, 2556) แล้วยังพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนในเดือนนี้มีค่า 2.94 ซึ่งมีดัชนีความหลากหลายเป็นลาดับที่ 1 หมายถึงมีความหลากชนิด
ของแพลงก์ตอนมากที่สุด และพบว่าค่าดัชนีความสม่าเสมอในเดือนมีนาคมมีค่า 0.82 ซึ่งมีดัชนีความ
สม่าเสมอของการแพร่กะจายของแพลงก์ตอนมากเป็นลาดับที่ 1
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 พบแพลงก์ตอนทั้งหมด 35 ชนิด ซึ่งในเดือนมิถุนายนชนิดของ
แพลงก์ตอนเริ่มลดจานวนลงเนื่องจากอาเภอเขาเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน มีแสงแดดน้อยลง
ส่งผลให้ชนิดของแพลงก์ตอนเริ่มน้อยลงไปด้วย และพบ Melosira sp.พบจานวน 2,998 เซลล์ต่อ
ลิตร เป็นชนิดที่พบมากที่สุด Melosira sp.จะพบในน้าไหลเอื่อย มีการดารงชีวิตแบบล่องลอยเป็น
อิสระ แพลงก์ตอนชนิดนี้สามารถบ่งชี้คุณภาพน้าได้ว่าคุณภาพน้าปานกลาง มีสารอาหารปานกลาง
แล้วยังพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนในเดือนนี้มีค่า 2.75 ซึ่งมีดัชนีความหลากหลาย
เป็นลาดับที่ 2 และพบว่าค่าดัชนีความสม่าเสมอในเดือนมีนาคมมีค่า 0.77 ซึ่งมีดัชนีความสม่าเสมอ
ของการแพร่กะจายของแพลงก์ตอนเป็นลาดับที่ 2
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การจัดการองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุล ในภาคเหนือของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การองค์ ค วามรู้ ก ารปลู ก เลี้ ย งกล้ ว ยไม้ ไ ทยพั น ธุ์ แ ท้ 3 สกุ ล ใน
ภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์ ดาเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึง มกราคม
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุล การถอดองค์
ความรู้และจัดการองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุล ในภาคเหนือของประเทศไทย
วิธีการศึกษาใช้วิธีถอดองค์ความรู้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ใน
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 2 คน ผลการศึกษาพบว่า กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) สภาพแวดล้อม
ในการปลู กเลี้ ย งต้องมีแสงแดดมาก ความชื้นในภาชนะปลู กปานกลาง วัส ดุปลู กที่ดีที่สุ ดส าหรับ
กล้วยไม้ทั้ง 3 สกุลคือ รากเฟิร์นข้าหลวงตากแห้ง ส่วนกาบมะพร้าวใช้ได้กับบางชนิด สาหรับสกุลช้าง
(Rhynchostylis) ต้องการแสงแดดปานกลาง ความชื้นในภาชนะปลูกปานกลาง หากในโรงเรือนมี
ความชื้น มากไม่จ าเป็ น ต้อ งใช้วั ส ดุ ปลู ก ส่ ว นสกุ ล แวนด้า (Vanda) ต้ องการแสงแดดปานกลาง
ความชื้นในภาชนะปลูกปานกลางถึงมาก หากในโรงเรือนมีความชื้นมากไม่จาเป็นต้องใช้วัสดุปลูก ซึ่ง
การถอดองค์ความรู้ครั้งนี้จะได้นาไปต่อยอดในการถ่ายทอดวิธีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไ ทยแต่ละสกุล
และนาไปสู่แนวทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยได้ต่อไป
คาสาคัญ: กล้วยไม้ไทย การจัดการองค์ความรู้ การปลูกเลี้ยง
Abstract
The study of knowledge management on the cultivation of 3 Thai orchid
genera of Northern Thailand for conservation was conducted between February 2019
and January 2020. The objectives were to study the context of cultivating in 3 genera
of Thai orchids, knowledge combination, and management for 3 genera of Thai orchid
in Northern Thailand. The method of study was data collection from interviewing two
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expert Thai orchids growers. It was found that Dendrobium orchids, grown well in full
daylight, medium humidity in the container. The best material for all 3 genera was the
dry fern roots, while some species suitable for coconut clams. For the Rhynchostylis
genus, moderate sunlight and humidity in the container were suitability. If they were
planting in the high humidity greenhouse, it was not necessary to use planting
materials. Vanda needs moderate sunlight and medium to very high humidity in the
container. If the greenhouse has a lot of moisture, it was not necessary to use planting
materials. This knowledge will lead to the extension of how to succeed in growing Thai
orchids and can lead to guidelines for the conservation of them.
Keywords: Thai Orchids, Knowledge Management, Ultivation
บทนา
การจัดการองค์ความรู้ และศึกษาถึงกล้วยไม้พันธุ์แท้ที่มีถิ่นกาเนิดในภาคเหนือของประเทศ
ไทย โดยทาการคัดเลือกสกุลกล้วยไม้มาทาการวิจัยในครั้งนี้ทั้งหมด 3 สกุล ซึ่งเป็นสกุลที่พบเห็นทั่วไป
และผู้ที่ชื่นชอบปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์แท้ปลูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ตามบ้านเรือนและแหล่งการ
เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โดยได้แก่ สกุลหวาย (Dendrobium) สกุลช้าง (Rhynchostylis) และสกุล
แวนด้า (Vanda) โดยใน 3 สกุลนี้ ได้คัดเลือกรวบรวมชนิด กล้วยไม้ที่มาจากการพบเห็นปลูกเลี้ยง
โดยทั่วไปได้ 15 ชนิด การรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิธีการปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธีที่
เข้าใจง่าย พร้อมทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งในธรรมชาติมีจานวน
ประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจานวนการนากล้วยไม้พันธุ์แท้ออกจากป่า นอกจากนี้ยังเป็น
แนวทางในการจัดการองค์ความรู้โดยขยายผลไปสู่การจัดการองค์ความรู้ ของกล้วยไม้ในภาคอื่นๆได้
ต่อไป โดยได้ทาการสัมภาษณ์และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งการจัดการองค์
ความรู้เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมกันในปัจจุ บัน เห็นว่าจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและอาศัยความร่วมมือที่
ชานาญการของปราชญ์ที่ทาการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มาเป็นเวลานาน และทาให้ได้รับองค์ความรู้นี้ถูก
ถ่ายทอดต่อยังกลุ่มผู้สนใจที่จะนาองค์ความรู้นี้ไปใช้ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายไม่อิงวิชาการ รวมไปถึงการ
จัดระเบียบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการที่หลากหลายของปราชญ์
ได้อย่างถูกต้อง ปัญหาการวิจัยการจัดการองค์ความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จากปราชญ์ มีวิธีการ
จัดการองค์ความรู้อย่างไร ทาให้กล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงมีสภาพเจริญเติบโตได้อย่างดี เหมือนกับอยู่ใน
สภาพป่าพื้นที่จริง และเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างปราชญ์และผู้ที่ให้ความสนใจการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้พันธุ์แท้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาบริบทการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุล ถอดองค์ความรู้วิธีการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุล และจัดการองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุล ของ
ภาคเหนือประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
นากระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึ งความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตมาใช้ในการ
ดาเนิน งานวิจัยครั้ งนี้ สถานที่ดาเนินงานวิจัย คือ 1.มหาวิทยาลั ยแม่โจ้ เชียงใหม่ 2.สวนกล้ วยไม้
นายแพทย์ วัฒนา นาวาเจริ ญ จ.เชียงใหม่ 3.สวนกล้ว ยไม้กัปตัน ออร์คิดส์ คุณสุ พันสา ขาทอง จ.
กาแพงเพชร โดยกลุ่มประชากร คือ ปราชญ์ที่มีความรู้ ความชานาญ 2 คนเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ 3 สกุล คือ สกุลหวาย (Dendrobium) สกุลช้าง (Rhynchostylis) สกุลแวนด้า (Vanda)

สกุลหวาย (Dendrobium)
(Vanda)

สกุลช้าง (Rhynchostylis)

สกุลแวนด้า

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) เก็บ
ข้อมูลรายละเอียดกระบวนการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ (นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ และคุณสุพันสา ขา
ทอง) 2. การสังเกต (Observation) จดบันทึกจากการสังเกต
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management Process) 7 ขั้นตอนมากาหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้
ความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ขั้นตอนที่ 4
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ จาแนกการดาเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้กล้วยไม้สู่ชุมชนที่ปลูก
เลี้ยงและอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้
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ผลการวิจัย
จากผลการสัมภาษณ์และถอดองค์ความรู้เรื่อง การจัดการองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุลในภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์ โดยได้องค์ความรู้จากกล้วยไม้ สกุล
หวาย (Dendrobium) 9 ชนิด ได้แก่ เอื้องสายน้าครั่ง เอื้องสายน้าผึ้งไทย เอื้องสายล่องแล่ง เอื้อง
มอนไข่ใบมน เอื้องมอนไข่เหลี่ยม เอื้องคา เอื้องผึ้ง เอื้องแววมยุรา และเอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง สกุล
ช้าง (Rhynchostylis) 3 ชนิด ได้แก่ ช้างกระ เขาแกะ และไอยเรศ สกุลแวนด้า (Vanda) 3 ชนิด
ได้แก่ ฟ้ามุ่ย ฟ้ามุ่ยน้อย และสามปอยขุนตาน รวมทั้งสิ้น 3 สกุล 15 ชนิด ดังนี้
ลาดับ

สกุล
Dendrobium

1

เอื้องสายน้าครั่ง
Dendrobium
parishii

2

เอื้องสายน้าผึง้
Dendrobium
primulinum

3

เอื้องสายล่อง
แล่ง
Dendrobium
aphyllum
เอื้องมอนไข่ใบ
มน
Dendrobium
thyrsiflorum

4

วัสดุปลูก
และ
ภาชนะที่
ใช้ปลูก
ราก
ชายผ้าสีดา
รากเฟิร์นข้าหลวง
สแฟกนั่ม
มอส
กระถาง
ไม้สัก
กระถาง
ดินเผา
ราก
ชายผ้าสีดา
รากเฟิร์น
ข้าหลวง
สแฟกนั่ม
มอส
ถ่านดา
กระถาง
พลาสติก

ปัจจัยในการเจริญเติบโต
แสง
การให้ ความชื้น
น้า
ใน
บรรยากาศ

ปุ๋ย

ข้อสังเกตจาก
ประสบการณ์
จริง

สแลน ความชื้น
50%
ปาน
หมายถึง กลาง
แสงผ่าน
ได้ 50%

กลางวันมี
แสงแดด
การระบาย
อากาศดี
ส่วน
ช่วงเวลา
กลางคืน
ต้องการ
สภาพที่
อากาศเย็น
ความชื้นสูง

ปุ๋ย
สูตร
212121
(สูตร
เสมอ)

ใช้กระถางที่
ทาจากไม้สัก
ซึ่งให้ผลดีที่สุด
โดยการวาง
กระถางแล้ว
แขวนลวดให้
เอียง 45
องศา

สแลน
50%
หมายถึง
แสงผ่าน
ได้ 50%

กลางวันมี
แสงแดด
การระบาย
อากาศดี
ส่วน
ช่วงเวลา
กลางคืน
ต้องการ
สภาพที่
อากาศเย็น
ความชื้นสูง

ปุ๋ย
สูตร
212121
(สูตร
เสมอ)

กาบมะพร้าว
เป็นวัสดุปลูก
ที่ไม่ทาให้
เจริญเติบโตได้
ดีที่สุด

ความชื้น
ปาน
กลาง งด
น้าช่วง
ใกล้ฤดู
ดอก
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ลาดับ

5

สกุล
Dendrobium

วัสดุปลูก
และ
ภาชนะที่
ใช้ปลูก
เอื้องมอนไข่ ราก
เหลี่ยม
ชายผ้าสีดา
Dendrobium รากเฟิร์น
densiflorum ข้าหลวง
สแฟกนั่ม
มอส
ถ่านดา
กระถาง
พลาสติก

6

เอื้องคา
ราก
Dendrobium ชายผ้าสีดา
chrysotoxum รากเฟิรน์ ข้าหลวง
สแฟกนั่ม
มอส
กระถางไม้สัก
กระถาง
พลาสติก

7

เอื้องผึ้ง
ราก
Dendrobium ชายผ้าสีดา
lindleyi
รากเฟิรน์ ข้าหลวง
สแฟกนั่ม
มอส
กระถางไม้
สัก ขอนไม้
สัก กระถาง

ปัจจัยในการเจริญเติบโต
แสง
การให้ ความชื้น
น้า
ใน
บรรยากาศ
สแลน
50%
หมายถึง
แสงผ่าน
ได้ 50%

ความชื้น
ปาน
กลาง งด
น้าช่วง
ใกล้ฤดู
ดอก

สแลน
40%
หมายถึง
แสงผ่าน
ได้ 60%
หากได้
แสงน้อย
จะทาให้
ลาลูก
กล้วยลีบ
ผอม

ความชื้น
ปานกลาง
ในการ
เจริญของ
ลาต้น
สมบูรณ์
งดน้าช่วง
ใกล้ฤดู
ดอก

กลางวันมี
แสงแดด
การระบาย
อากาศดี
ส่วน
ช่วงเวลา
กลางคืน
ต้องการ
สภาพที่
อากาศเย็น
ความชื้นสูง
กลางวันมี
แสงแดด
การระบาย
อากาศดี
ส่วน
ช่วงเวลา
กลางคืน
ต้องการ
สภาพที่
อากาศเย็น
ความชื้นสูง

ปุ๋ย

ข้อสังเกตจาก
ประสบการณ์
จริง

ปุ๋ย
สูตร
212121
(สูตร
เสมอ)

กาบมะพร้าว
เป็นวัสดุปลูก
ที่ไม่ทาให้
เจริญเติบโตได้
ดีที่สุด

ปุ๋ย
สูตร
212121
(สูตร
เสมอ

กล้วยไม้เคยอยู่
ร่มจัด ให้ค่อย
ๆ ขยับออก
แดด อย่าจับ
ตากแดด จะทา
ให้ใบไหม้ต้อง
ค่อยๆ ปรับตัว
กาบมะพร้าว
เป็นวัสดุปลูกที่
ไม่ทาให้เจริญ
เติบโตได้ดที ี่สุด
กล้วยไม้เคย
อยู่ร่มจัด ให้
ค่อย ๆ ขยับ
ออกแดด อย่า
จับตากแดด
จะทาให้ใบ
ไหม้
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ลาดับ

8

9

10

สกุล
Dendrobium

วัสดุปลูก
และ
ภาชนะที่
ใช้ปลูก
เอื้องแววมยุรา ราก
Dendrobium ชายผ้าสีดา
fimbriatum กาบมะพร้าว
กระถางไม้สัก

ปัจจัยในการเจริญเติบโต
แสง
การให้น้า ความชื้น
ใน
บรรยากาศ

สแลน
30%
หมายถึง
แสงผ่าน
ได้ 70%
เอื้องเก๊ากิ่วแม่ ราก
สแลน
สะเรียง
ชายผ้าสีดา 30%
Dendrobium รากหัวเฟิร์น หมายถึง
tortile
ข้าหลวง
แสงผ่าน
กาบมะพร้าว ได้ 70%
แช่น้าอย่าง
น้อย 3 ถ่าน
ดาก้อนทุบ
ขนาดเล็ก
กระถาง
พลาสติก
กระถางไม้สัก
ฟ้ามุ่ย
ราก
สแลน
vanda
ชายผ้าสีดา 40%
coerulea รากเฟิร์น หมายถึง
ข้าหลวง
แสงผ่าน
สแฟกนั่ม ได้ 60%
มอส
กระถาง
พลาสติก

ปุ๋ย

ข้อสังเกตจาก
ประสบการณ์
จริง

ชื้นแต่ไม่
แฉะงดน้า
ช่วงใกล้ฤดู
ดอก

กลางวันมี
แสงแดด
การระบาย
อากาศดี ส่ว
ช่วงเวลา
กลางคืน
ต้องการ
สภาพที่
อากาศเย็น
ความชื้นสูง

ปุ๋ย
สูตร
212121
(สูตร
เสมอ)

เคยเห็นชาวเขา
ปลูกเลี้ยงบน
ดอยสูง ใน
สภาพโล่ง
แสงแดดจัด แต่
อาจเป็นเพราะ
ความชื้นใน
อากาศและทา
ให้เจริญเติบโต
ได้ดี

สามารถให้น้า
ฟ้ามุ่ย
ช่วงเวลาได้
สองช่วงคือ
เช้า หรือ
เย็นก็ได้ ช่วง
เช้าคือตั้งแต่
เริ่มมีแสงไป
จนถึง 8 โมง
เช้า และเย็น
ตั้งแต่หลัง 4
โมงเย็น

กล้วยไม้
ต้องการ
แสงแดด
ตลอดทั้งวัน
การระบาย
อากาศดีส่วน
ช่วงเวลา
กลางคืน
ต้องการ
สภาพอากาศ
เย็นความชืน้
สูง

ปุ๋ย
สูตร
212121
(สูตร
เสมอ)

โรคที่พบบ่อย
ใน คือ ราเข้า
ไส้ อย่าให้ราก
ยาวแตะพืน้
หรือ ระวัง
อย่าให้รากมี
รอยช้า หรือ
ขาโดยเฉพาะ
อากาศต้อง
ถ่ายเทสะดวก

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
213
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

11

12

13

14

15

สกุล
Dendrobium

วัสดุปลูก
และ
ภาชนะที่
ใช้ปลูก
สามปอยขุน ราก
ตาน
ชายผ้าสีดา
Vanda
รากเฟิร์น
denisoniana ข้าหลวง
สแฟกนั่ม
มอส
ฟ้ามุ่ยน้อย
กระถาง
Vanda
coerulescens พลาสติก

ปัจจัยในการเจริญเติบโต
แสง
การให้น้า ความชื้น
ใน
บรรยากาศ
สแลน
40%
หมายถึง
แสงผ่าน
ได้ 60%

สามารถให้
น้าฟ้ามุ่ย
ช่วงเวลาได้
สองช่วงคือ
เช้า หรือ
เย็นก็ได้
ช่วงเช้าคือ
ตั้งแต่เริ่มมี
แสงไป
จนถึง 8
โมงเช้า
และเย็น
ตั้งแต่หลัง
4 โมงเย็น
ช้างกระ
ราก
สแลน ความชื้น
Rhynchostylis ชายผ้าสีดา 40%
ปานกลาง
gigantea
รากเฟิร์น หมายถึง ให้น้าทุก
ข้าหลวง
แสงผ่าน วันช่วงเช้า
สแฟกนั่ม ได้ 60%
เขาแกะ
Rhynchostylis มอส
coelestis
กระถาง
ไอยเรศ
พลาสติก
ขอนไม้สัก
ไอยเรศ
Rhynchostylis
retusa

ปุ๋ย

ข้อสังเกตจาก
ประสบการณ์
จริง

กล้วยไม้
ต้องการ
แสงแดด
ตลอดทั้งวัน
การระบาย
อากาศดีส่วน
ช่วง เวลา
กลาง คืน
ต้องการ
สภาพอากาศ
เย็นความชืน้
สูง

ปุ๋ย
สูตร
212121
(สูตร
เสมอ)

โรคที่พบบ่อย
ใน คือ ราเข้า
ไส้ อย่าให้ราก
ยาวแตะพืน้
หรือ ระวังอย่า
ให้รากมีรอยช้า
หรือ ขา
โดยเฉพาะ
อากาศต้อง
ถ่ายเทสะดวก

กล้วยไม้
ต้องการ
แสงแดด
ตลอดทั้งวัน
การระบาย
อากาศดี
ส่วน
ช่วงเวลา
กลางคืน
ต้องการ
สภาพ
อากาศเย็น
ความชื้นสูง

ปุ๋ย
สูตร
212121
(สูตร
เสมอ)

ในการปลูก
เลี้ยงกล้วยไม้
สกุลช้างให้
พยายามเรียง
รากลงกระถาง
โดยการจับสอด
รากทีละเส้น
เพื่อให้รากผ่าน
รูของกระถาง
หรือกระเช้าลง
ไปสาหรับ
ไอยเรศ หาก
ได้รับน้าไม่
เพียงพอ จะทา
ให้ใบร่วง
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ปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดการองค์ความรู้ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 สกุล 15 ชนิด
โดยกล้วยไม้สกุล หวาย (Dendrobium) จะเจริญได้ดีในวัสดุปลู กที่เป็น รากชายผ้าสีดา รากเฟิร์น
ข้าหลวง ในขณะที่สมบูรณ์ และแสงเดือน (2555) ได้รายงานว่าวัสดุปลูกที่ใช้กับ เอื้องคา (สกุลหวาย)
เจริญเติบโตได้ดี คือ ถ่าน เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่ใช้อีก 4 ชนิด คือ กาบมะพร้าว มอสจีน หินภูเขา
ไฟ และอิฐมอญทุบ ในขณะที่เอื้องผึ้ง (สกุลหวาย) เจริญเติบโตได้ดีในวัสดุปลูก กาบมะพร้าว ในสกุล
ช้าง (Rhynchostylis) จะเจริญได้ดีในวัสดุปลูกที่เป็น รากชายผ้าสีดา รากเฟิร์นข้าหลวง กาบมะพร้าว
ในขณะที่ อดิศักดิ์ (2560) ได้รายงานว่า กล้วยไม้สกุลช้างควรเลี้ยงในที่ได้รับแสงแดดประมาณ 4050% ถ้าหากได้รับแสงแดดเต็มที่โดยเฉพาะในเวลากลางวัน จะทาให้กล้วยไม้ใบไหม้ แต่ถ้าปลูกในร่ม
เกินไป จะทาให้มีสีเขียวเข้มและไม่ออกดอก ภายหลังการออกดอก และก่อนออกดอกผู้ปลูกเลี้ยงมี
การดูแลรักษาอย่างดี เมื่อต้นออกดอกแล้วต้นจะไม่โทรม กล้วยไม้ต้นที่โทรมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
การขาดน้า เนื่องจากกล้วยไม้ช้างจะออกดอกช่วงฤดูหนาว เป็นฤดูที่มีลมพัดแรง อากาศแห้ง วิธีการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลช้าง ควรรดน้าตามปกติ และต้องรดน้าให้บ่อยครั้งขึ้น คือ ปกติรดน้าเฉพาะ
ตอนเช้า 1 ครั้ง แต่เมื่อเป็นฤดูหนาวให้เพิ่มการให้น้าอีก 1 ครั้งในตอนบ่าย และสกุลแวนด้า (Vanda)
มีการใช้วัส ดุปลู กที่แตกต่า งกัน ส่ วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีกับวัสดุปลูก รากชายผ้าสีดา รากเฟิร์น
ข้าหลวง
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาในเรื่องการจัดการองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ ทาให้
ทราบวิธีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ถูกต้อง และสามารถขยายผลต่อไปยังกล้วยไม้สกุลอื่นและชนิดอื่นได้
ต่อไปในอนาคต
2. การจัดการองค์ความรูของปราชญ์ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ศึกษาและเปรียบเทียบองค์
ความรู้ของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของปราชญ์แต่ละท่าน เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรูการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้และได้รับสืบทอดองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ต่อไป
3. ศึกษาความต้องการของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้แต่ละชนิดในความต้องการของตลาดที่
มีผลต่อการเก็บกล้วยไม้ป่าออกจากพื้นที่ธรรมชาติ ทาให้กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในป่าบางชนิด มีจานวน
ลดลงและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์ การศึกษาความต้องการของกล้วยไม้เพื่อนามาพัฒนาการปลูก
เลี้ยงและขยายพันธุ์จากจานวนที่มีอยู่ของผู้รวบรวมกล้วยไม้พันธุ์แท้เพื่อการอนุรักษ์ให้มีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น โดยที่ไม่ไปเบียดเบียนกล้วยไม้ป่าที่อยู่ในสภาพป่าธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนสืบต่อไป
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ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต
BUTTERFLY DIVERSITY IN THUNG LUANG RANGSIT
ทัศนัย จีนทอง
Tadsanai Jeenthong
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อีเมล์ tadsanai@nsm.or.th

บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน บริเวณทุ่งหลวงรังสิ ต ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ได้แก่ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และนครนายก โดยวางแนวสารวจ แบบเส้นตรงยาว 2 กิโลเมตร ในแต่
ละพื้นที่สารวจ เก็บข้อมูลความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันตามแนวสารวจ ระหว่าง ปี 2559 ถึง
2563 จากการศึกษาในครั้งนี้พบผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต จานวน 98 ชนิด จาก 75 สกุล 5
วงศ์ โดยวงศ์ผีเสื้อกลางวันที่พบจานวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ผีเสื้อขาหน้า พู่และวงศ์ที่พบชนิดน้อย
ที่สุด คือ วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง ผลการวิเคราะห์การแพร่กระจายของผีเสื้อกลางวันในช่วงเวลาพบว่าความ
หลากหลายของผีเสื้อกลางวันมีแนวโน้มสม่าเสมอกันในระหว่างปี ข้อมูลความหลากหลายของชนิด
ผีเสื้อที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนในการจัดการอนุรักษ์ผีเสื้อ
กลางวันบริเวณทุ่งหลวงรังสิต ในด้านการใช้ข้อมูลความหลากหลายและวงจรชีวิตของผีเสื้อสาหรับ
ประกอบการเรียนการสอนและใช้เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน
พื้นที่
คาสาคัญ: ผีเสื้อกลางวัน ความหลากชนิด ทุ่งหลวงรังสิต
ABSTRACT
Study on the diversity of Butterflies at Thung Luang Rangsit area in 4 provinces
including Pathum Thani, Ayutthaya, Saraburi, and Nakhon Nayok. Two kilometer of line
transect were set up for each study areas. Data collection of butterfly’s diversity were
survey along line transect during 2016 to 2020. In this study, 98 species of butterflies
were found in Thung Luang Rangsit area with comprising in 75 genus from 5 families.
Larger values of species were found for family Nymphalidae, and small values of
species were found for family Papilionidae. Result of on the analysis on temporal
distribution of butterflies shown that the diversity of butterflies tends to be consistent
during the study period. Data Information on the diversity of butterfly obtained in this
study will be used as basic information in management program of butterfly
conservation at Thung Luang Rangsit. In order to use data of butterflies’ diversity and
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their life cycles provide academic teaching, and use it as an important tool for
ecotourism program.
Keywords: Butterfly, Species Diversity, Thung Luang Rangsit
บทนา
ในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพ มักจะพูดถึงกันใน 3-4 ระดับ ได้แก่
ความหลากหลายทางด้านชนิด (species diversity) ความหลากหลายทางด้านพันธุกรรม (genetic
diversity) ความหลากหลายทางด้านระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่ (ecosystem diversity หรือ habitat
diversity) และความหลากหลายทางด้ า นหน้ า ที่ (Functional diversity) โดยความหลากหลาย
ทางด้านชนิดเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดที่จะต้องมีการศึกษาก่อนที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะสูญพันธุ์ไปก่ อนที่
เราจะรู้จักพวกมัน (สีริกุล, 2539)
ส าหรั บ ประเทศไทย การส ารวจและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ความหลากหลายทางชี ว ภาพมี
การศึกษากันมากเพียงบางกลุ่มเท่านั้นจึงจาเป็นต้องมีการสารวจเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ทั้งเพื่อการจัด
จ าแนกที่ถูกต้องตามหลั กอนุ กรมวิธ าน และเพื่อการใช้ประโยชน์ให้ ถูกต้องตามหลั กการอนุรักษ์
โดยเฉพาะแมลง ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีจานวนมาก และมีความสาคัญต่อมนุษย์และระบบ
นิเวศ แต่ก็ยังมีแมลงอีกมากมายหลายชนิดที่ยัง ไม่ได้ทาการสารวจ และบางกลุ่มรอการสารวจข้อมูล
เพิ่มเติม ซึ่งหากรู้จักความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่เรามีอยู่ดีแล้วจะทาให้การศึกษาถึง
ชนิดที่มีศักยภาพในการต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นั้นก็จะสามารถทาได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงในกลุ่มผีเสื้อกลางวัน ซึ่งเป็นแมลงทีม่ ีบทบาทสาคัญ
ทั้งต่อระบบนิเวศและต่อมนุษย์ บทบาทของผีเสื้อกลางวันมีทั้งที่เป็นประโยชน์ เช่น ช่วยผสมเกสร
ดอกไม้ ใช้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ช่วยสร้างรายได้ให้กับมนุษย์ที่เพาะเลี้ ยงผีเสื้ อส่ งขาย รวมถึง
กิจกรรมการดูผีเสื้อในธรรมชาติ ที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศได้ เป็นต้น
และเป็นโทษ เช่น การทาลายพืชผลการเกษตร บางชนิดมีพิษทาให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ เป็นต้น
จากบทบาทของผีเสื้อกลางวันดังกล่าวข้างต้น การศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน
จึงมีความสาคัญ ต้องทาการศึกษาอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อจะได้ข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและใช้สาหรับแก้ไขปัญหาที่ จะเกิดขึ้นกับผีเสื้อกลางวัน ได้
ทันท่วงที หรือแม้แต่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันการศึกษาผีเสื้อกลางวันในประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญเฉพาะใน
บริ เวณพื้น ที่ อนุ รั ก ษ์ต่างๆ แต่ในพื้ นที่เกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่ มภาคกลางกลั บ มีข้อมู ล ของผี เสื้ อ
กลางวั น น้ อ ยมาก ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผี เ สื้ อ กลางวั น ในพื้ น ที่ ลุ่ ม ภาคกลาง จึ ง
จาเป็นต้องศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันอย่างจริงจัง
พื้น ที่ทุ่ ง หลวงรั งสิ ตเป็ น พื้ น ที่ร าบลุ่ มริ มแม่ น้าเจ้า พระยาอัน เป็น พื้ นที่ ชุ่ม น้ าระดั บ ชาติ
(สานักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546) และกินอาณาเขตถึง
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้านครนายกจนจรดตีนเขาใหญ่ ซึ่งแต่เดิมอุดมสมบูรณ์ไปด้ว ยสังคมพืชริมน้า
(Riparian plant community) (อุทิศ, 2541; กองวิจัยธรรมชาติวิทยา, 2545) รวมทั้งเป็นแหล่งน้า
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สาหรับอุปโภคและบริโภคที่สาคัญของชาวจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง แหล่งเก็บกักน้าฝน
และน้าท่า เป็นแหล่งทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติ ที่มนุษย์สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้
และมีความสาคัญต่อการคมนาคมในท้องถิ่น รวมถึงการเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ อันมี
ความสาคัญทางนิเวศวิทยา และการอนุรักษ์ธรรมชาติ (มงคล และวัลยา, 2551) แต่ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสังคมพืชป่าริมน้าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่สาคัญของแมลงไปเป็น
อย่างอื่นเป็นจานวนมาก รวมถึงการมีชุมชนอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้า ทาให้สังคมพืชดังกล่าวลดลงไป
ด้วย ประกอบกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนแปลงไป จนทาให้ชุมชนมีความห่างเหินจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตนเอง
ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาและสารวจความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน ซึ่งจะสามารถใช้
เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นของแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้า
นครนายก เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา ซึ่งสามารถใช้ในการ
วางแผนพัฒนารากฐานของวิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
2. เพื่อวิเคราะห์การแพร่กระจายในช่วงเวลาของผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
3. สังเคราะห์สถานภาพของผีเสื้อกลางวันที่พบในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
กรอบแนวคิด
ปัจจุบันการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ (Depletion of resources) ที่นาไปสู่การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (loss of biodiversity) เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสาคัญมาก อัน
นาไปสู่การให้ความสาคัญในการดูแลรักษาระบบนิเวศต่าง ๆ ทั่วโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน แต่การที่จะ
สร้างความตระหนักให้ประชาชนโดยทั่วไปเห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความคิด
ด้านการอนุรักษ์ควรเริ่มจากพื้นที่ใกล้ตัวหรือภายในชุมชนก่อน
ทุ่งหลวงรังสิตเป็นบริเวณที่พื้นที่เมืองขยายไปรบกวนพื้นที่ชุ่มน้าอันเป็นลักษณะดั้งเดิมของ
บริเวณดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากเมื่อถูกพื้นที่ถูกบุกรุกทาลาย
จากกิจกรรมของมนุ ษย์ แล้ ว เป็ นการยากที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้ กลั บคืนมาได้
การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงชนิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับแมลงในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า เพื่อนาข้อมูลไป
ขยายผลทางด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่สาคัญ
สาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิธีการวิจัย
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียมการ
1) ทาการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ของทุ่งหลวงรังสิ ต และ
ข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้อกลางวัน จากการตรวจเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2) จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการวิจัย
3) กาหนดพื้นที่ศึกษา จากแผนที่ในโปรแกรม google map เพื่อกาหนดพื้นทีส่ ารวจ
โดยกาหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต โดยเลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี
และนครนายก
2. การสารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยเริ่มสารวจและเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 4 ปี
การศึกษาโดยการวางแนวสารวจผีเสื้อกลางวัน (Butterfly transects) ยึดแนวเส้นทาง
ธรรมชาติ เช่น ถนน แม่น้า ลาคลอง เป็นต้น ทาการเดินสารวจโดยยึดแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
เป็นแนวอ้างอิงหลัก (base line) (Pollard and Yates, 1993) การศึกษานี้ เน้นวิธีการศึกษาเพื่อให้
ทราบถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์ และสถานะภาพของผี เสื้อกลางวัน โดยส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างผีเสื้อกลางวัน ตามเส้นทางสารวจ และทางลึกเข้าไปประมาณ 10 เมตร ตลอดเส้นทางเดิน
บันทึกชนิดผีเสื้อกลางวันที่พบ ชนิดที่ไม่สามารถจาแนกได้จะใช้สวิงโฉบจับเพื่อเก็บตัวอย่างมาจาแนก
ในห้องปฏิบัติการ พร้อมกับการถ่ายภาพผีเสื้อและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ พิกัดตาแหน่ง
วัน เดือน ปีที่สารวจ นิเวศวิทยาบางประการ ลักษณะพฤติกรรมบางประการ เป็นต้น
3. การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
1) ทาการรักษาสภาพตัวอย่างแบบแห้ง โดยนาตัวอย่างผีเสื้อกลางวันที่เก็บได้มาปัก
เข็มปักแมลง จัดรูปร่างตามมาตรฐานสากล และนาเข้าตู้อบตัวอย่าง ปรับอุณหภูมิประมาณ 50-60
องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง จนกระทั่งตัวอย่างแมลงแห้งดีแล้ว จึงนาไปใส่กล่อง
สาหรับเก็บรักษาตัวอย่าง และทาป้ายข้อมูลติดไว้กับเข็มปักแมลง เพื่อเป็นการเตรียมตัวอย่างสาหรับ
การศึกษาและเก็บรักษาในห้องคลังตัวอย่าง
2) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างผีเสื้อกลางวันที่เก็บมาจากภาคสนาม
โดยละเอียด เพื่อการระบุชนิด ซึ่งเป็นการจัดจาแนกและตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยใช้การ
สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้รูปวิธานระบุชนิด (Identification key) เทียบเคียงกับคาบรรยายลักษณะ
แมลง และภาพวาดลายเส้น (ถ้ามี) จากหนังสือ และสิ่งพิมพ์ด้านอนุกรมวิธานผีเสื้อกลางวัน ได้แก่
จารุจินต์ และ เกรียงไกร (2545); Corbet and Pendlebury (1992); D’Abrera (1982, 1985); Ekamnua (2012); Lekagul et al. (1977); Pinratana (1981, 1983, 1985, 1988); Pinratana and
Eliot (1992, 1996) เป็นต้น จากนั้ นจึงนาไปเทียบเคียงกับตัวอย่างแมลงในพิพิธภัณฑ์ของกลุ่มงาน
แมลงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ ที่
ได้รับการยืนยันชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องโดยนักกีฏวิทยาที่เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) เพื่อยืนยันความถูกต้องใน
การระบุชนิดแมลง
3) การวิเคราะห์ ข้อมูล ทาการวิเคราะห์ จานวนชนิด การแพร่กระจาย และการ
ประเมินสถานะภาพของผีเสื้อกลางวันที่พบในแต่ละพื้นที่ของทุ่งหลวงรังสิต
4) รวบรวมข้อมูล จัดทารายงานผลการศึกษา และพัฒนาแนวทางการสื่อสารข้อมูล
ผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต ประกอบด้วยพื้นที่
4 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และนครนายก เป็นระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.
2562) พบผีเสื้อกลางวันจานวน 98 ชนิด (species) 75 สกุล (genus) จากผีเสื้อ 5 วงศ์ (family)
รายละเอียดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กราฟแสดงจานวน (ก) สกุลและ (ข) ชนิดของผีเสื้อกลางวันทั้ง 5 วงศ์ ในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
โดยวงศ์ผีเสื้อกลางวันที่พบจานวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae)
คิ ด เป็ น 40 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องจ านวนชนิ ด ผี เ สื้ อ ที่ พ บทั้ ง หมด รองลงมา คื อ วงศ์ ผี เ สื้ อ สี น้ าเงิ น
(Lycaenidae) คิ ด เป็ น 21 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องจ านวนชนิ ด ผี เ สื้ อ ที่ พ บทั้ ง หมด) วงศ์ ผี เ สื้ อ บิ น เร็ ว
(Hesperiidae) คิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่า
(Pieridae) คิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด) และวงศ์ที่พบชนิดน้อยที่สุด คือ
วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) คิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด (ภาพที่ 1)
จากข้อมูลจานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันที่สารวจพบในพื้นที่ 4 จังหวัดของทุ่ งหลวงรังสิต
พบว่า จังหวัดที่พบชนิดของผีเสื้อมากที่สุด คือ นครนายก โดยพบผีเสื้อกลางวัน จานวน 96 ชนิด ซึ่ง
พบผีเสื้อในวงศ์ขาหน้าพู่มากที่สุด 38 ชนิด และวงศ์ที่พบน้อยที่สุด คือ วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง พบ 8 ชนิด
รองลงมา คือจังหวัดปทุมธานี พบจานวน 67 ชนิด และสระบุรี พบ 61 ชนิด ส่วนจังหวัดที่พบผีเสื้อ
กลางวันน้อยที่สุด คือ อยุธยา ซึ่งพบผีเสื้อกลางวันเพียง 48 ชนิด โดยพบวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ มากที่สุด
จานวน 21 ชนิด และพบจานวนชนิดน้อยที่สุดในวงศ์ผีเสื้อบินเร็วและวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง จานวน 5 ชนิด
เท่ากัน
ในช่วงเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562) ที่ทาการศึกษาผีเสื้อกลางวันพบว่าจานวนชนิด
ของผีเสื้อกลางวันที่พบในแต่ละปีค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยพบจานวนชนิดผีเสื้อมากที่สุดในปี พ.ศ.
2560 คือ พบจานวน 74 ชนิด รองลงมา คือปี พ.ศ. 2559 พบ 69 ชนิด ปี พ.ศ. 2561 พบ 65 ชนิด
และปี พ.ศ. 2562 พบน้อยที่สุด จานวน 61 ชนิด และพบว่าในแต่ละปีนั้นพบจานวนชนิดของผีเสื้อ
กลางวันแต่ละวงศ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนชนิดของผีเสื้อทั้ง 5 วงศ์ ที่พบในแต่ละปีที่ทาการสารวจ
ลาดับ
1
2
3
4
5

วงศ์ผีเสื้อ (Family)
ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperiidae)
ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae)
ผีเสื้อหนอนกะหล่า (Pieridae)
ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae)
ผีเสื้อสีน้าเงิน (Lycaenidae)
รวม

จานวนชนิดที่พบในช่วงเวลาที่สารวจ (พ.ศ.)
2559
2560
2561
2562
13
11
10
10
7
7
7
5
11
11
11
8
26
29
23
25
12
16
14
13
69
74
65
61

นอกจากนี้ยังพบว่าผีเสื้อกลางวันที่มีสถานะภาพพบได้ง่าย คือ สามารถพบได้ตลอดทั้ง 4
ปีที่ส ารวจ มีจ านวนทั้งสิ้ น 41 ชนิ ด คิดเป็น 41.8 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผี เสื้อที่พบทั้งหมด
สถานะภาพพบได้ปานกลาง คือ พบได้ตั้งแต่ 2-3 ปี มีจานวน 31 ชนิด คิดเป็น 31.6 เปอร์เซ็นต์ของ
จานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด และชนิดที่มีสถานะภาพพบได้น้อย คือ พบเพียงแค่ปีเดียวจากการ
สารวจ มีจานวน 26 ชนิด คิดเป็น 26.6 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
อยุธยา สระบุรี และนครนายก ในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562) พบผีเสื้อกลางวันจานวน
98 ชนิด (species) 75 สกุล (genus) จากผีเสื้อ 5 วงศ์ (family) พบว่ามีจานวนน้อยกว่าข้อมูลผีเสื้อ
กลางวันที่มีการบันทึกไว้ในหนังสือมรดกทุ่งหลวงรังสิต (กองวิจัยธรรมชาติวิทยา, 2545) ซึ่งมีจานวน
112 ชนิด แต่ก็ได้มีการค้นพบชนิดเพิ่มเติมจากที่มีรายงานไว้จานวน 13 ชนิด ดังนี้ วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว 1
ชนิด คือ ผีเสื้อเส้นปีกแดงจุดเชื่อม (Pyroneura margherita) วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง 1 ชนิด คือ ผีเสื้อหาง
ติ่งชะอ้อน (Papilio nephelus) วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ 9 ชนิด คือ ผีเสื้อสีตาลจุดตาสี่ธรรมดา (Ypthima
huebneri) ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง (Cupha erymanthis) ผีเสื้อแผนที่เล็ก (Cyrestis themire) ผีเสื้อแพน
ซีฟ้า (Junonia orithya) ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก (Ariadne ariadne) ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา
(Pantoporia hordonia) ผี เ สื้ อ ไวส์ เ คาท์ ข อบฟ้ า (Tanaecia julii) ผี เ สื้ อ หนอนใบรั ก ฟ้ า สี ค ล้ า
(Ideopsis vulgaris) ผีเสื้อจรกาดาขาว (Euploea radamanthus) และวงศ์ผีเสื้อสีน้าเงิน 2 ชนิด
คือ ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู (Jamides celeno) ผีเสื้อฟ้าขอบประกายเล็ก (Chilades putli) เมื่อรวม
กับข้อมูลที่ได้จากการสารวจนี้จึงทาให้มีจานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันที่พบในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
จานวนทั้งสิ้น 125 ชนิด ซึ่งสาเหตุที่ทาให้พบผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิตน้อยกว่าในข้อมูลที่ถูก
บันทึกไว้ ส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิตในปัจจุบัน พื้นที่ที่เคย
เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัย ของผีเสื้อกลางวันได้ถูกเปลี่ยนแปลง
กลายเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และพื้นที่ทาการเกษตร รวมถึง การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการ
ขนส่งมากขึ้น นอกจากนี้อาจเกิดจากการใช้สารเคมีในการกาจัดแมลงและศัตรูพืชในปริมาณมากขึ้น
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ด้วยเนื่องจากในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิตมีการทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ทั้งการทานา และทาสวน ซึ่งมี
การระบาดของศัตรูพืชค่อนข้างสูงจึงทาให้มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย
และส่งผลกระทบต่อผีเสื้อกลางวันไปด้วยเช่นกัน
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าวงศ์ผีเสื้อกลางวันที่พบจานวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ผีเสื้อขาหน้า
พู่ (Nymphalidae) (คิดเป็น 39.8 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด) รองลงมา คือ วงศ์
ผีเสื้อสีน้าเงิน (Lycaenidae) (คิดเป็น 20.4 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด) วงศ์ผีเสื้อ
บินเร็ว (Hesperiidae) (คิดเป็น 19.4 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด) วงศ์ผีเสื้อหนอน
กะหล่า (Pieridae) (คิดเป็น 12.2 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด) และวงศ์ที่พบชนิด
น้อยที่สุด คือ วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) (คิดเป็น 8.2 เปอร์เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบ
ทั้งหมด) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาผีเสื้อกลางวันในพื้นที่อื่นๆ ของ วัฒนชัย ตา
เสน, กอบศักดิ์ วันธงไชย, สาธิต ปิ่นกุล และ เดชา วิวัฒน์วิทยา. (2550) สุรชัย ชลดารงกุล และไชย
พร ชาลีเสน. (2545) สุรชัย ชลดารงกุล และชลธร ชานาญคิด. (2541) พบผีเสื้อวงศ์ขาหน้าพู่มากที่สุด
รองลงมาเป็นวงศ์ผีเสื้อสีน้าเงินและวงศ์ผีเสื้อบินเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากผีเสื้อทั้ง 3 วงศ์ นี้ในประเทศไทยมี
จานวนชนิดมากค่อนข้างสูงจึงทาให้มีโอกาสพบเห็นได้ง่ายกว่าอีก 2 วงศ์ที่เหลือ
จากข้อมูลจานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันที่สารวจพบในพื้นที่ 4 จังหวัดของทุ่งหลวงรังสิต
พบว่า จังหวัดที่พบชนิดของผีเสื้อมากที่สุด คือ นครนายก โดยพบผีเสื้อกลางวัน จานวน 96 ชนิด
รองลงมา คือจังหวัดปทุมธานี พบจานวน 67 ชนิด และสระบุรี พบ 61 ชนิด ส่วนจังหวัดที่พบผีเสื้อ
กลางวันน้อยที่สุด คือ อยุธยา ซึ่งพบผีเสื้อกลางวันเพียง 48 ชนิด เนื่องจากสภาพพื้นที่ในจังหวัด
นครนายกยั งมีพื้น ที่ที่เหมาะต่อการเป็นแหล่งอาศัยของผี เสื้อและยังมีแหล่ งของพืชอาหารของตัว
หนอนผีเสื้อซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้มีความชุกชุมทั้งจานวนชนิดและปริมาณของผีเสื้อกลางวันส่วน
จังหวัดอื่นๆก็ยังมีสภาพแหล่งอาศัยของผีเสื้อที่เหมาะสมพอสมควรแต่ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในพื้นที่อย่างรวดเร็วจึงทาให้แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของผีเสื้อลดลงจึงส่งผลกระทบต่อ
ความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในปัจจุบัน
จากการประเมินสถานะภาพของผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต สามารถแบ่งสถานะภาพ
ของผีเสื้อเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผีเสื้อกลางวันที่มีสถานะภาพพบได้ง่าย คือ สามารถพบได้ตลอดทั้ง 4 ปี
ที่ส ารวจ มี จ านวนทั้ง สิ้ น 41 ชนิ ด คิ ดเป็ น 41.8 เปอร์เ ซ็ นต์ ข องจ านวนชนิ ด ผี เสื้ อ ที่พ บทั้ง หมด
สถานะภาพพบได้ปานกลาง คือ พบได้ตั้งแต่ 2-3 ปี มีจานวน 31 ชนิด คิดเป็น 31.6 เปอร์เซ็นต์ของ
จานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด และชนิดที่มีสถานะภาพพบได้น้อย คือ พบเพียงแค่ปีเดียวจากการ
สารวจ มีจานวน 26 ชนิด คิดเป็น 26.6 เปอร์ เซ็นต์ของจานวนชนิดผีเสื้อที่พบทั้งหมด ซึ่งเมื่อดูจาก
ข้อมูลสถานะภาพของผีเสื้อแล้วแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต มีศักยภาพพอจะสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการดูผีเสื้อได้ เนื่องจากมีชนิดของผีเสื้อที่พบได้ง่ายตลอด
ทั้งปีจานวนเกือบครึ่งหนึ่งของจานวนชนิดที่พบได้ทั้งหมดในทุ่งรังสิต และเมื่อรวมกับผีเสื้อที่พบได้
ปานกลางก็ท าให้ มีจ านวนมากกว่า 70 ชนิด ทาให้ มีทรัพ ยากรผี เสื้ อที่ จะสามารถบริห ารจัดการ
ออกแบบพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวดูผีเสื้อได้อย่างดี และการที่ในพื้นที่ทุ่งหลวงรัง สิตมี
ชนิดผีเสื้อกลางวันที่พบได้น้อย และเป็นชนิดที่มีความน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวดูผีเสื้อก็สามารถใช้เป็น
สิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้หันมาสนใจท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนใน
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พื้นที่ได้เป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวดูผีเสื้อในธรรมชาติก็
เป็ น กิจ กรรมที่ได้รั บ ความสนใจเป็ นอย่างมากดังตัว อย่างที่เห็ นได้ในปัจจุบันเช่น การจัดเทศการ
ท่องเที่ยวดูผี เสื้ อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น ถือว่าเป็นตัวอย่ างที่ประสบ
ความสาเร็จในการใช้ผีเสื้อกลางวันมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้
สาหรับข้อมูลของผีเสื้อกลางวันที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนาไปใช้ต่อยอดเกี่ยวกับงานใน
หลายด้านได้เช่น งานวิชาการทางด้านอนุกรมวิธาน และการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาของแมลง งาน
ที่เกี่ยวข้องกับแมลงศัตรูพืช งานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผีเสื้อและการทาฟาร์มผีเสื้อ และงานด้านการ
ท่องเที่ยวดูผีเสื้อได้เพราะสามารถนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลของชนิดผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต
และเมื่อชุมชนใดมีความสนใจอย่างจะจัดกิจกรรมท่องเที่ยงดูผีเสื้อและจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
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ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง; Papilio memnon

ผีเสื้อหนอนมะนาว; Papilio demoleus

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา; Papilio polytes

ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา; Delias hyparete

ผีเสื้อขาวแคระ; Leptosia nina

ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดา; Appias olferna

ผีเสื้อเณรธรรมดา; Eurema hecabe

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก; Acraea terpsicore
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ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อปัญหาด้านการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง
กรณีศึกษาอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
THE ATTITUDE OF TOURIST TOWARDS MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT
PROBLEMS FROM HIGHLAND TOURISTIC: A CASE STUDY OF PAI DISTRICT,
MAE HONG SON PROVINCE
เจษฎานันท์ เวียงนนท์1 และ สาธิต ศรีสถิตย์2
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บทคัดย่อ
ในประเทศไทย การท่องเที่ยวบนพื้นที่สูงมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและทาให้
การท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่นิยมส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมากขึ้นและส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ความพร้อมด้านที่พักและการคมนาคมที่สะดวกเป็นอีก
เหตุผลหนึ่ งที่ส่ งเสริมให้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าในพื้นที่ดังกล่ าวมากขึ้น
การศึกษานี้เป็นการสารวจทัศนคติของนักท่องเที่ยว แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีต่อ
การจัดการขยะในพื้นที่อาเภอปาย ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการขยะโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครื่องมือการสารวจ พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด ได้แก่ (1) ปริมาณขยะใน
ฤดูท่องเที่ยว รองลงมาคือ (2) ปริมาณขยะจากสถานที่ท่องเที่ยว การทิ้งขยะติดเชื้อและขยะอันตราย
ปะปนกับขยะทั่วไป และ (3) กลิ่นเหม็นรบกวน ตามลาดับ อัตราการเกิดขยะจากนักท่องเที่ยวนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว (Low Season) มีค่าเท่ากับ 0.64 กิโลกรัม/คน/วัน และในฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)
1.17 กิโลกรัม/คน/วัน สัดส่วนขององค์ประกอบขยะพบว่าในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ประกอบด้วย ขยะ
ประเภทแก้ ว พลาสติก และขยะเศษอาหารจากการพักแรมและร้ านอาหารที่ ตั้งอยู่ในบริ เวณสถานที่
ท่องเที่ยว ทั้งที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและไม่ได้รับการอนุญาติ และยังพบปริมาณขยะ
อันตรายในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผลการศึกษานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ พิจารณาการกาหนด
นโยบาย ประกอบการวางแผนการจัดการการท่องเที่ ยว การวางแผนการบริ หารจัดการขยะเพื่ อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา
คาสาคัญ ทัศนคติ การท่องเที่ยว การจัดการขยะ พื้นที่สูง
ABSTRACT
In Thailand, highland tourism has a form of tourism that attracts tourists and
causing the increasing of tourism. Various kind of popular activities, resulting in the
amount of waste occurring and affecting the environment both directly and
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indirectly. Also in the area that is ready for accommodation and convenient
transportation is another reason that causes both Thai and foreign tourists traveled a
lot in that area. In this study, we survey of tourists' attitudes both Thai and foreign
tourists in the context of the problems of waste management that occurred at Pai
District. The result of the study of attitude of tourists towards waste management by
using the questionnaire survey. The most important problem is the amount of waste
in the high season secondly; the amount of waste from tourist attractions, thirdly: the
disposal of infectious and dangerous waste mixed with general waste, and the bad
smell respectively. The rate of waste generated from tourists is 0.64 kg/person/day in
Low Season, and 1. 17 kg/ person/ day in High Season. The proportion of waste
components is found in various tourist attractions consisting of glass, plastic and a lot
of food waste. All of wastes is from camping and restaurants located in tourist
attractions by despite receiving permission from the responsible department or in the
vicinity without control and found a lot of hazardous wastes in natural attractions. The
results of this study can be applied, accompanying policy considerations, or engage in
tourism management planning, planning for waste management to reduce
environmental impact in the study area.
บทนา
ในปัจจุบันหลายประเทศมีรายได้สาคัญจากการท่องเที่ยวที่มาจากธุรกิจโรงแรม บริษัทนา
เที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา (Wipaporn and Piriya, 2018) พื้นที่ที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวมักทาให้เกิดปริมาณขยะเกิดขึ้น (Panate Manomaivibool, 2015) ขยะเหล่านี้มัก
ส่งผลเสียต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Kariminia et al., 2012) โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงซึ่งมักพบว่าเกิด
ปัญหาการเพิ่มข้นของปริมาณขยะ ทาให้เกิดปัญหาด้านการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตามมา
(Mutana & Mukwada, 2018) จากการมีกิจกรรมจากการท่องเที่ ยว (Bashir & Goswami, 2016)
กิจกรรมที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง ได้แก่ การเดินป่า การปีนเขา การพักแรม ส่วนใหญ่
ก่อให้เกิดมลพิษไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น มลพิษน้า มลพิษดิน เป็นต้น (Geneletti & Dawa, 2009)
การประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว สามารถใช้วิธีการประเมินผล
กระทบการท่องเที่ยว(The Tourism Impact Assessment : TIA) จากกิจกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อ
พิสูจน์ว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืนในเขตเมืองมีอัตราการเติบโตสูงและส่งผลโดยตรงต่อการ
เกิดขยะซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม (Sánchez-Galiano et al., 2017) นอกจากนั้นรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ
ก็มีส่วนสาคัญในการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะบางประเภท เช่น การซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนการ
เข้าพักในโรงแรม (Greco et al, 2018) นอกจากความพึงพอใจจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ยัง
พบว่านักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีด้ านสิ่งแวดล้อมไม่แพ้ประชาชนในพื้นที่ (Jaima et al., 2015)และ
จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยม หน่วยงานภาครัฐมักมีนโยบายและประชาสัมพันธ์
ให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอปาย (Nilnoppakun & Ampavat, 2016) จากปัญหาการเพิ่มขึ้น
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ของจานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง ทาให้เกิดปริมาณขยะและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัญหาและการจัดการ
ขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการ
วางแผนการจั ด การขยะที่มีศัก ยภาพในพื้นที่ดัง กล่ าวหรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่ นๆที่มีปัญหาหรื อ
ลักษณะใกล้เคียงกัน
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. พื้นที่ศึกษา ได้แก่ อาเภอปาย โดยใช้สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งหมด 4 แห่ง
ตามประเภทแหล่งท่องเที่ยว 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ทางธรรมชาติ 1 แห่ง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1 แห่ง
2. วิธีการศึกษา โดยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 4 แห่ง เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง/ปี โดยแบ่งเป็น
เก็บตัว อย่างขยะในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High season) 1 ครั้ง และนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low
season) 1 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งใช้เวลา 3 วันต่อเนื่อง
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ศึกษาองค์ประกอบขยะ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะทางกายภาพด้วย
วิ ธี Quartering Method ตามมาตรฐาน Standard Test Method for Determination of the
Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste ASTM D5231-92 (2008)
3.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โดยใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป ทางสั ง คมศาสตร์
(Statistical Package for the Social Science : SPSS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อย
ละ (Percent) ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.3 คานวณขนาดตัวอย่าง (Sample size) ของประชากรในการสารวจความคิดเห็น โดย
คานวณจากสูตรการหาขนาดตัวอย่างจากตารางของ Yamane
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ในพื้นที่อาเภอปาย มีที่พักประเภทต่างๆ
รวม 241 แห่ง นักท่องเที่ยวชาวไทย (ปี 2016) ปีละ 537,478 คน เฉลี่ยเดือนละ 44,790 คน วันละ
1493 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ปี 2016) ปีละ 526,853 คน เฉลี่ยเดือนละ 43,904 คน วันละ
1463 คน จากการคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อการสารวจความคิดเห็นด้านแบบสอบถาม พบว่า มี
จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 315 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 399 คน
2. อัตราการเกิดขยะจากนักท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลการสารวจปริมาณขยะจากโรงแรม
พบว่า อัตราการเกิดขยะจากนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.64 กิโลกรัม/คน/วัน นอกฤดูกาลท่องเที่ยว
(Low Season) และ 1.17 กิโลกรัม/คน/วัน ในฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)
3. ข้อมูลของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวมีลักษณะดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย
เพศชายจานวน 49.2 % เพศหญิงจานวน 50.2 % และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย (47.6 %)
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เพศหญิ ง (52.1 %) ทั้ งหมดมี อายุ ระหว่ าง 20-40 ปี ระดับ วุฒิ ก ารศึกษา อาชี พ และรายได้ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนมากคือ ระดับชั้นมัธยม (58.4 %) ประกอบอาชีพอิสระ (60.3 %) มีรายได้
น้อยกว่า 15,000 (46.7 %) ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือระดับปริญญาตรี (44.4 %) ประกอบ
อาชีพในภาคเอกชน (34.8 %) มีรายได้มากกว่า 35,000 (47.4 %) ตามลาดับ ใช้สื่ออินเตอร์เนทใน
การเลื อกสถานที่ท่องเที่ย ว (ชาวไทย 64.4 % ชาวต่างชาติ 52.1 %) รูปแบบการเดินทางคือการ
เดินทางคนเดียว (ชาวไทย 29.8 % ชาวต่างชาติ 38.6 %) โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางด้วย
รถโดยสารประจาทาง (53.3 %) ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางโดยใช้เครื่องบิน (57.4 %)
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้เวลาเพียง 1-2 วัน (52.7 %) และเลือก
เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา (34.0 %) ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เวลามากกว่า 7 วัน
(67.7 %) และมักเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันที่มีความสะดวกที่สุด(61.7 %)นักท่องเที่ยวทั้งหมดมี
การพั ก ค้ า งคื น (ชาวไทย 83.5 % ชาวต่ า งชาติ 89.5 %) โดยเฉลี่ ย 1-2 คื น (ชาวไทย 55.9 %
ชาวต่างชาติ 36.1 %) โดยใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม(ชาวไทย 48.9 % ชาวต่างชาติ 35.3 %) ใช้
บริการร้านอาหาร 2 มื้อ/วัน (ชาวไทย 50.8 % ชาวต่างชาติ 44.1 %) และชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สุด (ชาวไทย 88.3 % ชาวต่างชาติ 67.4 %)
4. ข้อมูลการศึกษาด้านองค์ประกอบขยะจากกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
การศึ ก ษาด้ า นองค์ ป ระกอบขยะจากกิ จ กรรมในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทต่ า งๆ
ประกอบด้วยข้อมูลสัดส่วนองค์ประกอบขยะจากแหล่งท่องเที่ยว 4 ประเภทที่สาคัญที่ปรากฎในพื้นที่
ศึกษา ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบขยะในสถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
องค์ประกอบขยะของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ (เปอร์เซ็นต์)
waste

เศษอาหาร
พลาสติก
กระดาษ
แก้ว
โลหะ
ผ้า
ยาง
หนัง
เซรามิก
ไม้
ขยะอันตราย

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ทางธรรมชาติ
High
Low
44.93
4.04
17.80
27.50
6.69
1.15
22.65
54.02
0.95
3.76
4.45
1.11
0.00
0.12
0.00
0.16
1.00
0.32
0.89
0.16
0.64
7.68

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
High
Low
37.24
16.11
11.76
22.29
5.57
6.17
8.99
37.80
2.11
7.23
10.22
4.52
3.04
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
20.48
1.66
0.58
2.71

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
High
Low
58.68
7.47
19.38
51.58
4.58
1.72
13.74
25.43
0.62
1.58
0.97
1.15
0.62
1.15
0.00
0.00
0.00
0.00
1.32
9.63
0.09
0.29

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
เชิงนิเวศ
High
Low
41.34
36.87
32.53
27.83
4.41
4.35
16.68
22.61
2.31
1.74
0.10
3.30
0.94
0.00
0.63
0.00
0.00
0.00
0.31
2.43
0.73
0.87

หมายเหตุ High หมายถึง High Season (ในฤดูท่องเที่ยว) และ Low หมายถึง Low Season (นอกฤดูทอ่ งเที่ยว)
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eco Low

รูปที่ 1 องค์ประกอบขยะในสถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
ผลการศึกษาองค์ประกอบขยะในสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเภททั้งในฤดูท่องเที่ยว (High
Season) และนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season) พบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) ในสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติจะมีขยะประเภทเศษอาหารมากที่สุดในช่วง Low Season ซึ่งมาจากกิจกรรมการพัก
แรมโดยพบว่าในเขตท่องเที่ยวมีร้านอาหารและอนุญาตให้นักท่องเที่ยวประกอบอาหารเองได้ ในขณะ
ที่ช่วง High Season มีขยะประเภทแก้วมากที่สุด ซึ่งมาจากในช่วงดังกล่าวเริ่มเป็นฤดูฝน ซึ่งเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวที่นาเครื่องดื่มขึ้นมาเองในระหว่างพักแรม โดยสถานที่ท่องเที่ยวประเภทนี้ได้รับ
ความนิยมอย่างมากทั้งในนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ 2) ในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
พบว่า ในช่ว ง High Season มีขยะประเภทเศษอาหารมากที่สุ ดเนื่องจากบริเวณรอบนอกมีร้า น
จาหน่ายอาหารและนักท่องเที่ยวนิยมนาอาหารมารับประทานเองโดยเฉพาะการมาเป็นหมู่คณะหรือ
เป็นบริการเสริมของบริษัทจัดนาเที่ยว ส่วนในช่วง Low season พบว่ามีขยะประเภทแก้วมากที่สุด
เนื่องจากอากาศร้อนจึงมีขวดเครื่องดื่ม ต่างๆจานวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวประเภทนี้ได้รับความนิยม
อย่างมากสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 3) ในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่าในช่วง High
Season มีขยะประเภทเศษอาหารมากที่สุดเนื่องจากบริ เวณโดยรอบมีร้านจาหน่ายอาหารและที่พัก
ส่วนในช่วง Low season พบว่ามีขยะประเภทพลาสติกมากที่สุดเนื่องจากอากาศร้อนจึงมีขวดน้าดื่ม
จานวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติ 4) ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า ทั้งในช่วง High Season และ Low season มีขยะ
ประเภทเศษอาหารมากที่สุดและรองลงมาคือขยะพลาสติก โดยมาจากร้านค้าและร้านอาหาร ซึ่งทั้ง 2
ช่วงเวลาดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจานวนมาก ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้จากการศึกษาทั้งหมดยังพบว่าในสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในช่วง Low Season พบว่ามีขยะอันตรายเกิดขึ้นจานวนมาก ซึ่งเป็นขยะ
อันตรายประเภทกระป๋องแก๊สหุงต้มขนาดเล็ก ถ่านไฟฉาย เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายชาร์ทโทรศัพท์ แบตเตอรี่แบบพกพา หูฟัง เป็นจานวนมาก
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5. ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อปัญหาการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบน
พื้นที่สูง
ในการศึกษานี้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยการสารวจทัศคติที่ปัญหาการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง ข้อมูลปัญหา
ด้านการจั ด การขยะที่ เป็ น ปั ญ หาอั นเกิดจากการท่อ งเที่ยวในพื้นที่ ศึก ษา แบ่ งเป็ น 14 หั ว ข้อ ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็ นเป็ น เครื่องมือในการส ารวจ โดยพบว่า กลุ่ มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกอบด้ ว ยหลายเชื้ อ ชาติ ในการศึ ก ษาจึ ง ใช้ แ บบสอบถาม 3 ภาษา ได้ แ ก่ ภาษาไทยส าหรั บ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ในพื้นที่ศึกษามี
นักท่องเที่ยวที่มีเชื้อสายจีนเป็นจานวนมาก) โดยผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อปัญหาการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง
ปัญหา
1. ปริมาณขยะในฤดูท่องเที่ยว
2. ป ริ ม า ณขยะ จา กส ถาน ที่
ท่องเที่ยว
3. การทิ้ งขยะติ ดเชื้ อ ปะปนกั บ
ขยะทั่วไป
4. ขยะอั น ตรายที่ ป ะปนอยู่ กั บ
ขยะทั่วไป
5. ปริมาณขยะจากโรงแรมและที่
พัก
6. แมลง /สัตว์ราคาญ /พาหะนา
โรค
7. ขยะตกค้างจากการเก็บขน
8. ความมีระเบียบ/ความสะอาด
ถังขยะ
9. การทิ้งขยะในที่สาธารณะ
10.ความเพียงพอของถังขยะ
11.ควันจากการเผาขยะ
12.ความรวดเร็ ว ในการจั ด การ
ขยะของหน่วยงาน
13.ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
14.กลิ่นเหม็นรบกวน

ร้อยละของความคิดเห็นต่อระดับปัญหา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ร้อยละของความคิดเห็นต่อระดับปัญหา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย

ชาวต่างชาติ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

̅
X

S.D.

̅
X

S.D.

0.3
(1)
1.6
(5)

4.1
(13)
14.6
(46)

42.9
(135)
44.1
(139)

49.5
(156)
34
(107)

3.2
(10)
5.7
(18)

7.8
(31)
10
(40)

15.3
(61)
24.3
(97)

31.3
(125)
34.8
(139)

24.1
(96)
19.8
(79)

19.5
(78)
10
(40)

3.51

0.64

3.44

1.42

3.28

0.84

3.38

1.63

1.9
(6)

12.1
(38)

49.8
(157)

30.8
(97)

5.1
(16)

8.3
(33)

21.3
(85)

34.1
(136)

22.6
(90)

13.8
(55)

3.27

0.87

3.21

1.33

3.2
(10)

18.4
(58)

45.7
(144)

27.6
(87)

5.1
(16)

10.3
(41)

15.5
(62)

28.6
(114)

22.3
(89)

22.8
(91)

3.24

0.94

3.16

1.21

1.6
(5)

16.5
(52)

44.1
(139)

33.7
(106)

3.8
(12)

15.3
(61)

30.3
(121)

30.1
(120)

16.3
(65)

7.8
(31)

3.23

0.88

3.12

1.14

3.5
(11)

18.7
(59)

48.3
(152)

27
(85)

2.5
(8)

9.8
(39)

22.1
(88)

36.8
(147)

21.1
(84)

9.5
(38)

3.18

0.81

3.07

1.30

2.2
(7)
2.2
(7)

17.5
(55)
15.2
(48)

46.3
(146)
48.6
(153)

29.8
(94)
25.4
(80)

4.1
(13)
8.3
(26)

11
(44)
12.5
(50)

23.8
(95)
21.3
(85)

30.3
(121)
29.8
(119)

20.1
(80)
22.1
(88)

14
(56)
13.8
(55)

3.16

0.94

3.07

1.31

3.16

0.65

3.06

1.29

3.5
(11)
1.9
(6)

19.4
(61)
15.9
(50)

41.3
(130)
47.9
(151)

28.9
(91)
30.5
(96)

7
(22)
3.8
(12)

11.8
(47)
14.5
(58)

21.3
(85)
25.1
(100)

31.6
(126)
27.8
(111)

21.3
(85)
19.3
(77)

13.3
(53)
13
(52)

3.16

0.84

3.03

1.21

3.16

0.87

3.01

1.27

0.6
(2)
7.3
(23)

9.8
(31)
14
(44)

64.1
(202)
44.1
(139)

23.2
(73)
28.3
(89)

2.2
(7)
6
(19)

7.8
(31)
15.5
(62)

20.1
(80)
23.3
(93)

35.8
(143)
34.6
(138)

24.3
(97)
17
(68)

11.3
(45)
8
(32)

3.14

0.93

2.93

1.28

3.14

1.03

2.88

1.37

6
(19)
1.3
(4)

14.9
(47)
19
(60)

42.2
(133)
47.6
(150)

32.4
(102)
27.9
(88)

4.4
(14)
3.8
(12)

17
(68)
12.3
(49)

24.6
(98)
18
(72)

28.8
(115)
28.1
(112)

18.3
(73)
20.6
(82)

10.8
(43)
20.8
(83)

3.13

0.88

2.84

1.30

3.06

0.83

2.72

1.18

หมายเหตุ ระดับ 5 หมายถึง มีปัญหามากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีปัญหามาก ระดับ 3 หมายถึง มีปัญหาปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีปัญหาน้อย
และ ระดับ 1 หมายถึง มีปัญหาน้อยที่สุด (ค่าในวงเล็บแสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม)

การศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต่ อ สภาพปั ญ หาอั น เกิ ด จากขยะจากการ
ท่องเที่ยวและการจัดการขยะในพื้นที่อาเภอปาย พบว่า ทัศนคติด้านปริมาณขยะในฤดูกาลท่องเที่ยวมี
ค่ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อปริมาณขยะจากสถานที่ท่องเที่ยว และทัศนคติด้านการทิ้งขยะ
ติดเชื้อจากโรงพยาบาลหรือคลีนิก ตามลาดับ ในขณะที่ทัศนคติเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน มีค่าน้อยที่สุด
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จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 1. ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ศึกษา มีความสอดคล้องกับ
การสังเกตการณ์ในพื้นที่ กล่าวคือ ในฤดูท่องเที่ยว มีปริมาณนักท่องเที่ยวจานวนมาก และมีการ
กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีอยู่หลายจุด ปัญหาปริมาณขยะในฤดูกาลจึงนับว่าเป็นปัญหา
อันดับแรก 2. ปัญหาปริมาณขยะตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีปริมาณมากและสอดคล้องกับปริมาณขยะ
โดยภาพรวม 3. การทิ้งขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลและคลีนิก ถือว่าเป็นปัญหาอันดับต้นๆรองลงมา
จากเรื่ องปริ มาณขยะ ซึ่งไม่ส อดคล้ องกับการสั งเกตุการณ์ในพื้ นที่ เนื่องจากพบว่าในพื้นที่มีการ
ควบคุมขยะติดเชื้ออย่างเคร่งครัดและมีบริการเก็บขยะติดเชื้อจากชุมชนโดยหน่วยงานทางสาธารณสุข
อยู่แล้ว และ 4.การส่งกลิ่นเหม็นของขยะมีระดับปัญหาน้อยที่สุด
การศึกษาทัศนคติของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสภาพปัญหาอันเกิดจากขยะจากการ
ท่องเที่ยวและการจัดการขยะในพื้นที่อาเภอปาย พบว่า ทัศนคติด้านปริมาณขยะในฤดูท่องเที่ยวมีค่า
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อขยะอันตรายที่ปะปนอยู่กับขยะทั่วไป และทัศนคติด้านความ
เพียงพอของถังขยะ ตามลาดับ ในขณะที่ทัศนคติเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน มีค่าน้อยที่สุด ข้อมูลดังกล่าว
สรุปได้ดังนี้ 1. ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สอดคล้องกับการสังเกตการณ์ในพื้นที่ซึ่งพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอปายตลอดทั้งปี กล่าวคือ ทั้งในฤดูกาล
ท่องเที่ยวและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว มีปริมาณนักท่องเที่ยวจานวนมาก และมีการกระจายตัวอยู่ตาม
สถานที่ต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายจุด ปริมาณขยะจึงมีมากและบางจุดก็พบขยะตกค้างบ้าง 2.ปัญหาการทิ้ง
ขยะอันตรายปะปนกับขยะทั่วไปตามถังขยะของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากใน
หลายประเทศมี ม าตรการเกี่ ย วกั บ ขยะอั น ตรายที่ เ ข้ ม งวด เมื่ อ มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ าเภอปาย
นักท่องเที่ยวจึงมักถามหาถังขยะสาหรับแยกขยะอันตรายอยู่เสมอ และ 3. การส่งกลิ่นเหม็นของขยะ
มีระดับปัญหาน้อยที่สุด
สรุปและวิจารณ์
ผลการศึกษาทัศคติของนักท่องเที่ยว พบว่า เรื่อ งปริมาณขยะในฤดูท่องเที่ยวเป็นปัญหา
อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความคิดเห็นว่ากับปัญหานี้มีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับ 4 คือ มีปัญหามากในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง
เท่านั้น รองลงมาคือปัญหาเรื่องปริมาณขยะจากสถานที่ท่องเที่ยว การทิ้งขยะติดเชื้อปะปนกับขยะ
ทั่วไปโดยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจกับปัญหานี้มากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ
ปัญหาเรื่องการส่งกลิ่นเหม็นของขยะได้รับความสนใจเป็นอันดับสุดท้ายสอดคล้องกับการสังเกตการณ์
โดยผู้วิจัยพบว่ามีเพียงบางจุดบริเวณนอกเมืองเท่านั้นที่พบการตกค้างของขยะเศษอาหาร ประกอบ
กับในพื้นที่ช่วงกลางวันมีอากาศร้อนจึงทาให้ไม่พบกลิ่นรบกวน และสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเนื่องจากจุดที่มีปัญหาดังกล่าวมักเกิดในเขตนอกเมืองที่มีขยะตกค้างในบางพื้นที่
และในบางช่วงเวลาเท่านั้น อีกทั้งในพื้นที่ศึกษามีพื้นที่ทาการเกษตรค่อนข้างมากจึงง่ายต่อการกาจัด
เศษอาหารบางชนิดตามวิธีทางธรรมชาติ
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ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้าเสียโดยใช้ใยบวบ
THE EFFICIENCY OF LEAD ADSORPTION IN WASTE WATER
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการดูดซับตะกั่วในน้าเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ คือ
ใยบวบ โดยเปรีย บเทีย บประสิ ทธิภ าพการดูดซับตะกั่ว ที่ ปริมาณตัวดูดซับ 0.25 0.5 และ 1 กรัม
ตามลาดับ และที่ความเข้มข้น 10 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ กาหนดระยะเวลาสัมผัส
120 นาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ผลการศึกษาพบว่า ใย
บวบดูดซับตะกั่วที่ระดับความเข้มข้นตะกั่ว 10 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงที่สุดที่ปริมาณวัสดุดูดซับ 1 กรัม
8.40 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 82.34 เมื่อนาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้าเสียที่ ระดับ
ความเข้มข้น 10 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร มาวิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิภาพในการดูด
ซับตะกั่วของใยบวบ พบว่า ที่ระดับความเข้มข้นตะกั่ว 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพ
การดูด ซับ ไม่ แตกต่ างกัน แต่แ ตกต่ างกับ ความเข้ มข้ นตะกั่ ว 30 มิล ลิ กรั มต่ อลิ ตร และเมื่ อน ามา
วิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วของใยบวบ พบว่า ที่ปริมาณวัสดุดูดซับ
1.00 และ 0.50 กรัม มีประสิทธิภาพการดูดซับไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันกับที่ปริมาณวัสดุดูดซับ
0.25 กรัม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถนาใยบวบไปประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้าเสีย ร่วมกับ
กระบวนการอื่นๆ เพื่อลดปริมาณสารตะกั่วในน้าเสียได้
ค้าส้าคัญ: การดูดซับ ตะกั่ว ใยบวบ
ABSTRACT
This research is the study of lead adsorption in synthetic wastewater by using
natural materials, luffa, by comparing the efficiency of lead adsorption. At adsorption
amounts of 0.25, 0.5, and 1 gram, respectively and at concentrations of 10, 20, and 30
mg/l respectively, the contact time was 120 minutes, temperature 25 ๐ C and speed
was 150 rpm. Luffa absorbs lead at a concentration of 10 mg/l. The highest amount of
absorbent material is 1 gram. 8.40 mg/l. It was 82.34 percent when the efficiency of
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lead adsorption in wastewater at concentrations of 10, 20, and 30 milligrams per liter
(mg/l). To analyze the difference in the lead adsorption efficiency of luffa, found that
at the concentration of lead 10 and 20 mg/l the adsorption efficiency is not different.
But the difference with the lead concentration of 30 milligrams per liter mg/l and when
analyzing the difference in the adsorption efficiency of lead of luffa, it was found that
the amount of adsorbent material 1.00 and 0.50 grams had no different adsorption
efficiency. But different from the amount of absorbing material of 0.25 grams with
statistically significant which can be applied loofah to treat wastewater together with
other processes to reduce the amount of lead in wastewater.
Keywords: Adsorption, Lead, Luffa
บทน้า
ปัจจุบันปัญหาการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในแหล่งน้าตามธรรมชาติ จัดว่าเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่การนาสารโลหะหนักมา
ใช้ในกระบวนการผลิต (จรรยพร เฉยพ่วง และคณะ, 2560) สาหรับตะกั่วจัดว่าเป็นโลหะหนักที่นิยม
ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จานวนมาก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น ซึ่งทาให้มีโอกาสที่ตะกั่วจะปนเปื้อนในน้าทิ้งที่ถูกปล่อยออกสู่แหล่งน้าธรรมชาติจนก่อให้เกิด
ผลเสียต่อคุณภาพของชีวิตประชาชน (สุธิดา ทองคา และคณะ, 2560) ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่า ตะกั่วมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ค่อนข้างรุนแรง คือ มีผลต่อระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบ
ประสาท อ่อนเพลีย คุ้มคลั่ง และมีผลต่อสารพันธุกรรม เป็นต้น (สานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2550)
จากผลกระทบดังกล่าวจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีหรือแนวทางในการกาจัด
ตะกั่วในน้าเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้าในธรรมชาติ ซึ่งวิธีการกาจัดตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้าเสียมีหลายวิธี
ได้ แ ก่ การตกตะกอนทางเคมี (Chemical precipitation) กระบวนการออสโมซิ ส แบบผั น กลั บ
( Reverse Osmosis) ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ไ อ อ อ น ( Ion Exchange) ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ฟ ฟ้ า เ ค มี
(Electrochemical) การออกซิเดชั่นทางเคมีและการดูดซับ (Absorption) โดยวิธีที่นิยมใช้ทั่วไป คือ
การตกตะกอนทางเคมี และวิธีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายของสารเคมีสูงและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ เชิง
เทคนิคขั้นสูง และยังต้องหาวิธีกาจัดตะกอนทางเคมีในขั้นตอนสุดท้าย (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ ,
2539)
การดูดซับ เป็นกระบวนการกักพวกสารละลายหรือสารแขวนลอยขนาดเล็กซึ่งละลายอยู่ใน
น้าให้อยู่บนผิวของสารอีกชนิดหนึ่ง ในการดูดติดผิวโมเลกุลของสารละลาย หรือสารแขวนลอยก็จะถูก
กาจัดออกจากน้า และไปเกาะติดอยู่บนตัวดูดซับ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากการดูดซับใช้
หลักการขั้น พื้นฐานไม่ยุ่งยากซับ ซ้อนและไม่ต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญ มีค่าใช้จ่ายต่าในการดาเนินระบบ
(กุลธิดา สะอาด, 2557) นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงในการที่จะนาตะกั่วกลับมาใช้ประโยชน์
โดยทั่วไปในการดูดซับโลหะหนัก ตัวดูดซับ คือสารที่มีความสามารถในการดูดซับ มีหลายชนิดอาจ
แบ่งได้ 5 ประเภท สารอนินทรีย์ ถ่านกัมมันต์ สารอินทรีย์สังเคราะห์ วัสดุชีวภาพ และสารดูดซับ
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ชีวภาพ วัสดุที่นิยมใช้เป็นตัวดูดซับ คือ ถ่านกัมมันต์ แต่กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ต้องใช้อุณหภูมิ
สูง ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงและใช้พลังงานจานวนมาก นอกจากถ่านกัมมันต์ยังมีวัสดุดูดซับ
ประเภทอื่นๆ เช่น แกลบ ชานอ้อย ใยบวบ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัส ดุดูดซับทางชีว ภาพที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น (พรสวรรค์ อศัวแสงรัตน์, 2557)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของความสามารถของใยบวบ ที่ปริมาณ 0.25 0.5 และ 1 กรัม
ระหว่างตะกั่วในน้าเสียที่ความเข้มข้น 3 ระดับ
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมระหว่างปริมาณของใยบวมและปริมาณความเข้มข้นของตะกั่ว
ในน้าเสีย
กรอบแนวคิด
ความเข้มข้นของสารละลายตะกั่ว
- 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
- 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
- 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

ประสิทธิภาพในการ
ดูดซับตะกัว่

ปริมาณตัวดูดซับที่ใช้ในการดูดซับ
- 0.25 กรัม
- 0.5 กรัม
- 1 กรัม

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพวัสดุดูดซับตะกั่ว จากน้า
เสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุดูดซับทางธรรมชาติที่พบได้มากในท้องถิ่น ได้แก่ ใยบวบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมวัสดุดูดซับ
นาใยบวบมาอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และ
ชั่งน้าหนักของวัสดุ อบจนกว่าวัสดุจะมีน้าหนักคงที่ ก่อนนาไปบดและกรองผ่านตะแกรงที่มีขนาดเล็ก
กว่า 1 มิลลิเมตร
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2. การเตรียมน้าเสียสังเคราะห์
การเตรี ย มน้ าเสี ย สั ง เคราะห์ เ ตรี ย มโดยใช้ เ ลดไนเตรด (Pb(NO3)2) ปริ ม าตร 27.442,
54.884 และ 82.326 มิล ลิ กรั ม จากนั้นนามาปรับปริมาตรเป็น 1 ลิ ตร ด้ ว ยน้าปราศจากไอออน
(deionized water, DI) จะได้น้าเสียสังเคราะห์ ที่มีความเข้มข้นของตะกั่ว 10, 20 และ 30 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
3. กระบวนการทดลองการดูดซับ
น าสารละลายตะกั่ ว ที่ เ ตรี ย มไว้ ป ริ ม าตร 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ใ นขวดรู ป ชมพู่ ข นาด 250
มิลลิลิตร เติมวัสดุดูดซับแต่ละชนิดปริมาณ 0.25, 0.5 และ 1 กรัม ลงในสารละลายตะกั่ว นาไปเข้า
เครื่องเขย่าที่ 150 รอบต่อนาที ด้วยระยะเวลา 120 นาที จากนั้นกรองตัวอย่างที่ได้ด้วยกระดาษเบอร์
42 และทาการย่อยด้วยกรดไนตริก (Nitric Acid) บน Hot Plate ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
นามากรองอีกครั้ง โดยจะทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง และนาตัวอย่างไปตรวจวัด ด้วยเครื่อง Atomic
Absorption Spectrophotometer (AAS) ด้ ว ยเทคนิ ค Flame Atomization Technique เป็ น
กระบวนการที่ทาให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็นอะตอมด้วยเปลวไฟ (Flame)
4. การคานวณประสิทธิภาพการดูดซับและความสามารถในการดูดซับ ดังสมการ
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่ว (ร้อยละ) = [(C0-Ce)/C0]*100
โดยที่
C0 = ความเข้มข้นในสารละลายเริ่มต้น (mg/L)
Ce = ความเข้มข้นในสารละลายที่เหลือ (mg/L)
ความสามารถในการดูดซับตะกั่ว (Adsorption Capacity)
q = (C0- Ce)/m]*V
โดยที่
C0 = ความเข้มข้นในสารละลายเริ่มต้น (mg/L)
Ce = ความเข้มข้นในสารละลายที่เหลือ (mg/L)
q = ค่าความสามารถในการดูดซับตะกั่ว (mg/g)
V = ปริมาตรน้าเสียสังเคราะห์ (ml)
m = ปริมาณตัวดูดซับ (g)
5. สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สถิติพรรณนาที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิภาพในการดูดซับ ตะกั่วของใยบวบที่ปริมาณ 0.25 0.5 และ
1 กรัมระหว่างตะกั่วในน้าเสียที่ความเข้มข้น 3 ระดับ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance: ONE and TWO WAY ANOVA) แ ล ะ ห า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย
(MultipleComperisone) ด้วยวิธี Least-Signifant Different (LSD)ที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05
ผลการวิจัย
ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วโดยใช้ใยบวบ ที่ระดับความเข้มข้น 10, 20 และ
30 มิลลิกรัมต่อลิตร และใช้น้าหนักของวัสดุดูดซับแต่ละชนิด 0.25 ,0.5 และ 1 กรัม ตามลาดับ โดย
ใยบวบดูดซับตะกั่วที่ระดับความเข้มข้นตะกั่ว 10 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงที่สุดที่ปริมาณวัสดุดูดซับ 1 กรัม
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8.40 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 82.34 ส่วนที่ระดับความเข้มข้น 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตรใย
บวบมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วที่สูงที่สุดที่ปริมาณวัสดุดูด ซับ 1 กรัมเช่นเดียวกัน 16.38 และ
16.55 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 81.91 และ 55.18 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วของใยบวบที่ปริมาณตัวดูดซับ และความเข้มข้นต่างๆ
ความ ปริมาณตัว
ใยบวบ (ค่าเฉลี่ย)
ส่วน
เข้มข้น
ดูดซับ
ปริมาณการ ความสามารถใน ประสิทธิภาพ เบี่ยงเบน
(mg/l)
(g)
มาตรฐาน
ดูดซับ(mg/l) การดูดซับ(mg/g)
(ร้อยละ)
10
0.25
6.18
2.472
61.84
4.21
0.5
7.39
1.478
73.91
0.60
1
8.40
0.84
82.34
1.65
20
0.25
6.88
2.752
34.41
1.76
5.11
0.5
14.62
2.924
73.10
2.10
1
16.38
1.638
81.91
30
0.25
8.87
3.548
29.56
2.38
0.5
12.31
2.462
41.02
15.37
1
16.55
1.655
55.18
3.90
เมื่ อ น าประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ ตะกั่ ว ในน้ าเสี ย ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น 10, 20 และ 30
มิลลิกรัมต่อลิตร มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยการดูดซับตะกั่วที่ระดับความเข้มข้น ตะกั่ว 10,
20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ 72.7017, 63.1436 และ 41.9256 ตามลาดับ โดยเมื่อนามา
วิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วของใยบวบ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance : ONE WAY ANOVA) และหาความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย (MultipleComparisons) ด้วย Least-Significant Different (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 พบว่า ที่ระดับ
ความเข้มข้นตะกั่ว 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพการดูดซับไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่าง
กับความเข้มข้นตะกั่ว 30 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 แสดงผลความแปรปรวนที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ
ความแปรปรวน
SS
df
MS
ระหว่างกลุ่ม
4466.180
2
2233.090
ภายในกลุ่ม
6078.647
24
253.277
รวม
10544.827
26
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลความแตกต่างรายคู่ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

F
8.817

Sig.
0.001*
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ความเข้มข้น
(mg/l)
10 20
30
20 10
30
30 10
20

Mean
72.7017
63.1436
41.9256

63.1436
41.9256
72.7017
41.9256
72.7017
63.1436

Mean
Difference
9.5581
30.7761(*)
-9.5581
21.2180(*)
-30.7761(*)
-21.2180(*)

Std.Error

P-value

7.50225
7.50225
7.50225
7.50225
7.50225
7.50225

0.215
0.000*
0.215
0.009*
0.000*
0.009*

เมื่อนาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้าเสีย ที่ปริมาณตัวดูดซับ 0.25, 0.50 และ 1.00
กรัม มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยการดูดซับตะกั่ว ที่ปริมาณตัวดูดซับ 0.25, 0.50 และ 1.00
กรัม เท่ากับ 41.9430, 62.6828 และ 73.1451ตามลาดับ โดยเมื่อนามาวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วของใยบวบ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance :
ONE WAY ANOVA) และหาความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย (Multiple-Comparisons) ด้ ว ย LeastSignificant Different (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 พบว่า ที่ปริมาณวัสดุดูดซับ 1.00 และ 0.50
กรัม มีประสิทธิภาพการดูดซับไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันกับที่ปริมาณวัสดุดูดซับ 0.25 กรัม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 แสดงผลความแปรปรวนที่ปริมาณตัวดูดซับต่างๆ
ความแปรปรวน
SS
df
MS
ระหว่างกลุ่ม
4539.519
2
2269.760
ภายในกลุ่ม
6005.308
24
250.221
รวม
10544.827
26
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงผลความแตกต่างรายคู่ที่ปริมาณตัวดูดซับต่างๆ
ปริมาณ
Mean
Mean
(g)
Difference
0.25 0.50 41.9430 62.6828
-20.7398(*)
1.00
73.1451
-31.2021(*)
0.50 0.25 62.6828 41.9430
20.7398(*)
1.00
73.1451
-10.4623
1.00 0.25 73.1451 41.9430
31.2021(*)
0.50
62.6828
10.4623

F
9.071

Sig.
0.001*

Std.Error

P-value

7.45686
7.45686
7.45686
7.45686
7.45686
7.45686

0.010*
0.000*
0.010*
0.173
0.000*
0.173
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ในการดูดซับ ตะกั่ว ในน้ าเสี ย ที่ระดับความเข้มข้น 10, 20 และ 30 มิล ลิกรัมต่อลิตร ที่
ปริมาณตัวดูดซับ 0.25, 0.50 และ 1.00 กรัม นามาวิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิภาพในการ
ดูดซับตะกัว่ ของใยบวบ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : TWO WAY ANOVA)
และหาความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย (Multiple-Comparisons) ด้ ว ย Least-Significant Different
(LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 พบว่ า ที่ระดับความเข้มข้นตะกั่ว 10 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
ที่ปริมาณตัวดูดซับ 1.00 กรัม มีประสิทธิภาพการดูดซับดีที่สุดแตกต่างจากที่ปริมาณตัวดูดซับ 0.25
และ 0.50 กรัมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7
ตารางที่ 6 แสดงผลความแปรปรวนที่ปริมาณตัวดูดซับต่างๆ ในน้าเสียที่ความเข้มข้น 3 ระดับ
ความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ความเข้มข้น
4466.180
2
2233.090
31.919
0.000*
ปริมาณ
4539.519
2
2269.760
32.444
0.000*
ความเข้มข้น*ปริมาณ 94807.562
1
94807.562 2738.488
0.000*
Error
1539.128
22
69.960
รวม
105352.389 27
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 7 แสดงผลความแตกต่างรายคู่ที่ปริมาณตัวดูดซับต่างๆ ในน้าเสียที่ความเข้มข้น 3 ระดับ
ความ
เข้ ม ข้ น ปริมาณ ค่าเฉลี่ย
(mg/l)
(g)
0.25
61.85
10
0.25 61.85

20

30

0.50

73.91

1.00

82.34

0.25

34.41

0.50

73.11

1.00

81.91

0.25

29.57

0.50

41.03

1.00 55.1
8

ความเข้มข้น (mg/l)
10
20
0.50
1.00
0.25
0.50
1.00
73.91
82.34 34.41
73.11
81.91
-12.07 -20.49 27.44
-11.26 -20.06
(0.022)* (0.000) (0.000)* (0.031)* (0.001)*
*
-8.43
39.50
0.80
-8.00
(0.096) (0.000)* (0.869) (0.113)
47.93
9.23
0.43
(0.000)* (0.071) (0.929)
-38.70 -47.50
(0.000)* (0.000)*
-8.80
(0.084)

30
0.25
0.50
1.00
29.57
41.03
55.18
32.28
20.82
6.67
(0.000)* (0.000)* (0.182)
44.35
(0.000)*
52.77
(0.000)*
4.84
(0.327)
43.54
(0.000)*
52.34
(0.000)*

32.89
(0.000)*
41.32
(0.000)*
-6.61
(0.185)
32.08
(0.000)*
40.89
(0.000)*
-11.46
(0.028)*

18.73
(0.001)*
27.16
(0.000)*
-20.77
(0.000)*
17.93
(0.002)*
26.73
(0.000)*
-25.62
(0.000)*
-14.16
(0.009)*
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วโดยใช้ใยบวบ ที่ระดับความเข้มข้น 10, 20 และ
30 มิล ลิ กรั มต่อลิ ตร และใช้น้ าหนัก ของวัส ดุดูดซับแต่ ล ะชนิด 0.25 ,0.5 และ 1 กรัม ตามล าดั บ
ระยะเวลาสัมผัสที่ 120 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ 150 รอบ/
นาที พบว่า ใยบวบดูดซับตะกั่วที่ระดับความเข้มข้นตะกั่ว 10 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงที่สุดที่ปริมาณวัสดุ
ดูดซับ 1 กรัม 8.40 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 82.34 เนื่องจากใยบวบมีลักษณะคล้ายฟองน้า
เส้นใยเหนียว น้าหนักเบา ใยบวบประกอบด้วยเซลลูโลสถึงประมาณร้อยละ 90 และลิ กนินประมาณ
ร้ อ ยละ 10 (Akhtar et al., 2004) ใยบวบเป็ น วั ส ดุ ธ รรมชาติ ที่ มี ที่ มี อ งค์ ป ระกอบเส้ น ใยที่ เ ป็ น
เซลลูโลสสูงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับที่ดีชนิดหนึ่ง (Laidani et al., 2011) เมื่อนาประสิทธิภาพการ
ดูดซับตะกั่วในน้าเสียที่ระดับความเข้มข้น 10, 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร มาเปรียบเทียบกัน พบว่า
ค่ า เฉลี่ ย การดู ด ซั บ ตะกั่ ว ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ตะกั่ ว 10, 20 และ 30 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร เท่ า กั บ
72.7017, 63.1436 และ 41.9256 ตามลาดับ โดยเมื่อนามาวิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิภาพ
ในการดูดซับตะกั่วของใยบวบ ที่ระดับความเข้มข้นตะกั่ว 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพ
การดูดซับไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับความเข้มข้นตะกั่ว 30 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อประสิ ทธิภาพการดูดซับค่าความเข้มข้นของสารยิ่งมาก
ประสิ ทธิ ภ าพการดูด ซับ จะยิ่ ง ลดลงตามทฤษฎี การดู ด ซั บ (กุ ล ธิ ดา สะอาด, 2557)สอดคล้ องกั บ
งานวิจั ย ของอรพิน โทนเดี่ย ว (2550) จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบาบั ดสั งกะสี และ
ทองแดงในน้าเสียสังเคราะห์ เมื่อความเข้มข้นของโลหะหนักเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการดูดซับจะ
ลดลง
และเมื่อนาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้าเสียที่ปริมาณตัวดูดซับ 0.25, 0.50 และ
1.00 กรัม มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยการดูดซับตะกั่วที่ปริมาณตัวดูดซับ 0.25, 0.50 และ
1.00 กรั ม เท่ากับ 41.9430, 62.6828 และ 73.1451ตามล าดับ โดยเมื่อนามาวิเคราะห์ ความ
แตกต่างของประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วของใยบวบ พบว่า ที่ปริมาณวัสดุดูดซับ 1.00 และ 0.50
กรัม มีประสิทธิภาพการดูดซับไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันกับที่ปริมาณวัสดุดูดซับ 0.25 กรัม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากปริมาณตัวดูดซับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับ เนื่องจาก
ยิ่งมีปริมาณตัวดูดซับมากจะยิ่งทาให้การดูดซับสารได้มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนุช คะเณมา
(2557) การดูดซับตะกั่วในสารละลายด้วยฝักไมยราบยักษ์ โดยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ
พบว่า ผลของปริมาณตัวดูดซับ เมื่อเพิ่มปริมาณตัวดูดซับทาให้ร้อยละการกาจัดตะกั่วมีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อความเข้มข้นสารละลายตะกั่วเพิ่มขึ้น ร้อยละการกาจัดกลับลดลง
ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกันทั้ง 2 ปัจจัย พบว่า ปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมในการเลือกใช้กับ ทั้ง 3 ระดับ
ความเข้มข้น 10 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ 1.00 กรัมซึ่งมีประสิทธิภาพดีที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้าเสีย สามารถนาไปใช้ร่วมกับระบบบาบัดน้าเสียได้
แต่จะต้องมีกระบวนการบาบัดอื่นๆ เพื่อช่วยลดปริมาณตะกั่วร่วมด้วย เนื่องจากการนาวัสดุดูดซับไป
ใช้เพียงขั้นตอนเดียวยังไม่สามารถลดปริมาณตะกั่วในน้าเสียในระดับที่ผ่านค่ามาตรฐานน้าทิ้งได้ และ
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ในการนาไปใช้บาบัดน้าเสียจริงนั้นอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่รบกวนการดูดซับ เนื่องจากการศึกษาทดลอง
ในครั้งนี้ เป็ นการทดลองดูดซับ ตะกั่วโดยใช้น้าเสี ยที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งยังสามารถนาใยบวบไปเพิ่ม
ความสามารถในการดูดซับด้วยวิธีอื่นได้อีก หรือนาไปผลิตเป็นถ่านกัมมันต์เนื่องจากผลการศึกษาใย
บวบสามารถดูดซับโลหะหนักได้ดี แต่ในการเลือกใช้ใยบวบไปเป็นวัสดุดูดซับนั้น จะมีข้อจากัดในด้าน
ของการผลิต ควบคุมขนาดที่เท่ากันได้ยาก เพราะบวบมีลักษณะเป็นเส้นใย และมีความเหนี่ยว ทาให้
ผลการวิจัยในแต่ซ้าของการทดลองมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างสูง
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บทคัดย่อ
ปัญหาภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสียสมดุลจนเกิดภัยพิบัติบ่อยขึ้น ครึ่ง
ศตวรรษที่ผ่านมาสั งคมไทยทาเกษตรเพื่อการค้า ปลู กพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมี จนเกิดภาวะหนี้สิ น
บทความนี้จึงเสนอทางออกของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภาคเกษตรในพื้นที่ลุ่ มแปลงนาขนาดเล็ กเพื่อการ
พึ่งตนเอง ส่งผลให้ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของครัวเรือนมีความยั่งยืน ได้มีกลุ่มผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมในแปลงเกษตรแบบ
ประณีต โดยเรียกว่า “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ 3 ไร่ 5 ไร่ อาจมากหรือน้อยกว่านี้ โดย
ยกพื้นที่ให้สูงขึ้นให้เป็น “โคก” เพื่อปลูกบ้านและต้นไม้ จัดทา “หนอง”และคลองใส้ไก่ให้เป็นแหล่งเก็บ
น้า ทาฝายชะลอน้า ให้มี “นา”เพื่อปลูกข้าวต้องยกหัวคันนาให้สูงและกว้างไว้ปลูกพืช ผัก ต้นไม้ การวาง
องค์ประกอบให้คานึงถึงทิศทางลมช่วยลดการใช้พลังงานในบ้าน โคก หนอง นา โมเดลจึงเป็นนวัตกรรมที่
ต่อยอดจากทฤษฎีใหม่เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สมบูรณ์และปลอดสารเคมีแบบองค์รวม ที่ส่งผล
ต่อการลดภาวะโลกร้อนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยครอบครัวและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ หน่วยงานรัฐและ
เอกชนจึงควรหาทางสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมองค์รวมเชิงพื้นที่ให้ขยายผลโคก หนอง นา โมเดล ให้
กระจายในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การที่พัฒนาอย่างยั่งยืน จากตัวอย่างเกษตรกรที่พลิกชีวิตด้วยการ
ใช้พื้นที่แบบโคก หนอง นา โมเดล ยืนยันว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ทั้งด้านความเพียงพอของ
ปัจจัยจาเป็นในการดารงชีวิตแบบพึ่งตนเอง การมีคุณภาพชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีเศรษฐกิจ
มั่ นคงและเกื้ อกู ลผลผลิ ตที่ ป ลอดภั ยจากสารเคมี แก่ เพื่ อนบ้ านและผู้ บริ โ ภคอื่ นได้ ด้ ว ย จึ งควรได้
ทาการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมในการทาเกษตร
เชิงพื้นที่ด้วยโคก หนอง นา โมเดล ให้ขยายผลอย่างเป็นระบบให้กระจายในพื้นที่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและให้เกิดผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปที่สมดุล การเกษตรแปลงเล็กโดยจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพในรูปของ โคก หนอง นา โมเดล ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการที่จะรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อน
เพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติ มีปริมาณน้าเพียงพอต่อการทาเกษตรกร โดยการใช้หลัก โคก หนอง นา
โมเดล
ค้าส้าคัญ : สิ่งแวดล้อม องค์รวม การจัดการพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล
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ABSTRACT
The problem of global warming is severe, causing the environment to
become unbalanced, resulting in more frequent disasters. Half a century ago, Thai
society made agriculture for trade. Growing mono- crop and using chemicals until debt
becomes induced. This article presents a solution to agricultural environmental
restoration in small-scale rice plots for self-sufficiency. Resulting in environmental and
economic sustainability of households. There is a group of change leaders based on
the new theory of agriculture according to the King's science. To manage the
environment as a whole in exquisite agricultural plots, called "Khok Nong Na Model"
in an area of 1 rai 3 rai 5 rai may be more or less By raising the area to be a "Khok" to
build houses and trees, create a "Nong" and a chicken sump canal as a reservoir to
store water, slow down the water to have a "Na". To plant vegetables and plants,
placing elements in consideration of wind direction, help reduce energy consumption
in home. Khok Nong Na Model, therefore being an innovation that is built on from the
new theory to manage the environment in the area perfectly chemical-free holistic.
That affects global warming reduction and sustainable development Helping families
and communities become self-reliant Government and private agencies should find
ways to support the creation of a holistic spatial environment to expand the Khok
Nong Na model to be distributed in the area efficiently. Towards sustainable
development From the example of farmers who have changed their lives by using the
area in the Khok Nong Na model, it is confirmed that they can actually be utilized in
the area, both in terms of the adequacy of necessary factors for self-reliant living. To
have a quality of life in the midst of a good environment and a stable economy and
support chemical-free products for neighbors and other consumers Therefore, the
study and analysis of factors related to the promotion of integrated environmental
management in spatial agriculture should be conducted with the Khok Nong Na Model
systematically expanding to be distributed in Thailand in order to restore the
environment and result in development. Sustainable, balanced further Small plots
agriculture by managing the environment to be agricultural production factors for
quality sustainability in the form of Khok Nong Na model, using natural resources
efficiently. Is to maintain environmental balance, reduce global warming Increase the
natural balance There is enough water for farmers. By using the Khok Nong Na mode
Keywords: Environment, Holistic, Area Management, The Khok Nong Na model
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บทน้า
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและความจ้าที่ต้องการจัดการพื้นที่เกษตรแบบองค์รวม
สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นโดยลาดับ สาเหตุสาคัญมาจากภาวะโลกร้อน
ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นแล้วยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติของฤดูกาล เกิดภาวะสุดขั้วของ
ลมฟ้าอากาศ และภัยภิบัติ เช่น น้าท่วม พายุ ความแห้งแล้ง (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560)
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้ นการสร้างสรรค์ความมั่งคั่งทางวัตถุ ที่อุดมด้วยสิ่งอานวย
ความสะดวกสบายอย่างมากมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันเองให้ดีขึ้นนั้น
(มนนภา เทพสุด, 2561) ส่งผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมหาศาล ปริมาณ
ของก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้น (ราตรี สมพินิจ, 2558) เมื่อปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี
28.1 องศาเซลเซียส สูงกว่าปี พ.ศ.2561 ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 องศาเซลเซียส สาหรับปริมาณฝน
รวมทั้งปีของประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 มี 1,343.4 มิลลิเมตร น้อยกว่าปี พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณฝน
1,660.9 มิลลิเมตร (กรมอุตุวิทยา, 2562) ในปี พ.ศ. 2554 น้าท่วมพื้นที่ 65 จังหวัดทั่วประเทศไทย
เสียหายกว่า 1.356 ล้านล้านบาท ปี พ.ศ. 2557 เกิดหนี้ครัวเรือนกว่า 9.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
100% จากปี พ.ศ. 2547 ส่วนในปี พ.ศ. 2558 เกิดภัยแล้งในประเทศไทย มี 53 จังหวัดขาดน้า ปี
พ.ศ. 2558 เกิดเขาหัวโล้น 8.6 ล้านไร่ใน 13 จังหวัด และมีอุณหภูมิเฉลี่ยในประเทศสูงขึ้น 0.96 องศา
เซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 1 พันล้านคน
ทาให้ความต้องการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น นามาสู่การเกิดวิกฤตอาหาร น้า และพลังงาน (พิเชฐ โสวิทยสกุล,
2562)
ปัญหาภาวะโลกร้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ที่ต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้
เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก ส่งผลให้มีการตัดไม้ทาลายป่าเพื่อใช้ เป็นพื้นที่ในการ
เพาะปลู กและนาไม้มาเป็ นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อมีการนาปิโตรเลี ยมมาเป็น
เชื้อเพลิงพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ราตรี สมพินิจ, 2558 )
มนุ ษย์ ต้องเกี่ย วข้องกับ สิ่ งแวดล้อมตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย มนุษย์ต้องอาศัยสิ่ งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ เ พื่ อ การด ารงชี วิ ต อยู่ ทั้ ง ดิ น น้ า ป่ า ไม้ อากาศ โดยใช้ เ ป็ น ปั จ จั ย สี่ เ พื่ อ การด ารงชี วิ ต
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีอิ ทธิพลต่อการดารงสร้างสิ่งมีชีวิตทางสังคมหรือวัฒ นธรรมขึ้นมาเพื่ออานวยความ
สะดวกการดารงชีวิต (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562) มนุษย์เป็นตัวแปรสาคัญหนึ่งที่มีผลทาให้สภาวะของ
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มที่จะรุกล้าพื้นที่ธรรมชาติละเลยต่อความใส่
ใจในระบบนิเวศทางธรรมชาติก่อให้เกิดมลภาวะที่มีผลปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศอัน
ไม่พึงประสงค์ต่อการขับเคลื่อนของกลไกในธรรมชาติตราบใดที่มนุษย์ไม่คงไว้ซึ่งความสมดุลตามกฎ
ของธรรมชาติและก่อเกิดความผิดแปลกต่อกลไกธรรมชาติมากเกินความสมดุล ความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนโลกใบนี้ซึ่งตัวมนุษย์เองนั้นก็ยั งเรียนรู้ไม่หมด คงจะไม่มี โอกาสให้รุ่นต่อไปได้สัมผัสและ
เรียนรู้ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทาวิถีชีวิตของมนุษย์
เริ่มเปลี่ยนไปจากเกษตรกรรมแบบดัง้ เดิม ที่ทาแบบแค่พอมี พอกิน ก็เริ่มขยายออกไปสู่การทาเพื่อเชิง
พาณิชย์มากเพิ่มขึ้น การทาเกษตรกรรมแบบพืชเดี่ยวเริ่มเกิดเพิ่มมากขึ้น เป็นการปลูกพืชชนิดเดียวใน
บริเวณพื้นที่กว้าง ซึ่งนอกจากการปลูกพืชต่างๆ แล้วในแง่ของป่าก็จะเป็นการปลูกป่าแบบที่เป็นต้ นไม้
ชนิดเดียวกันทั้งป่า โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อการค้าขายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ ซึ่งจะเลื อก
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ปลูกพืชพันธุ์ที่ใช้พื้นที่ไม่มากให้ผลผลิต เป็นจานวนมาก การทาเกษตรเชิงเดี่ยวต้องอาศัยปัจจัยการ
สร้างผลผลิตจากภายนอกมาก วัตถุดิบที่จะนามาใช้ในการเพาะปลูกจึงไม่สามารถกาหนดราคาเองได้
โดยราคาจะขึ้นอยู่กับกลไกทางตลาด และการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิต เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตมาก
ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงในปริมาณที่มากขึ้นเช่นกัน เมื่อผลผลิตเหล่านี้ออกไปสู่ ผู้บริโภคส่งผลให้มี
สารพิษตกค้าง ไม่ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและส่งผลถึงปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน (เทศบาลตาบลปง,
2560) การเกษตรผสมผสานช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโดยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้ ลด
การพึ่ ง พิ ง ปั จ จั ย การผลิ ต ภายนอก เกษตรกรสั่ ง สมกระบวนการเรี ย นรู้ จ ากกิ จ กรรมการผลิ ต ที่
หลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรจัดสรรพื้นที่ ให้ เหมาะสมตรงกับ ความต้องการใน
ครัวเรือน มีการปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไว้บริโภคในครัวเรือนและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของเหลือใช้ภายในพื้นที่ เช่น วัชพืชใช้ทาปุ๋ยชีวภาพ รากไม้และกิ่งไม้ไว้ทา
ถ่าน เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559)
แนวคิดทฤษฎีหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมเชิงพื้นที่
ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้า เพื่อการเกษตร
ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด (มูลนิธิชัยพัฒนา,
2563) แนวคิดและหลั กการตามแนวพระราชดาริปรากฏให้ เห็นอยู่โดยทั่ว ไปในชุมชนแต่ละพื้นที่
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และวัฒนธรรม ให้เหมาะสมของภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ (สุวารีย์
ศรีปูณะ, 2562) โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่าง “พอดีและพอเพียง” คือ ไม่รวยมากแต่ก็
พอกิน ไม่อดอยาก ด้วยการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้าเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพของเกษตรกรที่
มีพื้นที่จากัด และมีปัญหาเรื่องน้าไม่เพียงพอสาหรับการปลูกพืช (มูลนิธิข้าวไทยในพระราชอุปถัมภ์ ,
2562) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการทาการเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้าได้โดย
ไม่เดือดร้อนและยากลาบากนัก ทฤษฎีใหม่ ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ตามอัตราส่วนร้อยละ
30:30:30:10พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณร้อยละ 30 ให้ขุดสระเก็บกักน้าเพื่อใช้เก็บกักน้าฝนในฤดูฝน
และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้าต่างๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ
ร้อยละ 30 ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจาวันสาหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อ
ตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณร้อยละ 30 ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจาวัน หากเหลือบริโภคก็นาไปจาหน่าย พื้นที่
ส่วนที่สี่ ประมาณร้อยละ 10 เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2563) ทฤษฎีใหม่ขั้น ต่อมาเมื่อเกษตรกรเข้ าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจน
ได้ผลแล้ว ต่อจากนั้นให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินการใน
ด้าน การผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย
การจัดหาน้า และอื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อ
การขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด การเป็นอยู่ ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต สวัสดิการ แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จาเป็น การศึกษา ชุมชนควรมี
บทบาทในการส่งเสริมการศึกษา สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ
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โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสาคัญ (มูลนิธิชัยพัฒนา,
2563)การมีน้ าเพื่อการเพาะปลู กส ารองไว้ใช้ในฤดู แล้ ง หรือระยะฝนทิ้งช่ว งได้อย่ างพอเพียง จึ ง
จาเป็ นต้องกันที่ดินส่ วนหนึ่งไว้ขุดสระน้า โดยมีห ลักว่าต้องมีน้าเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดปี
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2563)
เศรษฐกิจ พอเพียงเป็ น แนวทางการพัฒ นาประเทศไปสู่ ความทันสมัย ได้ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ย นแปลงแก่สั งคมไทยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒ นธรรม สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความพอเพียงในการดารงชีวิต เป็นพื้นฐานที่ทาให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดาเนิน
ชี วิ ต ไปได้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ภ ายใต้ อ านาจและความมี อิ ส ระในการก าหนดชะตาชี วิ ตของตนเอง
ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ
รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐาน
ที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ เมื่อ ปี พ.ศ.2540 และ ปัญหาความ
อ่ อ นแอของชนบทในแต่ ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ ง ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ล้ ว นแต่ เ ป็ น ข้ อ พิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น
ปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต
หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลด
การพึ่งพา เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่
สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพดังพระราชดาริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2563) ปรัชญานี้ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดาเนินการ ทุกขั้นตอน ความหมายของเศรษฐกิจพอเพี ยงคือ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไป
ได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ให้อยู่ในระดับพอเพียง เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จ ะนาความรู้ เหล่ านั้ น มาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2563)
ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้า ป่าเพื่อใช้ในการจัดการลุ่มน้า ตั้งแต่ต้น
น้า กลางน้า สู่ปลายน้า จากภูผาสู่มหานที เมื่อนาองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะนาไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โครงการพลังคน
สร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน, 2563)
การทาเกษตรประณีต เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดความคุ้ม
ค่าสูงสุดโดยผู้ทาจะต้องยึดหลักในเรื่องของการออมน้า ออมดิน ออมต้นไม้ ออมสัตว์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
จะช่วยให้การทา 1 ไร่แก้จนมีความยั่งยืนและเกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศน์ที่เกื้อกูลต่อกันเป็น
ปัจจัยพื้นฐาน น้า เป็นปัจจัยสาคัญในการปลูกพืช เกษตรกรต้องมีน้าใช้ให้เพียงพอกับความต้องการ
ตลอดช่วงการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ดิน เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เพราะดิน
เป็นแหล่งของธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ถ้าดินดี มีชีวิต พืชก็จะเติบโต
อย่างสมบูรณ์โดยจะต้องมีจิตสานึกในการใช้ดินอย่างอนุรักษ์และฟื้นฟูดินด้วยอินทรียวัตถุ ทั้งปุ๋ ยคอก
ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด มีการปลูกพืชคลุมดินและไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทาลายดิน ต้นไม้ให้ผลผลิตไว้บริโภค
แล้ว ยังมีส่ วนในการเป็น พืช พี่เลี้ย งที่ให้ ร่มเงาช่วยดูดซับน้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และสร้าง
อินทรียวัตถุแก่ดิน ใบร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ยพืช ซึ่งการปลูกพืช จะปลูกทั้งข้าว พืชกินราก กินหัว ผัก
ไม้เลื้อย ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้สมุนไพร ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้ประดับไว้ไล่แมลง เพื่อเป็น
อาหารและใช้สอย สัตว์ เป็นทั้งอาหาร และแรงงาน มูลของสัตว์นามาใช้ฟื้นฟูบารุงดิน และสัตว์ที่
เลี้ยงไว้สามารถนาไปจาหน่ายเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของเกษตรกร (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและ
พหุภาคีภาคอีสาน, 2559)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยไม่
ทาให้คนรุ่นอนาคตต้องลดขีดความสามารถตอบสนองความต้องการของเขาลงไป โลกธรรมชาติมี
ทรัพยากรจากัด ความเจริญก้าวหน้าต้องเกิดขึ้นบนการประสานสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
แยกออกไม่ได้ การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงต้องจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อม
(Environmental Rights) โดยต้อ งคานึงถึง สิ ทธิใ นสิ่ ง แวดล้ อม ต้ องอยู่ในสิ่ งแวดล้ อมที่ดี สะอาด
ปราศจากมลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง
แก่ความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกคนมีสิทธิที่จะสงวน รักษา และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อมจึงต้องจัดการแบบองค์รวมใช้มุมมองหลากหลายมิติ
ทั้งมิติทางธรรมชาติ(Natural Resource) นิเทศวิทยา (Ecology) เศรษฐกิจ (Economic) และสังคม
(Social) ซึ่ ง มาจากหลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ต้ อ งใช้ ป รั ชญาสิ่ ง แวดล้ อ ม(Environmental
Philosophy) หรือ โลกทัศน์สิ่งแวดล้อม (Environmental Worldview) เป็นรากฐานในการสร้างวิธี
คิด (Way of thinking) ที่นาไปสู่พฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิต (Way of life) แบบใหม่ต่อไป (สุวารีย์ ศรีปูณะ,
2562)
การทาสิกรรมธรรมชาติบนฐานการจั ดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม เป็นการใช้ แนวทาง
เกษตรทฤษีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ เพื่อเป็นตัวอย่างพิสูจน์และสร้างแรง
บั น ดาลใจให้ เกษตรกรได้เห็ น ว่าการทากสิ กรรมธรรมชาตินี้ ส ามารถอยู่ อย่างมั่งคั่ง บนแนวทางที่
พอเพียงได้จริง ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกาย กาลังทุนทรัพย์ และเวลาส่ วน
ใหญ่ไปกับการพัฒนาค้นคว้าและทดลองสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการเลี้ยง
สั ต ว์ ปลู กพื ช ทานาข้า ว ปรั บ ปรุ งดิ นและน้า ปลู กป่ า ปลู กพื ช สมุน ไพร วิ จัย เรื่ องพลั งงาน และ
เทคโนโลยีอีกมากมายที่ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ในหลวงราชการที่ 9 มีพระราชดารัสว่า
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บรรพบุรุษเรารู้ว่าตรงไหนควรทาอะไรไม่ควรทาอะไร นั่นคือทาตามฤดูกาล และไม่ได้อยากให้เราเป็น
ประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ไม่ได้อยากให้รวยแบบนั้นเพราะมันไม่มีความสุข แต่อยากให้พัฒนาแบบ
อะลุ่มอล่วย โดยใช้หลักเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง หยุดพึ่งพาชาติตะวันตก แต่หันกลั บมาใช้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยสืบทอดมาเป็นเกษตรยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย (บ้านและสวน, 2563)
จากแนวคิดดังกล่าวอาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกาธร จึงได้เริ่มดาเนินการใช้ที่ดินร้างกว่า 40
ไร่ของพี่ชายมาทดลองทา เริ่มด้วยการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมจากการปลูกมันสาปะหลังและปลูกอ้อย
ทาให้ดินเก็บน้าได้ แล้วปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อนเลยเพื่อสร้างความเป็นป่า ให้ใบไม้ตกลงมาเป็นปุ๋ยทาให้ดิน
สมบูรณ์ สร้างระบบนิเวศด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง คือ หนึ่งกินได้ สองใช้งานได้ สามสร้างที่อยู่อาศั ย
ได้ เพื่อจะได้ประโยชน์ 4 อย่างคือ กินได้ ใช้งานได้ อาศัยได้ และให้ความร่มเย็น แล้ว ต่อมาเลี้ยงปลา
กบ และไก่ไว้ในป่าที่ปลูก น้อมนาวิธีของราชการที่9ไปทา จนสามารถตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้องเพื่อเผยแพร่แนวคิดและเทคโนโลยีชีวภาพให้เกษตรกรที่สนใจหลังจากนั้นได้เริ่ม
ทดลองจากพื้นที่ 3 ไร่ ขยายเป็น 5 ไร่ และกลายเป็นร้อยไร่ โดยเปลี่ยนเล้าหมูเป็นห้องเรียนสาหรับ
อบรมแบบ Active Learning ซึ่งอาจารย์ยักษ์เน้นย้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีจิตวิญญาณ ด้วย
การเริ่มจากความเข้าใจและท่องให้ได้เหมือนศีลห้าที่คุ้นเคย แล้วจึงแปลงทฤษฎีที่ท่องนี้ไปปฏิบัติด้วย
ความอดทน ไม่ข้ามขั้นตอนมีคุณธรรมต่อการทางาน และเมื่อได้ลงมือทาก็จะพบนวัตกรรม ความรู้
และทักษะใหม่เกิดขึ้นเสมอ สุดท้ายคือใช้แนวทางบริหารแบบคนจนที่ไม่ลงทุนมากจนเกินตัว โดย
อาจารย์ยักษ์ยังได้แปลงเป็นทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงไว้ว่า “เราต้องเริ่มจากเศรษฐกิจ 4 พอ
เป็นขั้นพื้นฐานก่อน คือ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น แล้วถึงขึ้นไปขั้นที่ 5 สู่การทาบุญทาทาน
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ ขั้นที่ 6 แม้ไม่ใช่ค รูก็แบ่งปันและให้ทานได้ ขั้นที่ 7 ใช้ภูมิปัญญา
นาสิ่งที่เหลือใช้ไปแปรรูปสาหรับไว้ใช้ยามจาเป็น อย่างป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างก็สามารถแปรรูป
เก็บรักษาได้ ขั้นที่ 8 พอรู้จักเก็บได้ก็ไม่ต้องซื้อ เราจึงนาไปค้าขายต่อได้ และสุดท้ายขั้นที่ 9 พอร่ารวย
ก็บ อกต่อเป็ นเครื อข่ายบุญ ทาเงินไปใช้อย่างสร้างสรรค์ หรือสร้างมูล นิธิเพื่อสอนคนอื่นต่อไปอีก
อาจารย์ยักษ์เชื่อว่าทุกอาชีพสามารถแปลงปรัชญาพอเพียงเป็นบันไดขั้นต่างๆ ของการเติบโตไปใน
แนวทางของตัว เองได้ แม้แต่การปรับไปใช้กับชีวิตในเมืองด้วยรูปแบบสวนแนวตั้งก็เช่นเดียวกัน
(วิวัฒน์ ศัลยกาธร, 2563)
โคกหนองนาโมเดลกับการจัดการพื้นที่เพื่อสิ่งแวดล้อมองค์รวม
หลักการ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโมเดลต้นแบบที่ส ถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและ
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนาพระราชดารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้าและพื้นที่ทาการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยน
ให้กับชุมชน ซึ่งหากลงมือทาลักษณะเช่นนี้ในหลาย ๆ จุดของประเทศ โคก หนอง นา โมเดล ก็จะ
ช่วยได้มากกว่าการบริหารจัดการน้าและพื้นที่ทาการเกษตร เพราะจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาภัยแล้งยังช่วยลดปริมาณน้าหลากที่จะเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ และลด
การเกิดตะกอนดินทับถม เพราะมีพื้นที่กักเก็บน้าเพียงพอและมีต้นไม้คอยดูดซับน้าลงสู่ใต้ดิน (พิเชฐ
โสวิทยสกุล, 2562) การพิจารณาตามหลักภูมิสังคม การออกแบบพื้นนที่แปลงเพื่อจัดเก็บน้าในระดับ
ไร่ นานั้น ผศ.พิเชษ โสวิทยสกุลหรืออาจารย์โก้ได้นาหลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคมมาประยุกต์
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กับการออกแบบผังแปลง โดยหลักการมีปัจจัยหลักที่สาคัญของการออกแบบพื้นที่ ภูมิ คือ สภาพทาง
กายภาพ เช่น สภาพดิน น้า ลม ไฟ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ นั้น ซึ่ง
ในการออกแบบจะให้ ความสาคัญกับ “สั งคม” มากกว่า “ภูมิ ” คือต้องออกแบบตามสังคมและ
วัฒนธรรมของคนที่อยู่ แม้ว่าภูมิประเทศจะเหมือนกันก็ตาม หากสังคมต่างกันการออกแบบก็จะ
ต่างกันออกไปมีหลั กพิจ ารณา ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปีที่ตกในพื้นที่ ความสูงต่าของพื้นที่แ ละทิศ
ทางการไหลของน้าในแปลง การวางองค์ประกอบของพื้นที่ น้า : สระน้าควรวางในตาแหน่งที่ลมร้อน
พัดผ่าน (จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไป ตะวันออกเฉียงเหนือ) และขุดเลียนแบบธรรมชาติ (สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2562) ขุดหนองน้า โดยดูทางไหลของน้าเข้าและออกจากพื้นที่ วาง
ตาแหน่งหนองน้าในทิศที่ให้ลมร้อนพัดผ่าน จะทาให้บ้านร่มเย็น ขุดหนองให้มีขอบคดโค้งเพื่อเพิ่ม
พื้นที่เพาะปลูก และทาตะพักให้ลดหลั่นตามระดับความสูง โดยชั้นแรกควรมีความสูงเท่ากับระดับของ
แสงแดดที่ส่องลงไปถึง ปลูกไม้น้าหรือพืชน้าเพื่อให้ปลาสามารถวางไข่ อนุบาลสัตว์น้าได้ และเป็นที่อยู่
อาศัย (โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน, 2562) ดิน : ตาแหน่งโคก คือ
ดินที่ขุดหนองน้ามาปรับเป็นโคก ควรวางในตาแหน่งทางทิศตะวันตก (สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม, 2562) วางแผนการขุดหนองน้า และการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสม โดยนาดินที่ขุด
หนองมาทาโคก ให้โคกอยู่ทางทิศตะวันตกและปลูกไม้ใหญ่ไว้บนโคก พร้อมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์
4 อย่าง เมื่อต้นไม้สูงใหญ่จะช่วยบังแดดและให้ร่มเงา (โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตาม
รอยพ่อของแผ่นดิน, 2562) ลม :การออกแบบบ้านให้มีทิศทางของช่องลมสอดรับกับลมที่พัดมาในแต่
ละฤดูกาล จะช่วยลดการใช้พลังงานในบ้าน และเพื่อให้บ้านเย็นอยู่สบาย โดยตามหลักปกติ ลมฝนจะ
พัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และลมหนาวหรือลมข้าวเบาจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้
ควรวางต าแหน่ ง อาคารบ้ า นเรื อ น ลานตากข้ า ว และลานนวดข้ า ว ไม่ ใ ห้ ข วางทิ ศ ทางลมหนาว
(โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน , 2562) การออกแบบบ้านให้มีช่อง
ลม และควรวางตาแหน่งบ้านให้ขวางทางลมหนาว ไฟ : สารวจทิศทางแสงในการวางตาแหน่ง เช่น
บ้านให้หน้าต่างบ้านรับแสงตอนเช้า การวางตาแหน่งให้เงาต้นไม้บังแดดในยามบ่าย การวางตาแหน่ง
แปลงนาให้วางในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก เป็นต้น คน : การออกแบบควรให้เหมาะสมกับ
ฐานะและกาลังของเจ้าของที่ดิน (สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2562)
การจัดการพื้นที่ของ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการจัดการพื้นที่เหมาะกับพื้นที่การเกษตร
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ เป็น
การที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สาเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ (สานัก
ประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น, 2559)
โดยมีมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก : พื้นที่สูง เป็นดินที่ได้จากการขุดหนองนาดินมาถม ลักษณะพื้นที่เนินสูงเพื่อ ปลูกที่
อยู่อาศัย ปลูกต้นไม้ พืช ผัก เลี้ยงสัตว์ (สานักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น, 2559)รวมทั้งปลูกต้นไม้
ตามแนวทางศาสตร์ พระราชา คื อ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อพอกิ น เพื่อใช้ส อยใน
ครัวเรือนหรือพอใช้ และเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือพออยู่ จากนั้นประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ช่วยสร้าง
สมดุลระบบนิเวศ เพราะใบไม้ที่ร่วงหล่นจะช่วยปกคลุมหน้าดิน ในขณะที่รากจานวนมากช่วยดูดซับ
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น้าฝน เพื่อกักเก็บน้าไว้ใต้โคกเป็นน้าใต้ ดินเพิ่มความชุ่มชื้น (โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลัง
ตามรอยพ่อของแผ่นดิน, 2562)
2. หนอง : หนองน้าหรือแหล่งน้า เป็นการบริหารจัดเก็บน้าให้พอเพียงต่อการใช้ประโยชน์
และมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องโดยการขุดคลองไส้ไก่เป็นการกระจายน้า เพิ่มความชุ่มชื่น
ลดพลังงานในการรดน้า(สานักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น , 2559) ขุดหนองรูปร่างคดโค้งอิสระ ไม่
เป็นสี่เหลี่ยม และสามารถใช้เป็นที่รองรับน้ายามน้าท่ว มหลาก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
(โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน , 2562) ในการจัดการระบบน้าจาก
หนองให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดต้องมีส่วนประกอบดังนี้
- คลองไส้ไก่ ช่วยระบายน้ารอบพื้นที่ โดยขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยว เพื่อให้น้าไหลได้
ทั่ว ถึงตลอดทั้งพื้นที่เพื่อใช้ทาการเกษตรและช่ว ยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ กับผื นดินและต้นไม้โ ดยรอบ
(โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน, 2562)
- ฝายชะลอน้า ช่วยชะลอและกักเก็บน้าจากต้นน้าไว้ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้น้าหลากลง
มาสร้างความเสียหายกับพื้นที่ลุ่มด้านล่างและช่วยกักตะกอนดินไม่ให้ลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง
หรือเขื่อน นอกจากนั้น สาหรับพื้นที่กลางน้าฝายชะลอน้ายังช่วยยกระดับน้าเพื่อเก็บไว้ในพื้นที่อีกด้วย
(โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน, 2562)
3. นา : ยกคั น นาให้ สู ง และกว้ า ง สามารถเก็ บ น้ าไว้ ใ ช้ ใ นช่ ว ง ฝนทิ้ ง ช่ ว ง (ส านั ก
ประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น , 2559) เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้าไว้ในนา ขุดร่องใก้ ลหัวคันนา เป็นที่อยู่
ของปลา ปู ปั้นหัวคันนาให้มีความกว้างมากพอที่จะปลูกต้นไม้ พืช ผัก ให้มีรากยึดเหนี่ยวคันนา และ
เพิ่มพื้นที่ทากิน (โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน, 2562)
การจัดการพื้นที่ทาเกษตรแบบองค์รวมในพื้นที่แตกต่างกันเป็น 2 แบบคือพื้นที่ลุ่มกับพื้นที่
สูง ทั้ง 2 แบบต้องมีแหล่งเก็บน้าเพื่อใช้ได้ตลอดปีที่ลักษณะคล้าย หลุมขนมครก ซึ่งต้องมีการจัดการ
แหล่งที่มีลักษณะแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ลุ่มที่ใช้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กับพื้นที่ใช้การ
“เปลี่ยนเขาหัวโล้น เป็นเขาหัวจุก” จึงต้องมีการจัดการเก็บน้าไว้ใช้อย่างมีคุณภาพ ดังนี้
1. พื้นที่ลุ่ม : โคก หนอง นา โมเดล คือ รูปธรรมของหลุมขนมครก มีองค์ประกอบในพื้นที่
ดังนี้
– โคก การนาดินที่ได้จากการขุดหนอง นามาถมเป็นโคกเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ปลูก
ผัก เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
ได้แก่ ไม้เพื่อบริโภค (พอกิน) เพื่อใช้สอยในครัวเรือน (พอใช้) และเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย (พออยู่) ป่าทั้ง
3 อย่าง ให้ประโยชน์อย่างที่ 4 คือช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ (พอร่มเย็น) ปลูกเป็นป่า 5 ระดับคือ สูง
กลาง เตี้ย เรี่ยดิน และพืชหัว ใบไม้ที่ร่วงหล่นช่วยปกคลุมหน้าดินเพิ่มความชุ่มชื้น น้าใต้ดินที่สะสมไว้
ใต้โคก เมื่อฝนตกลงมาบนโคกที่มีต้นไม้จานวนมาก น้าจะค่อยๆ ไหลซึมลงมาเก็บไว้ใต้โคก รากต้นไม้
ซึ่งต่างระดับกันจะช่วยรักษาหน้าดิน และกักเก็บน้าไว้ใต้ดินกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้าใต้ดิน ช่วยสร้าง
ความชุ่มชื้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดิน
– หนอง ขุดหนองให้ขอบมีความคดโค้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของปลา
ปรับพื้นหนองให้มีความลึกหลายระดับ ส่วนที่แสงแดดส่องถึง ปลาจะสามารถวางไข่ได้ดี
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คลองไส้ไก่ ช่วยกระจายน้ารอบพื้นที่ ขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยว เพื่อให้น้าไหล
ผ่านทั่วพื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน ส่งผลดีต่อการทาเกษตรและการปลูกพืชผล
ฝายชะลอน้า รับและชะลอน้าที่ไหลมาจากแม่น้าหรือพื้นที่ข้างเคียง ช่วยดัก
ตะกอนดินไม่ให้ไหลลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง เขื่อน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้า
ในพื้นที่
– นา ยกหั วคันนา เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้าไว้ในนา โดยให้ มีความสู งประมาณ 1
เมตร และปั้นหัวคันนาให้มีความกว้างเพื่อปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” และปลูกแฝก เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของคันนา คันนาจะใช้เป็นเครื่องมือในการปรับระดับน้าเข้านาตามความสูงของ
ต้นข้าว เกิดเป็นนาน้าลึก ใช้น้าในการควบคุมวัชพืชและแมลงตามภูมิปัญญาท้องถิ่น (Pureสืบค้น
ออนไลน์, 2559) ดังภาพที1่

ภาพที่1 แบบจาลองการจัดการพื้นที่ (ที่มา : Pureสืบค้นออนไลน์, 2559)
2. พื้นที่สูง : เปลี่ยน “เขาหัวโล้น” เป็น “เขาหัวจุก”
การจัดการน้าให้เป็นหลุมขนมครก เมื่อประยุกต์ใช้ โคกหนองนา โมเดล ให้เข้ากับภูมิสังคม
พื้นที่ภูเขาคือโคกตามธรรมชาติ จึงไม่จาเป็นต้องสร้างโคกอีก ส่วนหนองนั้นเปลี่ยนเป็นการกั้นฝายใน
พื้นที่ร่องเขาเพื่อเก็บน้าไว้ ทานาขั้นบันได โดยยกหัวคันนาสูงและกว้าง เพื่อเก็บน้าฝนที่ตกลงมาบน
ภูเขาให้ได้มากที่สุด สร้างบ่อเก็บน้าจากวัสดุในพื้นที่ไว้ด้านบน เพื่อปล่อยน้าผ่านคลองไส้ไก่ หรือที่
เรียกว่าลาเหมืองกระจายให้ทั่วพื้นที่ และปลูกแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ปลูกป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ และคืนความร่มเย็นให้ระบบนิเวศ รูปแบบนี้จะใช้พื้นที่
เพียง 10 ไร่ สามารถให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกข้าวโพดทั้งภูเขา
– โคก พื้นที่สูงในลักษณะภูเขาเป็นโคกโดยธรรมชาติ จึงเน้นการปลูก “ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ แต่เนื่องจากพื้นที่ขาดความชุ่มชื้น จึงต้องเพิ่ม
ความชุ่มชื้นให้กลับคืนมาด้วยการสูบน้าจากร่องเขามาที่บ่อเก็บน้า และกระจายผ่านลาเหมืองให้ทั่ว
พื้นที่ “เขาหัวจุก”
– หนอง เกิดจากการกักน้าไว้ในร่องเขาให้เพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยการทาฝายชะลอน้า
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บ่อเก็บน้า สร้างบ่อเก็บน้าไว้บนที่สูง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่ ทาบ่อโครงไม้ไผ่ฉาบปูน
สูบน้าจากฝายขึ้นบ่อด้วยพลังงานทดแทน เมื่อน้าเกินปริมาณกักเก็บของบ่อ ปล่อยน้าไหลลงคลองไส้
ไก่ หรือ “ลาเหมือง” ซึ่งขุดไล่ตามระดับชั้นความสูงของพื้นที่ เพื่อกระจายความชุ่มชื้น
– นา ทานาขั้นบันได ยกหัวคันนาสูงและกว้าง เพื่อกักเก็บน้าฝนที่ตกลงมาไว้ในท้อง
นา และปลูกแฝกชะลอการพังทลายของดิน ทานาน้าลึกเป็นนาอินทรีย์โดยการใช้น้าควบคุมวัชพืช
และเร่งระดับความสูงของต้นข้าว เพิ่มผลผลิต (Pureสืบค้นออนไลน์, 2559) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจาลองการจัดการพื้นที่ (ที่มา : Pureสืบค้นออนไลน์, 2559)
กรณีตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมเชิงพื้นที่ด้วย โคก หนอง นา โมเดล
เกษตรกรที่ได้ทา โคก หนอง นา โมเดลที่พื้นที่ลุ่มที่ยกมาเป็นกรณีตัวอย่าง 3 กรณี
1. บุญล้อม เต้าแก้ว ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงชุมชน สวนล้อมศรีรินทร์ ตาบลหนองโน
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรีได้ไปดูงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่วัดมงคลชัยพัฒนา ในปี พ.ศ. 2535 แล้ว
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทาให้มีรายได้มากขึ้น จากที่ทาทั้งปีเหลือเงินไม่กี่พันบาท จึง
เผยแพร่ความรู้ต่อด้วยการทาศูนย์เรียนรู้ หันมาศึกษาศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อ และได้เข้าร่วม
โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
ปรับพื้นที่ด้วยการขุดหนองน้า ทาคลองคดโค้ง ทาเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จากที่เคยทา
นา 20 ไร่ วันนี้ได้ปรับเป็น โคก หนอง นา ปลูกพืชผสมผสานแล้วทานา 4 ไร่ ก็เหลือกินเหลือใช้ ได้
เรียนรู้หลักบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชดาริจากสถานที่ต่าง ๆ จึงนามาปรับ
ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ราบลุ่ม สวนกลางน้าที่ตนอยู่แบ่งผืนดินในบ้านขุด “หนอง” ให้เป็นแหล่งเก็บน้าและ
ที่อาศัยของปลา มีผักบุ้งผักกระเฉดเป็นแหล่งอาหารของคนนาดินที่ขุดได้ปั้นเป็น “โคก” ให้สูงกว่า
ระดับน้าของปีสุดท้ายที่เคยท่วม เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผัก เมื่อดินเหลือจึงใช้เสริมคัน “นา” กักน้า
ไม่ให้นาข้าวแห้ง ยามน้าหลากยังรับน้าไว้ให้พืชผักบนโคกปลอดภัย เมื่อบุญล้อมทาสาเร็จ “โคก หนอง
นา โมเดล” จึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบแก่เพื่อนร่วมชุมชน ไม่เพียงแก้ปัญหาน้าท่วมตามฤดูกาล ยัง
แก้ไขความยากจนของเกษตรกรด้วย (โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน
, 2562)
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2. อั ญ ชลี ไชยริ น ทร์ สวนอุ ไ ร หมู่ ที่ 9 ต าบลท่ า แค อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี จบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น อาจารย์ ส อนด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ที่
มหาวิทยาลัยสยาม ประมาณ 7 ปี จุดเปลี่ยนที่ทาให้เธอหันมาสนใจด้านการเกษตร เมื่อเหตุการณ์น้า
ท่วมปี พ.ศ. 2554 ได้มีโอกาสไปอีสาน และเห็นชาวนารวมกลุ่มกันปลูกข้าวอินทรีย์ จึง มีความสนใจ
เพราะที่บ้านมีที่นาให้เขาเช่าทานาใช้สารเคมีอยู่ ประมาณ 8 ไร่ ระหว่างที่วางแผนกลับไปพัฒนาบ้าน
เกิด ก็ศึกษาหาความรู้ ด้ว ยการไปอบรม โดยในปี 2558 ได้เข้าอบรมหลั กสู ตร “ธรรมธุรกิจ ” กับ
อาจารย์ยักษ์ (ดร.วิวัฒ น์ ศัล ยกาธร) และ อาจารย์ โจน จันใด ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
อบรมการปลูกข้าวกับ อาจารย์เดชา ศิริภัทร ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี อบรม “การทา
ผลิตภัณฑ์เชิงลึก” กับ อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก โดยเธอ
มีความสนใจในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ จากนั้น จึงค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน ด้วยการปลูกผัก
สวนครัวในพื้นที่รอบ ๆ บ้าน และตัดสินใจลาออกจากการเป็นครู แล้วย้ายมาบ้านเกิดที่จั งหวัดลพบุรี
เพื่อกลับมาทาตามศาสตร์พระราชาอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้พึ่งพาตนเองได้ และทาประโยชน์ให้กับ
สังคม จึงปรับพื้นที่ทาโคก หนอง นา ทานา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทั้งพืชผักผสมผสาน
และสมุนไพร แปรรูปอาหาร ทาผลิตภัณฑ์น้ายา เช่น สบู่ แชมพู น้ายาอเนกประสงค์ จากสมุนไพรที่
ปลูกเอง ไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วเหลือแจกเพื่อนบ้าน บางส่วนแบ่งขายในตลาดชุมชนใกล้บ้าน และ
ขายผ่านสื่อออนไลน์ (โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน, 2562)

ภาพที่ 3 การจัดทาในพื้นที่ของอัญชลี ไชยรินทร์สวนอุไร (ที่มา : โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก
รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน, 2562)
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3. บุญเลี้ยง รื่นมาลัย หรือ ป้าเปี๊ยก ตัดสินใจเปลี่ยนการจัดวางผังที่ดินใหม่ ตามหลักโคก
หนอง นา โมเดล ตาบลม่วงงาม อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทาการเกษตรและขายก๋วยเตี๋ยว ยิ่งทา
กลั บ มีหนี้ สิ น พอกพูน เพราะต้องซื้อต้องจ้างทุกอย่าง จนต้องกู้ยืมเงินรายวัน ก่อให้ เกิดปัญหาใน
ครอบครัวตามมา ป้าเปี๊ยกได้เข้าร่วมกิจกรรมขุดหลุมขนมครก จึงเกิดความสนใจมาเรียนรู้จากผืนดิน
3 ไร่ ที่แห้งแล้งขาดแคลนน้าทุกฤดูแล้ง ใด้ปรับเปลี่ยนเป็น โคก หนอง นา และปลูกป่า 3 อย่าง ให้
ประโยชน์ 4 อย่าง มีหนองน้าที่ไม่แล้งอีกต่อไป จากรายได้ปีละ 2 ครั้ง จากทาการเกษตรและขาย
ก๋วยเตี๋ยว ที่เมื่อได้มาก็ไม่พอใช้หนี้ ปรับเปลี่ยนเป็นสร้างผลผลิตที่ให้ มีรายได้ โดยการปลูกผักหลาย
ชนิดและมีไข่ไก่ ให้เก็บไปขายได้ทุกวันจนใก้ลปลดหนี้ได้ ครอบครัวมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น (โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน , 2562) รูปแบบการจัดสรรพื้นที่
ใหม่จะเน้นเรื่องการเก็บน้า โดยได้ขุดสระน้าจานวน 2 สระ เป็นสระใหญ่ลึก 3 และ 4 เมตร ไล่ระดับ
กัน บริเวณด้านหน้าแปลง และสระเล็ก ลึก 1.5 เมตร บริเวณท้ายแปลง นอกจากนี้ขอบนาแต่ละ
แปลง ก็ขุดร่องน้าไว้รอบ กว้างลึกแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเก็บน้าไว้ในแปลง
นาได้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง หรือช่วงหมดฤดูทานา น้าที่ค้ างอยู่ในร่อง ก็สามารถปลูกพืชน้า เช่น ผักบุ้งนา
ซึ่งมีปริมาณมากพอที่จะแบ่งปันและเก็บไปขายได้ หรือใช้รดผักบนหัวคันนา ส่วนในช่วงแล้ง น้าในร่อง
เริ่มแห้ง ก็สามารถสูบน้าจากในบ่อใหญ่ในพื้นที่มารด พืช ผัก ได้เลยหนึ่งปีที่ผ่านไป หลังจากปรับพื้นที่
ตามหลักโคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ของป้าเปี๊ยกยังไม่เคยแห้งแล้งเลย นี่จึงเป็นการรู้จักปรับตัวและ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากโมเดลนี้จะเปลี่ยนวิธีการผลิต เปลี่ยนลักษณะพื้นที่
ทางกายภาพแล้ว ยังเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดของคนที่ทาอีกด้วย หัวคันนาใหญ่ มีผักหลากหลายชนิด เก็บ
กินเก็บขายได้ตลอด แบ่งพื้นที่นาออกเป็นแปลงเล็กๆ ด้วยคันนาขนาด 1 เมตรครึ่งถึง 2 เมตร ปรับ
ตามขนาดของพื้นที่ คันนานี้นอกจากจะช่วยเก็บน้าในหน้าฝนแล้ว พื้นที่บนคันนายังสามารถปลูก
พืชผักสวนครัว ไม้ผล ส่วนพื้นที่ที่ยกสูงเป็นโคก ก็ปลูกไม้ยืนต้นต่างๆ ได้อีกด้ว ยผลผลิตจากบนหัวคัน
นานี้ หากตั้งใจเดินเก็บ จะมีปริมาณและมูลค่ามากกว่าการทานาใน 1 ฤดูกาลที่ป้าเปี๊ยกทาจนเรียกได้
ว่า นาข้าวเป็นส่วนเสริมของแปลงนี้เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาผลผลิตข้าวก็ได้น้อย 3 ไร่ บางครั้งได้เพียง
20 ถัง ซึ่งไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องลงทุนไป ทั้งค่า ปุ๋ย ค่าสารเคมี รวมถึงค่าสูบน้าอีก และการปลูกผักบนหัว
คันนานี้ ก็ยังง่ายในการจัดการ เพราะไม่ต้องยกแปลงปลูกให้เสียเวลา แต่เน้นปลูกแบบผสมผสานและ
มีความหลากหลาย เดินเก็บครั้งหนึ่งขายได้ถึง 500 บาทเลยทีเดียว แบ่งนาผืนใหญ่เป็นแปลงย่อย
จัดการง่าย ดูแลสะดวกจากแปลงนาใหญ่ขนาด 3 ไร่ของป้าเปี๊ยก ถูกแบ่งออกเป็น 6 แปลงย่อย รวม
เนื้อนาทั้งหมดประมาณ 1 ไร่เศษ เป็นร่องน้ารอบแปลงนาแต่ละแปลงและบ่อน้าอีก 2 บ่อ รวมแล้ว
ประมาณ 3 งาน เป็นพื้นที่ปลูกผักอีกประมาณ 3 งาน ที่เหลือเป็นโคกปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง และจากการลดพื้นที่นาลง เพื่อสร้างพื้นที่เก็บน้าให้มากขึ้น ทาให้ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ปลูกข้าว
เพียงไร่เดียว แต่ได้ผลผลิต 10 กระสอบ ต่างจากเดิมที่ทามากแต่ได้แค่ไม่กี่ถัง (สานักพิมพ์วารสาร
เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2558)
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แผนผังพื้นที่ 3 ไร่ ของบุญเลีย้ ง รืน่ มาลัย

ภาพที่ 4 การจัดทาในพื้นที่ บุญเลี้ยง รื่นมาลัย (ที่มา : สานักพิมพ์วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ,
2558)
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินการจัดการพื้นที่โคก หนอง นา ของกรณีตัวอย่าง
ตัวแบบ
ขนาด/
แนวคิดหลัก
ไร่
1.บุญล้อม เต้าแก้ว

4

2.อัญชลี ไชยรินทร์

8

3.บุญเลี้ยง รื่นมาลัย

3

-ศึกษาศาสตร์
พระราชา
- ทฤษฎีใหม่
- ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
- ท าเกษตรอิ น ทรี ย์
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ชีวภาพ

ผล

-เพิ่มพื้นที่สี เขียวและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
-สมดุ ล ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มแบบ
องค์รวม
-มีแหล่งเก็บน้าและป้องกันน้าท่วม
-เกษตรกรมีปัจจัยเป็นอาหารปลอดภัย
และมีรายได้ตลอดปี

สรุป
จากการที่วิเคราะห์การจัดการสิ่ง การจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมเชิงพื้นที่ด้วยโคก หนอง
นา โมเดลเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคให้เข้ากับภูมิสังคม เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมมีดุลย
ภาพทางสิ่งแวดล้อม ดินที่มาจาการปลูกต้นไม้ ตามแบบปลูกป่า3 อย่างได้ประโยชน์4 อย่าง น้าที่เป็น
แหล่งน้าที่สามารถเก็บใช้ได้ตลอดทั้งปีเหมาะสมกับการทาการเพาะปลูก ลม การทาโคกหนองนา
โมเดลที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ที่เข้ากับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เหมาะสมกันในแต่ละ
พื้นที่ ทาให้ลักษณะทิศทางของลมพัดถ่ายเทได้สะดวก จากากรที่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ทาให้เกิดความ
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หลากหลายทางพืช และสัตว์ ที่มีคนเข้ามาช่วยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และผลผลิตที่
เหลือกิน เหลือใช้ในครัวเรือนจากการบริโภค อุปโภคนั้นสามารถนาออกจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้ใน
ครัวเรือนได้อีกด้วยดังภาพที่ 5 การจัดการสิ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมเชิงพื้นที่ด้วยโคก หนอง
นา โมเดลสอดคล้องกับ ผลงานวิจั ยเรื่องรูปแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อสิ่ งแวดล้ อมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ ยอด สะตะ สาเร็จการศึกษา ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) พ.ศ.2561 ที่มีผล
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการยึดแนวคิดให้คนในชุมชนเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้หลักความ
ร่ ว มมื อ เชิ ง พหุ ภ าคี ใช้ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (ยอด สะตะ, 2561) สอดคล้ อ งเข้ า กั บ ปรั ช ญา
สิ่ งแวดล้ อม ปรั ช ญาที่ มีมุมมองว่าระบบนิเวศเป็นศู นย์กลาง (Eco-centric Philosophy)หรือ ให้
ธรรมชาติเป็นหลัก มนุษย์กับสรรพสิ่งเป็นสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันในประชาคมธรรมชาติ ระบบนิเวศ
มีส่วนประกอบที่อยู่ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น หากส่วนหนึ่งถูกทาลายก็จะถูกทาลายทั้งระบบ แต่ละ
ส่วนประกอบย่อมมีศูนย์กลางมีความสาคัญในตนเอง มนุษย์ไม่มีสิทธิไปทาลายธรรรมชาติ มนุษย์ควร
ปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพ ธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง สรรพสิ่งในธรรมชาติมีความเสมอกัน
สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมาก(Strong
Sustainable Development) โดยให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจน้อยลงหรือเป็นกลุ่ มสายกลาง ให้
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ธรรมชาติและระบบนิเวศคงความสมดุลทางเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมต้องพัฒนา
ควบคู่กันไป และเข้ากับปรัชญาสิ่งแวดล้อมที่ใช้ปฏิบัติการ ปรัชญาเชิงป้องกัน เป็นปรัชญาแนวใหม่ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยยึดหลักการลดการบริโภคทรัพยากร ลดใช้สารพิษ ลดการปล่อย
น้าเสียจากครัวเรือน ลดการใช้วัตถุดิบและพลังงาน ลดการผลิตของเสีย เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562)
โลกร้อน
-อุณหภูมิสูงขึ้น
-ฤดูการแปรปรวน

-ทฤษฎีใหม่
-เศรษฐกิจพอเพียง
-เกษตรผสมผสาน

โคก หนอง นา โมเดล
การจัดการสิ่งแวดล้อม
องค์รวม/ดุลยภาพ

ดิน

วิธีเกษตรกรรม
-เกษตรหารค้า
-เกษตรเชิงเดี่ยว
-เกษตรเคมี

คน

น้า
ลม / อากาศ
ความหลากหลายพืช
และสัตว์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
SDGs
BCG Model

คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5 สรุปการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมเชิงพื้นที่ด้วยโคก หนอง นา โมเดล
ข้อเสนอจากบทความนี้ จากปรากฏการณ์ทางภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความ
แปรปรวนทางสภาพอากาศ ฤดู กาลและภัย พิ บั ติที่ มีค วามรุ นแรงมากขึ้ น เช่ น ภัย แล้ ง น้ าท่ ว ม
แผ่นดินไหว และความขาดแคลนทางด้านความมั่งคงของอาหารที่มีเพิ่มมากขึ้น การจัดการพื้นที่นา
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ใหม่โดยใช้ โคก หนอง นา โมเดลส่งผลให้แก้ไขปัญหาโลกร้อนได้ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทาให้อากาศ
มี อ อกซิ เ จนเพิ่ ม ขึ้ น คนและชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งได้ สู ดอากาศบริ สุ ท ธิ์ แ ละลดปริ ม าณกาซ์
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งเป็ นต้นเหตุส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงขึ้น เป็นการช่วยลด
การขาดแคลนน้า เพิ่ม อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จนเกิดดุลยภาพ
ทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือนให้สามารถผลิตอาหารและปัจจัยจาเป็นในการดาเนินชีวิต
ได้อย่ างปลอดภัย และจ าหน่ายเป็นรายได้ตลอดปีช่วยผู้บริโภคให้ได้อาหารที่ปลอดสารพิษ และมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น จากาการแปรรูปผลผลิตที่เหลือใช้ ส่งผลให้ สังคมที่มีวิถีชีวตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ห่างไกลจะโรคร้ายที่มาจากการทาเกษตรเคมี ยาฆ่าแมลง .ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามหลัก
BCG MODEL เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ทั้งมิติ
เศรษฐกิจทางชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) ปัจจุบันเกษตรกรไทยที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรรวม 7,942,582
ครัวเรือนในปี พ.ศ.2559 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) หากได้ขยายผลสู่การเปลี่ ยนพื้นที่ให้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมแบบองค์รวมตามหลักการ โคก หนอง นา โมเดล เพียงแค่ร้อยละ 1 ของครัวเรือน
เกษตรทั้งหมดน่าจะส่งผลสู่การที่พัฒนาอย่างยั่งยืน จากระดับครัวเรือน สู่ระดับประเทศได้ จึงควรได้
ทาวิจัยขยายผลของการพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างเป็นระบบโดยการสนับสนุนของ
รั ฐ บาลและเอกชนที่ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ ผลของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทางสิ่ ง แวดล้ อ มและส่ ง ต่ อ
สังคมไทยที่มีความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
สิ่ งแวดล้ อ มชุ ม ชนเกิ ด ปั ญ หาทั้ งการสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละเกิ ด มลพิ ษ ทุ ก ด้ า น
หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับพื้นที่ ได้พยายามแก้ไขแต่ปัญหายังรุนแรงเพิ่มขึ้น บทความนี้จึงมุ่งเสนอ
แนวทางวางแผนแนวใหม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน จึงหาวิธีการวางแผนแนวใหม่อย่างเป็นระบบ ในการการสร้างความ
ร่วมมือเชิงพหุภาคีระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบายจนถึงระดับชุมชน กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ได้เริ่มโครงการ Started the project in 2013 เมื่อ
พ.ศ.2556 ร่วมงานกับ กระทรวงมหาดไทย โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดาเนินการ ให้
ตัวแทนกระทรวงต่างๆในระดับจังหวัดสนับสนุน มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมวิเคราะห์และตัดสินใจ จัดวาง
ระบบการวางแผนใหม่โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ทบทวนความชัดเจนของแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเดิม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)
แล้วร่วมกันปรับแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกมิติและตรงประเด็น จัดลาดับความสาคัญ
ตามความรุนแรงของปัญหา กาหนดเป้าหมายร่วมคือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง มั่ง
คั่ง ทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานรากของทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์และปลอด
จากมลพิษ จัดทาแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนาร่องและวางแผนขยายผลให้ทุกชุมชนในจังหวัด
เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใน 20 ปี จัดให้มีแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว แต่ต้องปรับ
แผนทุกรอบปีให้ตรงตามสภาพจริงและปฏิบัติได้โดยใช้พลังร่วมของคนในชุมชน และที่สอดคล้องกับ
หลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งและหลั กปรัชญาสิ่ งแวดล้ อมที่ยึด ระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง (Ecocentric Philosophy) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมเต็มพื้นที่ต่อไป
คาสาคัญ : แผนพัฒนา เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรปกครองท้องถิ่น
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ABSTRACT
Community environment problems that including loss of balance of natural
resources and pollution in all dimensions. Responsible agencies at the local level are
urgently looking to solve the problem but the problem is still more severe. This
article therefore suggests a new planning guidelines for community environmental
development in the care of the local government organization, to be a sustainable
green city. Therefore finding a new method of planning systematically in creating
multilateral cooperation among environmental related organizations from the policy
level to community level by the Department of Environmental Quality Promotion as
the main organization. Started the project in 2013. Working with the Ministry of
Interior. By allowing local administrative organizations to participate. To encourage
the representatives of various ministries at the provincial level to support and
community representatives participating in the analysis and decision making. A new
planning system. Beginning with an analysis of the clarity of the original
environmental development plan of the sub district administrative organizations and
municipalities that voluntarily participate in the Green City environment program and
jointly adjust the environmental solution plan to cover all dimensions and to the
point. Prioritize according to the severity of the problem. Set a common goal:
environmental sustainability and social and economic prosperity of the community
on the foundation of natural resources that are abundant and free from pollution.
Formulate an environmental development plan in the pilot community and make a
plan to expand all communities in the province to be a sustainable environmental
city with in 20 years provide a short-term plan medium and long term. The plan
must adjust every year to be in accordance with the actual situation and can be
implemented using the collective power of the community. Communities and in
accordance with the sufficiency economy philosophy and the eco-centric
philosophy. So that Thailand will continue to be an environment city
Keywords: Development plan, Sustainable environmental city, Local government
organization
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บทนา
ความเป็นมา
ในอดีตการดารงชีพของมนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
แบบค่ อยเป็ น ค่ อยไปไม่ รุ น แรง ธรรมชาติ จึงสามารถปรับ ดุ ล ยภาพด้ ว ยกลไกควบคุ ม ตนเองตาม
ธรรมชาติได้ ตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกนามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองเกินความจาเป็น สิ่งแวดล้อมถูกทาลาย
ลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนกลไกธรรมชาติเองไม่สามารถปรับได้ทัน สมดุลธรรมชาติจึงเสียไป (ศศิ
นา ภารา 2550) ถ้ า ไม่ จ ากั ดปริ ม าณและจัดการเรื่องมลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อ มอย่างถู กต้ องและจริงจั ง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะสะสมตัวและแผ่ขยายทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวเนื่องต่างๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย (กิตติ ภูมิมีประดิษฐ์ 2555)
ขณะที่สิ่งแวดล้อมกับ มนุษย์มีความสัมพันธ์กัน แบบซิมไบโอซิส (Symbiosis) โดยมนุษย์ต้องพึ่งพา
สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมต้องพึ่งมนุษย์ จึงต้องจัดการสิ่งแวดล้ อมให้ อยู่ในสถานภาพที่ มีสมดุล
ธรรมชาติตลอดไป (สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2550) โดยการสร้างจิตสานึก ในการใช้ประโยชน์ และ
อนุรักษ์ธรรมชาติให้บังเกิดผลดี เพื่อ ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับตามธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนตลอดไป (สวัสดิ์
โนนสูง 2546)
ในช่ว งที่ ผ่ านมา การเพิ่ ม ขึ้น ของประชากรและการพั ฒ นาประเทศไทย ก่ อให้ เกิ ด การ
ขยายตัว ของชุมชน แหล่ งอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ ง การค้า การบริการ ความต้องการใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว แต่ ก ารดู แ ลจั ด การที่ ไ ม่ เ หมาะสม ปริ ม าณ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จากัดจึงลดลง เป็นสาเหตุของความขัดแย้งแย่งชิงการใช้ประโยชน์ อีกทั้งยัง
ก่อให้ เกิดภัยธรรมชาติตามมา เช่น เกือบ 50 ปี พื้นที่ป่าไม้ ลดลง ร้อยละ 22.5 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้ง
ประเทศ (พ.ศ. 2504-2562) พ.ศ. 2504 มีพื้นที่ป่าไม้ 171,017,812.5 ไร่ หรือร้อยละ 53.3 ) ใน
พ.ศ. 2561 เหลือพื้นที่ป่าไม้ 102,488,302.20 ไร่ หรือร้อยละ 31.96 ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้,
2561) มีผลให้เกิดภาวะแห้งแล้ง น้าท่วม ดินเสื่อมและเกิดการแย่งที่ทามาหากิน การแย่งน้ากิน น้าใช้
การขยายตัว ของแหล่ งชุ มชนที่ ขาดการวางแผนที่ ดี จนเกิด ชุมชนแออัดเสื่ อ มโทรม ขยะล้ น เมือ ง
อากาศเป็นพิษ น้าเน่าเหม็น และยังเป็นสาเหตุของอาชญากรรมและปัญหาสังคมด้วย (โสภารัตน์ จารุ
สมบั ติ , 2551) และการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมและการแผ่ ข ยายของระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม
อุตสาหกรรมในรอบ 150 ปีทาให้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดองค์กรให้สามารถผลิตสินค้าและ
บริการไปขายได้จานวนมากขึ้น วิถีชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศ จึงเปลี่ยนจากการทาการเกษตรและ
หัตถกรรมขนาดเล็กแบบพึ่งธรรมชาติ เพื่อการใช้สอยเลี้ยงตนเองเป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่ และ
อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักร พลังงาน สารเคมี พึ่งทุน พึ่งตลาดผลิตอย่างขนานใหญ่เพื่อ
ขายทั้งในประเทศและส่งออก ทาให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเกิดความเสียหายตามมา (วิทยากร เชียงกูล,
2556) จึงต้องจัดการมลพิษด้วยค่าใช้จ่ายสูง การป้องกันมลพิษเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก มีการทิ้งสารเคมี
อั น ตรายบางชนิ ด ที่ ไม่ ไม่ ย่ อ ยสลายและสะสมในสิ่ ง แวดล้ อ ม ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาวและเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก (กรีนพีซ , 2554) ชุมชนท้องถิ่นในเขตเมืองและใน
ย่านอุตสาหกรรมจึงได้รับผลกระทบมาก การปรับตัวของชุมชนมาเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มี
หน้ าที่ ต้องรั บ ผิ ดชอบชุมชนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น มี
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บทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาแนกออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การ
ดาเนินการ การส่งเสริม การประสาน และการสนับสนุน ดังนี้ (กระทรวงมหาดไทย, 2542)
1. การดาเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดหาหรือจัดให้มีการบารุงรักษาให้คง
สภาพที่ดีตลอดไป กาจัดให้หมดไป บาบัดฟื้นฟู ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ควบคุมการใช้ประโยชน์ให้
เป็นไปตามที่กาหนด ศึกษาวิจัยให้ได้วิธีการหรือองค์ความรู้ เฝ้าระวังให้ทราบเหตุหรือแหล่งเกิดเหตุ
การติดตามและตรวจสอบโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทดาเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้
กรอบแนวทางตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
2) เทศบาลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ต้ อ งคุ้ ม ครอง ฟื้ น ฟู และบ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติ
การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า และการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยกรณี การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อนุรักษ์ตาม
กฎหมาย ซึ่งหมายถึงเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1
และ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประสานให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบเป็น
ผู้ดาเนินการ
3) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพื้นที่
อาทิ การก าจั ด ขยะมู ล ฝอยสิ่ ง ปฏิ กู ล และน้ าเสี ย กรณี ก ารคุ้ ม ครอง ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การป้ องกัน และแก้ไขภาวะมลพิ ษ ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมดาเนินการ หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ เช่น การจัดตั้งและดุแลระบบบาบัดน้าเสียรวม การกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม เป็นต้น
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ต้องบารุงศิลปะ จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5) เทศบาลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ต้ อ งติ ด ตาม ตรวจสอบ และเฝ้ า ระวั ง
สิ่งแวดล้อม
6) องค์การบริห ารส่ วนจังหวัด ต้องจัดทาระบบข้อมูล เพื่อการวางแผน และเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด
7) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดทาและปรับปรุงผังเมือง ภายในปี พ.ศ. 2547 ใน
การจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องมีการวางและปรับปรุง
ผังเมืองรวม ภายในปี พ.ศ. 2553
8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ต้องดาเนินงานจัดทาโครงการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอเข้าสู่ระบบแผน ปฏิบัติการ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ สามารถจัดจ้างและซื้อบริการจากหน่วยงาน
อื่นๆ จากภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ แล้วแต่กรณี

264

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ยั ง มี บ ทบาทในการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า งและ
บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือมีการเกี่ยวเนื่องกับหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือในลักษณะที่เป็ นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ และที่ดาเนินโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
2. การส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการให้หรือเพิ่มเติมในด้านความรู้ความ
เข้ าใจ จิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก การมี ส่ ว นร่ว ม และความพร้ อ มเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีบทบาทเป็ นผู้ส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2) ส่ งเสริม ความรู้ค วามเข้ าใจเรื่อ งสิ่ งแวดล้ อ มแก่ ป ระชาชนในท้ องถิ่ น และบุ ค คลใน
องค์กร
3) ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะด้ า นการท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย
3. การประสาน การสื่ อสารหรือการดาเนิน การใดๆ ให้ เกิดความร่ว มมื อ หรือเกิด การ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน อื่น รวมทั้งให้เกิดบูรณาการใน
การบริหารจัดการในพื้นที่ เพื่อลดความซ้าซ้อน สนับสนุนงานซึ่งกันและกัน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพในการดาเนิ น งานโดยที่ การประสานส่วนใหญ่ เป็ นบทบาทของ องค์การบริห ารส่ว น
จังหวัด (อบจ.) ซึ่งต้องประสานในด้านต่างๆ ดังนี้
1) อบจ. มีบทบาทประสานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ จัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เพื่อไปจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
2) อบจ. มีบทบาทประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถิ่นอื่น ตลอดจนประสานการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3) อบจ. มีบทบาทประสาน อบจ. ในเขตจังหวัดอื่น กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัด
4. การสนั บ สนุ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้อ งให้ ห รือ ให้ ใช้ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ
เครื่องจักรกล แรงงาน ข้อมูล และงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ส่วนใหญ่เป็น
บทบาทของอบจ. ซึ่งมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฉพาะในกรณีที่อยู่
ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องดาเนินการเอง แต่ไม่สามารถดาเนินการเองได้
เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะ
ดาเนิ น การได้ดีกว่า และผลของการให้ การสนับ สนุนนั้น จะเป็น ประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามอานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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2) สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกรณีเร่งด่วน และ
จาเป็น เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม หากไม่ดาเนินการจะก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประชาชน
3) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของ
การส่งเสริมความสามารถดาเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้
สิ่งของหรือการดาเนินการแทน
ดั งนั้ น องค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น แ ต่ ล ะรู ป แบ บ มี บ ท บ าท ใน ก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) เท ศบ าล แล ะองค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ล (อบ ต .)ต้ อ งด าเนิ น การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตท้องถิ่นของตนเองประสานและร่วมดาเนินการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตท้องถิ่น และกรณี
การจัดการซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในกรณีที่
เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นในเขต จังหวัด หรือเป็นกรณีคาบเกี่ยวระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดร่วมดาเนินการกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัดอื่นๆ ในกรณี
คาบเกี่ยวประสานการดาเนิน งานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสนับสนุน
งบประมาณและอื่นๆ เพื่อการดาเนินการของส่ วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ โดยใน พ.ศ.
2542 กรมส่งเสริมการปกครองส่ว นท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจ ให้ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม โดยเปลี่ยนจาก
การเป็นผู้ดาเนินการเองในเรื่องต่างๆ รวมทั้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มา
เป็ นผู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมดาเนินการและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง
นอกจากนี้ยังต้องมีบทบาทการเป็นผู้ประสานเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันทาง วิชาการ องค์กร
พัฒ นาเอกชน และหน่ วยงานราชการต่าง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การให้ มี บริ ก ารสาธารณะร่ ว มกั น เช่ น การก าจั ด ขยะ การบ ารุ ง รั ก ษา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามอานาจและหน้าที่ (ทนงศักดิ์
จันทร์ทอง,2558)
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development) จากรายงานใน Our Common
Future ปี 1987 ได้สรุปว่า หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยไม่
ทาให้คนรุ่นอนาคตต้องลดขีดความสามารถตอบสนองความต้องการของเขาลงไป โดยต้องสร้างความ
ยั่งยืนระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมหรือระหว่างทุนทางทรัพยากรกับทุนทางการผลิตโดยใช้โลก
ทัศน์ทางมิติด้านจริยธรรมและมิติทางเศรษฐกิจ จึงต้องจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิ
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ในสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์
รวม ทั้งมิติธรรมชาติ นิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนาไปสู่พฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ คือ
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างแยกกันไม่ได้ ตามหลักปรัชญาพื้นฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนที่ยึดระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง (Eco-centric Philosophy) (สุวารีย์ ศรีปูณะ,
2562) ในขั้น ต้น หากสามารถพัฒ นาคนได้สาเร็จ ก็จะนาไปสู่ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่ งแวดล้ อ มที่ ยั่ งยื น ได้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จึ งควรปรับ ตั ว สู่ ก ารเป็ น องค์ก รสี เขีย วเพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี ก ารด าเนิ น งานบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนการจัดการเชิงธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้/ลดปัจจัยการผลิต
เช่น น้าหรือพลังงานในการผลิต ตลอดจนการปล่อยของเสียลดลง หรือการทาให้สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
ดี ขึ้ น (พิ พั ฒ น์ วี ร ะถาวร, 2555)โดยยึ ด จริย ธรรมในการบริ ห ารจั ด การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สภาพแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 ที่เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานสากล
(Environmental Management system) ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2539 มาใช้ป้องกันมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมการผลิตและการบริการ โดยจัดระบบในการควบคุม ปรับปรุง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาทรัพยากร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ การวิจัยและ
พัฒนาการผลิตการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนาไปใช้งาน การนากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการ
ทั้งการทาลาย (เนตร์พัณณา ยาวิราช,2551) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับโลก ระดับประเทศ จนถึง
ระดับชุมชนตามแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ใน พ.ศ. 2535 ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทของโลกว่า
ด้วยการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ที่องค์การสหประชาชาติได้ส่งต่อแนวคิดแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้ง
ประเทศไทย นาสู่การปฏิบัติโดยลาดับและในการประชุม Rio+20 ในปีประมาณ 2555 ได้เน้นย้าให้
ประเทศสมาชิก สานต่อและนาประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นธงนา
ทางในการพัฒนาประเทศ การสร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกแก่ประชาชน โดยการส่งเสริม
บทบาทภาคี ทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่
สังคมสี เขียวที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้น คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (กรมส่ งเสริมคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2563)
นอกจากนี้ แนวคิดจัดการเกษตรกรรมเชิงนิเวศ (Ecological agriculture management)
เป็ น อี ก แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยที่ ก ารท าเกษตรนิ เวศ เป็ น การท า
เกษตรกรรมที่ ม าจากสหภาพยุ โ รป ภายใต้ ข อบเขตของกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ออกฉลาก
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานของสหภาพยุโรป เพื่อการรับรู้ของผู้บริโภค โดยเป็นการทาการเกษตรที่
สร้างสมดุลของชีวิตธรรมชาติที่เสื่อมโทรมอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ผิด โดยมีการจัดการปัจจัย
มนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้งอากาศ ดิน น้าและปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่มีการจัดการวางแผนและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่ว มกัน กิ จกรรมการเกษตรเชิงนิเวศส่ ว นใหญ่ จึงยึดหลั กการไม่ให้ มีส ารเคมี
ตกค้าง หลี กเลี่ ยงการใช้ปุ๋ ยเคมีและสารกาจัดศั ตรูพืช โดยใช้วิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เลือกใช้เทคนิคการผลิตที่ปกป้องการพังทลายของดิน การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ป้องกัน
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาปริมาณและคุณภาพน้า เป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องโลกซึ่งเป็น
พื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รูปแบบของการทาเกษตรเชิงนิเวศซึ่งเป็นการทา
เกษตรที่มุ่งรักษาความสมดุลขององค์ประกอบทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในแปลง
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เกษตรกรรม ซึ่งทาได้หลายรูปแบบ เช่น การทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร เกษตร
ผสมผสาน เป็ น ต้น สาหรับ ประเทศไทยได้ทาระบบเกษตรเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ พ.ศ.
2539 และ พ.ศ. 2545 ได้ออกกฎหมายฉบับแรกเพื่อเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับหลั กการจัดการเกษตร
อินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน เป็ นต้น ( Ecomark, 2563) การทาเกษตรอินทรีย์ย่อมเป็นที่มาของการสร้าง
ความปลอดภัยและมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชน เป็นการสร้างสังคมแห่งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย
การรักษาความมั่นคงทางอาหารบนฐานการยกย่องคุณค่าอาหารพื้นเมืองและทรัพยากรในท้องถิ่น
(Suwaree Sripoona, et al, 2020)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งยึดหลักการพัฒนา
แบบบู ร ณาการที่ เป็ น องค์ ร วม ใช้ ค นเป็ น กลไกหลั ก ในการพั ฒ นา และน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็นหลักคิดในการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองนาร่องให้เป็นเมืองหลัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด (1 จังหวัด 1 เมืองน่าอยู่) ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างทั่วถึง
ครอบคลุม 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันมีภาคีต่างๆ เข้ าร่วมดาเนิน
โครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว (LA 21) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต. อบจ.) ที่ต้องให้ ความร่วมมือ รวมทั้ง พหุ ภ าคีร่ว มกัน
ดาเนินงาน ได้แก่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สานัก งานสิ่งแวดล้อมภาค
สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รภาคเอกชน ฯลฯ รวมพื้ น ที่ ด าเนิ น งาน เพื่ อ ร่ว มมื อ กั น ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น การลดมลพิษและของเสีย คัดแยกขยะจากครัวเรือนและ
ชุมชน สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การอนุรักษ์ป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และส่งเสริม
การด าเนิ นชี วิ ต ป ระจ าวั น แบบ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ร่ ว มกั น บ ริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของพหุภาคีทุก
ภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินงานเสริมสร้างและยกระดับการมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการดาเนินงานตั้งแต่ ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมถอดบทเรียนและติดตามประเมินผล ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงความร่วมมือกั นเป็นเครือข่ายส่งเสริม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Local Agenda ; 21 & Green City ; GC) และมีพหุภาคีร่วมดาเนินงานทั้ง
ในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีพลังร่วม
ขับเคลื่อนสู่สั งคมสีเขียวและเมืองสิ่งแวดล้ อมยั่งยืน (Green City) อย่างเป็นรูปธรรม(กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2563)
การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ในพื้นที่นาร่อง อบต.ดาวเรือง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในประเทศไทยปัจจุบัน มีจานวน 7,852 แห่ ง ประกอบด้วย
เทศบาล จานวน2,450 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 76 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล
จ านวน 5,324 แห่ ง (กรมการปกครอง, 2563) จากเป้ าหมายที่มุ่ งการพั ฒ นาเมือ งศูน ย์ก ลางของ
จั งหวัดโดยมี เป้ าหมาย 1 จั งหวัด 1 เมื องน่ าอยู่ ให้ บ รรลุ เป้าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน อย่างทั่ วถึ ง
ครอบคลุม 76 จังหวัด กลไกของการขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green
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City) โดยการทาแผนพัฒ นาสิ่งแวดล้อมชุมชนในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น
เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีการวางแผนแนวใหม่อย่างเป็นระบบ ในการการสร้างความร่วมมือ
เชิงพหุภาคีระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบายจนถึงระดับชุมชน โดยมีกรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง เป็ น เจ้ า ภ าพหลั ก เมื่ อ พ.ศ.2556 โดยความร่ ว มมื อ ของ
กระทรวงมหาดไทย การดาเนินโครงการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้เริ่มให้จังหวัดต่างๆสมัครใจอาสา
เป็นจังหวัดนาร่องในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ใน พ.ศ.2561 กาหนดให้สานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคทั้งหมด 12 ภาค ต้องมีจังหวัดนาร่องอย่างน้อยภาคละ 1 จังหวัด โดยให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรงบประมาณ และขับเคลื่อนกิจกรรม
ในพื้นที่ด้วยตนเอง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานวิชาการที่แปลงนโยบายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ สนับสนุนวิชาการและงบประมาณสร้างความเข้มแข็งให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครือข่ายและพหุภาคีทุกภาคส่วนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งได้พัฒนากลไก
และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและส่งต่อแนวคิดให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูป ธรรม เพื่อให้ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตประจาวันและ
พฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับสู่การเป็นชุมชนท้ องถิ่นน่า
อยู่และเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ เป็ น เมืองที่ มีการพัฒ นาที่มี ความสมดุล ทั้งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม (กรมส่ งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2563)
การเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาเมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น (Green City)ในเขตส านั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาค7 ซึ่งดูแลบริหารงานสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางในพื้นที่ลุ่มน้าป่าสัก ลุ่มน้า
นครนายกและลุ่มน้าปราจีนบุรี จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก
และจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการนาร่อง ใน พ.ศ. 2561 คือจังหวัดสระบุรี
ซึ่งมีจานวน 13 อาเภอ ทางจังหวัดได้กาหนดให้ทุกอาเภอให้มี อปท.นาร่อง อาเภอละ 1 อปท. ในเขต
อาเภอเมื องสระบุ รี อปท.ที่ ส มั ครใจน าร่องในโครงการนี้ คือ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลดาวเรือ ง
อาเภอเมืองสระบุ รี ได้เลือกดาเนิ น การโดยมุ่งเน้นในด้านการบริห ารจัดการเกษตรกรรมเชิงนิเวศ
(Ecological agriculture management)เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ยึดอาชีพหลัก
ในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้เพื่อมุ่งการลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต และการบาบัดของ
เสียก่อนปล่อยคืนสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนามาประยุกต์ใช้ในการลดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไปในเวลาเดียวกัน
การพั ฒ นาพื้ น ที่ อบต.ดาวเรือ ง สู่ ก ารเป็ น เมื อ งสิ่ งแวดล้ อ มยั่ งยื น (Green City) เพื่ อ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน ได้วางแผนดาเนินการระยะยาว เป็นแผนพัฒนา 20 ปี จัดทาแผนพัฒนาระยะ
กลาง 10 ปี และแผนระยะสั้น 4 ปี โดยให้มีการปรับปรุงและติดตามประเมินผลแผนทุกๆ 1 ปี ผล
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT analysis โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน
ในพื้ น ที่ อบต.ดาวเรื อ ง เพื่ อสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเมื อ งสิ่ งแวดล้ อ มยั่ งยื น ได้ ส รุป เป็ น การก าหนด
วิสัยทัศน์ ว่า“มุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อย่างสมดุล มั่งคั่ง
และยั่งยืน” โดยชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันทั้งหมด 7 แผน ดังนี้
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1. แผนการบริห ารจัดการองค์กรสี เขียว (Green Office) ในแผนมีแผนย่อย ได้แก่ การ
กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร กฎหมาย
และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง การกาหนดอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
2. แผนการดาเนินงาน Green Office มีแผนย่อย ได้แก่ การสื่อสารและกระบวนการสร้าง
จิตสานึ ก การจัดประชุมและนิทรรศการ ความสะอาดและความเป็นระเบียบ การขนส่งและการ
เดินทาง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
3. แผนการใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากร มี แ ผนย่ อ ย ได้ แ ก่ การใช้ พ ลั ง งาน การใช้ น้ า
ทรัพยากรอื่นๆ
4. แผนการจัดการของเสีย มีแผนย่อย ได้ แก่ การจัดการของเสียในสานักงาน การจัดการ
น้าเสียในสานักงาน
5. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน มีแผนย่อย ได้แก่ อากาศ
ในสานักงาน แสงในสานักงาน เสียงในสานักงาน ความน่าอยู่
6. แผนการจัดซื้อและจัดจ้าง มีแผนย่อยได้แก่ การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. แผนการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีแผนย่อย ได้แก่ แผน
ประเมินโครงการและกิจกรรม แผนประเมินการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังสรุปแผนในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรณีตัวอย่างแผนพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ของ องค์การบริหารส่วนตาบลดาวเรือง
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แผนพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม
แผนย่อย
ยั่งยืน (Green City)
1. แผนการบริหารจัดการองค์กร 1.1 การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
สีเขียว (Green Office)
1.2 การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
1.3 กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
1.4 การกาหนดอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1.5 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
2. แผนการดาเนินงาน Green 2.1 การสื่ อ สารและกระบวนการสร้ า งจิ ต ส านึ ก การจั ด
Office
ประชุมและนิทรรศการ
2.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
2.3 การขนส่งและการเดินทาง
2.4 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
3. แผนการใช้พลังงานและ
3.1 การใช้พลังงาน
ทรัพยากร
3.2 การใช้น้า
3.3 ทรัพยากรอื่นๆ
4. แผนการจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสียในสานักงาน
4.2 การจัดการน้าเสียในสานักงาน
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แผนพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน (Green City)
5. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสานักงาน

แผนย่อย

5.1 อากาศในสานักงาน
5.2 แสงในสานักงาน
5.3 เสียงในสานักงาน
5.4 ความน่าอยู่
6. แผนการจั ด ซื้ อ และ 6.1 การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จัดจ้าง
6.2 การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. แผน การป ระเมิ น 7.1 แผนประเมินโครงการและกิจกรรม
ประสิ ทธิภ าพและการปรับ ปรุ ง 7.2 แผนประเมินการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่อง
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี, 2563
แผนนี้จะดาเนินการได้สาเร็จ ต้องมีการระดมปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนา โดยมีปัจจัย
หลักสาคัญ 4ปัจจัย ที่ต้องนามาใช้ในการบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้
1. โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ขององค์ กร (Infrastructure) ต้ อ งมี ความ พ ร้ อ ม ทั้ งด้ าน
สาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็น เทคโนโลยีเหมาะสมและข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบันเพื่อช่วยส่งเสริมให้การทางานมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลมีความ
พร้อม แต่หากมีปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน ย่อมทาให้ ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
และทาให้องค์กรพัฒนาได้อย่างเชื่องช้าหรือติดขัดได้
2. กระบวนการท างานที่ เป็ น ระบบ (Process & System) โดยมี ร ะบบการท างานที่ มี
ขั้นตอนที่เหมาะสม มีความชัดเจน มีระบบระเบียบ มี มาตรฐาน มีการประเมิน และติดตามผลทุก
ขั้นตอนและทบทวนแก้ไขจุดบกพร่องอย่างทันท่วงที ระบบการทางานที่ดี ย่อมทาให้องค์กรพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resources) นั บ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ยิ่ ง ของทุ ก องค์ ก ร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ ต้องมีความรู้ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อการทางานและต่อองค์กร มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์กร จะส่งผลให้ส่งเสริมและพัฒนาได้ก้าวไกลและมั่นคง
4. เป้าหมายและนโยบาย (Goal & Policy) ขององค์กรต้องชัดเจน วิสัยทัศน์ขององค์และ
ผู้บริหารต้องกว้างไกล ตลอดจนมีทิศทางมุ่งสู่จุดหมายชัดเจน นโยบายขององค์กรต้องสามารถนาไป
ปฏิบัติให้ เกิดผลได้จริงและมีประสิทธิภ าพ สร้างความสุขและความเป็นธรรมให้ แก่ประชาชนและ
องค์กรโดยรวม นโยบายที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนที่ทาให้ องค์กรพัฒ นาได้อย่างรวดเร็ว มีทิศทาง
และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นด้วย
การขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จของเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ของ อบต.ดาวเรือง เพื่อเป็นองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและชุ ม ชน อย่ างสมดุ ล มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ต้ อ งได้
ขับเคลื่อนบนหลักการยึดความสมัครใจของหน่วยงานในองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นา
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ชุมชนชน และสถานประกอบการที่ต้องการดาเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อมุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 สร้างความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) โดยการสร้างจิตสานึกการมี
เป้าหมาย นโยบาย แผนงานร่วมกัน มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึงสม่าเสมอในการมุ่ง ลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
ระดั บ ที่ 2 ปฏิ บั ติ ก ารสี เขี ย ว (Green Activity) เป็ น การด าเนิ น กิ จ กรรมตามนโยบาย
เป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสาเร็จตาม
ความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
ระดับที่ 3 จัดระบบสีเขียว (Green System) เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง หรือการได้รับรางวัลด้าน
สิ่งแวดล้อมอัน เป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ
ระดั บ ที่ 4 สร้ า งวั ฒ นธรรมสี เขี ย ว (Green Culture) เป็ น การยอมรั บ แบบแผนการ
ดาเนินงานที่ร่วมกันสร้างขึ้น และยึดปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นของคนในองค์กรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี
งามและฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม โดยความร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมทุกอย่างให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) เป็นการขยายขอบเขตของการเป็นองค์กรสี
เขียว จากภายในออกสู่องค์กรภายนอกและชุมชนอื่นอย่างกว้างขวาง รวมถึงการสร้างระบบเครือข่าย
เชื่อมโยงจากต้นน้า สู่กลางน้าและปลายน้า ที่สอดคล้องกับเป้าการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบ
เศรษฐกิจ หมุน เวีย นและเศรษฐกิ จ สี เขี ยวบนฐานการพั ฒ นาเศรษฐกิจ เพื่ อสร้างให้ เกิด คู่ ค้า และ
พันธมิตรองค์กรสีเขียวเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสีเขียวของ อบต.ดาวเรืองที่ใช้ประเมินและติดตาม
ผล ได้ แ ก่ 1.องค์ ก รมี ก ารก าหนดนโยบายสิ่ งแวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งและครอบคลุ ม ประเด็ น ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและมีการวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. มีการสื่อสารและ
สร้ างจิ ต ส านึ ก ให้ ค วามรู้ และความเข้าใจให้ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในองค์ กร 3. มี การใช้ ท รัพ ยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่าและตระหนัก 4. มีการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 5. มีการจัดสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยภายในองค์กร และ 6. มีการซื้อและการจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สรุป
สิ่งแวดล้อมเมืองเกิดปัญหาทั้งการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและเกิดมลพิษทุก
ด้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับพื้นที่ต้องเร่งจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ บทความนี้จึงเสนอแนว
ทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จากการดาเนินงานโดยความร่วมมือเชิงพหุภาคในระดับนโยบายโดยมี
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มีหน่วยงานในพื้นที่คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
หน้าที่ดาเนินการโดยการสนับสนุนของกระทรวงต่างๆในระดับจังหวัดให้ความร่วมมือสนับสนุน โดย
เริ่มจากการปรับแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ให้ชัดเจนสู่เป้าหมายการเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน(Green City) ที่สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือ
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กัน เป็ น เครือ ข่ ายส่ งเสริ ม เมื อ งสิ่ งแวดล้ อมยั่ งยื น (Local Agenda ; 21 & Green City ; GC) และ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบทุกมิติ
ตามลาดับความรุนแรงของปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง มั่ง
คั่งทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน โดยการพัฒนาจากชุมชนนาร่องเพื่อขยายผลสู่ความสาเร็จของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่พื้นที่อื่น การจัดทาแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองจึงต้องมีแผนระยะสั้น ระยะ
กลางและระยะยาว รวมทั้งมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาจากสภาพจริงย่อมนาไปสู่การ
ปฏิ บั ติ การให้ เป็ น เมื องสิ่ งแวดล้ อมยั่งยื นที่ ส อดคล้ อ งกับ ปรัช ญาสิ่ งแวดล้ อมที่ ยึด ระบบนิ เวศเป็ น
ศูนย์กลาง (Eco-centric Philosophy)ได้สาเร็จทั้งประเทศ โดยกรณีตัวอย่าง อบต.ดาวเรือง ซึ่งเป็น
อบต.นาร่องของจังหวัดสระบุรี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไว้ว่า
“มุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรสีเขี ยว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อย่างสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
โดยชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ได้กาหนดแผนไว้ทั้งหมด7 แผน ได้แก่ 1.แผนการบริหารจัดการองค์กรสีเขียว (Green Office) 2.
แผนการดาเนินงาน Green Office 3. แผนการใช้พลังงานและทรัพยากร 4. แผนการจัดการของเสีย
5. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน ด้านอากาศ แสง เสียง ความน่าอยู่
6. แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7. แผนการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องในโครงการและกิจกรรมต่างๆและประเมินการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้การ
สนับสนุนการบริหารแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องปัจจัยหลักสาคัญ 4 ปัจจัย
ได้แก่ 1.โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Infrastructure) ต้องมีความพร้อม 2. กระบวนการทางานที่
เป็ น ระบบ (Process & System) 3. ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resources) ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง 4.
เป้าหมายและนโยบาย (Goal & Policy) ขององค์กรที่ชัดเจนนามาปฏิบัติสู่การเป็น Green City ได้
โดยใช้การขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จตามแผนที่วางไว้ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น 1 สร้างความมุ่งมั่นสีเขียว
(Green Commitment) ขั้น 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ขั้น 3 จัดระบบสีเขียว (Green
System) ขั้น 4 สร้างวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และขั้น 5 สร้างเครือข่ายสีเขียว (Green
Network)
จากตัวอย่างการทาแผนแบบใหม่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลดาวเรือง ที่ดาเนินการจน
ได้แผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็น
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ การแก้ปัญหาจริงและความต้องการของชุมชน โดยยึดหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก ปรั ช ญาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยึ ด ระบบนิ เวศเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Eco-centric
Philosophy) นี้ เกิดจากความพร้อมหลายด้านของทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากระดับนโยบายถึงระดับ
ปฏิบัติ แต่การขยายผลการทาแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนดังกล่าวให้ขยายสู่ทุกชุมชนในจังหวัดนา
ร่องและขยายสู่จังหวัดอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลในการนาแผนไปสู่การปฏิ บัติอย่างกว้างขวางให้เต็มพื้นที่
ประเทศไทย จึงเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากแต่ละท้องถิ่น มีความพร้อมของบุคลากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
แตกต่างกัน จึงควรได้ ค้นหารูปแบบของการดาเนินงานพัฒ นาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยให้เกิดผลเชิงประจักษ์และมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อให้ทุก
ชุมชนพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแหล่งที่มาของดิน
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INCREASING GREEN SPACE TO REDUCE GLOBAL WARMING
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บทคัดย่อ
พื้นที่สีเขียวทั้งพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยลดลงอย่างมาก
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุเกิดจากกิจกรรมในการดารงชีพของ
มนุษย์ บทความนี้จึงมุ่งเสนอแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยบทบาทของตารวจจิตอาสา ที่ผ่านมา
กรมตารวจได้มีนโยบายให้ ตารวจไทยได้เข้าร่วมการพัฒนา ตามอุดมการณ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง ที่เน้นการพัฒนาจิตใจเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนฐานของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ พ.ศ. 2528 ที่มีผลถึงปัจจุบัน ทาให้มีตารวจจิตอาสาที่ เห็นความสาคัญ ของ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ใช้เวลาว่างหลังจากเวลาราชการทาการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ตนเอง 2) การทา
เกษตรอินทรีย์ได้อาหารปลอดภัยแก่ครอบครัวและผู้บริโภค และ 3) การจัดการพื้นที่การเกษตรแบบองค์
รวม ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของ
ดิน น้า อากาศ และสิ่งมีชีวิต อย่างเกื้อกู ลกัน กิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดโลก
ร้อนได้ จึงควรขยายผลบทบาทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากตารวจจิตอาสาต้นแบบสู่ตารวจส่วนใหญ่ให้
มากขึ้น โดยหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ การสนับสนุน รวมทั้ งต่อยอดองค์ความรู้ โดยการค้นหา
รู ป แบบการพั ฒ นาบทบาทต ารวจจิ ต อาสาในการฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มในมิ ติ อื่ น ๆ และการจั ด การ
สิ่งแวดล้ อมแบบองค์รวม เพื่อสนั บสนุนการพัฒ นาไทยแลนด์ 4.0 เช่น การลดมลพิษ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสถานีตารวจให้เป็นองค์กรสีเขียวเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คาสาคัญ : พื้นทีส่ ีเขียว ภาวะโลกร้อน บทบาทตารวจจิตอาสา
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ABSTRACT
Green space in both forests and biodiversified areas decreased significantly
in the past 10 years. This caused serious impacts on global warming. It was the
consequence of human beings’ daily activities. This article aimed to propose
approaches to increase green space by the role of volunteer police. It was found
that Thai police officers had participated in the golden land ideology which
emphasized the individual’s mental development to achieve social and economic
development based on environmental development, outlined in the principle of
sufficiency economy which had been adopted since 2528 B.E. It still had positive
results nowadays. The police would spend their free time after their working hours in
increasing green space so as to reinvigorate the environment and quality of life.
There were three types of activities, namely 1) growing trees in public and personal
spaces, 2) implementing organic agricultures which helped provide clean and safe
food for their families and other consumers and 3) managing comprehensive
agricultural areas in accordance with the principle of new and sufficiency economy
which helped increase biodiversity and the balance of soil, water, air and living
beings, all of which were interdependent. These activities also helped increase green
space and further reduced global warming. Therefore, it was recommended that the
role of volunteer police in environmental development be expanded to include the
police at large. Related agencies should provide support in expanding the knowledge
by exploring other developmental models on the role of volunteer police in
rehabilitating other environmental dimensions and managing environments
comprehensively, including reducing pollution, processing environmental products
and developing police stations into green agencies for sustainable community and
environment. These efforts would also help develop Thailand 4.0.
Keywords: Green Space, Global Warming, Role of Volunteer Police
บทนา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นทุกแห่ งในประเทศไทยทั้งน้าท่วม ป่าเสื่อมโทรม ดินมีสารเคมี
ตกค้าง อุณหภูมิสูงขึ้น น้าเสีย อากาศเป็นพิษ สาเหตุเกิดจากการบริโภคของมนุษย์มากเกิ นขีดจากัด
จึงจาเป็นที่มนุษย์ต้องช่วยกันคืนสภาพธรรมชาติ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (สุวารีย์ ศรีปูณะ,
2562) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเกิดปรากฏการณ์ ก๊าชเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดภาวะโลก
ร้อนได้ การตัดไม้ทาลายป่าและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก๊าซเรือนกระจกกีดกันไม่ให้
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกไปนอกโลก ภาวะโลกร้อนจึงมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น เกิดความแห้งแล้ง เกิดภาวะน้าท่วม บ่อยครั้งเกิดเฮอร์ริเคนรูปแบบใหม่ การละลาย
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ของธารน้ าแข็ งซึ่ งส่ งผลให้ ร ะดั บ น้ าทะเลสู งขึ้ น (สมรศรี กั น ภั ย , 2554) ภาวะโลกร้อ น (Global
Warming) ท าให้ อุ ณ หภู มิ ข องโลกมี ค่ า สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Greenhouse Gas) โดยมลภาวะจากก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนที่สะท้อนจาก
โลกกลับสู่ชั้นบรรยากาศ เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ไนตรัสออกไซด์
ซัลเฟอร์เฮ็กซะฟลูออไรด์ เป็นต้น (ณัฐภพ นิ่มปิติวัน, 2553) การสูญเสียพื้นที่ป่าตลอดจนพื้นที่สีเขียว
ของประเทศไทยกาลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องในช่วง 4
ทศวรรษที่ผ่านมา ทาให้ประเทศสูญเสียพื้นที่ป่าประมาณ 67 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยประมาณ 1.6 ล้านไร่
ต่อปี ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 171
ล้านไร่ และในปี พ.ศ. 2532 เหลือพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 27.95 ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณ 90
ล้านไร่ รัฐบาลในอดีตได้พยายามรักษาพื้นที่ป่าโดยประกาศยกเลิกสัมปทานการทาไม้ในป่าบกทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2532 หลั งจากยกเลิ ก สั มปทานป่ าไม้ สถานการณ์ ดี ขึ้นในระยะแรกเท่ านั้ น ต่ อ มาการ
ทาลายยังคงเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากสถานการณ์ก่อนยกเลิกสัมปทานป่าไม้เท่าใดนัก โดยพื้นที่ป่าที่ถูก
บุกรุกก่อนการยกเลิกสัมปทาน (พ.ศ. 2525 - 2532) เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 1.2 ล้านไร่ และพื้นที่ป่าที่ถูก
บุ ก รุก หลั งการยกเลิ กสั ม ปทาน (พ.ศ. 2532 - 2541) เฉลี่ ย 1.1 ล้ านไร่ต่ อปี แม้ว่ารัฐ บาลจะออก
กฎหมายควบคุมการบุกรุกทาลายป่าและออกพระราชกาหนดยกเลิกสัมปทานป่าทั่วประเทศแล้วก็
ตาม ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการบุกรุก ทาลายป่าได้ ในทางกลับกันได้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า
เพิ่มมากขึ้น จากการจั ดล าดับ ร้อยละพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยของ World Bank ปี พ.ศ. 2558
พบว่า ร้อยละของพื้น ที่ ป่ าไม้ ของประเทศไทยในระดับโลกอยู่ในอันดับ ที่ 118 จาก 239 ประเทศ
ระดับภูมิภาคเอเชียอยู่อันดับที่ 16 จาก 48 ประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่
อันดับที่ 9 จากทั้งหมด 11 ประเทศ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2561)
ปัจ จุบั นพื้น ที่ป่ าไม้ทั่วโลกยังคงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่โลกที่เป็นพื้นดิน
และมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆ การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของโลกในปัจจุบัน มีการสารวจพบว่ามีการตัด
ไม้ทาลายป่ าในภูมิภ าคต่างๆเฉลี่ ยวันละ 390 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นประมาณปีละ 130,000
ตารางกิโลเมตร (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนและเกิดในประเทศที่กาลังพัฒนา) การสูญเสียพื้นที่
ป่าไม้ในระดับนี้ทาให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกเป็นปริมาณร้อยละ 12-18
ของการปลดปล่อยทั้งหมดของโลกและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งน้า (Usher, 2009)
สาหรับประเทศไทยนับแต่เริ่มนาภาพถ่ายทางอากาศมาสารวจหาพื้นที่ป่าใน พ.ศ. 2504
พบว่ามีพื้นที่ป่า 171,017,812.5 ไร่ หรือร้อยละ 53.3 ต่อมามีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการสารวจ
เมื่อ พ.ศ. 2516 พบว่ามีพื้นที่ป่าลดลงเหลือ 132,941,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.2 แต่พื้นที่ป่ายังคงลด
จานวนลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าใน พ.ศ. 2532 จะมีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ก็ตามข้อมูลใน พ.ศ. 2551
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ าเหลือ 107,241,029.84 ไร่หรือร้อยละ 33.44 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ใน พ.ศ.
2561 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลือ 102,488,302.20 ไร่ หรือร้อยละ 31.96 ของพื้นที่ประเทศ
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ตารางที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่ป่าไม้สรุปรายภาค เปรียบเทียบ พ.ศ. 2551 กับ พ.ศ. 2561
2551
2561
ภาค
เนื้อที่ป่า (ไร่)
ร้อยละของ
เนื้อที่ป่า (ไร่)
ร้อยละของ
พื้นที่
พื้นที่
ภาคเหนือ
59,421,715.33
56.04
56,480,932.45
52.55
ภาคกลาง
13,892,232.01
32.98
13,923,207.47
33.02
ภาคใต้
11,683,995.69
26.44
11,207,228.70
24.28
ภาคตะวันออก
5,020,872.83
22.01
5,126,835.05
22.40
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 17,222,213.98
16.32
15,750,098.53
15.03
รวมทั้งประเทศ
107,241,029.84
33.44
102,488,302.20
31.96
ที่มา : สานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2561)
ขนาดพื้นที่ป่าไม้มีผลต่อความแปรปรวนของอากาศเป็นอย่างมาก บางวันมีฝนตก บางวัน
อากาศเย็น หนาวแต่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างร้อนมากกว่า ซึ่งในแต่ละวันสภาพอากาศจะไม่เหมือนกันอีก
ทั้งปัจจุบันยังมีภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นและคงมากขึ้น ทั้งน้าท่วม ความแห้งแล้ง และการการเกิด ฝุ่น PM
2.5 นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ด้านสุขภาพ กล่าวคือ ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตจา
การเป็นโรคอุบัติใหม่และได้รับอันตรายจากคลื่น ความร้อน น้าท่วม พายุ ไฟป่า และภัยแล้ง เกิดโรค
และพาหะนาโรคบางชนิดแพร่กระจายจากเขตร้อนสู่พื้นที่เขตอบอุ่น เช่น โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก
โควิด -19 เป็ น ต้ น ส่ วนในการดูแ ลด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มของไทย มี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพั นธุ์พืช และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ มีการดาเนินการ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่า
จัดการพื้นทีป่ ่าให้เขียวขจี เพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและปลอดสารพิษ
เพื่อเป็นอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม แม้หน่วยงานเหล่านี้ทาหน้าที่ดาเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยตรงแล้ว
แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอ มาถึงวันนี้ ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้ง
ตารวจที่มีอยู่ทั่วประเทศควรตระหนักและเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอต่อการเกิดความสมดุลของธรรมชาติ
ภารกิจหลักของตารวจไทย
โดยปกติแล้ ว หน้ าที่หลั กของสานักงานตารวจแห่งชาติตามพระราชพระบัญญั ติตารวจ
แห่งชาติคือการรักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ การป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน
และความมั่นคงของราชอาณาจักร นอกจากอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติแล้ว
การปฏิบั ติห น้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ตารวจยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับ อาทิ ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ
พระราชบัญญัติจราจร เป็นต้น โดยเฉพาะหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
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และความมั่น คงภายในราชอาณาจักร การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจจึงมี
ความจาเป็น ในอดีตการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ใช้การควบคุม
โดยผู้บังคับบัญชาด้วย พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ หมวด 5 วินัยและการรักษาวินัย และหมวด 6
การด าเนิ น การทางวิ นั ย เท่ า นั้ น แต่ ใ นปั จ จุ บั น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550
กาหนดให้ ห น่วยงานของรัฐจั ดทาประมวลจริ ยธรรมสาหรับข้าราชการ เพื่อกาหนดมาตรฐานทาง
จริย ธรรมโดยมีกลไกและระบบการดาเนินงานในการบังคับใช้ให้ มีประสิ ทธิภ าพ ดังนั้นสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) จึงได้จัดทากฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจขึ้น จะเห็นได้ว่าตารวจนั้นมีหน้าที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ไป ตามกฎหมายหลายฉบับ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ในหน้าที่ของตารวจแล้ว ในการรับรู้ของประชาชนใน
ภาพลั ก ษณ์ ท างลบของประชาชนเกิด จากความไม่ เข้ าใจ อคติ และการใช้อ านาจโดยมิ ช อบของ
เจ้าหน้าที่ตารวจบางคน โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่ มีการเสนอภาพเคลื่อนไหวสด
หรือที่มีการบันทึกไว้ ของการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ ก็ทาให้ประชาชนเชื่อว่า
เป็นการใช้อานาจโดยมิชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ต้นทุนทางสังคมของตารวจนั้นต่าลง
(สุพัตรา อินทร์ถมยา, 2561)
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจมักเป็นที่สนใจของสังคมและมัก ถูกมองว่าเจ้าหน้าที่ตารวจใช้
อานาจเกินกว่าเหตุหรือไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจและสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ยืนยันว่า
การปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามอานาจที่มีตามกฎหมาย แต่การรับรู้ของสังคมในเรื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับตารวจในภาพรวมก็เป็นไปในทางลบ สาเหตุเกิดจากภาพลักษณ์ของตารวจความเชื่อมั่น
และอคติของสังคมที่มีต่อตารวจที่เป็นลบ ดังนั้นวิธีการลดอคติเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในการ
รับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตารวจคือการ
สื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจได้รับการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
อย่ างเคร่งครัดจากผู้ บ ริห ารของหน่ว ย มีการให้ รางวัลกับ ผู้ ที่ป ระพฤติดีและการลงโทษเมื่อมีการ
กระทาผิดหรือการใช้อานาจโดยมิชอบเกิดขึ้น (สุพัตรา อินทร์ถมยา, 2561)
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สานักงานตารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Headquarters) เป็นส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนมา
จากกรมตารวจกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดนโยบาย ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20
ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
ประกอบกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กาหนดนโยบายระดับชาติ ด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2558-2564 เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งสิ้น 16
นโยบาย ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้อง 15 นโยบาย โดยเฉพาะในส่วนที่ 2 ของนโยบาย
ความมั่ น คงแห่ งช าติ ทั่ วไป ใน น โยบ ายย่ อ ยที่ 11 ด้ าน การรั ก ษ าความ มั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ, 2562) ที่ผ่านมา
สานั กงานตารวจแห่ งชาติ ได้มีห น่ วยงานกองบังคับ การปราบปรามการกระทาความผิ ด เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ บก.ปทส. มีหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและ
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ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วราชอาณาจักร นอกจากนั้น
ตารวจได้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆใน
การปลู กป่ า เก็บ ขยะ กาจัด ผั กตบชวา ในวัน ส าคัญ ต่างๆ และมีตารวจมวลชนสั มพันธ์ ที่มีห น้าที่
เกี่ย วกับ ชุมชน ในการแก้ปั ญ หาด้านต่างๆ รวมทั้งการมีส่ ว นร่วมในการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้ อมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ตามที่ ส ถานี ต ารวจได้ รั บ มอบหมายจากจั งหวั ด และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า น
สิ่งแวดล้อม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อนโดยบทบาทตารวจจิตอาสา
จากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจากระดับโลก ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ที่
รุนแรงโดยลาดับอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรวม สานักงานตารวจ
แห่งชาติจึงได้ปรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตารวจโดยการอบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อสร้าง
จิ ตส านึ ก และฝึ ก ทั กษะและส่ งเสริ มให้ ต ารวจใช้ เวลาว่างในการเพิ่ ม รายได้ บนฐานของการฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการทาเกษตรอินทรีย์ ทาสวนไม้ผล ปลูกไม้ยืนต้น ให้เป็น
ทุ น ชี วิต และ ท าเกษตรผสมผสาน ภายใต้ โครงการแผ่ น ดิ น ธรรม แผ่ น ดิ น ทอง ตามแผ นพั ฒ นา
บุคลากรของกรมตารวจ ที่ดาเนินการตามนโยบายการพัฒ นาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง ของรัฐบาล เริ่ม พ.ศ. 2528 เป็นโครงการพัฒนาเพือ่ ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาสเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติ 40 ปี ใน พ.ศ. 2529 และทรงมีพระชนมายุ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 โดยมีแนวทางการ
พัฒนาอย่างสมดุลและผสมผสานทั้ง 3 ด้าน พัฒนาจิตใจ พัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ โดยน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์ โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความ
มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเงื่อนไขความรอบรู้ และ คุณธรรม หลังจากนั้น อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง ได้มีการนามาดาเนิ นการตามมติ ครม.ใน พ.ศ.2555 เพื่อฉลองครบรอบพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 84 พรรษาอีกครั้งหนึ่ง โดยในมิติด้านการพัฒนาสังคมได้ระบุให้มีการร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและขจัดปัญหาท้องถิ่น ด้วยการฟื้นฟูปั จจัยการผลิต ได้มอบให้กระทรวง
ต่างๆ ดาเนินการ สาหรับสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
พัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง อย่างต่อเนื่อง (สานักนายกรัฐมนตรี, 2563)
ในช่วงระยะเริ่มแรก กรมตารวจภายใต้การบังคับบัญชา พลตารวจเอกประชา พรหมนอก
อธิบ ดี กรมตารวจ นั บ เป็ น การเริ่ม ปรับ บทบาทของต ารวจ ตามนโยบายอุดมการณ์ แผ่ นดิ น ธรรม
แผ่ น ดิ น ทอง โดยการจั ด อบรมพั ฒ นาจิ ต ใจ พั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ บนฐานการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตและครอบครัว อันจะส่งผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตารวจ ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการ
เคลื่อนไหวรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกจากการประชุม Earth Summit ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับ
การพัฒนาที่องค์กรสหประชาชาติ (UN) ได้จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 จากผลการประชุมได้มีมติให้พัฒนา
ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ก าร 21หรื อ Agenda 21 ซึ่งเป็ น แผนแม่ บ ทของโลกส าหรับ การด าเนิ น งานให้
เกิดผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นที่ต้องจัดการ
ร่วมกันใน 3 มิติ ได้แก่ การลดภาวะโลกร้อน การจัดการป่าและการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แนวคิดการเคารพสิทธิธรรมชาติและสรรพสิ่ง ซึ่งจัดเป็นโลกทรรศน์ใหม่หรือมุมมองใหม่ของ
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การพัฒนาซึง่ เชื่อว่าโลกธรรมชาติที่ยั่งยืนจึงจะทาให้มนุษย์อยู่รอดได้ มนุษย์จึงต้องยอมรับและปฏิบัติ
ตามกฎนิเวศวิทยาและเคารพสิทธิธรรมชาติของสรรพสิ่ง จริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจึงเป็นกระแสสังคมที่เข้มข้น จนเกิดพฤติกรรมที่เชื่อมโยง รวมทั้งปรัชญาที่ยึดระบบนิเวศเป็น
ศูน ย์ ก ลางหรื อ ให้ ธ รรมชาติ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Bio-centric หรือ Eco-centric Philosophy) จนเกิ ด
ค่านิยมนิเวศวิถีที่ยั่งยืน (Green value and Green living) และเกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับ
กลุ่ม สมาคม ชมรม ชุมชน จนถึงระดับประเทศและระดับโลกอย่างแพร่หลาย ที่จะส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนต่างๆในประเทศไทยตามกระแสโลกไปพร้อมกัน (สุวารีย์ ศรี
ปูณะ, 2562)
ผลต่อเนื่องจากเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่ให้สิ่งแวดล้อมเป็น
รากฐานส าคั ญ รวมทั้ ง กระแสสิ่ ง แวดล้ อ มนิ ย ม (Environmentalism) ที่ ผ่ า นการรณรงค์ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมโดยสื่อสารมวลชน ทาให้โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับประเทศ
ถึงระดับชุมชนท้องถิ่น ส่วนกรมตารวจพบว่า ผลจากการอบรมตารวจตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม
แผ่น ดินทอง ทาให้ตารวจที่เคยได้รับการปลูกฝังให้มีความรักในสิ่งแวดล้อมได้ กลายเป็นตารวจจิต
อาสาที่ลงมือปฏิบัติในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทากิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งการ
ปลูกต้นไม้ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกพืชผสมผสานในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ และการใช้หลัก
ทฤษฎี ใหม่ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ 9 รวมทั้ งหลั กการปลู กพืช 3 อย่าง เพื่ อ
ประโยชน์ 4 อย่าง และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในแปลง
เกษตร ได้พื้นที่ป่าในชุมชนเพิ่มขึ้นที่ช่วยลดโลกร้อนในระดับชุมชน นับเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้อง
ตามแผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) พื้นที่ที่ตารวจดาเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยจิตอาสา มี
ทั้ งพื้ น ที่ ส าธารณะและพื้ น ที่ ส่ ว นบุ ค คลที่ เป็ น ของตนเองโดยใช้ ทุ น และแรงงานของตนเองและ
ครอบครัว และใช้เวลาดาเนินการนอกเวลาราชการ โดยตารวจที่มีจิตอาสาเหล่านี้ได้ดาเนินการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผลที่ตามมาคือมีบุคคลและองค์กรให้ความร่วมมือสนับสนุน
ตารวจจิตอาสา และให้การยอมรับยกย่องให้เป็นต้นแบบของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน ในที่นี้ได้ยกกรณีศึกษาแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ตารวจปลูกต้นไม้ (T-Tree Plantation ) มีตารวจจิตอาสาตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ร้อ ยตารวจตรี วิชัย สุ ริยุท ธ์ อายุ 73 ปี อดีต ข้ าราชการตารวจ สถานีต ารวจภู ธ ร
ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มปลูกต้นไม้มาตั้งแต่รับราชการตารวจ หลังจากผ่านการอบรมตาม
อุดมการณ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาใช้ระยะเวลากว่า 30 ปี ในการ
ปลูกต้นไม้มากว่า 3,000,000 ต้น โดยยึดหลักการตามอุดมการณ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะในเขตอาเภอปรางค์กู่เนื้อที่ 285.5 ตร.กม. (178,437.5 ไร่) โดยมี
แนวคิด และริ เริ่ม งานด้ วยตนเองด าเนิ น การผ่ าน 4 โครงการ คือ 1) ปลู กต้ นยางนาในที่ ลุ่ ม ปลู ก
ยางพาราในที่ดอน 2) ปลูกต้นตาล เพราะต้นตาลเป็ นต้นไม้ที่ทนแดดทนฝน อีกทั้งต้นตาลเป็นต้น ไม้
สารพัดประโยชน์ 3) ปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกไม้ที่สวยในฤดูแล้ง คือต้นคูณ ที่มีดอกสีเหลืองสวยงามในช่วง
สงกรานต์ ใช้การปลูกปลูกด้วยเมล็ด 4) แนวคิดวิถีชีวิต ทาวิจัยแบบไทยบ้าน โดยทานาปี นาปรัง ไม่
ใช้ยาฆ่าแมลง โดยใช้เวลานอกเวลาราชการและวันหยุดเพื่อ ดาเนินการดังกล่าว ในช่วงแรกๆ นั้นคน
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้คัดค้าน แต่ดาบตารวจวิชัย (ยศขณะนั้น) ก็ทาไปเรื่อยๆ โดยไม่ท้อถอย
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เมื่อทาต่อเนื่องผ่านไป 25 ปี จนสามารถทาให้อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีพืชสวนป่านานา
ชนิ ด ภาคส่ ว นต่ า งจึ งให้ ค วามร่ ว มมื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ สี เขี ย วในที่ ส าธารณะโดยไม่ ต้ อ งใช้
งบประมาณ ทาให้สภาพแวดล้อมสดชื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนได้อาศัยเป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจอย่างมีความสุข ผลจากจากดาเนินการดังกล่าวทาให้ ร้อยตารวจตรีวิชัย สุริยุทธ์ ได้รับรางวัลการัน
ตี ในคุ ณ งามความดี ที่ ท่ า นท า ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน หมู่ บ้ า น ต าบล อ าเภอ จั ง หวั ด ที่ ส่ ง ผลดี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมไทยและผลรวมของโลก ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กับประชาชนคนไทย ในด้านการ
เสียสละ มีความอดทนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จากการยกย่องของสังคมในรายการตะวันรุ่ง ยกย่องให้
ร้อยตารวจตรีวิชัย สุริยุทธ์ เป็น “คนบ้าปลูกต้นไม้” (รายการตะวันรุ่ง, 2557)
1.2 ร้อยตารวจเอกราชัน ชมสุ ว รรณ อดีตรองสารวัตรจราจร สถานี ตารวจนครบาล
มักกะสัน กรุงเทพมหานคร อายุ 61 ปี ปลูกต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร กว่า 20,000 ต้น มีความมุ่งมั่น
ที่จะช่วยทะนุถนอมให้ชาวกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประเทศไทยมีอากาศที่สะอาด สดชื่น ให้คงอยู่
ตลอดไปมีแนวคิดในการปลูกต้นไม้เพื่อธรรมชาติเป็นปอดให้ ชาวกรุงเทพมหานคร มากว่า 30 กว่าปี
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ตีมูลค่าเป็นความภาคภูมิใจ ทาให้คนในสังคมได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้
ที่ร่มรื่น ก็มีความสุขเพียงพอแล้ว โดยในขณะที่ดารงตาแหน่งเป็น รองสารวัตรจราจร ในพื้นที่สถานี
ตารวจนครบาลมักกะสัน ได้ทใี่ ช้ทุนส่วนตัวในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ จนเมื่อ
พ.ศ. 2555 ได้เริ่มมีสื่อมวลชน ได้นาเสนอผลงาน และมีหน่วยงานต่างๆเชิญเป็น วิทยากรในการปลูก
ป่าในเมือง ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต คือได้รับรางวัลจากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เป็นจราจรดีเด่น รวมทั้งได้รับกาลังใจจากผู้บังคับบัญชาโดย ผู้กากับสถานี
ตารวจนครบาลมักกะสัน ได้มอบรางวัลยกย่องเป็นตารวจตัวอย่างอีกทางหนึ่งด้วย การปลูกป่าในเมือง
ด้ ว ยจิ ต อาสานี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากครอบครัว อย่ า งเต็ ม ที่ อ ย่ างเต็ ม ที่ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดาเนินการพบว่าบางส่วนของต้นไม้ที่ปลูกไป มีคนถอนทิ้งบ้าง เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ได้กลับไป
ใช้ ชี วิต หลั งเกษี ย ณที่ จั งหวั ด สระบุ รี ด้ ว ยความเป็ น คนชอบปลู ก ต้ น ไม้ เพราะเห็ น ว่ า มี ป ระโยชน์
ประกอบกับ เป็นคนมีลักษณะนิสัยไม่ชอบอยู่เฉยๆ จึงได้นาพื้นที่ 1 ไร่ 2 งานเศษ นากล้าไม้สักทอง
กว่า 100 ต้น ทองอุไร ไม้พยูง และไม้ผลอีกจานวนมาก มาปลูกในพื้นที่ดังกล่าว โดยยึดคติประจาใจ
ว่า “การทาความดีไม่มีเกษียณ” โดยได้รับการชื่นชมจากสื่อสารมวลชนว่า ร้อยตารวจเอกราชัน ชม
สุวรรณ เป็นตารวจไทย หัวใจสีเขียว ที่ “ตระเวน ปลูกต้นไม้” ทั่วกรุง (เดลินิวส์ออนไลน์, 2561) และ
รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อยกย่องให้เป็น ราชัน ชมสุวรรณ เป็นผู้เพาะกล้าพันธุ์แห่งการให้ (รายการ
คนไทยหัวใจไม่ท้อ, 2558)
2. ตารวจทาการเกษตรอินทรีย์ (O-Organic Farming) มีตารวจจิตอาสาตัวอย่าง ดังนี้
2.1 ดาบตารวจนรินทร์ ศรีมรกตมงคล ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน.สถานีตารวจภูธรเขาค้อ
ได้รับยกย่องเป็นเกษตรจีเอพี ดีเด่น สานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
ได้เริ่มสนใจทาเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีแนวคิดอยากปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ให้ได้รับเครื่องหมาย
GAP จึงได้ทาแปลงเกษตรให้ได้มาตรฐาน โดยทาแปลงให้สะอาด ทาแปลงเกษตรให้เหมือนธรรมชาติ
เป็นเกษตรแบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีผลกระทบ ทั้งผู้ผลิ ตและผู้บริโภค โดยปลูกไม้ผลและ
กาแฟ จนได้ผลผลิตกาแฟอินทรีย์และแปรรูป “กาแฟคั่วบด ไร่จ่านรินทร์” จนได้ผลผ่านการประเมิน
คุณภาพ (Q) และ สามารถส่งออกเป็นสินค้าของอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เปิดไร่กาแฟ
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เป็นศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงการเกษตร โดยได้รับยกย่องจากสื่อสารมวลชนในรายการก้าว
ไกลกับ กรมวิช าการเกษตร ยกย่ องเป็ น ตารวจไทย หั ว ใจเกษตร จีเอพี (รายการก้าวไกลกับกรม
วิชาการเกษตร, 2558)
ไร่ ก าแฟจ่ า นริ น ทร์ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มากว่ า 5 ปี ที่ ด าบต ารวจนริ น ทร์ ได้ ย้ า ยจาก
กรุงเทพมหานคร มาทางานที่สถานีตารวจภูธรเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยภรรยา จากนิสัย
ของทั้งคู่ที่ชอบปลูกต้นไม้ ดังนั้น ในพื้นที่ดิน 2 ไร่ จึงมีไม้ผลหลากหลายชนิดปลูกเอาไว้รับประทาน
รวมทั้งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งทั้งสองคนเริ่มแรกมีแนวคิดปลูกไว้เพื่อชงดื่มเอง จึงเน้นปลูกแบบ
ปลอดสารเคมี โดยน้อมนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
มาใช้ คือการลงมือทาจริง มุ่งใส่ใจในธรรมชาติ และคานึงถึงสิ่งแวดล้อม กาแฟที่ปลูกเป็นพันธุ์อารา
บิ ก้ า ทั้ ง หมด ในพื้ น ที่ ก ว่ า 2 งาน จ านวน 800 ต้ น จากความเหมาะสมของพื้ น ที่ ซึ่ ง สู ง กว่ า
ระดับน้าทะเลประมาณ 3,000 ฟุต จึงได้ผลผลิตสม่าเสมอ อีกทั้งกาแฟมีกลิ่นหอม เพาะปลูกแบบให้
ต้นกาแฟขึ้นเองตามธรรมชาติ มีศัตรู พืชบ้าง แต่ก็ดูแลง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนการใช้ยาฆ่าแมลง กาแฟที่
ไร่เริ่มให้ผลผลิตเมื่อ พ.ศ. 2555 เริ่มทดลองนากาแฟมาแปรรูปแทนการขายสด โดยศึกษากรรมวิธีการ
คั่ว เมล็ดกาแฟจากอินเทอร์เน็ต เริ่มจากการเก็บเมล็ดกาแฟสุกสีแดงแบบผลเชอรี่ แล้วนาเปลือกสี
แดงออกจากเมล็ด ล้างและแช่น้าให้เมือกที่ติดเมล็ดกาแฟออกทาให้แห้ง นาเข้าเครื่องกะเทาะเปลือก
จากนั้นจึงนาเมล็ดกาแฟที่ได้ไปคั่ว ซึ่งการคั่วกาแฟเป็นขั้นตอนสาคัญ ในการดึงคุณสมบัติของรสชาติ
ความเข้ม ความหอมของกาแฟ จนเป็นผลผลิตกาแฟอินทรีย์ที่คนทั่วไปยอมรับ (ไปด้วยกันดอทคอม,
2558)
2.2 พั น ตารวจโทชูเกียรติ ชูจันทร์ รองผู้ กากับการ กองกากับการสืบสวนตารวจภูธร
จังหวัดระยอง ได้ทาการเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ไม้ใช้สารเคมี มีแนวคิดอยากให้เด็กหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และอยากอยู่กับธรรมชาติ ซึ่ง
ดาเนินการมา 3 ปี ใช้พื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ ในตาบลป่าคั่น อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ในการทาสวน
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ โดยน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ได้ขยายพันธุ์พืชโดยธรรมชาติ ทั้งนี้หากมีเด็ก
หรือเยาวชนผู้ที่มีความสนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ซึ่งเปิด เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชนผู้ที่
สนใจทาเป็นวิทยาทาน กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่มีเยาวชนเข้าไปเรียนรู้เสมอ และเผยแพร่
ผ่ า นสื่ อ สารมวลชนใน You-Tube รายการของ SPING NEWS ในชื่ อ ต ารวจวิ ถี พ อเพี ย ง (SPING
NEWS, 2558)
3. ตารวจจั ดการพื้นที่การเกษตรแบบองค์รวม (H–Holistic Farming) มีตารวจจิตอาสา
ตัวอย่าง ดังนี้
3.1 ดาบตารวจอภิชาติ บุญจันทึก ตารวจ สถานีตารวจภูธรสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เป็นตารวจที่ทานา โดยปรับพื้นที่ดินของตัวเองประมาณ 8 ไร่เศษ ตามหลักศาสตร์พระราชาทฤษฎี
ใหม่ ซึ่งก่อนที่จะหันมาทาการเกษตร ได้ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส
มาเป็นระยะเวลา 8 ปีกว่า จากนั้นได้ย้ายกลับมาอยู่ภูมิลาเนาเดิม คือ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โดยได้นาเงินจากการเก็บสะสมและจากเงินกู้มาซื้อที่ดิน เพื่อมาทาการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกป่า
โดยปรับพื้นที่นา ขุดสระเลี้ยงปลา มีแก้มลิง มีน้ามาจากลาตะคลอง ซึ่งได้นาความรู้ตั้งแต่ สมัยเรียน
โดยจบวิทยาลัยการเกษตร อีกทั้งพื้นฐานเป็นลูกเกษตรกร มาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ที่ได้จาก
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สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ยูทูป เฟสบุ๊ค รวมถึงจากผู้มีความรู้ ผู้มีประสบการณ์ ในพื้นที่ พร้อมทั้ง
นามาผสมผสานให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 จนทา
ให้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วอุ ด มสมบู ร ณ์ เต็ ม ไปด้ ว ยต้ น ไม้ พื ช พรรณหลากชนิ ด ทั้ ง ไม้ ยื น ต้ น เช่ น ยางนา
มะฮอกกานี สัก และพืชผักสวนครัวต่างๆ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ความสุขจากการได้ทาการการเกษตร
ทานา ปลูกป่า ถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆ มีคนที่ไม่เห็นด้วย แต่ดาบตารวจอภิชาติ มีความมุ่งมั่น ไม่เคยทา
ให้ เป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้สั่นคลอน พร้อมทั้งได้แบ่งปั นความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ แก่ เพื่อน
ร่วมงาน และประชาชนที่สนใจโดยไม่คิดค่าตอบแทน ผลผลิตในสวนนอกจากทารายได้เพิ่มให้แล้วก็
ได้แบ่งปันผลผลิตแก่เพื่อนบ้านด้วย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในชีวิต ความสาเร็จมาจากการยึดหลักคิด
ว่า “ลงมือทาคือคาตอบ ลองผิด ลองถูก มีสื่อที่ดี ” จึงได้รับยกย่องเป็นตัวอย่างตารวจแบ่งเวลามาทา
นาและปลูกป่า (รายการสามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ, 2562)
3.2 ดาบตารวจจินตวีร์ เกียงมี ตารวจนครบาล จิตอาสา ปลูกไผ่ในป่ายาง อยู่ที่โนนสี
ทอง ตาบลบ่อไทย อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ที่ดินทั้งหมด 60 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออก 30 ไร่
ทาสวนยางนา มีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักหวาน และอีก 30 ไร่ ทาเป็นสวนป่าภูวีร์ โดยนาเงิน
จากการกู้สหกรณ์มาซื้อที่ดินซึ่งทางคุณแม่ไม่เห็นด้วยกับการทาดังกล่าว นิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบเขียน
หนังสือ ซึ่งเขียนหนังสือเล่มล่าสุดชื่อว่า “สวนป่าภูวีร์” โดยมีตารวจผู้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ
เบื้ องต้น ในการปลูกต้นไม้ คือ ร้อยตารวจตรี วิชัย สุ ริยุท ธ์ ได้น้อมนาหลั กทฤษฎีใหม่และปรัช ญา
เศรษฐกิจ พอเพี ย งของ รัช กาลที่ 9 มาใช้ดาเนินการ โดยปรับ เปลี่ ยนพื้ นที่ จากพืช เชิงเดี่ยวที่ป ลู ก
ข้าวโพด มาเป็นปลูกต้นไม้ มีผักหวาน ประดู่ มะค่า มะม่วง ต้นแคป่า ต้นแดง มะขามป้อม เป็นต้น
และมีโครงการต้นกล้าจ่าจินต์ โดยการพาเด็กเยาวชนมาปลูกป่า ถอนหญ้า ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นไม้เป็นการ
สร้างความรักความเอื้ออาทรให้แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดาเนินการมาแล้ว 11 ปี นอกจาก
สร้างคนรุ่นใหม่ให้รักธรรมชาติแล้ว ดาบตารวจจินตวีร์ เป็นบุคคลผู้มีจิตใจเมตตาเพื่อนมนุษย์ ซึ่งทุก
เย็นวันศุกร์จะเดินทางไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ตามจังหวัดต่างๆ จนได้ชื่อว่า
เป็นตารวจปลูกป่าถวายพ่อหลวง ร. 9 และปลูกไผ่ในแปลงยางพารา แห่งสวนป่าภูวีร์ (รายการสาม
อาชีพ เพื่อมนุษยชาติ, 2562)
ตารางที่ 2 สรุปกรณีตัวอย่างการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อนของตารวจจิตอาสา
ตารวจจิตอาสาต้นแบบ
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ผลต่อตนเอง/ครอบครัว/สุขภาพ/
เพื่อลดโลกร้อน
เศรษฐกิจ/สังคม
1. ปลูกต้นไม้ (T-Tree plantation) 1) ปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ว่าง
- มีความเป็นผู้นา เป็นแบบอย่าง
1) ร.ต.ต.วิชัย สุรยิ ุทธ์
ทั่วไป โดยใช้ทุนตัวเอง
- เป็นแรงขับเคลื่อนในการให้เห็น
2) ร.ต.อ.ราชัน ชมสุวรรณ
2) สร้างจิตอาสาปลูกต้นไม้
ความสาคัญของต้นไม้ ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์
ทีด่ ีให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. ทาการเกษตรอินทรีย์
1) ยึดหลักใช้สารอินทรีย์ไม่มี
- เป็นแบบอย่าง
(O- Organic Farming)
สารเคมี
- สามารถสร้างรายได้ให้กับ
1) ด.ต.นรินทร์ ศรีมรกตมงคล
2) ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทาเป็น ครอบครัวสร้างครอบครัวให้มี
2) พ.ต.ท.ชูเกียรติ ชูจันทร์
รายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว
ความสุข
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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3. จัดการพื้นที่การเกษตรแบบองค์
รวม (H-Holistic Farming)
1) ด.ต.อภิชาติ บุญจันทึก
2) ด.ต.จินตวีร์ เกียงมี

1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ ทฤษฎีใหม่
2) ปลูกป่าในที่ดินของตัวเอง
พร้อมจัดการระบบโคกหนองนา
โมเดล

- เป็นแบบอย่างทางการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พื้นที่ของ
ตนเองอย่างเป็นระบบในการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดขี อง
สานักงานตารวจแห่งชาติ

จากตัวอย่างของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการลดโลกร้อนโดยบทบาทตารวจจิตอาสาต้นแบบ
สามารถสรุปเป็นโมเดลโต๊ะ (TOH model) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
T คือ Tree Plantation ตารวจเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ร้อยตารวจ
ตรีวิชัย สุริยุทธ์ และร้อยตารวจเอกราชัน ชมสุวรรณ โดยการปลูกต้นไม้มากกว่า 1,000,000 ต้นใน
พื้นที่สาธารณะ ซึ่งในช่วงแรกก็ไม่มีใครเห็นด้วยจนได้ฉายา คนบ้าปลูกต้นไม้ แต่เมื่ อเวลาผ่านไปเริ่มมี
แนวร่วมในการร่วมกันปลูกต้นไม้ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเพิ่ มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับ
มลพิษฝุ่น ทาให้อากาศดี ส่งผลให้ สภาพแวดล้อมในภาพรวมดีขึ้น และสามารถต่อยอดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้มีแบบอย่างในการที่จะช่วยกันเกื้อกูลอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม
ต่อไป
O คือ Organic Farming ตารวจเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการทาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ดาบ
ตารวจนรินทร์ ศรีมรกตมงคล และพันตารวจโทชูเกียรติ ชูจันทร์ ได้ใช้หลักการทาเกษตรอินทรีย์ ใน
พื้นที่ไม่มีสารพิษตกค้างหลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนของสารเคมี พร้อมทั้งเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้ แก่ดิน มีความหลากหลายทางชีว ภาพในระบบนิเวศและฟื้น ฟูสิ่ งแวดล้ อมกลั บคืน สู่ ส มดุล ทาง
ธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งในการดาเนินการของตารวจทั้ง 2 นายนี้ ได้ยึดหลักดังกล่าว ในการเพิ่ม
และพัฒ นาพืชเกษตรของตนเองให้ มีคุณภาพและปลอดสารพิษ โดยเฉพาะดาบตารวจนรินทร์ ศรี
มรกตมงคล ได้รับ การรับรองแหล่งผลิตตามระบบการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP จาก
สานั กวิจัยและพัฒ นาวิจัยเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังได้รับ
คัดเลือกเป็นเกษตรกร GAP ดีเด่น ระดับเขต เพราะได้ป ฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ GAP อย่างครบถ้วน
เคร่งครัด
H คือ Holistic Farming ตารวจเพิ่มพื้น ที่สีเขียวด้วยการจัดการพื้ นที่แบบองค์รวม
ได้แก่ ดาบตารวจอภิชาติ บุญจันทึก และดาบตารวจจินตวีร์ เกียงมี ได้ยึดหลัก "องค์รวม" โดยสร้าง
สมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่แปลงเกษตร เพื่ อให้สรรพสิ่งทั้งพืช สัตว์ มนุษย์ อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแบบ "บูรณาการ" "เติมเต็ม" และ "ยั่งยืน" แนวคิดองค์รวมนี้ ทางตารวจทั้ง
2 นาย ได้นามาใช้ในการทาการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทย ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจ ให้ไปในแนวทางเดียวกัน โดยเริ่มจากการซื้อที่ดินเป็นของตนเอง แล้วพัฒ นา
ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการทาการเกษตร ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่ อให้เกิดความรู้
นามาต่อยอดในการจัดการพื้นที่ ขุดคลอง ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกพืชผักสวน
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ครัว ทานา แล้วสามารถนามาสร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีความสุขในการดาเนินชีวิต ขณะเดียวกัน
ก็สามารถทาหน้าที่ตารวจได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความบกพร่อง
ดังนั้ น การเพิ่ มพื้ น ที่ สี เขีย วเพื่ อลดโลกร้อ นโดยบทบาทตารวจจิตอาสา สามารถท าให้
ภาพลักษณ์ของตารวจที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อตารวจดีขึ้น
เปลี่ยนจากภาพลบเป็นภาพบวก ทาให้การดารงชีวิตและครอบครัวตารวจจิตอาสามีความสุขยิ่งขึ้น
และเผื่อแผ่แนวคิดการสร้างพื้น ที่สี เขียวสู่สังคมได้ ทาให้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเกิดความสมดุลและมี
คุณ ภาพต่อทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สั งคม หากตารวจส่ วนใหญ่ ได้นาตัวอย่างของตารวจต้นแบบ
เหล่านี้มาช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อตนเองและสังคมมากขึ้นโดยการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
และหน่วยงานต้นสังกัด ก็จะเกิดผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมากขึ้น จึงได้สรุปข้อเสนอการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อนโดยบทบาทตารวจจิตอาสาเป็น TOH model ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สรุปการเพิม่ พื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อนโดยบทบาทตารวจจิตอาสาตาม TOH model

สรุป
จากการลดลงของพื้นที่สี เขียว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประเทศไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทาให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายของคนในสังคมเสื่อมลงทุกวัน เกิดโรคอุบัติใหม่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต การเกิดสภาวะเสียสมดุลและเกิดมลพิษ ทั้ง ดิน น้า อากาศ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์มากเกินไป จนเกินความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได้ แม้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงได้พยายามแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังรุนแรงทั้งในเมืองและชนบท โดยการ
เกิดไฟป่า น้าท่ว ม ฝนแล้ง สูญเสียพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ พลาสติกล้นเมือง
อากาศเป็นพิษ เป็นต้น จึงจาเป็นที่คนทุกระดับ องค์กรทุกองค์กรต้องตระหนักและให้ความร่วมมือกัน
ในการจัดการอนุ รักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทุกมิติอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการจัดการแบบบูรณาการ
ศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยการสร้างผู้นาทางสิ่งแวดล้อมบน
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หลักจริยธรรมและการมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย สู่การสร้างสังคม
สีเขียว ตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Studies) (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562) ซึง่ ทาได้
จริงอย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่นที่ตารวจจิตอาสาของไทยได้ทาสาเร็จแล้วด้วยการพยายามเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้แก่แผ่นดิน ที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงงานอื่นๆ ยอมรับยกย่องในบทบาทของตารวจจิต
อาสาเหล่านี้ โดยหน้าที่ของตารวจอยู่ใกล้ชิดประชาชน ต้นแบบตารวจรักสิ่งแวดล้อมจึงเป็นตัวอย่างที่
ดีที่ควรขยายผลให้ตารวจได้มีบทบาทเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
ตารวจระดับภาค และระดับจังหวัดจึงควรได้สนับสนุนส่งเสริมการสร้างตารวจยุคใหม่ให้เป็นตารวจที่
รักสิ่งแวดล้อมเพื่อประเทศชาติ ดังตารวจตัวอย่าง ร้อยตารวจตรีวิชัย สุริยุทธ์ ร้ อยตารวจเอกราชัน
ชมสุวรรณ ดาบตารวจอภิชาติ บุ ญจันทึก ดาบตารวจจินตวีร์ เกียงมี ดาบตารวจนรินทร์ ศรีมรกต
มงคล พันตารวจโทชูเกียรติ ชูจันทร์ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้
ตารวจยึดเป็นหลักในการดาเนินชีวิต และยึดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชีวิต ครอบครัว
และองค์กรที่มีความสุข สานักงานตารวจแห่งชาติและรัฐบาล ควรมีนโยบายส่งเสริมบทบาทตารวจ
เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยขยายผลสร้างตารวจดีที่มีหัวใจสีเขียว สนับสนุนยกย่องเชิดชูตารวจและ
สถานีตารวจที่ทาหน้าที่ส่งเสริมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ
ให้ประสบความสาเร็จ เป็นตารวจและสถานีตารวจตัวอย่าง เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย
การพัฒ นาประเทศไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และส่ งเสริมให้ เป็นแหล่ งเรียนรู้ บุคคลและสถานีตารวจ
ตัวอย่างของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างเกื้อกูลกันตามเป้าหมาย
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน่วยงานด้านงบประมาณและด้านวิชาการ ควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้
ตารวจได้มีส่วนร่วมในการทาโครงและงานวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างบทบาทใหม่ของตารวจเพื่อสิ่งแวดล้อม
คู่ กั บ สุ ข ภาพหลั งยุ ค วิ ก ฤติ โ รคอุ บั ติ ใหม่ โควิ ด -19 สื่ อ สารมวลชนและสื่ อ สาธารณะต่ า งๆ ควร
ประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลการปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของตารวจให้มากขึ้น จะได้ส่งผลให้มีตารวจ
สีเขียวและเกิดองค์กรสีเขียวและชุมชนสีเขียวเพื่อให้แผ่นดินไทยเพิ่มขึ้นผลที่ได้คือความอุดมสมบูรณ์
ของอาหารที่ปลอดภั ยต่อชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการสร้างสังคมแห่งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โดยการรักษาความมั่นคงทางอาหารบนฐานการยกย่องคุณค่าอาหารพื้นเมืองและทรัพยากรในท้องถิ่น
(Suwaree Sripoona, et al, 2020) ดั ง นั้ น TOH model จึ ง เป็ น โมเดลที่ ค วรได้ น าไปสร้ า งเป็ น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ที่ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนต่อไป
โดยสรุปจากการมีบทบาทการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของตารวจด้วยความสมัครใจและใช้เวลาว่าง
นอกเวลาราชการให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมใน
พื้นที่ให้เกื้อกูลกันทั้ง ดิน น้า อากาศ พืช สัตว์ และมนุษย์ ทั้งในพื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้ให้ประโยชน์
และพื้นที่ส่วนตัวจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป หากตัวแบบของการใช้บทบาท
ตารวจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและขยายผลสู่ตารวจและคนกลุ่มอื่นๆ ให้
ช่วยกันใช้บทบาทหน้าที่ของตนโดยยึดหลักจริยธรรมที่ให้ธรรมชาติหรือระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง
หรือ Bio-centric ethic ซึ่งต้องเคารพและให้ความเป็นธรรมต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยยึดหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมจากต้น
ทางหรือการป้องกัน นาปรัชญาปลายทางหรือเน้นการแก้ไข (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562)
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จากบทความนี้ จึงมีข้อเสนอว่า ทาอย่างไรจึงจะขยายผลจากบทบาทต้นแบบตารวจสีเขียว
สู่คนส่วนใหญ่ให้มากขึ้นอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันจานวนข้าราชการตารวจมี ตารวจทั้งหมด 212,982
นาย (ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร, 2557) หากตารวจมีจิตอาสาในการช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้ อยร้ อยละ 5 ของจ านวนตารวจทั้งประเทศ ในการช่ว ยเพิ่ มพื้ นที่ สี เขียวด้ว ยวิธีการหลากหลาย
รู ป แบบ ก็ จ ะช่ ว ยลดภาวะโลกร้ อ นได้ ม ากขึ้ น อย่ า งน้ อ ยก็ ช่ ว ยเพิ่ ม ออกซิ เจนในอากาศและลด
คาร์บ อนไดออกไซด์ได้มากขึ้น การจะทาได้สาเร็จจึงจาเป็นต้องวิจัยค้นหาองค์ความรู้ที่จะเพิ่มแรง
บันดาลใจและสนับสนุนให้ตารวจได้มีบทบาทในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุน
รัฐบาลสู่ความสาเร็จตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ของสังคมไทยต่อไป
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บทคัดย่อ
สั ง คมไทยก าลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มรุ น แรงขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หลั ง การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วกว่า 40 ปีมานี้ เกิดปัญหามลพิษจากขยะมูล
ฝอย ของเหลือใช้และของเสียอันตรายที่ยากต่อการกาจัด และการใช้สารเคมีทางการเกษตรจนเกิด
สารพิษตกค้างในดิน น้า อากาศ พืชเจริญเติบโตได้ยาก เกิดความแห้งแล้งและภาวะโลกร้อน จนเกิด
โรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนอย่างต่อเนื่อง แต่ความเจริญทางการแพทย์และการมีความรู้
จากการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น ทาให้อายุขัยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก พ.ศ. 2520 เฉลี่ย 62.99 ปี ใน
พ.ศ. 2540 เฉลี่ย 70.27 ปี และ พ.ศ. 2560 เฉลี่ยเพิ่มเป็น 76.68 ปี เมื่อคิดสัดส่วนของผู้สูงอายุไทยที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใน พ.ศ. 2563 จึงมีมากถึงร้อยละ 16.73 ของประชากรทั้งประเทศ และมีผู้สูงอายุ
ที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุที่รัฐจัดตั้งขึ้น จานาน 1066 แห่ง มี
จานวนมากกว่า 59,677 คน บทความนี้จึงมีข้อเสนอว่า ถ้าให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความรู้และประสบการณ์
ของผู้สูงอายุให้เกิดคุณค่าต่อการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จึงควรให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิ ง
สร้างสรรค์และนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดขยะมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ถุงผงซักฟอก ถุง
น้ายาปรับผ้านุ่ม ป้ายไวนิล หรือจาพวกกระดาษ เช่น กล่องนม กล่องน้าผลไม้ มาทาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้
ประโยชน์ในการทาเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมสุขภาพ การเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านและอื่น ๆ และ
ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสังคมสีเขียวหรือสังคมที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ โดยใช้
หลักการของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้สอดคล้องตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาสังคมไทยสู่ความอย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : การจัดการของเหลือใช้ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุ เศรษฐกิจหมุนเวียน
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Abstract
Thai society is facing increasingly serious environmental problems. After
industrial development and the rapid growth of the city for over 40 years cause the
problem of waste pollution, useful wastes and dangerous waste that are difficult to
eliminate, the use of agricultural chemicals until toxic residues in soil, water, air, plants
are difficult to grow, resulting in drought and global warming until emerging diseases
that affect people's health continuously. But medical advancement and knowledge
gained from improved health promotion resulting in an increase in life expectancy of
Thai people from 1977 average 62.99 years, in 1997 average 70.27 years and 2017
increasing to 76.68 years. While the proportion of Thai elderly aged 60 years and over
in 2020 is up to 16.73 percent of the population throughout the country, and there
are healthy elderly people who are able to participate in activities in the school of
elderly that have been established by the state in 1,066 locations with more than
59,677 people. This study therefore suggests that If allowing the elderly to use their
knowledge and experience to create value for helping to solve environmental
problems sustainably, therefore should allow the elderly to jointly create
environmental innovations in order to manage waste to be useful by transforming into
creative products and recycled which helps reduce general waste and recyclable waste
such as detergent bags, fabric softener bags, vinyl labels or papers such as milk boxes,
juice boxes to make products for the benefit of organic farming, health promotion,
household appliances and others, and to help increase economic value and create a
green society or a society that supports the environment as a whole by applying the
principles of the Circular Economy to be in accordance with the principles of
Environmental Studies and the philosophy of Sufficiency Economy in order to have an
effect on the Sustainable Development of Thai society.
Keywords: Waste Management, Environmental Innovation, The Elderly, Circular
Economy
บทนา
สั งคมไทยกาลั งเผชิญ กับ ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมที่มีความรุนแรงขึ้น อย่างมีล าดับ หลั งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วกว่า 40 ปีมานี้ เกิดปัญหามลพิษจาก
ขยะมูลฝอย ของเหลือใช้และของเสียอันตรายที่ยากต่อการกาจัด และการใช้สารเคมีทางการเกษตร
จนเกิดสารพิษตกค้างในดิน น้า อากาศ พืชเจริญเติบโตได้ยากเกิดความแห้งแล้งและภาวะโลกร้อน จน
เกิดโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนอย่างต่อเนื่อง (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556) โดยเฉพาะปัจจุบัน
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอยที่มีจานวนมากและกาจัดไม่ทัน ทาให้เกิดการตกค้างของ
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ขยะจานวนมากทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ขยะส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหา คือขยะพลาสติกหรือของ
เหลือใช้ที่ทาลายได้ยากและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหากมีการกาจัดที่ไม่ถูกวิธีและไม่เหมาะสม ทา
ให้ผู้คนดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลาบาก มีโรคภัยไข้เจ็บ และปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ตามมา
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานี้ คือ เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเขต
ปกครองพิเศษอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอย แต่ไม่สามารถที่จะลดปัญหาดังกล่าวได้
นอกเหนือจากหน่วยงานของภาครัฐแล้ว บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ก็ได้ร่วมรณรงค์และดาเนินการลดการ
ใช้ขยะพลาสติก แต่ปัญหาดังกล่าวมีมากเกินกว่ากาลังที่สามารถดาเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ดังนั้นกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมจึงต้องเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งการจัดการ
จากต้นทางหรือการจัดการด้วยปรัชญาเชิงป้องกันและการจัดการที่ปลายทางหรือการจัดการโดย
ปรัชญาเชิงแก้ไขไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบ จากจุดกาเนิดของปัญหาขยะมูลฝอยจนถึ งจุดท้ายคือการ
กาจัดให้หมดสิ้นไป จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562)
ขณะที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ผลที่เกิดขึ้นมีทั้งความเจริญก้าวหน้าและ
ปัญหาเพิ่มขึ้นควบคู่กันไป แต่ปัญหาที่เรื้อรังและรุนแรงเพิ่มขึ้นเสมอ คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่
ขณะเดียวกันสังคมไทยก็มีความเจริญทางการแพทย์และมีการมีจัดการให้ความรู้ประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพจนคนส่วนใหญ่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น จะเห็นได้จากกลุ่มบุคคล
ทีม่ ีสัดส่วนต่อจานวนประชากรทั้งหมดของประเทศมากอย่างเห็นได้ชัด คือผู้สูงอายุ โดยพบว่าอายุขัย
ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นโดยลาดับ จาก พ.ศ. 2520 เฉลี่ย 62.99 ปี ใน พ.ศ. 2540 เฉลี่ย 70.27 ปี และ
พ.ศ. 2560 เฉลี่ยเพิ่มเป็น 76.68 ปี เมื่อคิดสัดส่วนของผู้สูงอายุไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใน พ.ศ. 2563
ประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 16.73 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) และมีแนวโน้มที่จะมี
สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุบางคนถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคลลที่
มี คุ ณ ค่ า ของสั ง คม เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ ชี วิ ต และสามารถถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมให้กับรุ่นลูกหลาน
ได้อย่างมีศักยภาพ และมีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุที่
รัฐจัดตั้งขึ้นจานวน 1066 แห่ง มีจานวนมากกว่า 59,677 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2560)
ดังนั้น จึงควรได้หาแนวทางนาศักยภาพและเสริมทักษะของผู้สูงอายุให้เข้ามามีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้รูปแบบและวิธีการ
ที่เหมาะสมกับวัย ให้ได้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ บนหลักการของระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาใช้ให้สอดคล้องตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนาสังคมไทยสู่ความอย่างยั่งยืน ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุ ต่อสังคมโดยรวมและ
ต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้ ส่งทอดสู่ลูกหลานรุ่นต่อไป ซึ่งจะมีประโยชน์และมีความสาคัญเป็น
อย่ างยิ่ งต่อประเทศชาติ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และเชื่อมโยงประเด็น
สาคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สั งคม คุณภาพชี วิต ความเป็ น อยู่ ของประชาชน และการคงรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
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ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการรายงานปัญหาสิ่ งแวดล้ อมที่เกิดจากขยะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ดังเช่น ข้อมูล ในปี 2561 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ประเทศไทยมีขยะมูล ฝอยเกิดขึ้นประมาณ
27.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การส่งเสริมการท่อ งเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถนาขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ได้ถึง 9.76 ล้านตัน (ร้อยละ 35) และอีกจานวน 10.85 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกนาไปกาจัด
ตามหลักวิชาการ ส่วนอีก 7.32 ล้านตัน (ร้อยละ 26) ถูกกาจัดอย่างไม่ถูกต้อง จึงยังคงเป็นปัญหา
ตามมา จากการส ารวจพบพลาสติ ก ในขยะชุ ม ชนประมาณ 2 ล้ า นต้ น โดยสามารถน ากลั บ เข้ า
กระบวนการรี ไซเคิล ได้ป ระมาณ 5 แสนตัน (ส่ ว นใหญ่เป็นขวดพลาสติก) ที่เหลื อกลายเป็นขยะ
พลาสติกจานวน 1.5 ล้านตัน ได้แก่ ถุงพลาสติก แก้ว กล่อง จานโฟม ฝาจุก เป็นต้น ซึ่งการกาจัดขยะ
มูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง การเผากลางแจ้ง หรือลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้า ทาให้มีขยะมูลฝอย
ตกค้างทั้งบนบกและในทะเล โดยเฉพาะเหตุการณ์พบการตายของวาฬจากการกินขยะพลาสติกและ
ทาให้เกิดการอุดตันที่กระเพาะอาหาร เป็นต้น
ผู้สูงอายุและบทบาทในการจัดการของเหลือใช้
ผู้ สู ง อายุ (Aging people) ถู ก นิ ย ามโดยองค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations)
หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และได้แบ่งประเภทของผู้สูงอายุ
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือ สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด
2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คือ สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรที่ มีอายุมากกว่า
65 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด
3. ระดับสังคมผู้ สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) คือ สั งคมหรือประชากรที่มี
อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
ส าหรั บ ประเทศไทยมี ก ารก าหนดนิ ย ามของค าว่ า ผู้ สู ง อายุ เ ช่ น เดี ย วกั น กั บ องค์ ก าร
สหประชาชาติ โดยประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 โดยขณะนั้นประเทศไทยมี
ประขากรตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 10.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุ
มากถึงร้อยละ 16.73 (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2562) ซึ่งถูกจัดได้ว่ายังอยู่ในระดับการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุตามคานิยามขององค์การสหประชาชาติ และคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มที่ในปี 2565 โดยมีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 26.9 ในปี 2573
จากข้อมูลข้างต้นสังเกตเห็นได้ว่าประเทศไทยใช้เวลาในการก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ใน
เวลาน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ ใช้เวลา 15 ปี เกาหลี 20 ปี จีน
20 ปี และญีุ่น
ป่ 26 ปี หรือเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรั ฐอเมริกา ใช้เวลา 69 ปี
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ออสเตรเลีย 73 ปี สวีเดน 85 ปี และฝรั่งเศสใช้เวลานานถึง 115 ปี และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เร็วกว่าประเทศ
ไทย บรูไน และเวียดนาม ตามลาดับ
ตารางที่ 1 สัดส่วนของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2523–2593
ประเทศ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2593
กัมพูชา
2.71
4.12
6.87
12.84
ไทย
3.75
10.47
19.46
บรูไน
2.87
4.42
11.33
พม่า
3.66
5.36
8.67
13.32
ฟิลิปปินส์
3.21
4.58
6.68
9.66
มาเลเซีย
3.58
5.86
9.94
16.80
ลาว
3.49
3.81
5.29
9.57
เวียดนาม
5.33
6.74
12.35
สิงคโปร์
4.72
11.68
อินโดนีเซีย
3.59
5.17
8.43
14.04

หมายเหตุ
ระดั บ การก้ า วเข้ า สู่ สั ง ค ม
ผู้สูงอายุ
(Aging society)
ร ะ ดั บ สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ โ ด ย
สมบูรณ์
(Aged society)
ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
(Super-aged society)
ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุกาลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
กันเป็นอย่ างมากทั้งในระดับชาติและในระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในระดับ
มหภาค เช่น ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการ
ลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และระดับจุลภาค ได้แก่ ผลต่อ
ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ จึงต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ชมพูนุช พรหมภักดิ์, 2556)
ปัญหาของผู้สูงอายุในปัจจุบันมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของชุมชน เช่น ในชุมชน
ชนบทผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเกษตรกรรม ได้รับการศึกษาน้อยและขาดการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ ทาให้มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งมีผู้สูงอายุจานวนไม่น้อยที่ถูกทอดทิ้งให้
อยู่เพียงลาพัง หรือมีภาระที่ต้องดูแลลูกหลานแทนพ่อแม่ที่ต้องออกไปทางานต่างพื้นที่ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุรายงานสถิตุสู
ิผ้ งอายุของประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามี
จ านวนผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ประเทศ 11,136,059 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.73 ของประชากรทั้ ง หมด โดย
ภาคเหนือมีจานวนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 18.87 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 17.77
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.04 ภาคตะวันออก ร้อยละ 14.85 และภาคใต้ ร้อยละ 14.56
ตามลาดับ โดย 5 จังหวัดแรกที่มีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (1,063,871 คน)
นครราชสีมา (453,388 คน) เชียงใหม่ (333,692 คน) ขอนแก่น (312,933 คน) และอุบลราชธานี
(276,628 คน) ตามลาดับ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) นอกจากนี้ได้รวบรวมจานวนโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในแต่ละภาค ณ เดือนสิงหาคม 2560 ทั้งหมด 1,066 แห่งทั่วประเทศ โดยภาคเหนือมีจานวนโรงเรียน
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ผู้สูงอายุมากที่สุด 416 แห่ง รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 380 แห่ง ภาคกลาง 185 แห่ง
และภาคใต้ 85 แห่ง ตามลาดับ และมีจานวนผู้สูงอายุรวมทั้งหมด 59,677 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2560)
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุบางคนถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานาน รวมถึงภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดี
งามที่ ส ามารถเป็ น ประโยชน์ ต่อรุ่นลู กุนหลาน
ร่
ต่อชุมชน สั งคม และประเทศได้ จึงถือได้ว่ าเป็น
ผู้สูงอายุที่ยังมีคุณค่า และมีศักยภาพ หรือมีภาวะพฤฒิพลัง (Active Aging) ดังนั้นหากสามารถดึง
ศักยภาพหรือพลังของผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
แก้ไขปัญหา อาจนาไปสู่การขายเพิ่มรายได้และจะนาไปสู่กองทุนในรูปแบบใหม่ ๆ คิดว่าในระยะยาว
ผู้สูงอายุสามารถที่จะเป็นกลไกในการร่วมกันในการตัดสินใจในชีวิตของเขาเองโดยที่ภาครัฐก็เข้ามา
หนุนเสริ ม ส่งผลต่อการสร้างและดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นชุมชนที่ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพารัฐ
น้อยลง ถ้าชุมชนไหนมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์นวัตกรรมผู้สูงอายุ และมีการเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อ
เอาไปปรับใช้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งทั่วประเทศ ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ซึ่ง
คิดว่าอันนี้คือการขยายผลและต่อยอดนวัตกรรม ดังนั้นผู้สู งอายุจึงมีบทบาทอย่างมากในการช่ว ย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้สูงอายุจากชุมชนใน 6 จังหวัด
ได้แก่ นวัตกรรม “ถุงมือพยาบาล” จากเทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง นวัตกรรม “ไม้กวาด
รักษ์โ ลกและพรมเช็ดเท้าจากขวดพลาสติกสร้างอาชีพให้ ผู้ สู งอายุ ” ของเทศบาลตาบลบางเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ นวัตกรรม “เครื่องออกกาลังกายเคลื่อนที่สาหรับผู้สูงอายุติดบ้าน” จากเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ นวัตกรรม “กระบอกไม้ไผ่ใส่ใจการยาในผู้สูงอายุ ” จาก
องค์การบริหารส่วนตาบลมะเกลือเก่า จังหวัดนครราชสีมา นวัตกรรม “บ้านสุขกาย สบายใจ: บ้าน
ต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ” เทศบาลตาบลขุนทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช นวัตกรรม “ปุ๋ย
ชีวภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” จากเทศบาลตาบลบ้านไรุ่ จังหวัดสระแก้ว
และจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) และนวัตกรรม
อื่น ๆ จากการน าของเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็นผลิ ตภัณฑ์ที่ส ามารถนากลั บมาใช้ประโยชน์ได้โ ดย
ผู้สูงอายุ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจากของเหลือใช้จากขยะมูลฝอยโดยกลุ่มผู้สูงอายุ
หน่วยงาน/จังหวัด
ชื่อนวัตกรรม
วัสดุเหลือใช้
วิทยาลัยผู้สูงอายุ ตาบลโพธิ์
ประดิษฐ์กระทงจากกรวยไอศกรีม
กรวยไอศกรีม
ประทับช้าง อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตาบล การประดิษฐ์เสื่อ กระเป๋า ตะกร้า และ กระป๋องเครื่องดื่ม ถ้วย
ร่องคา อาเภอร่องคา
หมวกจากเส้นใยพลาสติกที่ได้จากขยะรี
บะหมี่สาเร็จรูป
จังหวัดกาฬสินธุ์
ไซเคิล
ชุมชนผู้สูงอายุวัดสารพัดนึก
กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก ผ้ากันเปื้อน
ถุงผงซักฟอก น้ายาปรับ
อาเภอเมือง จังหวัด
กระเช้า กล่องกระดาษทิชชู
ผ้านุ่ม กล่องเครื่องดื่มนม
อุบลราชธานี
และน้าผลไม้ ป้ายไวนิล
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กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดศรี
ตะกร้าพลาสติก กระเป๋าพลาสติก
เส้นพลาสติก
จอมเรือง ตาบลเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านลาพะยา
กระเป๋ารีไซเคิล ดอกไม้ประดิษฐ์
ซองกาแฟ โอวัลติน
ตาบลลาพะยา อาเภอเมือง
สาเร็จรูป และถุงน้ายา
จังหวัดยะลา
ปรับผ้าุม
น่
กลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลราช
พัดเงินล้าน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง
ที่มา: ประเสริฐ (2563)
ข้ อ เสนอเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ควรขยายผลการจั ด การของเหลื อ ใช้ เ พื่ อ สร้ า งนวั ต กรรม
สิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุ ไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุให้กว้างขวางขึ้น และเพิ่มกิจกรรมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Model) มาใช้ให้สอดคล้องกับหลักการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา (Principle of Environmental Studies) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Principle of
Sufficiency Economy) ให้ได้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ดังรูปภาพที่ 2
ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
ของเหลือใช้จากขยะมูล
ฝอย
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
นวัตกรรม
เชิงผลิตภาพ

การจัดการของเหลือใช้
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยผู้สูงอายุ

ผู้สนับสนุน
- ชุมชน, อบต, อบจ, เทศบาล
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(สกสว)

-

ผลกระทบ
ระบบนิเวศ
สุขภาพ
เศรษฐกิจ

แนวติดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน(Circular
Economy)
นวัตกรรมเชิง
กระบวนการ
- อบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศึกษาดูงาน
- ฝึกทักษะ ปฏิบัติการ

ภาพที่ 1 สรุปองค์ประกอบบทบาทของผู้สูงอายุในการจัดการของเหลือใช้ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Model)
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เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดแบบใหม่ในการจัดการขยะและของ
เสียจากสินค้าหลังจากการบริโภค เป็นระบบที่เอื้อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และนาสินค้าที่ใช้แล้วกลับสู่กระบวนการผลิตอีก เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลของเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิต และอนาคตโลกที่ยั่ งยืน ซึ่งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้เป็นระบบการผลิตที่ไม่มีของเสีย (Zero
Waste) เนื่องจากของเสียของธุรกิจหนึ่ง จะสามารถนาไปเป็นวัตถุดิบต้นทางของอีกธุรกิจหนึ่งเสมอ
เศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นทางออกที่จะทาให้เกิดการปฏิวัติรูปแบบการใช้พลังงานและวัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร นาไปสู่ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยื น และสามารถลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อ นได้
นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยังช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ และผลักดัน ให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรม (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2562)
การที่ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการนาวัสดุเหลือใช้มา
สร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy) ถือว่า
เป็ น การพัฒ นาที่ต อบสนองความต้อ งการของคนในปั จจุ บัน โดยไม่ ทาให้ คนรุ่น ต่อ ไปต้อ งลดขี ด
ความสามารถตอบสนองความต้องการของเขาลงไป และเพื่อให้สิ่งแวดล้อมและมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุล และเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็ นเป้ าหมายของการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามหลั กการสิ่งแวดล้อมศึกษา
(Environmental Studies) ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
แม้ว่าผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้แสดงบทบาทของการเป็นนักนิเวศวิทยาอย่างเต็มตัว แต่โดยพื้นฐานของ
ผู้สูงอายุที่มีมาจากรากเหง้าของสังคมดั้งเดิมมีความเป็นนักนิเวศวิทยาอยู่ในตัวเอง ซึ่งอาจจะอยู่ใน
กลุ่มนักพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบอ่อน (Weak Sustainable) ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มุ่งพัฒนาตามแนวทุน
นิยมอย่างมาก มุ่งผลผลิตและกาไร แต่เริ่มคานึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยคืนกาไรกลับมาช่วยแก้ไขและ
จัดการสิ่งแวดล้อมบ้าง ซึ่งหากเราได้ดาเนินการหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มากขึ้น
จะทาให้เกิดมรรคผลต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุให้ ดีขึ้น และอาจทาให้ผู้สูงอายุกลุ่ มนี้เลื่อนระดับไปเป็น
กลุ่มนักพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบเข้มข้น (Strong Sustainable) ซึ่งหมายกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับการ
ดูแลปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจน้อยลง หรือเป็นกลุ่มสาย
กลางที่ ต้อ งการให้ สิ่ งแวดล้ อมปลอดภั ย ธรรมชาติ แ ละระบบนิเ วศคงความสมดุ ล เศรษฐกิจ กั บ
สิ่งแวดล้อมต้องพัฒนาควบคู่กันไป ดังนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงต้องจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
คุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อม (Eco Centric) กล่าวได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องจัดการแบบองค์รวม
และใช้มุ มมองหลากหลายมิ ติ ทั้ งมิติ ทางธรรมชาติ นิเ วศวิ ทยา เศรษฐกิ จ และสั งคม ซึ่ งมาจาก
หลักการพัฒ นาอย่างยั่ งยืน โดยอาศัยหลักปรัญญาสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานในการสร้างวิธีคิดที่จะ
นาไปสู่พฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ ๆ ต่อไป (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562)
ดังนั้น การให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเหลือใช้ที่
จะกลายเป็นขยะในอนาคต จึงเป็นการสร้างผู้นาทางสิ่งแวดล้อมบนหลักจริยธรรมและการมีส่วนร่วมที่
เริ่มจากระดับบุคคล ครอบครัว ถึงระดับกลุ่ม ชุมชน องค์กรและรัฐ ให้จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยมิ ติ ที่ ห ลากหลาย ท าให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นสั ง คมสี เ ขี ย วหรื อ สั ง คมแห่ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
สอดคล้ องกั บ ความหมายของสิ่ งแวดล้ อมศึก ษา ที่เ ป็น การบูร ณาการศาสตร์ ห ลากหลายมิติ ทาง
สังคมศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562)
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สรุปและอภิปรายผล
สังคมไทยกาลังเผชิญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อม ๆ กับปัญหาการเสื่อมโทรมของ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะจากปั ญ หาของเหลื อ ใช้ เช่ น พลาสติ ก ที่ ย ากต่ อ การก าจั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุถือเป็นบุคคลสาคัญที่มีศักยภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ชีวิต และมีภูมิปัญญาที่
สามารถเข้ามามีส่วนร่ว มในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่ าวได้ไม่มากก็น้อย การเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้สูงอายุที่กาลังเพิ่มจานวนมากขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณค่าทางสังคม
โดยให้ มี ส่ ว นร่ ว มและบทบาทในการลดปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มจากของเหลื อ ใช้ โ ดยการน ามาสร้ าง
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษา และควรดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา
ร่วมกับชุมชน และประเทศชาติ
การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะปั ญ หาจากของเหลื อใช้ เช่น พลาสติก โดยน ากลั บมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ ด้ว ยการสร้า ง
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมใหม่เชิงสร้างสรรค์ เพื่อจัดการของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดขยะมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ถุง
ผงซักฟอก น้ายาปรับผ้านุ่ม ป้ายไวนิล หรื อจาพวกกระดาษ เช่น กล่องนม กล่องน้าผลไม้ มาทาเป็น
นวัตกรรมเชิงผลิตภาพใหม่ ๆ ทางสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 3 ด้าน 1) ด้าน
การทาเกษตรอิน ทรีย์ เช่น นาขวดพลาสติกและกล่ องโฟมมาปรับปรุงเป็นภาชนะปลูกพืชผักและ
ดอกไม้เป็นสวนลอยฟ้า สวนขอบรั้ว 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ นาถังพลาสติกและท่อพีวีซี มาทาเป็น
อุปกรณ์เพื่อใช้หมุนบริหารแขนฟื้นฟูคนที่เป็นอัมพฤกษ์ 3) ด้านการทาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน
เช่น ชั้นวางของ กรอบรูป เป็นต้น (ประวรดา โภชนจันทร์ และคณะ, 2562) และช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสร้างสังคมสีเขียวหรือสังคมที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ โดยใช้หลักการของระบบ
เศรษฐกิจ หมุนเวีย นมาใช้ให้ ส อดคล้ องตามหลั กการสิ่ งแวดล้อมศึกษาและหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาสังคมไทยสู่ความอย่างยั่งยืนต่อไป ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการทากิจ กรรมและดูแลตนเอง รวมทั้งครอบครัว และชุม ชนได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับทาให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นความภูมิใจของผู้สูงอายุที่ไม่เป็น
ภาระของสังคม
ข้ อ เสนอต่ อ ไป ควรท าการศึ ก ษารู ป แบบการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของเหลื อ ใช้ ทั้ ง ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อาจเป็นขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะพลาสติกและขยะอิ เล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่
มากมาย ด้วยการใช้นวัตกรรมเชิงสังคม นวัตกรรมเชิงกระบวนการและนวัตกรรมเชิงผลิ ตภาพในการ
จัดการที่เหมาะสมกับวัย ศักยภาพทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ให้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยอาจดาเนินการต่อไปนี้
1. ศึกษาวิ เคราะห์ และเสริม สร้ างนวัต กรรมสิ่ งแวดล้ อมแบบครบวงจรตามหลั ก BCG
model ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและสนับสนุนการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
2. วิจั ย และพั ฒ นาศู น ย์ น วัต กรรมสิ่ ง แวดล้ อมที่ ดาเนิน การโดยโรงเรีย นผู้ สู ง อายุ เพื่ อ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆ
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3. วิจัยพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุหัวใจสีเขียวที่มุ่งสร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม
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บทคัดย่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและมนุษย์เพิ่มขึ้น ทุกฝ่ายทั้งบุคคลและ
องค์กรต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาจากต้นทาง บทความนี้จึงมุ่งเสนอแนวทางการส่งเสริมงาน
สิ่งแวดล้อมชุมชนโดยบทบาทของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อสนับสนุนและสนองนโยบายการ
พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อ พ.ศ.2559 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ได้มีนโยบาย
และใช้เครือข่ายที่ทาการไปรษณีย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชน เพื่อส่งมอบสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่ท้องถิ่น โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์ กร หรื อ CSR (Corporate social responsibility) และหลั กการก ากั บดู แลที่ ดี ภายใต้ โครงการ
“ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ใช้การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา
โดยการสร้างความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เพื่อสร้างการกินดี อยู่ดี มีคุณธรรมของสังคม ความอุดม
สมบู รณ์ของทรั พยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของสิ่ งแวดล้ อม มีที่ทาการไปรษณีย์บางแห่ ง ที่
ดาเนินการแล้ว โดยร่วมมือกับชุมชนและสถาบันการศึกษา จัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน สามารถ
เปลี่ยนวิธีการผลิตตุ๊กตาชาววัง จากเดิมที่ใช้สีเคมีได้เปลี่ยนมาใช้สีธรรมชาติที่ผลิตได้เองจากใบไม้ ได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และลดภาวะโลกร้อน ผลทาให้
ชุมชนมี่รายได้เพิ่มขึ้นและทากิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากได้ขยายผลโดยที่ทาการไปรษณีย์ทุก
แห่งสร้างกลยุทธที่เหมาะสมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน มุ่งรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ดิน น้า ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพให้อุดมสมบูรณ์ ให้นาสิ่งของเหลือใช้และขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ ใช้พลังงานสะอาดไม่ก่อมลภาวะ ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม นาส่งให้ที่
ทาการไปรษณีย์จัดทาตลาดสีเขียวจาหน่ายสินค้าจากชุมชนตรงสู่ผู้บริโภค จะทาให้บริษัทไปรษณีย์ไทย
ก้าวสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green organization) ที่เข้มแข็ง สามารถสร้างสังคมสีเขียวจากระดับชุมชน
จนส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศได้
คาสาคัญ: สิ่งแวดล้อมชุมชน บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์กรสีเขียว
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Abstract
Severe environmental problems impact nature and humans. All parties both
individuals and organizations must be together prevented and solve problems from
the origin. This article, therefore, aims to guide the community environment promotion
by the role of Thailand post. co., Ltd. to support the Thailand 4.0 policy that focuses
on sustainable development. In 2016 Thailand post.co., Ltd. has a policy and use the
network of post offices are spread all over the country, in promoting environmental
management together with the community, to deliver sustainable society to the
locality, based on CSR or corporate social responsibility and good governance under
the project “Thailand post for Dhamma land and Golden land”. Use driving
development according to the King,s science, by understanding, access and
development for the well-being and morality of society, an abundance of natural
resources, and the safety of environment. There are some post offices already
processed, in collaboration with communities and educational institutions for training
people in the community. The people can change the production method of palace
dolls, using from chemical color to natural colors, and made by yourself from the
leaves. Trees planting to increase green space for reducing carbon dioxide and global
warming. The result that community has increased incomes and environmentally
friendly. If expanded the environmental community promotion by appropriate strategy
all post offices, focus on maintaining and using natural resources, soil, water,
biodiversity, waste, clean energy, and without pollution. Encourage communities to
create environmental products. The post office can create a green market for selling
products directly from the community to consumers. Thailand post.co.Ltd will be
moving to a strong green organization, creating a green society on the community level
and resulting in sustainable development at the national level.
Keyword: Community Environment, Thailand Post.co.Ltd, Sustainable Development,
Green Organization
บทนา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกและสิ่งแวดล้อมไทยรุนแรงขึ้นโดยลาดับ ทั้งปัญหาอากาศ ดิน น้า ป่า
ไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556) สาหรับประเทศไทยพบว่าใน
พ.ศ. 2559 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นประมาณ 327 เมตริกตันหรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.90 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก มีปัญหาการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า ใน พ.ศ.
2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ าไม้ ร้อยละ 31.58 ของประเทศหรือเท่ากับ 102.17 ล้านไร่ คิด เป็น
163,479.69 ตารางกิโลเมตร ลดลงจาก พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.02 หรือประมาณ 65,500 ไร่ จากสถิติ
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พ.ศ. 2557-2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าลดลงร้อยละ 0.02 ทุกปี (G-FMS GISTDA, 2561) ปี 2559
เริ่ม มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 รุน แรง ต่อมา พ.ศ. 2563 พบว่า คุณภาพอากาศเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563
ตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ 39-71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มค.ก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 50 มค.ก./ลบ.ม.) และมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะยิ่งเพิ่มขึ้นและเริ่มมีผลต่อสุขภาพใน 38 พื้นที่
ในกรุงเทพมหานคร (BBC NEWS, 2563) ประเทศไทยได้ปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องตาม
มติการประชุมขององค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อ พ.ศ. 2535 ที่มุ่งพัฒนาโลกสู่ความยั่งยืน เพื่อ
รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประเทศต่างๆ จัดให้มีองค์กร
กฎหมายและการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทาให้เกิดองค์กรใหม่ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562) รัฐบาลไทยได้จัดให้มีหลาย
หน่ ว ยงานระดั บ กระทรวงท าหน้ า ที่ ดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ยังพบว่ามีปัญหารุนแรงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็มี รัฐวิสาหกิจ
หลายหน่ ว ยงานได้ ส นั บ สนุ น การแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้ อม เช่น การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค ได้รณรงค์ ล ด
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) (กอง
แผนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม, 2562) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมุ่งการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศบนบกและชายฝั่ง ทะเล และทาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (การ
ไฟฟ้าฝายผลิต, 2562) การประปานครหลวง ได้มโี ครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้า (การประปานครหลวง
, 2560) นอกจากนี้ ในส่ ว นขององค์ก รภาคเอกชนไทยหลายองค์ ก รก็ ส นั บสนุ น การรั ก ษาฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อม เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ SCG ได้ดาเนินการหลายโครงการ ได้แก่
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน โครงการอนุรักษ์น้าเพื่ออนาคต โดยการสร้างฝายการ
ปลูกป่า รวมถึงการสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ส่วนบริษัท คิงเพาเวอร์ (King Power) ได้ให้
ความรู้และสนับสนุนชาวบ้านผู้ผลิตในชุมชน ให้พัฒนาสินค้าชุมชน หรือ OTOP เพื่อเชิดชูภูมิปัญญา
ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับสากล ขณะที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หรื อ PTTGC ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม มี โ ครงการพั ฒ นาพลาสติ ก ชี ว ภาพเพื่ อ
การเกษตรที่ยั่งยืน ผลิต ถาดบรรจุสลัดที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ เพื่อใช้ในมูลนิธิโครงการ
หลวง ทาโครงการฟื้นป่ารักษ์น้า ที่เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง บริษัทโคคาโคล่า (Coca Cola) ได้
ทาโครงการด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน บริษัทเจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) หรือ CPF มีกิจกรรมปลูกจิตสานึกและส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์ด้าน CSR หรือการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยช่วยสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในสังคมและขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ มีมูลนิธิและสมาคม ชมรม
ต่างๆได้ร่วมดูแลงานสิ่งแวดล้อม เช่น มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ ทางวิ ช าการด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม และมี อ งค์ ก ร
นานาชาติ ที่ดูแลงานสิ่งแวดล้อม เช่น องค์การกรีนพีช (Greenpeace Thailand) มุ่งทาการฟื้นฟู
สิ่ งมีชีวิตในโลกให้ ดารงความหลากหลายทางชี ว ภาพและอนุรัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดย
ดาเนินการในประเทศไทยหลายกิจกรรม เช่น การจัดสร้างเตาเผาขยะที่ ถูกต้อง การลดโลกร้อนด้วย
การลดการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิล การรณรงค์ให้เกิดความตระหนักต่อการลดมลพิษจากการ
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ใช้สารเคมี ส่วนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wild Fund for Nature : WWF) ได้ดาเนินการ
หลายโครงการ เช่น โครงการอนุรักษ์แม่น้าโขง โครงการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้าและชายฝั่งทะเล โครงการ
รณรงค์เพื่อการไม่ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ประเทศไทยได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่ อมาเกือบ 30 ปี แต่ปัญหาสิ่ งแวดล้อมยังมีความรุนแรงและเพิ่มผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพและวิถีชีวิตเพิ่มขึ้นและกว้างขวางขึ้น จึงจาเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งระดับบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน
ชุมชน จนถึงองค์กรระดับชาติต้องมีนโยบายและร่วมมือดาเนินการดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
และจริ ง จั ง ให้ ก ว้ า งขวางเต็ ม พื้ น ที่ ป ระเทศมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ นโยบายขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ที่ ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ างยั่ ง ยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) ไว้รวม 4 มิติ จานวน 17 ข้อ ให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป โดยกล่าวถึงเครื่องมือ
สาคัญอย่างหนึ่งที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายดังกล่าว คือการปรับบทบาทขององค์กรต่างๆให้
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับตัวสู่การทาหน้าที่ เป็นองค์กรสีเขียว(Green
Organization) อย่างจริงจังและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562) โดยการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั้งในองค์กร ชุมชนและทุกพื้นที่หรือกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทุกระดับ
สานักงานไปรษณีย์ไทย ได้ก่อตั้งขึ้นและให้บริการด้านการสื่อสารแก่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.
2426 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ให้เป็นองค์กรภาครัฐที่มีความสาคัญต่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่าง
คนในสังคม ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ต่อมา พ.ศ. 2546 โดยปรับองค์กรมา
เป็นรูปบริษัท แต่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จนถึงปัจจุบันมีสานักงานไปรษณีย์กระจายอยู่ทั่ว ประเทศ
มากถึง 1,276 แห่ง และมีที่ทาการไปรษณีย์ย่อยที่ได้รับอนุญาตอีก 3,383 แห่ง เพื่อให้บริการรับส่ง
จดหมายและพัสดุต่างๆจนถึงมือประชาชนในระดับชุมชน จึงนับเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน
เมื่อเป้าหมายการพัฒนาโลกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยปรับมุ่ง
ไปสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (ไปรษณีย์
ไทย, 2561) บริษัทไปรษณีย์ไทยจึงกาหนดนโยบายขององค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ ให้ได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมุ่งที่จะช่วยให้คนไทยได้อยู่ในพื้นที่สะอาด ปลอดภัยและมีสุขภาพดี
รวมทั้งจะช่วยให้ชุมชนไทยมีสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืนได้ โดยยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนบนฐานแนวคิดการกากับดูแลองค์กรที่ดี และหลักการ
CSR (corporate social Responsibility) ที่เป็นหลักการดาเนินงานขององค์กรเอกชนยุคใหม่ และ
จะพัฒนาสู่การเป็นองค์การสีเขียว (Green Organization) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
แนวคิดที่มาในการเสนอแนวทางส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
การนาเสนอแนวทางส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อม ควรมี มุมมองที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์และความจาเป็น ในการสร้างความยั่งยืนทางสิ่ งแวดล้อมของชุมชน จึงได้นาแนวคิด ที่
เกี่ยวข้องมาเป็นหลักในการกาหนดทิศทาง ดังนี้
1. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นปรัชญาและอุดมการณ์ในการ
พัฒนามีมุมมองของมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนและเปิดกว้างยอมรับความจริงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
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ที่จะติดตามมาจาก การกระทาของตน มนุษย์จะต้องประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ และ จริยศาสตร์ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นข้อกาหนดทั่วไปขึ้นโดยเริ่มต้นจากการปูพื้น
ฐานความรู้ทางด้านนิเวศวิทยา และระบบนิเวศสร้างความเข้าใจถึงปฎิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วย
กัน เอง และปฎิสั มพันธ์กับ สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ต่อจากนั้นจึงชี้ให้เห็ นถึง หลักการ ถ่ายทอด
พลังงาน โดยการกินต่อกันเป็นทอดๆ และวัฏจักรของสสาร ซึ่งเป็นกระบวนการสาคัญในการทาให้
สสาร และพลังงาน สามารถหมุนเวียน ในระบบนิเวศ ก็จาเป็นจะต้องสร้ างให้เกิดเป็นความคิดรวบ
ยอดขึ้นในระบบความคิดพร้อมทั้งนาไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Narongrid Rosena, 2560) แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์กรต้องมีปัจจัยหลัก 4
ประการ คือ การมุ่งมั่นพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนา
ความสั มพัน ธ์ที่ยั่ งยื น กับ พันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้ อม โดยมีปัจจัยเสริมอีก 2
ประการ คือ 1) การกากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริมการทาให้เกิดจิตสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย มุ่ง มั่นการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบ
เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดาเนินธุร กิจอยู่ และสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า และมรดกทาง
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 2) การมีจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุน
และส่ งเสริ มพนักงานและพัน ธมิตรทางธุรกิจให้ มีจิ ตสานึกในการผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ งพัฒนา
บุคลากรและผู้นาในอนาคตให้เป็นผู้ ที่สามารถบริหารธุรกิจบรรลุตามเป้าหมาย และมีความตระหนัก
ถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Minor International, 2560)
2. หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจและแนวทางปฏิบัติ
(Corporate Governance) คณะกรรมการของรัฐ วิสาหกิจสามารถพิจารณาตามหลัก “Apply or
Explain” คือการให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนาหลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่มี
ในรั ฐ วิส าหกิจ พ.ศ.2562 ไปปรั บ ใช้ตามที่เหมาะสมกั บการบริห ารจั ด การและกฎหมาย รวมทั้ ง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง (สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2562)
ส าหรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไทยจ ากั ด ได้ มี น โยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยให้
ความส าคั ญ และยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและแนวที่ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐ วิส าหกิ จ กระทรวงการคลั ง ได้ กาหนดไว้ เพื่ อให้ เ กิด ระบบการบริห ารจัด การที่ มีประสิ ท ธิภ าพ
โปร่งใส และน่าเชื่อถือ นาไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนาที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
อย่างยั่งยืนในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของ
ชุมชน (บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด, 2560)
3. หลักความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)เป็นการ
ดาเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร อันน าไปสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน ที่ควรนามาใช้เป็นหลักในการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดนโยบายการ
ก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี (Organizational Governance: OG)ของรั ฐ บาล โยก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห าร
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งมี น โยบายเกี่ ย วกั บ รั ฐ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ
ผู้รั บ บริ การและผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย รวมทั้งในองค์การและผู้ ปฏิบัติงานด้ว ย ส่ ว นธนาคารโลกได้
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กาหนดให้ CSR เป็ นเครื่องมือหนึ่ งในการจัดการสิ่ งแวดล้ อม โดยดาเนินการดังนี้ (1) In process
หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน การผลิตที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (2) After
process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา การรณรงค์สร้างจิตสานึก
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (3) As Process หมายถึง เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกาไร เช่น มูลนิธิ หรือสมาคมการกุศลต่าง ๆ หลักแนวคิดของ CSR จึง
ประกอบด้วย (1) การกากับดูแลกิจการที่ดี (2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (3) การเคารพ
สิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (5) การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (7) การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินการความ
รับผิดชอบต่อสังคม (8) การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Thai CSR community, 2561)
4. องค์ ก รสี เ ขี ย ว (Green organization) องค์ ก รที่ ท าธุ ร กิ จ จะอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต้ อ ง
คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก โดยมีความรับผิดชอบภายใน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง
การเตรียมความพร้อม การเพิ่มคุณภาพ การลดต้นทุน การลดของเสีย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบภายนอก ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การตื่นตัวในการสร้างนวัตกรรม และการสร้างชื่อเสียง(Brand Image) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้า
จนถึงปลายน้า รวมทั้งการทาลายและการนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่ผู้ส่งมอบ ผู้ออกแบบ
ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ขนส่งและผู้ค้าปลีก เพื่อให้ทุกองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันหรือสอดคล้องกัน
โดยจั ด หาผู้ ส่ ง มอบสี เ ขี ย ว ที่ เ ป็ น ต้ น น้ าส าคั ญ โดยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ส่ ง มอบน าแนวทางปฏิ บั ติ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมไปใช้ ผู้ผลิตเน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้กระจายสินค้า ผู้ขนส่งและผู้ค้า
ปลีกต้องไม่เพิ่มมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลที่องค์กรจะได้รับคือการลดต้นทุน เพิ่มกาไร สามารถใช้สินทรัพย์
ได้อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยสามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และดึงดูดความสนใจให้ แก่นักลงทุน โดยใช้
มาตรฐานสีเขียวกับความยั่งยืน มีเป็นเกณฑ์ ซึ่งมี 3 มาตรฐาน คือ ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นกรอบงานสาหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มีการจัดการผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลพิษ ใช้ ISO 5001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน เป็น
กรอบงานสาหรับการจัดการพลังงาน เพื่อให้องค์กรมีระบบและกระบวนการปรับปรุงสมรรถนะด้าน
พลั งงานมีผ ลทาให้ ล ดการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น ใช้ ISO
26000 เป็นมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ให้แนวทาง
ในการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่ง หวังให้ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทและทุกภาคส่วน แต่
ISO 26000 ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ แต่ให้นาไปใช้ด้วยความสมัครใจ (MODERN MANUFACTURING,
2555)
5. สานักงานสีเ ขียว (Green office) เป็นการจัดสานักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใน
สานักงานให้ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า
มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่
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เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อ ม และปล่ อยก๊าซเรือ นกระจกออกมาในปริ มาณต่า (กรมส่ ง เสริ มคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม. 2560) ใช้แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Management
System : ISO14001 ที่เป็ น มาตรฐานสากลนามาใช้ในส านักงานสี เขียว โดยมีจุดประสงค์ ในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการ
พัฒนาองค์กร เน้นการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยใช้ข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ใน
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางปฏิบัติ ดาเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและ
พันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงาน
ไฟฟ้า น้า ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการ
หลักทาให้อุณหภูมิในโลกร้อนขึ้น การลดค่าใช้จ่าย เมื่อประหยัดพลังงานได้ ค่าใช้พลังงานต่างๆ เช่น
ค่าไฟฟ้า ค่าน้า ก็จะลดลงได้ ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสานักงาน และ การสร้างจิตสานึก เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสานึก ตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการและรู้จักใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืนทั้งในชีวิตประจาวันและการใช้ทรัพยากรภายในสานักงาน (เฮียณัฐ กิตติ
พงษ์, 2558)
จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นความจาเป็นที่องค์กรต่างๆควรให้ความสาคัญกับการจัดการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมดุลทุกพื้นที่เพื่อให้มนุษย์พึ่งพาธรรมชาติและอยู่
ในสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย โดยเฉพาะองค์ ก รภาคเอกชนยุ ค ใหม่ ควรต้ อ งท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม งาน
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งบริษัทไปรษณีย์ไทย
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทไปรษณีย์ไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ใหม่“ดิจิทัลไทย
แลนด์” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 โดยมีร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (25602579) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม คือยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ระบุไว้ในประเด็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ได้มีแนวทางการพัฒนาหลักๆ คือการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อากาศ โดยสนั บ สนุ น การสร้ า งองค์ค วามรู้ เ กี่ย วกั บผลกระทบและความเสี่ ยงของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง
และท้องถิ่น รวมทั้งชุนชนให้ มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตร
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สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและบรรจุไว้ในระบบการศึกษา
ภาคบังคับ (ดิจิทัลไทยแลนด์, 2560) นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาประเทศสู่สังคมไทยแลนด์
4.0 ซึง่ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างเศรษฐกิจสู่
ความยั่งยืน ตามหลัก BCG model (Bio economy, Circular economy และ Green economy)
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ควรต้องให้ความร่วมมือ
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ใน
การกากับดูแลและสนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการบริหาร
เพื่อให้ การพัฒนาประเทศเป็น ไปอย่างยั่งยืน หน้าที่ในการกากับดูแลที่ดีของรัฐ วิสาหกิจ เพื่อให้
สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆ กระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นหน่วยงานที่มีการกาหนดแนวปฏิบัติต่างๆ มาใช้
สร้างแรงจูงใจการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยเครื่องมือหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ การกากับ
ดูแลที่ดี การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ระบบค่าตอบแทน การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น การจัดทา State Enterprise Review (SER) การจัดทาแผนปฏิรูปและแผนพลิกฟื้นรัฐวิสาหกิจ
ที่ประสบปัญหา (สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ , 2559) จากการกาหนดหลักปฏิบัติ
สาหรับรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่
พ.ศ. 2546 มีเรื่องความรั บผิ ดชอบต่อสั งคมให้ผู้บริห ารรัฐ วิส าหกิจนาเป็นนโยบายในการบริหาร
รัฐวิสาหกิจ โดยกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ได้ดาเนินการแล้ว เป็นหัวข้อประเมินผลการดาเนินงานประจาปี มีการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้
กาหนดให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในความควบคุมดูแลต้องกาหนดนโยบายแผนงานด้าน CSR โดยถือเป็น
หัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการดาเนินงานแต่ละปีของรัฐวิสาหกิจนั้น บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
เป็นองค์กรที่ต้องให้บริการการสื่อสารขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไป ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ ซึ่ง
อยู่ภายใต้การกากับของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องมีการวางแผนงานดาเนินงานหารายได้จากบริการขนส่งเป็นรายได้เข้ารัฐ
นอกจากต้องดาเนินงานตามนโยบายซึ่งเป็นข้อหนึ่งในการประเมินแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดได้
ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชน จึงปรับบทบาทมารับใช้สังคมตามหลักการ CSR โดยมุ่งให้เป็น
องค์การเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนในการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายรัฐบาลตามนโยบายการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ให้
ประสบความสาเร็จ
บทบาทของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ในการส่งเสริมงานสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีพัฒนาการมายาวนานกว่า
137 ปี เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม เป็นรัฐวิสาหกิจในชื่อ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. 2546 ได้แปรรูปตามนโยบายรัฐบาล เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด สั ง กั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น องค์ ก ร
รัฐวิสาหกิจที่เป็นรูปบริษัท แต่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาที่ทาการที่ให้บริการประชาชนและชุมชน
ทั่วประเทศแยกเป็นที่ทาการหลั กจานวน 1,276 แห่ง และที่ทาการไปรษณีย์ ย่อยที่ได้รับ อนุญาต
จานวน 3,383 แห่ง (บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด, 2560) ทีทาการไปรษณีย์ซึ่งเป็นสานักงานของที่ทา
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การจึงตั้งอยู่ใกล้ชิดชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงคือการให้บริการสื่อสารและส่งสิ่งของจากชุมชน
หนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ผู้บริหารระดับสูงได้กาหนดให้มีแนว
ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลของ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นผู้นาในการเชื่อมโยงสังคมไทย
ด้วยเครือข่ายไปรษณีย์และทรัพยากรที่มี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ” และได้
กาหนดเป็ นนโยบายอย่างต่อเนื่ องไว้ 5 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ประกอบด้ว ย 3 ยุ ทธศาสตร์ คือ 1) การสร้างหั วใจไปรษณีย์อาสา เพื่อให้ บุคลากรไปรษณีย์ไ ทย
ตระหนั กถึงการให้ บ ริ การแก่คนไทยด้ว ยหั ว ใจที่มีจิตอาสา 2) สร้างเสริ มสั งคมไทยผ่ านเครือข่าย
ไปรษณีย์ และ 3) สร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร (ไปรษณีย์ไทย, 2561)
การดาเนินโครงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
หลั ง จากการแปรรู ป องค์ ก รมาเป็ น บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด ตั้ ง แต่ ปี 2546 บริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัด จึงได้ กาหนดนโยบายและดาเนินตามโครงการความรับผิ ดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และดาเนินการระหว่างปี 2559-2562 ดังนี้ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด, 2561)
1. สนับสนุนการเติบโตของชุมชนท้องถิ่น ด้วยโครงการ “ข้าวฮางสร้างกุดจิก กินดีอยู่ดี ”
มุ่งเน้นศักยภาพความเชี่ยวชาญของเครือข่ายที่ทาการไปรษณีย์สร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ พร้ อ มเปิ ดโรงเรื อนเพิ่ มสุ ข เพื่ อใช้ ในการผลิ ตข้ าวฮางบ้า นกุด จิก อ.วานรนิว าส จ.
สกลนคร ให้เป็นสินค้าส่งออกได้สาเร็จ ในปี 2559 ทารายได้เข้าสู่จังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างมาก
2. โครงการ “ไปรษณี ย์ เ พิ่ ม สุ ข ประชารั ฐ เข้ ม แข็ ง เมื อ งสองแคว จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก”
สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ในด้านการพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.).
3. โครงการ “ไปรษณีย์ไทย..เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ได้เริ่มโครงการนาร่องในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยใช้ศาสตร์พระราชา คือการ“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พ.ศ. 2560 ได้ใช้
วิธี การศึกษาข้อดีข้อเสี ย แต่ล ะชุมชน เพื่อปรับการคงอยู่ชุมชนกับสิ่ งแวดล้ อมในหลายพื้นที่ เช่น
สานักงานไปรษณีย์เขต 1 ทีร่ ับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้เริ่มงานนาร่องเป็นโครงการแรกที
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในชุ ม ชน โดยท าโครงการชุ ม ชนมี ด อรั ญ ญิ ก อ าเภอนครหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แต่ยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. โครงการ “ไปรษณีย์ไทย..เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” พ.ศ. 2560-2561 บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ได้ปรับโครงการทางานร่วมกับชุมชน โดยใช้ความเชื่องโยง บ-ร-ว (บ้าน-โรงเรียนวัด) เน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน โดยใช้เครือข่ายของที่ทาการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็น
จุดขายสินค้า OTOP ต่อมา พ.ศ. 2562 ได้ต่อยอดโดยการสานพลังประชารัฐสู่การพัฒนาชุมชนให้กิน
ดี อยู่ดี มีคุณธรรม เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน น้อมนาแนวปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาซึ่ง
เป็นโครงการต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2560-2561 โดยใน พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการทาโครงการพัฒนาตุ๊กตาชาววังด้วยสีธรรมชาติ ที่บ้านบางเสด็จ อาเภอป่า
โมก จั งหวัดอ่างทอง โดยให้ ส านั กงานไปรษณีย์เขต 1 ร่ว มกับที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง
รู ป แบบการดาเนิ น งานด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ใ ห้ ความร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม การวิ จัย และพัฒ นาสี ที่ ใช้ ท า
ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววังที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่คนในชุมชนทาเป็นสินค้าจาหน่ายโดยใช้ สีเคมีทาสีเพื่อ
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ตกแต่งให้ตุ๊กตามีสีสันที่สวยงาม โดยโครงการได้ถ่ายทอดวิธีการผลิตสีจากธรรมชาติจากใบไม้และวัสดุ
ธรรมชาติที่เป็นผลผลิตจากต้นไม้ นามาผลิตเป็นสีธรรมชาติใช้ทาสีตุ๊กตาชาววังแทนสีเคมีที่ใช้อยู่เดิม
สีที่วิเคราะห์ได้ภายใต้งานวิจัยและการขยายผลสู่ชุมชนได้ใช้ชื่อว่า ภูมิศิริ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นาความรู้การ
สกัดสีธรรมชาติจากใบไม้มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนและนามาใช้พัฒนาการทาสีตุ๊กตาชาววัง
ให้ได้ตุ๊กตาที่ทาด้วยสีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่จาหน่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน คนในชุมชนสามารถใช้กระบวนการนาพืชท้องถิ่นมา
สกัดสีโดยใช้ใบไม้ เช่น ใบมะม่วง ฝาง คราม และผลผลิตอื่นจากต้นไม้ เช่น ครั่ง (จิตนภา ศิริรักษ์,
2559) มาใช้ย้อมสีได้สาเร็จ
นอกจากนี้ สานักงานไปรษณีย์เขต 1 ร่วมกับที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง ได้ส่งเสริม
ชุมชนบ้านบางเสด็จ ให้ทากิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อผลิต วัตถุดิบทาสีธรรมชาติจากต้นไม้เพิ่มขึ้น และ
ปรับปรุ งภูมิทั ศน์ศูน ย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ อาเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง และส่งเสริมโรงเรียน
สระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จัดทาถุงผ้าลดโลกร้อน การทากิจกรรมจิตอาสา 904 ทาความ
สะอาดแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณวัดป่าโมกถึงวัดท่าสุทธาวาสอาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
จากกิจกรรมการอบรมและผลิตสีธรรมชาติจากใบไม้ พร้อมทั้งเทคนิคการนาสีไปใช้งาน
เพื่อลดใช้สีสารเคมี และลดต้นทุนการซื้อสี รวมทั้งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ศูนย์ตุ๊กตาชาวบ้าน
บางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง จึงได้รับรางวัล Green Production เป็นรางวัลรับรองกระบวนการผลิตที่
เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมและร่ ว มเป็นส่ว นหนึ่ งของการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม เป็นรางวัล ที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบให้ นับเป็นความสาเร็จในการขยายบทบาทสนับสนุนการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พ.ศ. 2562 ของโครงการ “ไปรษณีย์ไทย..เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”
ที่ควรเป็นต้นแบบสาหรับการขยายผลการส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ให้
กว้างขวางสอดคล้องกับบริบทและความต้องการที่จาเป็นของชุมชนต่อไป
5. การดาเนินงานตามนโยบาย “โครงการสานักงานสีเขียว” ได้ขยายสานักงานไปรษณีย์
เขตส่วนภูมิภาคทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย 1) เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เขต 2 จังหวัดชลบุรี
3) เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 4) เขต 4 ขอนแก่น 5) เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 6) เขต 6 นครสวรรค์
7) เขต 7 ราชบุรี 8) เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9) เขต 9 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 10)
เขต 10 จังหวัด อุบลราชธานี ให้นาร่องดาเนินการภายในสานักงานเขตไปรษณีย์ หลังจากนั้นจึง
ขยายไปยั ง ที่ ท าการไปรษณี ย์ ใ นสั ง กั ด ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ส านั ก งานไปรษณี ย์ จั ด การ
สิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ ลดการใช้น้าใช้ไฟและดูแลสิ่งแวดล้อมอื่นๆในสานักงานตามมาตรฐาน
สานักงานสีเขียวต่อไป
6. โครงการนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้ในการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทยได้
ริเริ่มโครงการทดลองใช้รถ EV ในการขนส่งพัสดุไปรษณีย์มาใช้เพื่อความได้เปรียบและเป็นผู้นาด้าน
การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ เป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โครงการนี้เป็นการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
และบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งเป็นการลงนามสัญญาระหว่างองค์กรรัฐด้วยกัน (สยามรัฐออนไลน์, 2562)
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7. โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์ เป็น
ความร่วมมือกันระหว่าง บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด กับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัท บ้านปู
จากัด (มหาชน) การใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเป็นเมกะเทรนด์
ด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy) นายานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้า ร้อยละ 100 มา
ใช้ในการขนส่งพัสดุ ไปรษณีย์ นาร่ องด้ว ยรถตู้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (BRAND BUFFET,
2562)
ผลการดาเนินงานนาร่องในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของสานักงานไปรษณีย์
จากการที่ บริ ษั ท ไปรษณีย์ ไ ทย จ ากั ด ได้ รั บรางวัล การส่ ง เสริม สิ่ ง แวดล้ อ ม จากการ
ประกวดตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ได้รับรางวัล Green Production ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ OTOP โรงแรมและสานักงานที่ผ่านการ
รั บ รองการผลิ ต การบริ ก าร และการบริ โ ภคที่ เป็น มิต รกั บสิ่ ง แวดล้ อม ในปี พ.ศ. 2561 (บริษั ท
ไปรษณีย์ ไทย, 2561) เกิดจากการให้ ความส าคัญของการพัฒ นาคนและสิ่ งแวดล้ อมควบคู่กัน ที่
สอดคล้ องตามหลักการสิ่งแวดล้ อมศึกษาที่มุ่งจัดการสิ่ งแวดล้อมแบบองค์รวมซึ่งเชื่อมโยงเกื้อกูล
ระหว่างสรรพสิ่งในระบบนิเวศเดียวกันโดยไม่แบ่งแยก และใช้หลักการบูรณาการศาสตร์หรือความรู้
ทั้งทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคมมาใช้เป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกการร่วมมือของคนในชุมชน นักวิชาการและองค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่เหมาะสมตามบริบทชุมชนและสนับสนุนวิถีชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชนให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนของสานักงานไปรษณีย์เขต 1 ร่วมกับกลุ่มที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง จึงเป็น
ตัวอย่างโครงการนาร่องที่ใช้กลยุทธที่เหมาะสมที่ควรเป็นต้นแบบสาหรับที่ทาการไปรษณีย์อื่นๆต่อไป
การปรับบทบาทสู่ องค์กรสีเขียวหรือองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทไปรษณีย์
ไทย จากัด ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการดาเนินการบางอย่างที่เป็นรูปธรรมจาก
กรณีตัวอย่างการดาเนินงานของสานักงานไปรษณีย์เขต 1 และกลุ่มที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง
ที่ ป ระสบความส าเร็ จ คื อ การผลิ ต สี ท าตุ๊ ก ตาจากใบไม้ การปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ลด
คาร์บอนไดออกไซด์ สร้างความร่มรื่นให้สภาพแวดล้อมชุมชนและนาส่วนต่างๆจากต้นไม้มาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตสีธรรมชาติเพื่อใช้ทาสีตุ๊กตาชาววังจาหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก้ชุมชน เกิดการเรียนรู้
และกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่ อง ที่ดาเนินการเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1)ตัวแทนชุมชนและบุคลากร
บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ร่วมกันจัดทาแผนการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการชีสีเคมีทาสี
ตุ๊กตาชาววังโดยการถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชน 2) ปฏิบัติการตามแผนโดยการฝึกอบรมเพื่อ
ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตสีจากใบไม้ให้เป็นสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยของ รศ.ดร.สุพรรณี
ฉายะบุตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) สร้างทักษะโดยการต่อยอดนวัตกรรมเดิมสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์
โดยพัฒนาการผลิตสีจากใบไม้ให้มีความคงทนถาวร และนาไปใช้จนได้ผลผลิตตุ๊กตาชาววังที่ปลอด
สารเคมี เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นจนเป็นอาชีพและรายได้หลักของชุมชน
ผลการดาเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องรูปแบบการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้าเสียของเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ของ ดร.
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ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ์ ที่พบว่าการสร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนจัดการตนเองได้นั้น
จาเป็นต้องมีนักวิชาการและองค์กรภายนอกเข้าไปสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนยังขาดอยู่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านความรู้ ประสบการณ์และทักษะ ที่สามารถสร้างได้โดยใช้การเรียนรู้จากของจริงและฝึกปฏิบัติ
จนเกิดทักษะ และเกิดความตระหนักต่อคุณค่าของนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตใน
ชุมชน โดยพบว่าสัดส่วนถ่ายทอดนวัตกรรมผ่านความรู้และประสบการณ์นั้น หากกาหนดไว้ทั้งหมด
จานวน 10 ส่วน ต้องจัดแบ่งสัดส่วนการถ่ายทอดที่เหมาะสมแก่คนในชุมชน ดังนี้ จัด 1 ส่วน เป็นการ
ให้ความรู้ด้วยการบรรยายโดยนักวิชาการ ให้ 2 ส่วน เป็นการสร้างความตระหนัก ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้จากของจริง และผู้รู้ต้นแบบ ให้ 3 ส่วน เป็นการสร้างทักษะจากการปฏิบัติจริง และให้อีก 4
ส่วน เป็นการสร้างค่านิยมทางสิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตด้วยการต่อยอดนวั ตกรรม (ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ์,
2559) ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการสิ่ งแวดล้อมของชุมชนต้นแบบของสานักงานไปรษณีย์เขต 1
ร่วมกับกลุ่มที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง จึงเป็นตัวอย่างที่สานักงานไปรษณีย์อื่นๆสามาถนาไป
วางแผน กาหนดกลยุทธเพื่อส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยคนในชุมชนร่วมกับบุคลากรบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด การเข้าสู่ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มเติมจากเป้าหมาย
ของการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีเป้าหมายการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความสาเร็จโดยรวมจะนาไปสู่การยกระดับ บริษัทไปรษณีย์
ไทย จากัด สู่การเป็นองค์กรสีเขียวซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสู่
ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลกมนที่สุด
ทั้งนี้ ผู้เสนอจึงได้สรุปภาพรวมบทบาทของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด กับงานส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0
โดยใช้หลักการของ BCG model เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และขยายผลงานต่อไป
ดังนี้
ผลการเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อมชุมชน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
1. โลกร้อนขึ้น
2. การใช้สารเคมีในชุมชน
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง
แนวคิด
-การพัฒนาที่ยั่งยืน
-การกากับดูแลกิจการที่ดี
-ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม
-องค์กรสีเขียว

นโยบายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
เพื่อสิ่งแวดล้อม
- มุ่งอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
- ให้สานักงานไปรษณีย์แต่ละแห่งส่งเสริม
งานสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- วิเคราะห์จัดทาแผนร่วมกัน
- ปฏิบัติการตามแผนโดยการฝึกอบรมเพือ่
ถ่ายทอดนวัตกรรม
- สร้างทักษะโดยการต่อยอดนวัตกรรมเดิม
สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์

B-Bio economy
- ปลูกต้นไม้เพิ่มพืน้ ที่สเี ขียว
- เพิ่มความหลากหลายพันธุ์พืช
C-Circular economy
-ทาสีธรรมชาติจากใบไม้และ
ส่วนประกอบจากต้นไม้
-สีทาตุก๊ ตาคงทน ปลอดสารเคมี
G-Green economy
-ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ตุก๊ ตาปลอด
สารเคมี
-ผูผ้ ลิต/ผูบ้ ริโภค แบ่งปัน เป็นธรรม
-มนุษย์กับธรรมชาติเกื้อกูลกัน

ภาพที่ 1 สรุปองค์ประกอบของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ข้ อ เสนอแนวทางส่ ง เสริ ม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนสู่ ค วามยั่ ง ยื น โดยบทบาทของบริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัด
จากแนวคิดและข้อสรุปเชิงประจักษ์ แสดงว่า องค์กรต่างๆทั้งภาคองค์กรภาครัฐ องค์กร
รัฐวิสาหกิจและองค์การเอกชนสามารถร่วมมือสนับสนุนงานจัดการสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะงาน
จัดการสิ่งแวดล้ อมชุมชน ซึ่งเป็ น ฐานรากของประเทศ มีความต้องการการส่ งเสริ มสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆตามความจาเป็นของชุมชนและรอการส่งเสริมร่วมมือ
จากองค์กรต่างๆ เฉพาะบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ได้ปรับบทบาทขององค์กรสู่การส่งเสริมงาน
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติสู่ชุมชนในมิติที่หลากหลาย หากจะก้าวต่อไปสู่การ
สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการประเทศอย่างยั่งยืนให้เกิดผลอย่างกว้างขวาง โดยวางรากฐาน
จากการส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยการดาเนินงานของสานักงานไปรษณีย์ตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดย
สร้ างกลยุ ท ธอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ ห ลั ก การสิ่ งแวดล้ อ มศึก ษาเข้ าสนับ สนุ น อย่ างจริ งจั ง บริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ก็จะสามารถก้าวสู่การเป็นองค์การสีเขียว หรือองค์กรเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความหวังของประชาคมโลกได้ สิ่งที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ควรดาเนินการ
เพื่อให้สามารถส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมชุมชนประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน ได้มีข้อเสนอ ดังนี้
1. การขยายโครงการสานักงานสีเขียว (Green office) ให้คลอบคลุมที่ทาการไปรษณีย์ทั่ว
ประเทศเป็นการสานต่อนโยบายด้วยโครงการสานักงานสีเขียว (Green office) พ.ศ. 2562 บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสานักงาน
โดยได้เริ่มดาเนินการนาร่องในส่วนสานักงานเขตไปรษณีย์นครหลวง และสานักงานเขตไปรษณีย์
ภู มิ ภ าคเขต 1-10 ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาเกณฑ์ ส านั ก งานสี เ ขี ย วเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานในสานักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นย้า
โครงการสานักงานสีเขียว (Green office) การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยากร พลังงาน
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งขยะและน้าเสีย นาเกณฑ์สานักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้
และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัด
จ้ างที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม โดยมีเป้าหมายให้ เกิดการใช้ทรัพยากรและพลั งงานอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสานักงานให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นโยบายดังกล่าวของบริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับ
การสร้างจิตสานึกของพนักงานร่วมกับการสร้างจิตสานึกพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนจนเกิด
สานึกและเกิดความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ทีค่ วรดาเนินการต่อไปให้สาเร็จยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรและส่งเสริมคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาอย่างเป็นให้เต็มพื้นที่ประเทศไทยโดยการดาเนินงานของสานักงานไปรษณีย์
ทุกแห่ง โยให้สอดคล้องกับริบทพื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความจาเป็นของชุมชน โดยใช้หลักการ
พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่เริ่มจากการสร้างความรู้ จิตสานึก
และความตระหนั ก ของบุ ค ลากรภายในองค์ ก รเพื่ อ น าไปสู่ ทั ก ษะและการมี ส่ ว นร่ ว มการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ผ่านมามีสานักงานไปรษณีย์บางแห่ง ดาเนินการแล้ว จึงควรได้ขยายพื้นที่และ
ดาเนินการต่อเนื่อง ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆในการส่งเสริม
การวิจั ย และการถ่ายทอดความรู้ ด้านสิ่ งแวดล้ อมตามหลั กปรัช ญาสิ่ งแวดล้ อม (Environmental
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Philosophy) ที่เน้นการให้ความสาคัญกับธรรมชาติและให้ธ รรมชาติเป็นศูนย์กลาง หรือ ปรัชญา
Biocentrism หรือ Eco-centric ที่จะนาไปสู่การสร้างนักนิเวศวิทยาแนวลึก (Deep ecologist) ให้
เป็ น ผู้ น าในการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนต่ อ ไป เพื่ อ ลดทั ศ นะของคนส่ ว นใหญ่ ที่ ยึ ด ปรั ช ญา
Anthropocentric หรือ Homocentric ที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางมุ่งการบริโภคเกินความจาเป็นจน
เกิดสังคมบริโภคนิยม และละเลยต่อการคงอยู่อย่างสมดุลของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ซึ่งเรียกกลุ่มนี้ว่านักนิเวศวิทยาแนวตื้น (Shallow ecologist) (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2562) หากบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและคนในชุมชนให้มีจิตสานึกสาธารณะเพื่อสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านบางเสด็จ อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่สานักงานไปรษณีย์เขต 1 ร่วมกับที่
ทาการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง ทาสาเร็จมาแล้ว มาขยายเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ เต็มพื้น ที่ประเทศ บริ ษัทไปรษณีย์ไทยจะเป็นองค์กรส าคัญส่ว นหนึ่ง ในการส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เป็นฐานของการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป
3. การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนา Thailand 4.0 ของรัฐบาล
จากแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผนวกกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 มี
จานวน 2 ยุทธศาสตร์ ที่บริษัทไปรษณีย์ไทยควรให้การสนับสนุน ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน (Strength from Within) 2) การเชื่อมกับประชาคมโลก(Connect to the World) โดยใน
ส่วนของการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ได้มีการปรับปรุงจากทิศทางเดิมสู่ทิศทางใหม่ 4 ด้าน
ได้แก่ (1) จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศ (2) จาก
การเน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์สู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม (3) จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกาย
ภายสู่การเน้น ทุน มนุ ษย์และเทคโนโลยี และ (4) จากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาสสู่ การ
กระจายของความมั่งคั่งและโอกาส และมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในลักษณะของการพัฒนาที่สมดุลใน
4 มิติ ได้แก่ (1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ(Economic Wealth) (2) ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม
(Social Well-beings) (3) การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Wellness) และ (4) การยกระดับ
ศั ก ยภาพของคุ ณ ค่ า ของมนุ ษ ย์ (Human Wisdom) (กองบริ ห ารงานวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา, 2559) ซึ่งเป็น ทิศทางใหม่ที่บริษัทไปรษณีย์ไทย ควรนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ ในการ
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
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ระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ ที่นามาใช้กับวงจรส่วนหน้าเครื่องรับแบบ FSK
AN AGC SCHEME IN RF FRONT END FOR FREQUENCY SHIFT KEYING RECEIVER
สุขรักษ์ แซ่เจีย่
Sukkharak Saechia
สังกัด หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ น าเสนอระบบควบคุ ม การขยายสั ญ ญาณแบบอั ต โนมั ติ ที่ น ามาใช้ เ ป็ น
วงจรขยายสัญญาณอินพุตที่ถูกลดทอนขนาดสัญญาณเนื่องจากสิ่งแวดล้อม ในวงจรส่วนหน้า (Frontend) ของภาครั บ แบบ FSK โดยระบบควบคุ ม การขยายสั ญ ญาณแบบอั ต โนมั ติ มี อ งค์ ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้ วงจรอนุพันธ์ วงจรคูณ วงจรบวก วงจรถอดรากที่สอง และวงจรหาร บนพื้นฐานของการ
แปลงฮิลเบิร์ต ระบบที่นาเสนอจะทาหน้าที่ขยายสัญญาณอินพุต ให้ค่าขนาดเป็น 1 หน่วย และยังให้
สัญญาณเอาต์พุตที่มีเฟสเลื่อนไป 90 องศาในทุก ๆ องค์ประกอบความถี่ของสัญญาณอินพุตอีกด้วย
ซึง่ ในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้โปรแกรมแมทแลปในการจาลองระบบ และผลจากการจาลองระบบควบคุมการ
ขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติให้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ และดีกว่าเทคนิคแบบเดิม
คาสาคัญ : วงจรควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ การแปลงฮิลเบิร์ต ฟรีเควนซี่ชิฟท์คีย์อิ้ง
การมอดูเลชัน
ABSTRACT
In this research paper, an automatic gain control scheme (AGC) in RF front
end for FSK modulations is presented. Differentiators, multipliers, a summation, a
square root and a division are combined to accomplish this scheme. Based on Hilbert
transform, the proposed scheme providing unity magnitude and 9 0 - shifted phase
output for all input’s frequency components is applied to be an AGC in the front end
of FSK receivers in order to compensate the amplitude attenuation of the channel. By
using the computer simulation (Matlab), this application implemented based on the
proposed AGC scheme provides the convenience, advantages and acceptable results
comparing to the conventional techniques.
Keywords: Automatic Gain Control, Hilbert Transform, Frequency Shift Keying and
Modulation
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บทนา
ในปั จ จุ บั น การเติ บ โตของระบบการสื่ อ สารข้ อ มู ล นั้ น ต้ อ งอาศัย เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในเรื่อง ขนาดของความจุของหน่วยเก็บความจา ต้นทุนที่ต่าลง ขนาดของอุปกรณ์ที่
เล็ ก ลง และต้ อ งสร้ า งความเชื่ อ มั น ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง านระบบ ดั ง นั้ น วงจรส่ ว นหน้ า ของภาครั บ จึ ง มี
ความสาคัญ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน
ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามวงจรส่วนหน้าของภาครับส่วนใหญ่ก็ยังมีข้อจากัดบางประการ ยกตัวย่างเช่น
ขนาดของสัญญาณอินพุตที่รับมามีขนาดเล็กมากเนื่องจากการลดทอนของสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลทาให้
วงจรเครื่ องรั บส่วนใหญ่ต้องมีภาคขยาย H. Wallman A.B. Macnee และ C.P. Gadsen, (1948:
700-708) เพื่อเพิ่มขนาดของสัญญาณอินพุตให้เหมาะสมกับค่าไดนามิคเรนจ์ของวงจรดีมอดูเลต
สัญญาณ ประกอบกับความซับซ้อนของวงจรที่ใช้ในการกาจัดความถี่อิมเมจของวงจรซุปเปอร์เฮท
เทอร์โรไดน์ E.H. Armstrong, (1924: 539-552) และ W. Schottky, (1962: 695-698) ดังแสดงใน
รูปที่ 1 ซึ่งเครื่องรับแบบเดิมจะต้องใช้วงจรกรองความถี่อิมเมจแบบเซรามิค สาหรับวงจรเครื่องรับ
แบบโฮโมไดน์ I.A.W. Vance, (1982) A.F. Duran T. Sanjuan และ G. Nunez, (1995) และ C.
Durdodt A. Hanke และ U. Langmann, (2002) นั้ นสามารถกู้ สั ญ ญาณข่า วสารได้ โ ดยตรงจาก
สัญญาณอินพุต แต่ก็ จะพบข้อจากัดในเรื่องของ สัญญาณไฟตรงที่ออฟเซตสัญญาณเอาต์พุต และ
สัญญาณรบกวนแบบฟลิกเกอร์เพิ่มมาอีก
นอกจากนั้นยังมีเครื่องรับอีกหนึ่งชนิดเรียกว่าเครื่องรับแบบ low- IF ที่ทาการลดค่าความถี่
ของสั ญญาณอินพุตให้ เป็ น ความถี่ IF C. Durdodt และคณะ, (2002) และ B.S. Kirei I. Dornean
และ M. Topa, (2008) วงจรเครื่องรับชนิดนี้สามารถลดปัญหาสัญญาณไฟตรงออฟเซตที่เกิดขึ้น แต่
ปัญหาเรื่องความถี่อิมเมจยังไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาที่ขนาดของสัญญาณอินพุตของ
วงจรเครื่องรับที่เกิดการลดทอนมากโดยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวงจรขยายสัญญาณอินพุตของ
เครื่องรับชนิดต่างนั้นมีความจาเป็นเป็นอย่างมาก ซึ่งในงานวิจัยของ S. Vaughn และคณะ (1989:
801-804) และงานวิ จั ย ของ H. Morkner M. Frank และ R. Kishimura. (1992: 13-16) ทั้ ง สอง
งานวิจัยได้สร้างวงจรภายขยายที่มีโครงสร้างแบบ 2 เสตจ ที่สามารถใช้กับความถี่ย่าน 0.5 - 3.0 GHz
โดยมีค่ากาลังขยายเท่ากับ 15 dB และ18 dB ตามลาดับ และส่วนในงานวิจัยของ F. Bonn. (1995)
ได้สร้ างวงจรขยาย ที่มีโ ครงสร้ างแบบ 1 เสตจ ที่ส ามารถใช้กับความถี่ย่าน 60-65 GHz โดยมีค่า
กาลังขยายเท่ากับ 8.7 dB จากการศึกษาพบว่า วงจรขยายของทั้ง 3 งานวิจัยได้ถูกดีไซน์ขึ้นมาในย่าน
ความถี่จาเพาะ และกาลังขยายนั้ น ก็ถูกจากัดขอบเขตในการใช้งาน ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้
นาเสนออีกหนึ่งทางเลือกคือระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ (AGC) ที่มีคุณสมบัติใน
การขยายความถี่ได้ทุกย่ านความถี่ โดยจะขึ้นอยู่กับค่าไดนามิคเรจน์ของอุปกรณ์ที่นามาสร้าง S.
Saechia J. Koseeyaporn และ P. Wardkein, (2015) และ S. Saechia J. Koseeyaporn และ P.
Wardkein, (2015) Thailand และถูกนามาขยายขนาดของสัญญาณอินพุตให้เหมาะสมกับค่าไดนา
มิคเรนจ์ของวงจรดีมอดูเลตสัญญาณ โดยอัตราการขยายของระบบก็สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมของวงจรลาดับถัดไป
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Antenna

IF Amplifier

LNA
BPF
Preselection
Filter

BPF
Imagerejection
Filter

BPF
Channel
selection

LOCAL OSC

รูปที่ 1. บล็อกไดอะแกรมของส่วนหน้าของเครื่องรับแบบซุปเปอร์เฮทเทอร์โรไดน์

โดยหัวข้อต่อไปในบทความชิ้นนี้ คือ การแปลงฮิลเบิร์ต ระบบควบคุมการขยายสัญญาณ
แบบอัตโนมัติที่นาเสนอ ในส่วนที่ 5 คือผลการจาลองระบบที่นาเสนอโดยโปรแกรมแมทแลป และใน
ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการสรุปผลและการอภิปรายผลการทดลอง อธิบายความสาคัญของที่มาและ
ปัญหาของงานวิจัย ภูมิหลังของ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อจาลองระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมแมทแลป และนา
ระบบมาประยุกต์ใช้ในการขยายสัญญาณอินพุตของวงจรส่วนหน้าในเครื่องรับแบบ FSK
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การแปลงฮิลเบิร์ต
การแปลงฮิ ล เบิ ร์ ต คื อ การท าคอนโวลู ชั นของ สั ญ ญาณอิ นพุ ต  x(t )  กั บ สั ญ ญาณ
อิมพัลส์เรสปอน 1t ซึ่งการ แปลงฮิลเบิร์ต H  x(t ) ของสัญญาณอินพุต  x(t )  สามารถ แสดงได้ดัง
สมการที่ (1)
xˆ(t )  x(t ) *

1
t

(1)

เมื่อ xˆ(t ) คือ ผลลัพธ์ของการแปลงฮิลเบิร์ตของ x(t ) ดังนั้นผลการแปลงฟูเรียร์ของอิมพัลส์เรส
ปอนของการแปลงฮิลเบิร์ต แสดงได้ดังสมการที่ (2)
 1
H ( j )  F    j sgn( )
 t 

โดยที่ฟังก์ชนั

j sgn( )

(2)

สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (3)
 1;   0

H ( j )  j sgn( )   0;   0
 1;   0


(3)
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ซึ่งการแปลงฮิลเบิร์ตสามารถแสดงได้ในเทอมของค่าขนาด และเฟส ดังสมการที่ (4) และ(5)
ตามลาดับ
H ( j)  1

(4)

 
; 0

H ( j )   2
  ;   0
 2

(5)

จากสมการที่ (4) และ (5) พบว่าเอาต์พุตที่ได้จากการแปลงฮิลเบิร์ต จะไม่ขึ้นอยู่กับขนาด
และเฟสของสั ญญาณเอาต์พุตจะถูกเลื่ อนไป 2 เรเดียนในทุก ๆ ความถี่ เมื่อเที่ยบกับเฟสของ
สัญญาณอินพุต ยกตัวอย่างเช่น ถ้าให้สัญญาณอินพุต คือ
การแปลงฮิลเบิร์ต คือ xˆ(t )   A sin(t )

x(t )  A cos(t ) ดังนั้นสัญญาณเอาต์พุตของ

วิธีการวิจัย
ระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ
จากรู ป ที่ 2 ก าหนดให้ x(t ) เป็ น สั ญ ญาณอิ น พุ ต และสั ญ ญาณ
เอาต์พุตของระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ

xs (t ) เป็ น สั ญ ญาณ

(6)
โดย A และ  เป็นค่าขนาดและค่าความถี่เชิงมุมของสัญญาณอินพุต ซึ่งผลจากการทาอนุพันธ์
อันดับที่ 1 และ 2 ของสัญญาณอินพุต x(t ) สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (7) และ (8) ตามลาดับ
x(t )  A sin(0t )

0

x(t )

d
dt

d
dt





xs (t)
รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ
dx(t )
 A0 cos(0 t )
dt

(7)

d 2 x(t )
  A0 2 sin(0t )
2
dt

(8)

x(t ) 

x(t ) 

ยกกาลังสองทั้ง 2 ข้างของสมการที่ (7) พบว่า
 x(t ) 

2

  A0  cos 2 (0t )
2

(9)
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คูณทั้ง 2 ข้างของสมการที่ (8) ด้วยสัญญาณอินพุต x(t ) จะได้
x(t ) x(t )    A0  sin 2 (0t )

(10)

2

ลบสมการที่ (9) ด้วยสมการที่ (10)
 x(t ) 

2

 x(t ) x(t )   A0 

2

(11)

 x(t ) x(t )  A0

(12)

ถอดรากที่ 2 ของสมการที่ (11) ได้ผลลัพธ์เป็น
 x(t ) 

2

ผลลัพธ์ของหารสมการที่ (7) ด้วยสมการที่ (12) แสดงได้ดังสมการที่ (13)
xs (t ) 

x(t )
0 A

(13)

แทนค่าสมการที่ (7) ลงในสมการที่ (13) จะได้เอาต์พุตของระบบเป็นดังสมการที่ (14)


(14)

xs (t )  cos(0t )  sin(0t  )
2

ทาลาปลาซทั้งสองข้างของสมการที่ (13) จะพบว่าฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบที่นาเสนอเป็น
H ( s) 

X s ( s)  1 
1

  s  jA
X ( s)  0 A 

(15)

ซึ่งฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบสามารถแสดงในเทอมของค่าขนาดและ เฟส ดังสมการที่ (16) และ
(17) ตามลาดับ
H ( j)  A
(16)
1

 
; 0

H ( j )   2
  ;   0
 2

(17)

จากคุณลักษณะของระบบที่ให้ค่าขนาดของสัญญาณเอาต์พุตในสมการที่ (14) เป็น 1
หน่วยโดยไม่ขึ้นกับค่าขนาดของสัญญาณอินพุต และเลื่อนเฟสสัญญาณอินพุตในสมการที่ (6) ไป
90 องศา ดังนั้นด้วยคุณลักษณะของสัญญาณ FM และ PM จึงสามารถนามาเป็นสัญญาณอินพุต
ของระบบที่นาเสนอได้
การนาระบบการควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติมาใช้งานกับเครื่องรับแบบ FSK
ในงานวิจัยชิ้นนี้ระบบการควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติถูกนามาใช้งานเป็นวงจรขยาย
สัญญาณอิน พุตใส่วงจรส่วนหน้า สาหรับระบบเครื่อ งรับ แบบ FSK ในรูป ที่ 3 กาหนดให้ x(t ) เป็นสัญญาณ
อินพุต และ xs (t ) เป็นสัญญาณเอาต์พุตที่ถูกขยายค่าขนาดให้เป็น 1 หน่วย

x(t )

Proposed AGC
for FM and FSK
system

xs (t )

รูปที่ 3 ระบบควบคุมการขยายสัญญาณสาหรับเครือ่ งรับแบบ FSK
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 A cos(1t   ),
x(t )   atten
 Aatten cos(2 t   ),

for 1
for 0

(16)

โดยกาหนดให้  และ  เป็นค่าความถี่เชิงมุมของสัญญาณ FSK ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนค่าบิต 1
และ 0 ตามลาดับ และ  คือ ค่า เฟสเริ่มต้นของสั ญ ญาณอินพุตทีเวลา t  0 ซึ่งป้อนอินพุ ต x(t )
ให้กับระบบควบคุมการขยายสัญญาณที่นาเสนอ และท าการวิเคราะห์ตามในส่วนที่ 2 พบว่า
สัญญาณเอาต์พุตของระบบสามารถแสดงได้ในสมการที่ (17)
1

2

  sin(1t   ),
xs (t )  
 sin(2 t   ),

for 1
for 0

(17)

ซึ่ง จากผลการวิเ คราะห์ พบว่ า สั ญญาณอิ นพุ ตที่ มี ค่า ขนาดไม่ค งที่เ นื่ องการจากการลดทอนของ
สิ่งแวดล้อม จะถูกขยายค่าขนาดของสัญญาณให้เป็น 1 หน่วย แต่เฟสของสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จะถูก
เลื่อนไปเท่ากับ 90 องศาเมื่อเทียบกับสัญญาณอินพุต
ผลการวิจัย
ในส่ ว นนี้จ ะเป็ นผลการจ าลองระบบควบคุ ม การขยายสั ญ ญาณแบบอัต โนมั ติที่ ถู ก
นามาใช้เป็นวงจรขยายสาหรับเครื่องรับแบบ FSK ซึ่งจากผลการจาลองในรูปที่ 4 พบว่าเราแบ่ง
การจ าลองออกเป็น 4 ส่ วนคือ ในรูป ที่ 4 (a) ในเส้นสี่ดาทึบจะเป็นสั ญญาณบิตที่เราะจ าลอง
ขึ้นมาให้เป็นข่าวสารของระบบ และทาการมอดูเลตสัญญาณข่าวสารให้เป็นสัญญาณ FSK ซึ่งใน
รูปที่ 4 (a) ยังแสดงให้เห็นว่าความถี่ของสัญญาณ FSK ที่เป็นตัวแทนของบิต 1 มีค่าสูงกว่าความถี่
ของสัญญาณ FSK ที่เป็นตัวแทนบิต 0 หลังจากนั้นจาลองผลการลดทอนค่าขนาดของสัญญาณ
โดยสิ่งแวดล้อมโดยการทาการลดค่าขนาดของสัญญาณ FSK ลงอยู่ในระดับ 10 12 และนามาเป็น
สัญญาณอินพุตให้กับระบบควบคุมการขยายสัญญาณที่นาเสนอ ดังแสดงในรูปที่ 4 (b) ซึ่งพบว่า
ค่าขนาดของสัญญาณเอาต์พุตในรูปที่ 4 (c) จะถูกขยายให้มีค่าขนาดเท่ากับ 1 หน่วย หลังจากนั้น
นาเอาสัญญาณที่ถูกขยายขนาดโดยระบบที่นาเสนอมาทาการดีมอดูเลตและสร้างสัญญาณบิต
ใหม่พบว่าสัญญาณที่ได้คือสัญญาณข่าวสารที่ถูกมอดูเลตมานั่นเอง จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบ
การควบคมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติที่นาเสนอสามารถนามาใช้เป็นวงจรขยายสัญญาณ
ให้กับเครื่องรับแบบ FSK ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รูปที่ 4 ผลการจาลองระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ กับระบบเครื่องรับแบบ FSK

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัย ชิ้นนี้ไ ด้นาเสนอระบบควบคุม การขยายสั ญญาณแบบอัตโนมัติ (ACG) เพื่ อ
นามาใช้ในการขยายค่าขนาดของสัญ ญาณอินพุตให้กับ เครื่อ งรับแบบ FSK เนื่อ งจากเกิดการ
ลดทอนของสิ่งแวดล้อ ม โดยคุณลั กษณะของระบบควบคุมการขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติที่
นาเสนอนั้นจะให้ขนาดของสัญญาณเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 1 หน่วย และเลื่อนเฟสของสัญญาณ
อินพุตไป 90 องศา และจากผลการจาลองระบบที่นาเสนอเป็นวงจรขยายให้กับเครื่องรับแบบ
FSK โดยใช้โปรแกรมแมทแลป พบว่าระบบที่นาเสนอสามารถขยายสัญญาณอินพุตที่มีขนาดเล็ก
ให้มีค่า เท่ากับ 1 หน่วยได้ และสามารถนาสัญ ญาณ FSK นั้นมาทาการกู้เอาสัญ ญาณข่าวสาร
กลับมาได้อย่างสมบูรณ์
ในส่ ว นของงานวิจั ย เพิ่ ม เติ ม ในอนาคตที่ จ ะท าการวิ จั ย เพิ่ ม เติม จะเป็ นการน า เอา
สั ญ ญาณรบกวนขาวมาทดสอบกับ ระบบที่ น าเสนอ เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ห าผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น และจะเพิ่มเติมในการสร้างวงจรจริงโดยใช้ CMOS เพื่อทดสอบระบบ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การดาเนินงานทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน ต้องคานึงถึงการเติบโตทางธุรกิจ และการ
ดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน แนวคิดในเรื่ององค์การสีเขียวจึงเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
และจาเป็นต่อการดาเนินงานทางธุรกิจ การศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารสี เ ขี ย วของอาคารประหยั ด พลั ง งานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นขอบเขตของการศึกษาจึงเป็นการสารวจปัจจัยที่จะส่งผลต่อผล
การปฏิบั ติง านขององค์ก ารสี เขี ย วในเบื้ อ งต้ น โดยผู้ วิจั ย ได้ เลื อกใช้ วิ ธีวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ ด้ว ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์การสีเขียวจานวน 10 ท่าน ด้วยแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาหลักการเปรียบเทียบข้อมูล การหาความหมายจากข้อมูล และการสร้างข้อสรุปอุปนัย มา
ใช้ ใ นการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ผ ลจากการศึ ก ษาพบว่ า การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ความเป็ น ผู้ น าด้ า น
สิ่งแวดล้ อม นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้ อมเป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสี เขียว และความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การสีเขียว และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ
สีเขียวนั้นส่งผลไปยังผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว
คาสาคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม ความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม องค์การ
สีเขียว
ABSTRACT
Sustainable business operations at present must consider business growth
and conducting business that is environmentally friendly together. The concept of
green organization is an important strategy and necessary for business operations. The
study aims to explore the factors that affect the performance of the green organization
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in Thailand. Therefore, the scope of the study is to explore the factors that will affect
the performance of the green organization. The researchers used qualitative research
methods with in-depth interviews 10 green organization experts with semi-structural
interview forms in which the researchers had examined the triangular data for data
analysis. The researchers used the data comparison principles. The results of the study
found that environmental management, environmental leadership, environmental
innovation are factors that affect the green organization culture, and competitive
advantage which the green organization culture and the competitive advantage of the
green organization that results in the performance of the green organization.
Keywords: Environmental management, Environmental leadership, Environmental
Innovation, Green organization
บทนา
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประการหลักมาจากการเจริญเติบโตของเมือง
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านอุปโภคและบริโภคของประชากรในเขต
มหานครทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การให้ความสาคัญในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมนวัตกรรมสีเขียวในองค์การต่างๆ จึงเป็นประเด็นสาคัญที่องค์การ
ต่างๆ ในเขตเมืองขนาดใหญ่ ควรร่วมมือกันเพื่อทาให้องค์การมีลักษณะเฉพาะในด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้ อ มและได้ รั บ ประโยชน์ จ ากกลยุทธ์ ทางด้านสิ่ งแวดล้ อ ม อั นจะส่ งผลให้ อ งค์ก ารประสบ
ความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การค้าและ
การลงทุน (Altuntas & Tuna, 2013) เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินการทางธุรกิจมีความยั่ งยืน
และเติบโตพร้อมไปกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท, 2558) การดาเนิน
ธุรกิจที่ตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยป้องกันภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วยังสามารถสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันโดยแนวคิดในการป้องกั นปัญหาทางด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ถู ก น ามาใช้ ใ นการด าเนิ น งานนั้ น คื อ แนวคิ ด ในเรื่ อ งองค์ ก ารสี เ ขี ย ว ( Green
Organization) (Karataş, 2016) วิกฤติที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการกระท าของมนุ ษ ย์ (Baltaci & Yirik, 2015) ท าลายสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ เ พื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการ (Devall & Sessions, 2001) ส่งผลให้สถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมจึง
เป็นประเด็นที่สาคัญในระดับโลก (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2560) พื้นฐานในการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องใช้ประโยชน์ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองทางจริยธรรมที่หลากหลายร่วมกันอย่างกลมกลืน (Cars & West, 2015) โดย
คานึงถึงความสามารถของทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในการทากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Bahraini, 2001) ส่งผลให้การดาเนินงานทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน (ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท, 2558) แนวคิดในเรื่ององค์การสีเขียว (Green
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Organization) จึงเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแนวคิ ดที่มุ่งมั่น
ในการลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ศิราณี ศรีใส, 2557) โดย Sulich and Grudzinski
(2019) กล่าวว่า องค์การสีเขียวมีคุณลักษณะที่สาคัญ 3 ประการคือ (1) องค์การต้องให้ความสาคัญ
กับสภาพแวดล้อมเป็นทรัพยากรและเห็นว่าสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรได้รับการปกป้อง และ
ปรับปรุงให้ดีขี้น (2) องค์การสีเขียวจะมีค่านิยมที่คานึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นพื้นฐานใน
วัฒนธรรมองค์การทีเข้มแข็ง และ (3) องค์การลักษณะนี้จะไม่มุ่งเน้นการควบคุม แต่เปิดกว้างในการ
รั บ ข้อมูล ข่าวสารจากทุกภาคส่ ว นและข้อแสนอแนะของพนักงานจะถูกนามาปรับใช้ (Maclean,
Jagannathan, & Panth, 2018) ดั ง นั้ น การเป็ น องค์ ก ารสี เ ขี ย วจึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนิ น งานตามภาระและกิจ กรรมต่าง ๆ ด้ว ยนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการที่ ใช้ ส่ งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์การในการปลูกจิตสานึก การ
ปฏิบัติ การสื่อสาร และการถ่ายทอดให้แก่ บุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (ศิราณี ศรีใส, 2557) ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวในประเทศไทย
ผลการปฏิบั ติงานขององค์การสีเขียว (Green Organizational Performance) เป็นผล
การดาเนินงานขององค์การที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวก (Jabbar & Abid, 2017) และ
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวจะถูกพัฒนาผ่านทางความได้เปรียบในการแข่งขันของ
องค์การสีเขียว (Green Organizational Competitive Advantage) ซึ่งผลการศึกษาในอดีตพบว่า
ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียวส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว
(Setyawati, Rosiana, & Shariff, 2017) นอกจากนี้ เมื่อองค์การมุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์การสีเขียวที่
มากขึ้นก็จะส่งผลทาให้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียวมากขึ้น (Chen, 2011) ใน
ขณะเดียวกันก็นาไปสู่ผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวที่สูงขึ้นนั้น (Quy, 2018) การสร้างผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวให้เกิดขึ้นได้ องค์การต้องให้ความสาคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management) เมื่อองค์การมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้นจะส่งผลทาให้
เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์การสีเขียวที่มากขึ้น ด้วย (Hamdoun & Zouaoui, 2017) และนาไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียวที่มากขึ้น (Somuyiwa, Mcilt, & Adebayo, 2012)
นอกจากนี้ ความเป็ น ผู้น าด้านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Leadership) ยังก่อให้ เกิดการสร้าง
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารสี เ ขี ย วที่ ม ากขึ้ น (Rasid, Manaf, & Quoquab, 2013) และจะน าไปสู่ ค วาม
ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ขององค์ ก ารสี เ ขี ย วที่ ม ากขึ้ น (Fernandez, Junquera, & Ordiz, 2003)
รวมถึ ง การมี น วั ต กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Innovations) ก็ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า ง
วัฒ นธรรมองค์ การสี เ ขีย ว (Hamdoun & Zouaoui, 2017) และจะนาไปสู่ ความได้เปรีย บในการ
แข่งขันขององค์การสีเขียวที่สูงขึ้น (Horbach & Rennings, 2013)
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวของอาคารประหยัด
พลังงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์ปัจจัยที่สาคัญที่
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาโมเดลความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวในเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการพัฒนาต้นแบบของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้เกี่ยวข้องกับองค์การสีเขียว ทั้งหมด 10 ท่าน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยกาหนดความเชี่ยวชาญเป็น 5 ด้านคือ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 2 ท่าน
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน จานวน 2 ท่าน (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร จานวน 2 ท่าน (4)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน 2 ท่าน (5) ผู้ บริหารองค์การที่ได้รับรางวัลการ
จัดการองค์การสีเขียว จานวน 2 ท่าน โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ องค์ ก ารสี เ ขี ย วจ านวน 10 ท่ า น ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth
interview) ด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure interview) และวิ เ คราะห์ ค่ า มิ ติ
สั ม พั น ธ์ แ บบฉั น ทามติ ข องความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก เพื่ อ ส ารวจปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว ทั้งนี้ผู้วิจัยทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการใช้
กระบวนวิ ธี ที่ หลากหลาย (The multiple-method approach) ในการตรวจสอบและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
(Denzin, 1978, p. 390) โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการ 3 รูปแบบ คือ การตรวจสอบสาม
เส้าด้านข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี และการตรวจสอบสามเส้า ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
ในส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาหลักการเปรียบเทียบข้อมูล การหาความหมายจากข้อมูล
และการสร้างข้อสรุปอุปนัย มาใช้ในการศึกษาวิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2551, pp. 91 – 121)
ผลการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงนามาพัฒนาเป็น
กรอบแนวความคิด เบื้องต้น และผลสรุปขั้นสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ดาเนินการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก (In-Depth interview) ด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure interview) ใน
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน ดังภาพที่ 1
การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์การสีเขียว

ความเป็นผู้นา
ด้านสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรม
ด้ านสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติงานของ
องค์การสีเขียว
ความได้เปรียบในการ
แข่งขันขององค์การสีเขียว

ภาพที่ 1 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลด้วยวิธีการ 3 รูปแบบ คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี
และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล พบว่า
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์การสีเขียวส่วนใหญ่ให้ทัศนะที่สอดคล้องกันว่า
ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสี
เขียว โดยให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียวจากความสามารถลด
ต้นทุนในด้านการใช้พลังงาน ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน ชัดเจนและวัดผลสัมฤทธิ์ได้ นาไปสู่ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวในเชิงบวก นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมองค์การสีเขียวยังเป็น
ปั จ จั ย หนึ่ งที่ ส่ งผลต่อ ผลการปฏิบั ติงานขององค์ก ารสี เขี ยว เนื่อ งจากวั ฒ นธรรมองค์การนั้น เป็ น
รากฐานที่สาคัญขององค์การและแสดงออกถึงแบบแผน ประเพณี ค่านิยมและส่งผลต่อแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ ดังนั้นหากองค์การมีวัฒนธรรมองค์การสีเขียวจะทาให้องค์การนั้นมี
แนวทางในการปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นแนวเดียวกันในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้ผล
การปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวบรรลุผลสาเร็จได้
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันองค์การสีเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์การสีเขียวส่วนใหญ่ให้ทัศนะที่สอดคล้องกันว่า
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียว โดย
ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่ า การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมีแนวโน้มก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่
เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งด้านต้นทุนในการดาเนินงานขององค์ก าร และแบบแผนในการดาเนินงานที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนจะส่งเสริมให้เกิด Brand Image ในเชิงบวก สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและ
สังคม นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในเชิงธุรกิจที่ดีต่อคู่ค้าที่เป็นองค์การสีเขียวด้วยทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ส่ ว นใหญ่ให้ ทัศนะว่า ความเป็นผู้ นาด้านสิ่ งแวดล้ อมนั้นส่ งผลต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อม จะทาให้องค์การ
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลทั้งเชิงบวกและลบ เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการดาเนินการได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ ความ
เป็ นผู้ นาด้านสิ่งแวดล้ อมขององค์การยัง ส่ งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโ ภค ซึ่งจะก่อให้เกิด ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียว
นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ได้ให้ทัศนะว่า นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันองค์การสีเขียว ทั้งนี้เนื่องจาก การสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ
กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถนามาใช้ในกิจการได้อย่างเหมาะสม ก็
จะส่งผลโดยตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียว ซึ่งนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมถือ
ว่าเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาไปสู่องค์การสีเขียวได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์การสีเขียวส่วนใหญ่ให้ทัศนะที่สอดคล้องกันว่า
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว โดยให้ทัศนะเพิ่มเติมว่าการ
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บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทาให้สมาชิกในองค์การเกิดการยอมรับ และทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ทัศนคติ จนเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในองค์กร ดังนั้น
การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมที่ดีจะทาให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของสมาชิกในองค์การ มีการ
ส่งผ่านหรือสืบทอดแนวทางปฏิบั ติที่ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ส่วนใหญ่ได้ให้ทัศนะว่า ความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว ทั้งนี้เนื่องจากการมีความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมทาให้มีแนวโน้ม
ที่จะชักจูง ชี้นา พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การในเชิงบวก เนื่องจากความเป็นผู้นาจะสร้างอิทธิพล
อย่างมีแบบแผนเป็นที่น่าเชื่อถือต่อบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่หยั่งรากลึก
วัฒนธรรมองค์การสีเขียวจะเกิดขึ้นได้จึงเป็นผลมาจากความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การที่จะ
ส่งผลต่อการส่งเสริม และสร้างแนวการปฏิบัติภายในองค์การ เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์สีเขียว
ที่ดีต่อไป
นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ส่วนใหญ่ยังได้ให้ทัศนะว่า นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งทีส่ ่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว โดยให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า การนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมซึง่ เป็นเครื่องมือ (Tool) หรือกระบวนการ (Process) มาใช้ในองค์การอย่างเหมาะสมจะ
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น
จึงก่อให้เกิดเป็น วัฒนธรรมองค์การสีเขียว
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการสั มภาษณ์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์การสี เขียว พบว่า การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์การสีเขียว และความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การสีเขียว และความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียวนั้นส่งผลไปยังผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้วิจั ยสอดคล้ องกับ การศึกษาในอดีต ที่พบว่า วัฒ นธรรมองค์การที่ให้
ความสาคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะถูกสร้างจากมุมมองทางด้านการจัดการ เช่น การมีส่วนร่วมของ
พนั ก งาน คุ ณ ค่ า ขององค์ ก าร การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ และความตระหนั ก ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Hamdoun & Zouaoui, 2017) เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบที่
ครอบคลุมทุกแง่มุมของการดาเนินงานขององค์การ (Küçükoğlu & Pınar, 2015) นอกจากนี้ การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (MolinaAzorin, Tari, Pereira-Moliner, Logez-Gamero, & Pertusa-Ortega, 2015) และผลการศึกษาของ
ผู้ วิจั ย ยั ง สอดคล้ องกับ การศึกษาของ Hamdoun and Zouaoui (2017) ที่พบว่า การจัด การด้า น
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลทางบวกต่อวัฒนธรรมองค์การของบริษัทในสาธารณรัฐตูนิเซีย ดังนั้นการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว
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ความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้ วิจัยสอดคล้องกับ การศึกษาในอดีต ที่กล่าวว่า การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากความเป็นผู้นา (Rasid et al., 2013) เนื่องจากความเป็นผู้นาจะ
นาไปสู่ การแบ่ งปั น องค์ความรู้ ของคนในองค์การ (Alnesr & Ramzani, 2019) และสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Rasid พบว่า ความเป็นผู้นามีบทบาทที่สาคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การใน
ภาคอุตสาหกรรมในธนาคารอิสลามของประเทศมาเลเซีย และความเป็นผู้นามีอิทธิพลทางบวกต่อ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารในหน่ ว ยงานบริ ก ารสาธารณะ (Ledimo, 2014) ดั ง นั้ น ความเป็ น ผู้ น าด้ า น
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่ระบุว่า วัฒนธรรมองค์การถูกสร้าง
ขึ้นจากการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากบรรทัดฐาน พฤติกรรมผู้นา และการขัด
เกลาทางสังคมร่วมกันของสมาชิก วัฒนธรรมจึงเป็นระบบที่เปิดกว้าง และมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สิ่งจาเป็นที่นามาซึ่งความเชื่อ และฐานคติใหม่ของสมาชิกในองค์การ (Losane, 2013) สาหรับ การ
สร้างนวัตกรรมเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ และการแบ่งปันองค์ความรู้ (Lam, 2010) และการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในด้านการผลิต การวิจัย และพัฒนา จึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์การสีเขียว (Hamdoun & Zouaoui, 2017) ดังนั้นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อวัฒนธรรมองค์การสีเขียว
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
องค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับ การศึกษาในอดีตที่กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็น
ส่วนสาคัญที่สุดของทุกองค์การ ไม่มีองค์การใดที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้หากไม่มีการจัดการที่
เหมาะสม (Mahmood, Basharat, & Bashir, 2012) การจัดการภายในองค์การจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ (Somuyiwa et al., 2012) ดังนั้น การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การสีเขียว
ความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
องค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับ การศึกษาในอดีตที่กล่าวว่า ผู้นาขององค์การจะสร้าง
มุมมองที่อิทธิพลต่อค่านิ ยม ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจของสมาชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้บรรลุผล ผู้นาองค์การที่มีความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีความสาคัญใน
การท าให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มบรรลุ ผ ลได้ อ ย่ า งโดดเด่ น (Fernandez et al., 2003) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Jardon and Martínez-Cobas (2019) พบว่า ความเป็นผู้นาจะนาไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น ความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การสีเขียว
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นวัตกรรมด้ านสิ่งแวดล้อมเป็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เ ปรี ยบทางการแข่งขันของ
องค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับ การศึกษาในอดีตที่พบว่า การใช้นวัตกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมจะช่วยลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ขององค์การที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการใช้งาน
โดยเริ่มตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขาย การบริโภค รวมถึงการกาจัดหลังการใช้งาน (Wu &
Lin, 2016) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Horbach and Rennings (2013) ที่แสดงให้เห็นว่า
การใช้นวัตกรรมกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การทางานอย่างสร้างสรรค์ของสมาชิกใน
องค์การ และการสร้างแบบแผนในเรื่องการจัดการ ตลอดจนการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
สมาชิ ก ในองค์ ก ารร่ ว มกั น สร้ า งขึ้น (Chen, 2011) จึ ง นาไปสู่ ค วามได้ เปรี ยบทางการแข่ง ขั นของ
องค์การ ดังนั้น นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
องค์การสีเขียว
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารสี เ ขี ย วเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ของ
องค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีบทบาท
ส าคั ญ ในความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวขององค์ ก าร (Flamholtz & Randle, 2012) และเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญต่อผลการปฏิบัติงาน และความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ (Küçükoğlu
& Pınar, 2015) และเป็ น แหล่ ง ที่ ม าของความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น (Hamdoun &
Zouaoui, 2017) ผลการศึกษายั งสอดคล้ องกับ หลั กฐานเชิงประจักษ์แสดงให้ เห็ นว่า วัฒ นธรรม
องค์การนั้นก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านต้นทุน และการสร้างความแตกต่างให้กับ
องค์ ก าร (Hamdoun & Zouaoui, 2017) ทั้ ง นี้ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ว ยการพิ จ ารณาถึ งประเด็น ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และน ามาบู ร ณาการในการสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์การได้อย่างแข็งแกร่งจนเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์การจะช่วยผลักดันให้เป้าหมาย
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมขององค์การบรรลุ ผล (Hamdoun & Zouaoui, 2017) รวมถึง การศึกษาของ
Jardon and Martínez-Cobas (2019) ทีพ่ บว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การสีเขียวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขันขององค์การสีเขียว
วัฒนธรรมองค์การสีเขียวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับ การศึกษาในอดีตที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็น
ปัจจัยที่มีความสาคัญในการอธิบายถึงวิธีการทางานขององค์การ และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อทาให้
องค์ก ารมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น วัฒ นธรรมองค์ การจึง ส่ ง ผลทั้ งทางตรง และทางอ้ อมต่ อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ (Umrani, Shah, Memon, & Samo, 2017) ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Murphy, Cooke, and Lopez (2013) ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผลการปฏิบัติงาน และการศึกษาเมือไม่นานมานี้ข อง Umrani et al. (2017) พบว่า วัฒนธรรม
องค์การมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร
ในปากีสถาน นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Quy (2018) แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การที่ให้การ
สนับสนุน และวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการ
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ปฏิบัติงานขององค์การ ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การสีเขียวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
องค์การสีเขียว
ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การสีเขียวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว
ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญซึ่งส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Tuan & Yoshi, 2010) หาก
องค์การจัดสภาวะแวดล้อมภายในให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมสีเขียวที่องค์การอื่น
ไม่สามารถคัดลอกกลยุทธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สัมฤทธิ์ ผลนี้ได้ จะทาให้เกิดการดาเนินงานที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็นไปในทางบวก จึงนาองค์การไปสู่ผลการปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
(Jabbar & Abid, 2017) นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาเชิงประจักษ์เมื่อไม่นานมา
นี้ของ Setyawati et al. (2017) ที่พบว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันส่งผลกระทบทางบวกต่อผล
การปฏิบัติงานขององค์การทางธุรกิจ ดังนั้น ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การสีเขียวเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียว
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THE DEVELOPMENT OF STOP MOTION CARTOON ANIMATION: THE IMPACT OF
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บทคัดย่อ
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบสต๊อปโมชัน เรื่ อง “ผลกระทบของอาหารเหลือทิ้ง”
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนนิเมชั่นในรูปแบบสต็อปโมชัน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเป็น
โปรแกรม Stop Motion Studio โปรแกรม Vegas Pro 15 โปรแกรม Adobe After Effect CS 6
และโปรแกรม Adobe Photoshop CS 6 ผลการวิจัยการ์ตูนแอนิเมชันนาเสนอเนื้อหาที่เรื่องแสดงถึง
กิจวัตรประจาวันในการใช้ชีวิตของมนุษย์และพฤติกรรมการกินอาหาร ที่ก่อให้เกิดผลกระทบจาก
อาหารเหลือทิ้ง ผ่านตัวละครทั้งหมด 4 ตัว คือ เรด บราว ลุงขายผัดไท และ คนเก็บขยะ มีการสร้าง
ฉากประกอบ และใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก โดยการ์ตูนแอนิเมชันมีความยาวทั้งสิ้น 3.13 นาที เนื้อหา
มุ่งสร้างแง่คิดกับผู้ที่รับชมได้ตระหนักถึงการรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้ง
คาสาคัญ : แอนิเมชัน สต๊อปโมชัน การ์ตูน อาหารเหลือทิ้ง ภาวะโลกร้อน
ABSTRACT
The development of stop motion cartoon animation "The Impact of Waste
Food" aims to develop cartoon animation in stop motion. The tools used in the
development were Stop Motion Studio, Vegas Pro 15, Adobe after Effect CS 6, and
Adobe Photoshop CS 6. The results of the cartoon animation present daily life and
eating behavior. Which causes the effect of food waste through all 4 characters’ name;
Red, Brown, Uncle sells Pad Thai and garbage collector. The cartoon animation length
is 3.13 minutes with props and scene. The content aims to create a sense for the
viewers to be aware of eating all the food and should not leftover.
Keywords: Animation, Stop Motion, Cartoons, Food Waste, Global Warming
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บทนา
ในปั จ จุ บั น ปั ญหาจากขยะมี ค วามรุน แรงเพิ่ ม มากขึ้น ไม่ ว่ าจะเกิ ด จากสิ่ ง ของที่ใ ช้ จาก
อุปกรณ์เครื่องมือที่ชารุดเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน จากอาหารที่กินเหลือทิ้ง หรือจากอาหารที่
หมดอายุ เมื่อมีการทิ้งสิ่งของเหล่านี้เป็นจานวนมากในทุกวัน จะทาให้กลายเป็นกองขยะที่รวมกันและ
มีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัญหาสาคัญในกองขยะนั้นก็คือ เศษอาหารที่เหลือทิ้ง ซึ่งเศษอาหารเหลือทิ้งนั้น
อาจส่งกลิ่นเหม็นเมื่อเกิดการเน่าเสีย และยังเป็นการทาลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สาเหตุของการทิ้ง
อาหารเป็นขยะ ในประเทศไทยนั้นมาจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารในตลาดสด ร้าน
สะดวกซื้อ หรือ ห้างสรรพสินค้าที่เหลือทิ้งทุกวัน เนื่องจากหมดอายุหรือขายไม่หมดและการทิ้งอาหาร
ที่เหลือจากธุรกิจการจัดเลี้ยงและร้านอาหารในแต่ละวัน รวมถึงการกินหรือซื้ออาหารมาปรุงไม่หมด
เป็นต้น
ผลลัพธ์ของอาหารเหลือทิ้งพวกนี้ก่อให้เกิดวิกฤติขยะจากอาหาร (Food Waste) ซึ่งกาลัง
เป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รายงานว่าโลกเรามีการ
สูญเสียและทิ้งอาหารถึง 1 ใน 3 จากที่ผลิตทั้งหมด ขณะที่ร้อยละ 11 ของประชากรโลก กาลังเผชิญ
กับความอดอยาก ไม่มีจะกิน โดยปัจจุบันอาหารที่ถูกทิ้ง สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึ ง 9
แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ
โลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (กิตติ ชยางคกุล, 2553)
จากข้อมูลที่ทางผู้จั ดทาได้ค้นคว้าจะเห็นได้ว่า ผลเสี ยจากการกินอาหารไม่หมด ทาให้
กลายเป็นอาหารถูกทิ้งนั้น เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยผู้คนส่วนใหญ่อาจจะ
ไม่ได้รับรู้ถึงผลเสียเหล่านี้ ผู้วิจัยจึงได้ทาโครงการเป็นการตัดต่อวิดีโอแอนิเมชันนี้ขึ้น เรื่อง ผลกระทบ
ของอาหารเหลือทิ้ง เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนนิเมชั่นในรูปแบบสต็อปโมชั นขึ้นโดยแสดงให้เห็นถึงผลเสีย
ของอาหารเหลือทิ้งแก่บุคคลทั่วไปได้รับรู้และช่วยกันลดปริมาณเศษอาหารให้น้อยลง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนนิเมชั่นในรูปแบบสต็อปโมชัน เรื่อง ผลกระทบของอาหารเหลือทิ้ง
วิธีการวิจัย
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง อาหารเหลือทิ้ง เครื่องมือที่ใช้โปรแกรม Stop Motion
Studio, Vegas Pro 15, Adobe After Effect CS6 และ Adobe Photoshop CS6 โดยมีเนื้อเรื่อง
กล่าวถึงผลกระทบของอาหารเหลือทิ้ง มีตัวละครดาเนินเรื่องทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่ คือ เรด (เป็นตั ว
ละครของเล่นที่รับประทานอาหารไม่หมด) บราว (เป็นตัวละครของเล่นที่เป็นเพื่อนกับเรด) ลุงขายผัด
ไท (เป็นตัวละครของเล่นคนขายผัดไทร้านผัดไทประตูเทวดา) และ คนเก็บขยะ (เป็นตัวละครของเล่น
คนเก็บขยะ) ขั้นตอนในการออกแบบเนื้อเรื่องแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบการดาเนินเนื้อเรื่อง ด้วยการร่างแบบด้วยดินสอก่อน โดยตัว
ละครที่ใช้มาจากวัสดุเลโก้ ที่มุ่งเน้นประเด็นด้านอาหารเหลือทิ้ง มีการร่างแบบคร่าวๆ ก่อนพัฒนา
การ์ตูนแอนิเมชัน
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รูปที่ 1 Storyboard
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดตัวละครที่ใช้ในเนื้อเรื่อง ประกอบไปด้วย 4 ตัวละครหลัก ใช้เลโก้ใน
การสร้าง Stop Motion

เรด

บราว

ลุงขายผัดไท
รูปที่ 2 ตัวละคร

คนเก็บขยะ
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ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบฉากหลัง และ การเลือกวัสดุประกอบฉาก เป็นภาพเบื้องหลัง
และตัวการ์ตูนเลโก้

รูปที่ 3 ฉากหลังและวัสดุประกอบฉาก
ผลการวิจัย
การตัดต่อวีดีโอการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบสต๊อปโมชัน เรื่อง “ผลกระทบของอาหารเหลือ”
ได้การ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 3 มิติ มีตัวละครดาเนินเรื่อง 4 ตัว คือ เรด (เป็นตัวละครของเล่นที่
รับประทานอาหารไม่หมด) บราว (เป็นตั วละครของเล่นที่เป็นเพื่อนกับเรด) ลุงขายผัดไท (เป็นตัว
ละครของเล่นคนขายผัดไทร้านผัดไทประตูเทวดา) และ คนเก็บขยะ (เป็นตัวละครของเล่นคนเก็บ
ขยะ) เนื้อหามีความยาว 3.13 นาที โดยผลการวิจัยแสดงดังรูปที่ 4 และ 5 ซึ่งผลการวิจัยจะสร้างให้
ผู้ช มเกิดความตระหนักถึงการเป็น คนรุ่นใหม่ที่ไม่ควรทานอาหารเหลื อทิ้ง สร้างเป็นมลภาวะกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการนาเสนอผลงานการ์ตูนแอนิเมชันที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่าน Youtube

รูปที่ 4 การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “ผลกระทบของอาหารเหลือ”

รูปที่ 5 ตัวอย่างการตูนแอนิเมชัน เรื่อง “ผลกระทบของอาหารเหลือ”
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการสร้างสื่อแอนิเมชันในรูปแบบ Stop Motion เรื่อง ผลกระทบของอาหารเหลือ
ทิ้ง ซึ่งมีการนาของเล่นมาใช้ในการถ่ายทาและแสดง ตัดต่อ และใส่เสียงสร้างชีวิตชีวาแฝงข้อคิดและ
รณรงค์การรับประทานอาหารให้หมด ไม่เหลือทิ้ง โดยนาเสนอผลกระทบของอาหารเหลือ เนื้อหา
กล่าวถึงผลกระทบของอาหารเหลือทิ้ง ที่เหมาะสมกับผู้ชมสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัย ผ่านตัวละคร
ทั้งหมด 4 ตัว คือ เรด บราว ลุงขายผัดไท และ คนเก็บขยะ มีการสร้างฉากประกอบ และใช้อุปกรณ์
ประกอบฉาก โดยการ์ตูนแอนิเมชันมีความยาวทั้งสิ้น 3.13 นาที โดยเนื้อหาของการ์ตูนแอนิเมชันที่
พัฒนาขึ้นนี้กล่าวถึงการรับประทานอาหารเหลือทิ้งที่ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงนาเสนอ
การรับประทานอาหารให้ตามปริมาณที่เหมาะสม
การ์ ตู น แอนิ เ มชั น ในรู ป แบบสต๊ อ ปโมชั่ น เรื่ อ ง “ผลกระทบของอาหารเหลื อ ทิ้ ง ” นี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิมา แป้นธัญญานนท์ และคณะ (2559) แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ธีรศิลป์
แดงดา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ธีรศิลป์ แดงดา โดยสร้าง
ชีว ประวัติในวัยเด็กมาถ่ายทอดแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน และผู้ คนที่มีความชื่นชอบในกีฬา
ฟุตบอลมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้วยแนวคิดการนาการ์ตูนมาเป็นสื่อในการสร้างทัศนคติที่ดี
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันสร้างจากโปรแกรม Autodesk Maya 2015 งานวิจัยของอนงค์ แซ่แต้
(2560) การใช้สื่อแอนิเมชัน และ Graphic Review ประกอบการเรียนการสอน เรื่องโครงสร้างและ
องค์ป ระกอบของพื ช โดยใช้โ ปรแกรม Vegas Pro 15 ในการตัดต่ อและสร้างสื่ อแอนิเมชั นขึ้นมา
งานวิจัยของ มานพ เอี่ยมสะอาด (2561) เรื่อง พัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน เทคนิคสต็อปโมชันเพื่อ
พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ ในด้านการใช้วัสดุสาหรับสร้างบุคลิกของตัวละครในภาพยนตร์ Stop
Motion Animation ศึกษาค้นคว้าจากผลงานที่ มีชื่อเสียงและมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ
โดยน าเทคนิ ค การใช้ 2D Animation และภาพยนตร์ 3D Animation มาใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์
ผลงานวิจัยของ วัลลภ สุขดิษฐ์ และ กมล ชัยชาญ (2558) เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ประกอบการ
สอนแบบการ์ตูนสต๊อปโมชันเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีวินัย ผ่านการดาเนินเนื้อเรื่อง
ของตัวละคร ประกอบฉากที่สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ ทาให้ผู้ชมสามารถเข้าถึง
ประเด็นที่ผู้นาเสนอต้องการสื่อได้ง่ายขึ้น (วัลลภ สุขดิษฐ์ และ กมล ชัยชาญ, 2562)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ที่ให้ความรู้และสร้าง
แรงบั นดาลใจให้ เกิ ดความกล้ าในการสร้ างสรรค์ ผลงานสู่ สาธารณชน และ คณะวิ ทยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งนี้
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บทคัดย่อ
แอพพลิเคชั่นผลิตภัณฑ์โอทอป และการท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์มีวัตถุประสงค์ห ลัก คือ เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป และการท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาระบบ โปรแกรมแอนดรอย์สตูดิโอ (Android Studio) ใช้ในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ และโปรแกรมวี เ อสโค้ ด (VS Code) ใช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย พบว่ า
แอพพลิเคชั่นผลิตภัณฑ์โอทอป และการท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีที่พัฒนาขึ้นใช้งานบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์สามารถทางานได้ดังนี้ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอปและสถานที่ท่องเที่ยว
เกษตรนวัตวิถี ของจังหวัดปทุมธานีทั้ ง 7 อาเภอ ได้ ระบบสามารถแสดงข้อมูลสถานที่ ระบุตาแหน่ง
สถานที่ท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี และแสดงแผนที่แหล่งท่องเที่ยวได้
คาสาคัญ: แอนดรอยด์ ผลิตภัณฑ์โอทอป ท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี แอนดรอยด์ สตูดิโอ แอพพลิเคชั่น
ABSTRACT
The main objective of OTOP and agro-tourism application on the Android
operating system is to study and develop applications on the Android operating
system, case studies OTOP products and agro-tourism Pathum Thani Province.
The tools used in system development, Android Studio are used in system design and
development; VS Code is used to connect the database. The research found that OTOP
and agro-tourism application which can be used on the Android operating system in
collecting and storing database of OTOP products and tourist attractions in all 7
districts of Pathum Thani Province. The system can display location information and
specify the location of agro-tourism attractions map.
Keywords: Android, OTOP products, Agro-tourism, Android Studio, Application
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บทนา
ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือที่ เรียกว่า สมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทสาคัญกับชีวิตประจาวัน
ของคนส่ว นใหญ่ในสั งคมปัจ จุบั น เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการเข้าถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้นทาให้สมาร์ทโฟน นอกจากจะ ใช้เป็นอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยัง
เป็นอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกด้านต่างๆ อีกด้วย โดยมีบริการเสริมที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการได้
ตามความต้องการ หรือเรียกบริการเสริมนี้ว่า “แอพพลิเคชั่น” แอพพลิเคชั่นนอกจากจะมา พร้อมกับ
ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนแล้วยังมีบริการให้ดาวน์โหลดอย่างหลากหลาย ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยแอพพลิเคชั่นนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งหรือแพ็คเกจหนึ่งของสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ใช้ สามารถเลือกใช้
บริการด้านต่างๆ ได้ เช่น ด้านความบันเทิงในการเข้าถึง โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง เฟสบุ๊ค , ทวิตเตอร์,
อินสตาแกรม และยู ทูป ที่มีไว้ส าหรับดูหนั งฟังเพลง แอพพลิเคชั่นที่ใช้ด้านการสื่ อสารออนไลน์
เช่น โปรแกรมไลน์, วอตส์แอปป์ และสไกป์, เป็นต้น แอพพลิเคชั่น ด้านการศึกษา เช่น Quick Office
ใช้สาหรับการ อ่าน แก้ไข หรือเขียนไฟล์เอกสาร Word, Excel, PDF หรืออื่น ๆ ก็สามารถทาผ่าน
สมาร์ทโฟนได้ สาหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนในการทางานเพื่อ ติดต่อสื่อสาร ก็จะเลือกใช้แอพพลิเคชั่นที่
เกี่ยวกับ ด้านธุรกิจ เช่น อีเมล ใช้ในการรับ – ส่ง อีเมล เป็นต้น แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเดินทาง
เช่น กูเกิล แผนที่ มีไว้สาหรับค้นหาสถานที่ต่าง ๆ และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ อีกมากที่ช่วยอานวยความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน (อรุณรุ่ง ศิริเจริญ, 2562)
จากการศึกษาค้นหาและเลือกสร้างแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการแนะนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน
และเกษตรนวัตวิถีพบว่าการทาแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วย
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสอดคล้องกับการดาเนินงานโครงการวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเป็นส่วนมากในปัจจุบันนี้ (แก้วอุไร รุจโรจน์, 2553) ดังนั้นผู้จัดจึงมีความสนใจและ
เลือกสร้างแอพพลิเคชั่นชื่อ Pathum Thani โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ให้มีความสามารถหลากหลาย สร้างความน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงให้ผู้ที่ เข้ามาใช้ได้รับความ
รู้จักและสนใจใน ผลิตภัณฑ์ โอทอป และ เกษตรนวัตวิถีโดยแอพพลิเคชั่น Pathum Thani ประกอบ
ไปด้วยรายการข้อมูของผลิตภัณฑ์โอทอป และข้อมูลทางการท่องเที่ยวแบบเกษตรนวัตวิถี ช่วยให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มคนที่รักในสินค้าวิสาหกิจชุมชนและ
การท่องเที่ยวแบบเกษตรนวัตวิถี
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์โอทอ
ปและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนวัตวิถีของ จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์โอทอป และ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนวัตวิถีของ จังหวัดปทุมธานี
นี้ มี ข อบเขตเรื่ อ งพื้ น ที่ จ ากั ด เพี ย ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เท่ า นั้ น ประกอบไปด้ ว ย 7 อ าเภอ ดั ง นี้
อ าเภอคลองหลวง อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี อ าเภอสามโคก อ าเภอธั ญ บุ รี อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว
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อาเภอลาลูกกา อาเภอหนองเสือ โดยระบบมีความสามารถในการจัดการข้อมูลสินค้าวิสาหกิจชุมชน
และ แหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีของจังหวัดปทุมธานี
วิธีการวิจัย
ขั้น ตอนการดาเนิ น การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้ว ยกัน คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์
SWOT การออกแบบระบบงานด้วยการใช้ แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram-DFD)
และการออกแบบส่ วนประสานงานกั บผู้ ใช้ แล้ วจึ งท าการพั ฒนาแอพพลิ เคชั่ นบนระบบปฏิ บั ติ การ
แอนดรอย์
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของแอพพลิเคชั่น Pathum Thani
Strengths (จุดแข็ง)
- มีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลายเป็นศูนย์การในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
ปทุมธานีส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
Weaknesses (จุดอ่อน)
- รูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่นจัดวางไม่เป็นระเบียบภาพภายในแอพพลิเคชั่นไม่ดเจน
และข้อมูลน้อยเกินไป
Opportunities (โอกาส)
- เป็นแอพพลิเคชั่นวิสาหกิจชุมชนและเกษตรนวัตวิถีของจังหวัดปทุมธานี 1 แอพพลิเคชั่น
Threats (อุปสรรค)
- ในตัวแอปในข้อมูลสินค้าน้อยขาดผู้สนับสนุนในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมีการโฆษณาน้อย
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบระบบงานด้วยการใช้แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow
Diagram - DFD) แผนภาพการไหลของข้อมูล ประกอบไปด้วย Context Diagram แสดงภาพรวม
ระดับ บนสุดของระบบการทางานแอพพลิเคชั่น Pathum Thani ซึ่งมีผู้ เข้ามาติ ดต่อกับระบบเป็น
ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบดังภาพที่ 1 และภาพรวมการทางานของระบบใน Data Flow Diagram
Level 0 รูปที่ 1
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รูปที่ 1 Context Diagram ของแอพพลิเคชั่น Pathum Thani

รูปที่ 2 Data Flow Diagram Level 0 ภาพรวมการทางานของแอพพลิเคชั่น Pathum Thani
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนต่อประสานซึ่งรูปที่
3 แสดงอาเภอทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีแบ่งเป็น 7 อาเภอด้วยกัน รูปที่ 4 จะแบ่งหมวดหมู่ของ
สินค้าโอทอปและแสดงรายการสินค้าโอทอป พร้อมแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี รูปที่ 5 แสดง
รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี
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รูปที่ 3 หน้าแรกทั้ง 7 อาเภอของแอพพลิเคชั่น Pathum Thani

รูปที่ 4 หมวดหมู่วิสาหกิจชุมชน
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รูปที่ 5 ข้อมูลลายละเอียดการท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี
ผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบหน้ า จอส่ ว นของแอพพลิ เ คชั่ น Pathum Thani ประกอบไปด้ ว ย
7 อ าเภอด้ ว ยกั น คื อ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี อ าเภอสามโคก อ าเภอธั ญ บุ รี
อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอลาลูกกา และ อาเภอหนองเสือ ดังรูปที่ 6 – 8 และระบบยังสามารถแสดง
ข้อมูลสถานที่ ระบุตาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี และแสดงแผนที่แหล่งท่องเที่ยวได้

รูปที่ 6 เริ่มต้นแอพพลิเคชั่น Pathum Thani
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รูปที่ 7 สินค้าโอทอปจังหวัดปทุมธานี

รูปที่ 8 รายละเอียดเกษตรนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยแอพพลิเคชั่น Pathum Thani ประกอบด้วยการแสดงคาอธิยาย และวีดีโอ
ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เข้ามาใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล โดยงานวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) กล่าวว่าอุปกรณ์เคลื่นที่ช่วยสร้างโอกาสทางการ
แข่งขัน ทางการตลาดได้ สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
แนวโน้มที่จะมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทาริกา ปัญญาดี (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การใช้แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าประชาชนในกรุงเทพมหา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
349
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

นครใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ต่อวันประมาณ 1 – 5 ชั่วโมง ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ของ
ผู้วิจัยคาดหวังให้ผู้ใช้งาน คือ กลุ่มหมู่บ้านเกษตรนวัตวิ ถี กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มผู้มี
ความสนใจในสินค้าโอทอป เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา งานวิจัยของ ณัตตยา เอี่ยมคง และ
คณะ (2561) เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นผักสวนครัวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แสดงความ
คิ ด เห็ น ถึ ง การออกแบบระบบทั้ ง ในส่ ว นของผู้ ดู แ ลระบบและผู้ ใ ช้ โ ดยงานระบบ ระบบควรมี
ความสามารถในการ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่นได้ รวมถึงการจัดการเนื้อหาต่างๆ
ได้
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สายบางปะอิน – นวนคร
FACTORS THAT AFFECT OF SATISFACTION ON TWO-ROW SEAT BUS THAT GOES
FROM BANG PA-IN TO NAVA NAKORN
ปกรเกียรติ์ ลิ้มวิโชติธนากูล1 อภิชญา เอี่ยมโพธิ์2 เอกชัย สมเตย3 และมนสิชา อนุกูล4
Pakornkiat Limvichottanagoon1, Apichaya Aieampho2 , Eakachai Somtoei3, and Dr.Monsicha Anukun4
1,2,3,4

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
งานวิจั ยครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถสองแถว
สาธารณะสายบางปะอิน – นวนคร โดยศึกษาปัจจัยในการให้บริการทั้งหมด 7 ด้าน คือปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ การนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มี
อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถว
สาธารณะสายบางปะอิน -นวนครโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนผู้ ใช้บริการที่มีเพศ สถานภาพ
อาชีพ รายได้แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สายบางปะอิน -นวนครโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัย
พฤติกรรมการใช้บริการรถสองแถวส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสาย
บางปะอิน -นวนคร ผู้ใช้บริการที่มีบุคคลร่วมบริการ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนครโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ใช้บริการที่มีความถี่ในการใช้บริการ จุดหมายของผู้ใช้บริการ เหตุผลในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้
บริการแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสาย
บางปะอิน-นวนครโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนครโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
โดยค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือด้านราคาและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือด้านการส่งเสริมทางการตลาด
คาสาคัญ : รถสองแถว
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the customer’s degree of satisfaction
on two-row seat bus that goes from Bang Pa-in to Nava Nakorn. The study focuses on
seven factors of service; product, price, location, marketing promotion, personnel,
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service processing and presenting physical performance to improve service efficiency.
The research found that the differences in age and education had no differences in
the degree of satisfaction towards using two-row seat buses. As for the differences of
gender, status, occupation and income, the degree of satisfaction overall was
inconsistent, by having a statistically significance of 0.05. The behavioral factors on
using two-row seat buses affected the degree of satisfaction. The general differences
between customers did not affect the degree of satisfaction. As for regular customers,
destination, reasoning and time period for using the service with the degree of
satisfaction of customers using two-row seat buses overall was inconsistent, by having
statistical significance of 0.05. The degree of satisfaction of customers using two-row
seat buses from Bang Pa-in to Nava Nakorn public was high; the highest mean was the
process of distribution, then followed by price. The least mean was marketing
promotion.
Keywords: Two-Row Seat Bus
บทนา
ในปั จ จุ บั น การขนส่ ง ทางบกมี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาประเทศและมี
ความสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะที่จาเป็นต้องให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ เพื่อช่วยให้การขนส่งและการเดินทางมีความต่อเนื่อง ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อ
ประหยัดพลังงาน ตลอดจนช่วยลดมลพิษจากยานยนต์ (กรมการขนส่ง ทางบก, 2554)
การพัฒนารูปแบบการให้บริการรถโดยสารสองแถวสาธารณะในเขตอาเภอบางปะอิน-นวนคร
เป็นกระบวนการที่พัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและตอบสนอง
ความต้องการของ ผู้ใช้บริการ สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ และทาให้เกิดความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการตามที่ ผู้ใช้บริการคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง รูปแบบการให้บริการที่ดี ย่อมทาให้
ผู้ใช้บริการเกิด ความพึงพอใจและประทับใจในบริการ ทาให้เกิดความเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าส่งผลให้ ผู้ป ระกอบการได้รั บผลกาไรและผลตอบแทนจากการลงทุน เพราะเมื่อผู้ใช้บริการ
ประทับใจก็จะมีการใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะพัฒนาการให้บริการรถโดยสารสองแถวสาธารณะใน
เขตบางปะอิน -นวนคร เพื่อเป็น ข้ อมูลให้ผู้ ประกอบการขนส่งสามารถเข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและ น าไปเป็ น ข้ อ มู ล ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง ย่ อ มส่ ง ผลดี ต่ อ ผู้ ป ระกอบการและ
ผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่าย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน-นวนคร
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กรอบแนวคิด

อ้างอิง (บุษบง พาณิชผล,2555)
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาโดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยเริ่ ม จากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิดทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิด
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือ ผู้ใช้บริการรถรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนคร
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ Cochran, W.G. (1953). โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างคือ 400 คน
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี้ 1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ถือว่าข้อคาถามนั้นเป็นตัวแทน
ของสิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด ได้ (อาจารย์ ป ราณี หล าเบ็ ญ สะ,2559) 2) การทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach
Coefficient) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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ในการวิจัยทั้งฉบับมีค่า 0.94 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.78 – 0.97 ซึ่งยอมรับได้ (Cronbach, 1970 อ้างถึง ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้น าข้ อมู ล ที่ ได้ รั บ จากแบบสอบถามมาท าการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test, F-test และ Chi-square
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะ
อิน-นวนคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 55.3 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยม คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 31.8 และส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.5
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการรถสองแถว
พฤติกรรมการใช้บริการรถสองแถวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถว
สาธารณะสายบางปะอิน-นวนคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้บริการ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
คิดเป็นร้อยละ 36.0 จุดหมายของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไปสถานที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 34.3 เหตุผลใน
การเลือกใช้บริการส่วนใหญ่ประหยัดค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 63.3 บุคคลร่วมบริการส่วนใหญ่เพื่อน
คิดเป็นร้อยละ 32.8 ช่วงเวลาที่ใช้บริการส่วนใหญ่เวลา 08.01-11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.5
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน-นวนคร
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของส่วนประสมทาง
การตลาด แสดงดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สายบางปะอิน-นวนครโดยรวม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถว
S.D.
การแปรผล
̅
𝒙
สาธารณะสายบางปะอิน-นวนครโดยรวม
ด้านผลิตภัณฑ์
3.76
0.74
มาก
1. สภาพรถสองแถวพร้อมให้บริการ
3.93
0.78
มาก
2. จานวนรถที่ให้บริการมีเพียงพอต่อการ
3.82
0.79
มาก
ให้บริการ
3. ความตรงต่อเวลาในการเข้าออกสถานี
3.71
0.83
มาก
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถว
สาธารณะสายบางปะอิน-นวนครโดยรวม
4. สภาพเก้าอี้ที่นั่งรถสองแถวและความสะอาด
ภายในรถ
ด้านราคา
1. ค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการ
เดินทางโดยวิธีอื่น
2. อัตราค่าบริการเหมาะสมกับระยะทาง
3. อัตราค่าบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
4. มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1. สถานที่ตั้งของจุดให้บริการแต่ละแห่งแหมาะสม
2. จุดจอดรถผ่านที่ทางาน ศูนย์การค้า
สถาบันการศึกษาและที่พักอาศัย
3. มีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น
รถตู้โดยสาร วินมอเตอร์ไซค์ รถบัส เป็นต้น
4. เส้นทางการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
1. มีการให้บริการฟรีในช่วงเทศกาล
2. ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลการเดินรถอย่างทั่วถึง
3. มีป้ายประชาสัมพันธ์ติดที่รถและสถานที่อย่าง
ชัดเจน
4. ผู้ให้บริการมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
บริการอย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคลากร
1. พนักงานพูดจาสุภาพ
2. พนักงานมีมารยาทในการให้บริการ
3. การให้ความเอาใจใส่ลูกค้า
4. พนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจ
ด้านกระบวนการการให้บริการ
1. ความถี่และระยะเวลาในการออกรถ

̅
𝒙

S.D.

การแปรผล

3.60

1.10

มาก

3.90
4.02

0.79
0.77

มาก
มาก

4.05
4.07
3.47
3.97
3.80
4.03

0.82
0.87
1.34
0.67
0.86
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.09

0.80

มาก

3.98
2.85
2.59
2.73
3.11

0.85
1.04
1.24
1.13
1.19

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.97

1.08

ปานกลาง

3.26
3.26
3.26
3.29
3.21
3.85
3.83

0.91
1.03
0.94
1.01
1.00
0.78
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถว
สาธารณะสายบางปะอิน-นวนครโดยรวม
2. การจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร
3. ไม่มีการแวะกลางทางระหว่างการให้บริการ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1. การรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีบขส.
บางปะอิน
2. สิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น
เก้าอี้นั่งรอรถสองแถว
3. ป้ายบ่งบอกจุดบริการชัดเจน
4. มีการให้รายละเอียดการจอด-รับบริการที่
ชัดเจน
5. ความสะอาดของสถานี บขส. บางปะอิน
รวม

̅
𝒙

S.D.

การแปรผล

3.93
3.78
3.43
3.38

0.86
0.91
1.03
1.10

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.46

1.10

มาก

3.48
3.52

1.13
1.16

มาก
มาก

3.31
3.57

1.23
0.62

ปานกลาง
มาก

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสาย บางปะอิน นวนครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือ ด้านราคา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
จากการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ปัจจัย ประชากรศาสตร์ ส่ งผลต่อ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะ
อิน-นวนครโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ รายได้แตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนครโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติกรรมการใช้บ ริ การรถสองแถวส่ งผลต่อ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถสองแถว
สาธารณะสายบางปะอิน-นวนคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีบุคคลร่วมบริการ แตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนครโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มีความถี่ในการใช้บริการ จุดหมายของผู้ใช้บริการ เหตุผลในการใช้
บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสอง
แถวสาธารณะสายบางปะอิน-นวนครโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สายบางปะอิน-นวนคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนครโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ โชคดี สุ ว รรณรั ต น์ (2552) ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะของปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยด้านความพึงพอใจ
พบว่า อายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมริษา ไกรงู (2552) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้
โดยสารปรับอากาศประจาเส้นทาง กรณีศึกษา: สายกรุงเทพ-เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73)
ผลการศึกษาพบว่าอายุและระดับการศึกษา ไม่มีผลทาให้ความพึงพอใจของผู้โดยสารแตกต่างกัน และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจั ยของฐานุตรา จันทรเกตุ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
คุณภาพของการให้บริการรถยนต์โดยสารประจาทางของบริษัท ขนส่ง จากัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จั ง หวั ดสระบุ รี พบว่า อายุ แ ละระดั บการศึ กษาแตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ความพึง พอใจแตกต่ างกั น
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธนสิทธิ์ ปั้นประเสริฐ (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่
มีต่อการให้บ ริการเที่ย วบิ นภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนผู้ใช้บริการที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ รายได้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนครโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความ
พึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด พบว่ารายได้
กับอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิภา งาม
สันติกุล (2549) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันจะ
มีความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานครแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรุดา ไพฑูรย์
สวัส ดิ์ (2549) ได้ท าการศึก ษาความพึง พอใจของผู้ โ ดยสารต่อ การให้ บริก ารของรถไฟฟ้ าบีที เอส
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คือ เพศ อาชีพ และรายได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของมริษา ไกรงู (2552) ได้ทาการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้โ ดยสารต่อการใช้บ ริการรถตู้โ ดยสารปรับอากาศประจาเส้นทาง กรณีศึกษา: สาย
กรุงเทพ-เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศและรายได้มีผลทา
ให้ความพึงพอใจของผู้โดยสารแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบง พาณิชผล (2555)
ได้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการของรถแอร์พอทเรียวลิ งค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย พบว่าผู้ใช้บริการที่มี เพศ อาชีพ รายได้ แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กัน และไม่ส อดคล้ องกั บ งานวิจั ย ของธนสิ ทธิ์ ปั้ นประเสริฐ (2549) ได้ศึ กษาความพึง พอใจของ
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ผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พบว่า
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สายบางปะอิ น -นวนคร พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารรถสองแถวส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ ใช้บ ริ การรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนคร พบว่า ผู้ ใช้บริ การที่มีบุคคลร่ว มบริการ
แตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถสองแถวสาธารณะสาย
บางปะอิน-นวนคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มีความถี่ในการใช้บริการ จุดหมาย
ของผู้ใช้บริการ เหตุผลในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน -นวนครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา วันวงศ์ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารการ
บินไทยต่อการให้บริการ แผนกสอบถามและรับรองที่นั่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีท่าอากาศยานกรุงเทพ
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการมาใช้บริการ มีระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการทั้งในด้านรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบง พาณิชผล (2555) ได้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
รถแอร์พอทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่าผู้ใช้บริการที่มีเหตุผลที่ใช้บริการ
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันและไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของมริษา ไกรงู (2552) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้
บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจาเส้นทาง กรณีศึกษา: สายกรุงเทพ-เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทาง
เดินรถ 73) ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ และความถี่ในการใช้บริการ ไม่มีผลทาให้
ความพึงพอใจของผู้โดยสารแตกต่างกัน
ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผูใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน-นวนคร
โดยรวม พบว่า ดานผลิตภัณฑ ผู ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับความพึงพอใจมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบง พาณิชผล (2555) ได้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรถ
แอร์พอทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่าภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากและไม่สอดคล้องกับวิจัยของสิริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู
ใชบริ ก ารรถโดยสารประจ าทางปรั บอากาศของบริ ษั ท 407 พั ฒ นา จ ากั ด พบว่ า ภาพรวมด้ า น
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย
ด้านราคา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุษบง พาณิชผล (2555) ได้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรถแอร์พอทเรียว
ลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่าภาพรวมด้านราคา อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
และไม่ส อดคล้องกับวิจั ยของสิ ริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู ใชบริการรถ
โดยสารประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด พบว่าภาพรวมด้านราคาอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจน้อย
ด้านสถานที่ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากสอดคล้อง
กับงานวิจัยของบุษบง พาณิชผล (2555) ได้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรถแอร์พอท
เรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่าภาพรวมด้านสถานที่ อยู่ในระดับความพึง
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พอใจมาก และไม่สอดคล้องกับวิจัยของสิริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู ใช
บริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด พบว่าภาพรวมด้านสถานที่
อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับความพึง
พอใจปานกลาง สอดคล้องกับ วิจั ยของสิ ริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู ใช
บริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด พบว่าภาพรวมด้านการส่งเสริม
ทางการตลาดอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบง พาณิชผล
(2555) ได้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรถแอร์พอทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟ
แห่งประเทศไทย พบว่าภาพรวมด้านการส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ด้านบุ คลากร ผู้ ใช้บ ริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง
สอดคล้องกับวิจัยของสิริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู ใชบริการรถโดยสาร
ประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด พบว่าภาพรวมด้านการส่งเสริมทางการตลาดอยู่
ในระดับ ความพึงพอใจปานกลาง และไม่ส อดคล้ องกับงานวิจัยของบุษบง พาณิช ผล (2555) ได้
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรถแอร์พอทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การรถไฟแห่ง ประเทศ
ไทย พบว่าภาพรวมด้านบุคลากร อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ด้านกระบวนการการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากและไม่สอดคล้องกับวิจั ยของสิริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ ศึกษาความพึงพอใจของผู ใช
บริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด พบว่าภาพรวม
ด้าน
กระบวนการการให้บริการอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง และไม่สอดคล้องกับวิจัยของบุษบง
พาณิชผล (2555) ได้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรถแอร์พอทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา :
การรถไฟแห่ง ประเทศไทย พบว่าภาพรวมด้านกระบวนการการให้บริการ อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากสอดคล้ อ งกับงานวิจัยของบุษบง พาณิช ผล (2555) ได้การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของรถแอร์ พ อทเรี ย วลิ ง ค์ กรณี ศึ ก ษา : การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ภาพรวม
ด้านการน าเสนอลั กษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และไม่ส อดคล้ องกับวิจั ย
ของ สิริ กุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู ใชบริการรถโดยสารประจาทางปรับ
อากาศของบริษัท 407 พัฒนา จากัด พบว่าภาพรวมด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจน้อย
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสาย
บางปะอิน -นวนคร พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากน้อยไปมาก ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากแต่
ในด้านผลิตภัณฑ์ สถาพรถสองแถวพร้อมให้บริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา
จ านวนรถที่ให้ บ ริ การมีเพีย งพอต่อการให้ บริการ ผู้ ใช้บริ การอยากให้ ผู้ ประกอบการรักษาระดั บ
มาตราฐานนี้ไว้หรือพัฒนาต่อไปขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขความตรงต่อเวลาในการเข้าออก
สถานีควรบอกเวลามีป้ายบอกให้ชัดเจนและติดป้ายทั้งที่สถานีและรถสองแถวที่ให้บริการและสภาพ
เก้าอี้ที่นั่งรถสองแถวและความสะอาดภายในรถควรเช็คสภาพเก้าอี้และความสะอาดของรถก็ออกให้
ใช้บริการเพื่อความพึงพอใจชองผู้ใช้บริการรถสองแถว
ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากแต่ใน
ด้านราคา อัตราค่าบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา
อัตราค่าบริการเหมาะสมกับระยะทางและค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเดินทางโดยวิธี
อื่น ผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากอยากให้ ผู้ประกอบการรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้
ส่ ว นสิ่ ง ที่ควรปรั บ ปรุ งคือมี ป้ ายบอกราคาที่ชัด เจน ควรติ ดป้ายบอกระยะทางกับราคาให้ ชัดเจน
ทั้งสถานที่ บขส.บางปะอินและติดป้ายบนรถบอกให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดีขึ้น
ด้านสถานที่ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากแต่ใน
ด้านสถานที่ มีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา
จุดจอดรถผ่านที่ทางาน ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษาและที่พักอาศัยและมีเส้นทางการให้บริการที่
เหมาะสมผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากอยากให้ผู้ประกอบการรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้
หรือพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ส่วนที่ต้องปรับปรุงคือสถานที่ ตั้งของจุดให้บริการแต่ละแห่งเหมาะสม ควรมี
ที่ตั้งจุดสาคัญและเดินทางได้ง่ายและมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องน้า ให้บริการและเก้าอี้รอรถ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางแต่ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีป้ายประชาสัมพันธ์ติดที่รถและสถานที่อย่าง
ชัดเจน รองลองมาผู้ให้บริการมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการทราบ
ข้อมูลการเดินรถอย่างทั่วถึงและ มีการให้บริการฟรีในช่วงเทศกาล อยากให้ผู้ประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วหรือใช้รถประกาศตาม
ท้องถนนให้ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารจากทาง ผู้ประกอบการบขส.บางปะอินว่ามีการนั่งสองแถวฟรี
ในช่วงเทศกาลประกาศการปรับราคาค่าโดยสารให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างถี่ถ้วน
ด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางแต่ใน
ด้านบุคลากร การให้ความเอาใจใส่ลูกค้า รองลงมาพนักงานพูดจาสุภาพ พนักงานมีมารยาทในการ
ให้บริการ และพนักงานให้บริ การด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับปานกลาง สิ่งที่ผู้ประกอบการต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาคือ เอาพนักงานไปอบรมฝึกทักษะการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
ด้านการให้บริการทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้
ด้านกระบวนการการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากแต่ในด้านกระบวนการการให้บริการ การจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร รองลงมาความถี่และ
ระยะเวลาในการรอรถอยู่ในระดับมาก สิ่งที่ผู้ประกอบการควรปรับปรุงและพัฒนาคือ ไม่มีการแวะ
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กลางทางระหว่างการให้บริการ ควรแก้ที่ผู้ขับรถเป็นบางคนที่ชอบจอดแวะระหว่างทางซื้อของใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ควรต้องเตรียมพร้อมในการให้บริการผู้ใช้บริการให้เรียบร้อย
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ระดับมากแต่ในด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีการให้รายละเอียดการจอด-รับบริการที่
ชัดเจน รองลงมาป้ ายบงบอกจุ ดบริการชัดเจน และ สิ่งอานวยความสะดวกในการให้ บริการ เช่น
เก้าอี้นั่งรอรถสองแถว อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ผู้ประกอบการควรปรับปรุงและพัฒนาคือ การรักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณสถานีบขส.บางปะอิน ความสะอาดของสถานีบขส. บางปะอิ น ควรมีคนทาความ
สะอาดสถานีบขส. บางปะอิน และมีการรักษาความปลอดภัยโดยการจ้างรักษาความปลอดภัย ควรติด
หลอดไฟมากกว่านี้เพื่อเพิ่มแสงสว่างเพื่อเกิดความปลอดภัยมากกว่าเดิม
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สายบางปะอิน-นวนคร ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล ที่ได้ให้คาปรึกษาและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการวิจัย รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของรายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับการทาธุรกิจหอพัก และตอบสนองความต้องการของผู้ที่เช่าหอพัก
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จานวน 400 คน โดยใช้แ บบสอบถามเป็นเครื่องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล สถิ ติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูล ได้ แก่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
One-Way ANOVA ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในด้ า น
ประชากรศาสตร์โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-22 ปี กาลังศึกษาอยู่ในคณะทั้ง 8 คณะ
โดยเฉลี่ยคณะละ 50 คน ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 7,000-9,000 บาท มี
ภูมิลาเนาอยู่ในภาคกลาง และกลุ่มตัวอย่างในด้านพฤติกรรมการเลือกเช่าหอพัก พบว่า ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการเช่าอยู่ที่ 2 ปีขึ้นไป มีขนาดของห้องพักระหว่าง 21-25 ตารางเมตร มีอัตราค่าเช่าต่อ
เดือน 4,001-5,000 บาท แหล่งข้อมูล คือ ค้นหาด้วยตนเอง ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง เหตุผลในการเลือกเช่า คือ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฯ และบุคคลที่พักร่วมห้องพัก คือ อยู่ตาม
ลาพัง ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพักทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับความสาคัญมากที่ สุด มีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ อยู่ในระดับ
ความส าคัญมากที่สุ ด และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับความส าคัญมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความสาคัญของปัจจัยที่ใ ช้ในการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพัก
ขึ้นอยู่กับปัจจัย เพศ อายุ คณะ ชั้นปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนาเดิม และระยะเวลาในเช่า ขนาด
ของห้องพัก อัตราค่าเช่าต่อเดือน แหล่งข้อมูล ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ เหตุผลในการเลือกเช่า
และบุคคลที่พักร่วมห้องพัก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรม
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ABSTRACT
The objectives of this study are to examine behaviors and marketing mix
factors influencing students purchasing decisions for the dormitory of Valaya Alongkorn
Rajabhat University under royal patronage. The result will use for being guidelines for
deciding on dormitory business investment and reach the pleasure of renders in terms
of products, prices, locations, marketing strategies, personnel, service processes, and
physical aspects. The sample group was 400 students of Valaya Alongkorn Rajabhat
University by using questionnaires as a tool for data collection, the statistics used for
data analysis were percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA at the
statistical significance level of 0.05. The result shows that the sample, mostly female,
between the ages of 20-22 years old which is studying in 8 faculties. Fifty students are
4th-year students, with an average monthly income between 7,000-9,000 baht,
domiciled in the central region of Thailand. Moreover the sample group, in terms of
the behavior of a dormitory-rented selection, found that most of the rental periods
were rent for 2 years or more, with the size of rooms approximately 21-25 square
meters with rental rates of 4,001-5,000 baht per months. For the data sources were by
finding by themselves. The influential people in making a decision were selfdetermination. The following reasons for dormitory selections were to rent dormitory
near to the university by living alone. Overall, there were 7 highest aspects of
influencing factors in students that used to decide to rent a dormitory which was
products, prices, locations, marketing strategies, personnel, for service processes was
the priority, followed by physical aspects, respectively. This hypothesis stated in above
paragraph shown that the importance of factors that were used in deciding to rent a
dormitory depended on factors which were genders, ages, faculties, years of study,
average monthly incomes, hometowns, rental periods, room sizes, rental rates per
months, resources, influencers in making decisions, reasons for choosing to rent, and
the person who shared the room. With statistical significance at the level of 0.05.
Keywords: Behavior
บทนา
การดารงชีวิตของมนุษย์ปัจจัยสี่นับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่พักอาศัย จาก
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมปัจ จุ บั น ประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยเหตุผ ลต่าง ๆ เช่น เพื่อ
การศึกษาต่อของผู้ ที่มีภูมิ ล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการ
เดินทางไปที่ทางานหรือสถานศึกษา ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ธุรกิจที่พักอาศัยให้เช่า เกิดขึ้นอย่าง
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มากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรมและ
สถานศึกษา เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปจนถึงจังหวัดใหญ่ ๆ (วราภรณ์ สีฮวบ, 2552)
ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมเป็น
อย่างมาก สืบเนื่องจากธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโต เช่น ธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ภาคการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยมายังจังหวัดปทุมธานี
เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการหลั่ง ไหลของประชาชน ก็คือเพื่อมาศึกษา
หาความรู้ตามสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตั้ ง อยู่ ห ลากหลายสถาบั น อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (ศู น ย์ รั ง สิ ต ), มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,
มหาวิทยาลัยรังสิต , มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยชินวัตร
(วิทยาเขตปทุมธานี ) เป็ นต้น โดยประชากรที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานีนั้น ย่อมมีความต้องการที่พักอาศัย
ดังนั้น หอพักจึงเป็นที่ต้องการมาก โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาที่อยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษา
เพราะเป็ น บ้ า นแห่ ง ที่ ส องของนั ก ศึ ก ษา เป็ น สถานที่ ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้ เ วลาอยู่ น านกว่ า ใน
สถานศึกษาเจ้าของหอพักจึงต้องทาหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ปกครองของนักศึกษาเพราะจะต้องดูแล
หอพักให้มีส่ วนเสริมทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ เห็นชีวิตในแนว
กว้างสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นเพราะหอพักมีผลกระทบต่อการพัฒนาของนักศึกษาเหล่านั้นด้วย
ด้วยเหตุนี้กลุ่มประชากรที่นามาใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์ เพราะทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
หอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ มีไม่เพียงพอในการให้บริการและมีสิ่งอานวยความสะดวกไม่ครบถ้วน
ตามความต้ อ งการ ท าให้ มี นั ก ศึ ก ษาจ านวนมากที่ ต้ อ งการเช่ า หอพั ก หรื อ ห้ อ งพั ก ภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและมีความสะดวกสบายมากกว่า เช่น เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่กาหนดเวลาปิดและเปิด มีบริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน และระยะทางจากหอพักถึง
มหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่ไกลมากนัก เนื่องจากหอพักอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กรอบแนวคิด

ภาพ กรอบแนวคิด
ที่มา: สธน คาวิเศษณ์ (2557)
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาโดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยเริ่ ม จากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิดทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิด
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทั้ง 8 คณะ ปีการศึกษา
2562 จานวน 6,389 คน (สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา, 2562) ที่ทาการเช่า
หอพั ก บริ เ วณโดยรอบของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไม่ ร วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้
จากสู ต รของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดั บ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 และระดั บ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างคือ 399.93 หรือ 400 คน เนื่องจากไม่ทราบจานวน
นักศึกษาที่เช่าหอพักของแต่ละคณะ ผู้วิจัย ได้นาแบบสอบถามไปแจกนักศึกษาที่เช่าหอพักทั้ง 8 คณะ
โดยแจกแบบสอบถามเฉลี่ยคณะละ 50 ชุด
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เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเองจากการศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวคิดและหลักการ
ที่นาไปสู่การหาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามจะประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ คณะ ชั้นปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภูมิลาเนาเดิม เป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของหอพักในด้านต่างๆ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้า น
กระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพ
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดย
การน าแบบสอบถามฉบั บ ร่ าง เสนอต่ อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จานวน 3 คน เพื่อ ทาการตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) และหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Item Objective
Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.53 - 1.00 ซึ่งผ่านตาม
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ถือว่าข้อคาถามนั้นเป็น ตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัดได้ 2. การทดสอบหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha
Cronbach Coefficient) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามในการวิจัยทั้งฉบับมี ค่า 0.80 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นตัวแปรสังเกตได้
จ านวน 7 ตั ว แปรที่ ผู้ วิ จั ย ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาความเชื่ อ มั่ น อยู่ ร ะหว่ า ง
0.71 – 0.84 ซึ่งยอมรับได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้น าข้ อมู ล ที่ ได้ รั บ จากแบบสอบถามมาท าการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียวใช้สถิติ (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ โดยวิธี
Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจานวน
213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาคือเพศชาย มีจานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และเพศ
ทางเลือก มีจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามลาดับ ในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-22 ปี ซึ่งมีจานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือมีอายุตั้งแต่
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22 ปีขึ้นไป มีจานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 และมีอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.3 ตามลาดับ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปแจกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ทาการเช่าหอพัก ทั้ง 8 คณะ จานวน 400 ชุด เนื่องจากไม่ทราบจานวนนั กศึกษาที่เช่า
หอพักของแต่ละคณะ โดยแจกแบบสอบถามเฉลี่ยคณะละ 50 ชุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีจานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มี
จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 มีจานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2
และกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มีจานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 7,0009,000 บาท ซึ่งมีจานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
5,000-7,000 บาท มีจานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท
มีจานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาทขึ้นไป มีจานวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลาดับ
ภูมิลาเนาเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ที่ภาคกลาง ซึ่งมีจานวน 201
คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0
ภาคเหนือ มีจานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 มีจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ภาคใต้ มี
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ภาคตะวันตก มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และภาค
ตะวันออก มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาดับ
ข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า พฤติกรรมการเลือกเช่าส่ว นใหญ่มีระยะเวลาในการเช่า อยู่ที่ 2 ปีขึ้นไป มี
139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีขนาดของห้องพักระหว่าง 21-25 ตารางเมตร มี 165 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.2 มีอัตราค่าเช่าต่อเดือน 4,001-5,000 บาท มี 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 แหล่งข้อมูลส่วน
ใหญ่ คือ ค้นหาหอพักด้วยตนเอง มี 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ
ตัดสินใจด้วยตนเอง มี 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 เหตุผลในการเลื อกเช่าส่วนใหญ่ คือ อยู่ใกล้
มหาวิทยาลัยฯ มี 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และบุคคลที่ร่วมห้องพักโดยส่วนใหญ่ คือ อยู่ตาม
ลาพัง มี 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7
ข้อมูลระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาด แสดงรายละเอียด
ดังตาราง
ตาราง แสดงค่ า เฉลี่ ย ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ความส าคั ญของปั จจั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด
ลาดับ
1
2

ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ขนาดของห้องพัก
ความสะอาดของห้องพัก

ระดับความสาคัญ
S.D
𝑥̅
4.76
4.67

0.45
0.51

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
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ลาดับ

ส่วนประสมทางการตลาด

3
4
5
6
7
8

การถ่ายเทของอากาศภายในห้องพัก
แสงสว่างภายในห้องพักมีความเหมาะสม
สิ่งอานวยความสะดวก หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เป็นต้น
ห้องน้าใช้สุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มีบริการภายในหอพัก เช่น ร้านค้า ซักอบรีด เป็นต้น
รวม
ด้านราคา
อัตราค่าเช่าต่อเดือน
การคิดอัตราค่าน้า ค่าไฟ
การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า
ค่าประกันความเสียหาย
ความยืดหยุ่นในการชาระเงิน
จานวนเดือนที่ต้องอยู่ขั้นต่าตามสัญญา
รวม
ด้านสถานที่
หอพักอยู่ใกล้สถานที่ศึกษา
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสงบ
ความสะดวกในการเดินทาง
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
อยู่ใกล้โรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้า
รวม
ด้านการส่งเสริมการตลาด
มีแผ่นป้ายชื่อหอพักขนาดใหญ่อยู่และสังเกตง่าย
มีการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คาแนะนา
มีก ารจั ด โปรโมชั่ น เช่ น หากเป็ น นั กศึ ก ษาจะให้ ส่ ว นลด
ในช่วงปิดเทอม
ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคม
มีการให้ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ หรือ วันเกิด
รวม
ด้านบุคลากร
การจัดการและดูแลของเจ้าของหอพัก
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าของหอพัก
ความเอาใจใส่ต่อผู้เช่าของเจ้าของหอพัก
ความซื่อสัตย์ต่อผู้เช่าของเจ้าของหอพัก
ความสุภาพและอัธยาศัยดีของเจ้าของหอพัก
การให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือของเจ้าของหอพัก

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

ระดับความสาคัญ
S.D
𝑥̅
4.37
0.53
4.38
0.54
4.51
0.60
4.53
0.61
4.52
0.58
4.52
0.54
4.53
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.43
4.40
4.36
4.39
4.41
4.34
4.38

0.53
0.53
0.60
0.63
0.63
0.64
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55
4.47
4.43
4.41
4.42
4.45

0.53
0.56
0.59
0.60
0.63
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.25
4.15
4.14
4.28

0.80
0.78
0.55
0.55

มากที่สุด
มาก
มาก

4.32
4.34
4.24

0.62
0.63
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.49
4.49
4.48
4.53
4.55
4.55

0.57
0.56
0.62
0.60
0.56
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ระดับ

มากที่สุด
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ลาดับ

ส่วนประสมทางการตลาด
รวม

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ด้านกระบวนการบริการ
ความสะดวกรวดเร็วในการทาสัญญา
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก
ความรวดเร็วในการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
มีกฎเกณฑ์ในหอพัก เช่น ห้ามส่งเสียงดัง เป็นต้น
มีการทาความสะอาดหอพักเป็นประจา
รวม
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ตัวอาคารหอพักมีความดูดีและสวยงาม
มีสวนหย่อมบริเวณรอบหอพัก
มีสถานที่ออกกาลังกาย
มีห้องรับรองสาหรับผู้เช่ารายใหม่ที่มาเช่าหอพัก
มีสถานที่ทิ้งขยะที่เพียงพอต่อผู้เช่าภายในหอพัก
รวม
รวมทุกด้าน

ระดับความสาคัญ
S.D
𝑥̅
4.51
0.58

มากที่สุด

4.22
4.15
4.26
4.42
4.45
4.30

0.64
0.64
0.60
0.64
0.60
0.62

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.19
4.12
4.11
4.15
4.18
4.33
4.39

0.64
0.71
0.72
0.70
0.67
0.62
0.59

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ระดับ

จากตาราง พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญโดยรวมเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.39 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักศึกษาได้ให้ความสาคัญในการเลือกเช่าหอพักมากที่สุด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย
4.18 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจั ยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมและส่ว นประสมทางการตลาดในการเลือกเช่า
หอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความสาคัญของนักศึกษาต่อการเลือกเช่าหอพักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนาเดิม ที่แตกต่างกัน มีระดับความสาคัญต่อการเลือกเช่าหอพักของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ โดยภาพรวมแตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับ กาญจนา บุญศักดิ์ (2554) ได้ศึกษาการเลือกอยู่หอพักของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ า คุณทหารลาดกระบังและไม่ส อดคล้ องกับ ลั ดดาวัล ย์ ประกอบมูล (2556) ได้
ทาการศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี
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เนื่องจากการศึกษาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง เป็นการ
เลือกเช่าหอพักโดยมีการจัดให้จากมหาวิทยาลัยฯ และหอพักเอกชนภายในเขตลาดกระบัง ทาให้
การศึกษามีความแตกต่างกันและสอดคล้องกัน ในขณะที่การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่า
หอพัก ของนั กศึก ษามหาวิ ทยาลั ย ในจังหวัดปทุ มธานี เป็ นการศึก ษาเพื่ อเป็ นข้อ มูล ประกอบการ
ตัดสินใจสาหรับธุรกิจหอพัก จึงทาให้การศึกษามีความแตกต่างและๆไม่สอดคล้องกัน
2. ปัจ จัย ด้านพฤติกรรม ส่ งผลต่อความส าคัญของนักศึกษาต่อการเลือกเช่าหอพักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า นักศึกษาที่ มีพฤติกรรม
แตกต่า งกัน มีร ะดับ ความส าคั ญ ต่อ การเลื อ กเช่า หอพั ก ของนัก ศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุนิศา ตรีธนพัฒน์ และ
ประสพชั ย พสุ น นท์ (2558) ได้ ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเช่ า หอพั ก เอกชนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างและนักศึกษามีพฤติกรรมการเลือกเช่าที่เหมือนกัน ทาให้การศึกษามีความไม่แตกต่างและ
สอดคล้องกัน
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาให้ความสาคัญในการเลือกเช่าหอพักโดยรวมอยู่ในระดั บมากที่สุด
สอดคล้องกับ ธนั ชพร เลิศเดชเดชา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
หอพั กเอกชนของนั กศึ กษามหาวิทยาลั ย แม่ฟ้ าหลวง พบว่ า ภาพรวมด้ านผลิ ตภั ณฑ์อ ยู่ในระดั บ
ความสาคัญมากที่สุด และไม่สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับความสาคัญมาก เนื่องจากการศึกษาการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง เป็นการศึกษาการเลือกเช่าหอพักด้วยตนเอง จึงทาให้นักศึกษามีโอกาสเลือกผลิ ตภัณฑ์หรือ
ลักษณะภายในหอพักได้มากกว่าการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี เพราะเป็น
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับการทาธุรกิจหอพักโดยเฉพาะ
ด้านราคา นั กศึกษาให้ความสาคัญในการเลือกเช่าหอพักโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด
สอดคล้องกับ ธนั ชพร เลิศเดชเดชา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
หอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพรวมด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด และไม่
สอดคล้องกับ รวิภา วงศ์บุศยรัตน์ (2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการหอพัก
นักศึกษาของคณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวมด้านราคาอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการศึกษาการให้บริการหอพักนักศึกษา
ซึ่งจัดให้โดยทางมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาไม่ได้เลือกหอพักด้วยตนเอง ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เป็นการศึกษาการเลือกเช่าหอพักด้วยตนเอง นักศึกษาจึงมีโอกาสเลือกเช่าหอพักในราคา
ที่ตนเองมีความพึงพอใจมากที่สุดได้
ด้านสถานที่ นักศึกษาให้ความสาคัญในการเลือกเช่าหอพักโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับ ธนั ชพร เลิศเดชเดชา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
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หอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพรวมด้านสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด และไม่
สอดคล้องกับ ชัชวาล เวศย์วรุฒน์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยของ
ผู้ บ ริ โ ภคในอ าเภอเมื อง จั ง หวั ดนครปฐม ภาพรวมด้ านสถานที่ อยู่ ใ นระดับ มาก อาจเป็ น เพราะ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเช่าหอพักของ
นักศึกษา ส่วนการศึกษาการตัดสินใจเลือกพักอาศัย ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยสาหรับวัยทางานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม จึง
ทาให้ข้อมูลของการศึกษาแตกต่างกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษาให้ความสาคัญในการเลือกเช่าหอพักโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพ ล
ต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพรวมด้านการส่งเสริมการตลาด
อยู่ในระดับมากที่สุด และไม่สอดคล้องกับ กาญจนา บุญศักดิ์ (2554) ได้ศึกษาการเลือกอยู่หอพักของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพรวมด้านการส่งเสริมการตลาด
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการศึกษา อาจเป็นเพราะการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็น
การศึ กษาการเลื อ กเช่า หอพัก ด้ ว ยตนเอง นัก ศึ กษาจึ งมี โ อกาสเลื อกเช่ าหอพั ก ในการตลาดหรื อ
โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ตนเองมีความพึงพอใจมากที่สุดได้ ในขณะที่การศึกษาของสถาบัน เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นการศึกษาบริการหอพักที่จัดให้โดยมหาวิทยาลัยฯ และการ
เลื อ กหอพั ก เอกชนที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเขตลาดกระบั ง จึ ง ท าให้ ก ารศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งกั น หรื อ ไม่
สอดคล้องเพียงเล็กน้อย
ด้านบุคลากร นักศึกษาให้ความสาคัญในการเลือกเช่าหอพักโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับ ธนั ชพร เลิศเดชเดชา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
หอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพรวมด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ไม่สอดคล้องกับ ชัชวาล เวศย์วรุฒน์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกพักอาศัยของ
ผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาพรวมด้านบุคลากรอยู่ในระดับ อาจเป็นเพราะการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา
ส่วนการศึกษาการตัดสินใจเลือกพักอาศัย ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยสาหรับวัยทางานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งทาให้ความ
ต้องการด้านบุคลากรหรือเจ้าของหอพักมีความต้องการที่ไม่สอดคล้องกัน
ด้านกระบวนการบริการ นักศึกษาให้ความสาคัญในการเลือกเช่าหอพักโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับ ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพรวมด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ใน
ระดับ มากที่สุ ด และไม่ส อดคล้ องกับ กาญจนา บุญศักดิ์ (2554) ได้ศึกษาการเลื อกอยู่หอพักของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพรวมด้านลักษณะทางกายภาพ
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการศึกษาการเลือกเช่า
หอพักด้วยตนเอง นักศึกษาจึงมีโอกาสเลือกเช่าหอพักในการบริการที่ต รงตามที่ตนเองต้องการมาก
ที่สุ ด ได้ ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาของสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง เป็ น
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การศึกษาบริ การหอพักที่จั ดให้ โ ดยมหาวิทยาลั ยฯ และการเลื อกหอพักเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเขต
ลาดกระบัง จึงทาให้การศึกษาด้านกระบวนการบริการมีความแตกต่างและไม่สอดคล้องกัน
ด้านลักษณะทางกายภาพ นักศึกษาให้ความสาคัญในการเลือกเช่าหอพักโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
ห้องพักสาหรับการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาพรวมด้านลักษณะทางกายภาพ
อยู่ ในระดั บ มาก และไม่ส อดคล้ องกับ ลั ดดาวัล ย์ ประกอบมูล (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจเลื อกเช่าหอพักของนั กศึกษามหาวิทยาลั ยในจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมด้านลักษณะทาง
กายภาพอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะการศึกษาการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น
การศึกษาส าหรั บ กลุ่ มตัวอย่ างที่เป็นวัยทางาน ในขณะที่การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลั ยใน
จังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษาสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา จึงทาให้ผลการวิเคราะห์ผลไม่
มีความสอดคล้องกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
นั กศึกษาที่เลื อกเช่าหอพัก ให้ ระดับ ความส าคัญจากมากไปน้อย ได้แ ก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสรุปผลที่ได้เป็นรายข้อ
ตามลาดับค่าเฉลี่ย พบว่าปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ ขนาดของห้องพัก รองลงคือ
ความสะอาดของห้องพัก รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ห้องน้าใช้สุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีบริการ
อื่น ๆ ภายในห้องพัก สิ่งอานวยความสะดวก แสงสว่างภายในห้องพักมีความเหมาะสม และการ
ถ่ายเทของอากาศภายในห้องพัก มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนั้น ผู้ประกอบการควร
ให้ความสาคัญในการออกแบบห้องพักให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา เช่น ขนาดของห้องพักที่มี
นักศึกษาเลือกเช่ามากที่สุด มีขนาด 21-25 ตารางเมตร และผู้ประกอบการควรใส่ใจความสะอาดและ
มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบสแกนนิ้วเข้าหอพัก เป็นต้น รวมไปถึงการเลือก
เฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. ด้านราคา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสรุปผลที่ได้เป็นรายข้อตามลาดับ
ค่าเฉลี่ย พบว่าปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจสูงสุ ด คือ อัตราค่าเช่าต่ อเดือน รองลงมาคือ
ความยืดหยุ่นในการชาระเงิน รวมถึงการคิดอัตราค่าน้า ค่าไฟ ค่าประกันความเสียหาย การจ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้า และจานวนเดือนที่ต้องอยู่ขั้นต่าตามสัญญา มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
ผู้ประกอบการควรนึกถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพักในเรื่องต่า ง ๆ เช่น การเก็บอัตราค่าเช่าต่อเดือน
ความยืดหยุ่ นในการชาระเงิน และค่าน้าค่าไฟ ผู้ประกอบการควรรักษาระดับของราคาที่ผู้เช่าให้
ความสาคัญมาที่สุดไว้ และในการที่จะปรับราคาควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ และมีการพูดคุยหรือ
ทาความตกลงกับผู้เช่าก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นการเปิดช่องทาง และโอกาสให้ผู้
เช่าพักได้แสดงแนวคิดเห็นและไม่เกิด ความขัดแย้งเมื่อมีการปรับราคาตามวิกฤตของเศรษฐกิจหรือ
ความอยู่รอดของผู้ทาธุรกิจ ทั้งนี้การ กาหนดราคาของค่าเช่าหอพักอาศัยผู้ประกอบการควรตระหนัก
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และให้ความสาคัญ เป็นอย่างมากเพราะ การกาหนดราคาหอพักต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของ
ห้องพักและสถานที่ มีความชัดเจน และมีหลายราคาให้ผู้ที่ต้องการเช่าหอพักอาศัยได้ทาการเลือกตาม
อัตรากาลังของผู้เช่าห้องพักอาศัยเอง ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจผู้เช่าหอพักอาศัย
ได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เช่าห้องพักอาศัยมี โอกาสได้เลือกราคาด้วยตนเอง และเหมาะสมกับตนเองมาก
ที่สุด
3. ด้ า นสถานที่ พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และสรุ ป ผลที่ ไ ด้ เ ป็ น รายข้ อ
ตามลาดับค่าเฉลี่ย พบว่าปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ หอพักอยู่ใกล้สถานที่ศึ กษา
รองลงมาคื อ อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วามสงบ รวมถึ ง ความสะดวกในการเดิ น ทาง อยู่ ใ กล้
โรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้า และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ข้ อ ดั ง นั้ น เจ้ า ของผู้ ท าธุ ร กิ จ หอพั ก ควรที่ จ ะเลื อ กท าเลในการสร้ า งหอพั ก อาศั ย ให้ อ ยู่ ใ กล้
สถาบั น การศึกษามากที่สุ ด เพื่อตอบในสิ่ งที่ต้องการของผู้ เช่า ทั้งยังช่ว ยให้ ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ประหยัดค่าพาหนะในการเดินทางไปศึกษา ในรายข้อย่อยนักศึกษาให้ความสาคัญมาก แต่
ทั้งนี้ผู้ประกอบการก็ควรที่จะเลือกทาเล ของการสร้างหอพักที่อยู่ใกล้ตลาดหรือศูนย์การค้า ใกล้แหล่ง
ชุมชน หรือใกล้ต่อการเดินทางคมนาคมที่ สะดวกสบาย เพื่อช่วยให้ผู้เช่าง่ายต่อการเดินทางซื้อหรือหา
อาหารและสินค้าอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวัน ทั้งนี้ การทาธุรกิจหอพักในทาเลที่อยู่ใกล้
แหล่งต่าง ๆ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เช่าสามารถตัดสินใจเลือ กเช่าหอพักเพราะทาเลที่ตั้งสะดวก
ต่อการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย และตอบในสิ่งที่ต้องการสิ่งบริโภคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและครบ
ครัน หากได้ทาเลดีก็จะช่วยให้ธุรกิจหอพักประสบความสาเร็จเพราะมีผู้เช่าจานวนมาก
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยที่ใช้ในศึกษาพฤติก รรมและส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลื อ กเช่ า หอพั ก ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับความสาคัญมากที่สุด และสรุปได้เป็นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ย
พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ มีการให้ของขวัญในเทศกาลต่า ง ๆ ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคม มีการจัดโปรโมชั่น และมีแผ่นป้ายชื่อหอพักขนาดใหญ่และ
สังเกตง่าย มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ และมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลและให้คาแนะนา มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ดังนั้น เจ้าของผู้ทาธุรกิจหอพัก ควรที่จะมี
ส่วนลดต่าง ๆ ให้กับผู้ เช่าห้ องพักอาศัย เพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกค้า และมีการทาโปรโมชั่นต่าง ๆ
ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้เช่าห้องพักอาศัยเกิดความสนใจ และอยากเข้ามาชมห้องพักอาศัย ยัง
ส่งผลทาให้ผู้เช่ามีการ ตัดสินใจเช่าห้องพักอาศัย เนื่องจากตรงตามในสิ่งที่ต้องการของตัวผู้เช่าห้องพัก
อาศัยเองด้วย
5. ด้ านบุ คลากร พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด และผลสรุ ปที่ไ ด้เป็ นรายข้ อ
ตามลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ ความสุภาพและอัธยาศัยดี
ของเจ้าของหอพักกับการให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือของเจ้าของหอพัก รองลงมาคือ ความ
ซื่อสัตย์ต่อผู้เช่าของเจ้าของหอพัก รวมถึงการจัดการและดูแลของเจ้าของหอพัก ความมีมนุษย์สัมพันธ์
ของเจ้าของหอพัก และความเอาใจใส่ต่อผู้เช่าของเจ้าของหอพัก มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้น เจ้าของหอพัก ควรที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาเช่าห้องพักอาศัย เพื่อทาให้ผู้เช่าห้องพัก
อาศัยเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจในการที่จะเช่าห้องพักอาศัย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้
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เป็นเจ้าของกิจการหอพัก ว่าจะสามารถสร้างความไว้ใจและเชื่อใจให้กับผู้เช่าห้องพักอาศัยได้มาก
เพียงใด สิ่งเหล่านี้อาจจะต้องอาศัยเวลา และประสบการณ์ของการทาธุรกิจประเภทหอพักที่ทามา
นานและมีประสบการณ์สูง จึงจะทาให้ผู้เช่าห้องพักอาศัยเกิดความไว้ใจและเชื่อใจในการทาธุรกิจ
ประเภทหอพักที่มากกว่า
6. ด้านกระบวนการบริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลสรุปที่ได้เป็น
รายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ มีการทาความสะอาด
หอพักเป็นประจา รองลงมาคือมีกฎเกณฑ์ในหอพัก รวมไปถึง ความรวดเร็วในการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
และความสะดวกรวดเร็ว ในการทาสัญญา มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนขั้นตอนในการแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ดังนั้น เจ้าของหอพัก ควรที่จะมีการ
เตรีย มการหรือแผนงานที่จะรองรับ การบริการในด้านต่าง ๆ ควรมีพนักงานหรือแม่บ้านทาความ
สะอาดหอพักอยู่เป็นประจา รวมไปถึงการมีกฎเกณฑ์ภายในหอพัก เช่น ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามเล่นการ
พนัน เป็นต้น และควรมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น มี
ช่างคอยบริการเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อความสะดวกของ ผู้เช่าพักอาศัย และสร้างความเชื่อมั่นกับ
ตัวผู้เช่าหอพัก
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลสรุปที่ได้เป็นราย
ข้อตามลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ ตัวอาคารหอพักมีความดู
ดีและสวยงาม มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนมีสวนหย่อมบริเวณรอบหอพัก มีสถานที่ทิ้งขยะ
เพียงพอต่อผู้เช่าภายในหอพัก มีสถานที่ออกกาลังกาย และมีห้องรับรองสาหรับผู้เช่ารายใหม่ที่มาเช่า
หอพัก มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ดังนั้น เจ้าของหอพัก ควรที่จะมีการจัดการตัวอาคารให้มีความ
สวยงามและดูดี เพื่ อ ให้ เป็ น ที่ ส นใจแก่ผู้ เ ช่า รายอื่น และยั งต้ องสร้ า งบรรยากาศรอบหอพัก ให้ มี
บรรยากาศที่ร่มรื่น น่าอยู่ ไร้ขยะมูลฝอยต่าง ๆ มีการจัดสวนหย่อมให้ดูร่มรื่นน่าอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นการ
สร้างบรรยากาศของห้องพัก ทาให้ผู้เช่าหอพัก เกิดความสนใจในเรื่องของบรรยากาศที่น่าอยู่ และไม่
ควรสร้างห้องพักอาศัยในแหล่งที่ชุมชนแออัดมาก เพราะอาจจะทาให้บรรยากาศรอบ ๆ หอพักเสียไป
และทาให้ผู้เช่าหอพัก เกิดความราคาญและไม่เป็นส่วนตัว จะส่งผลทาให้ผู้เช่าหอพักทาการเลิกเช่า
ห้องพักได้ในอนาคต
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป
1. หากในอนาคตมีผู้สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวอาจจะทาการศึกษากับหอพัก
บริเวณที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฯ ใหญ่ขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,
มหาวิทยาลัย ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยชินวัตร (วิทยาเขตปทุมธานี ) เป็นต้น ที่มีนักศึกษาที่เช่า
หอพักจานวนมากขึ้น เพื่อเหมาะสมในเพียงพอในการศึกษา
2. นางานวิจัยที่ได้ในครั้งนี้มาเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยด้านอื่น ๆ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ
การเลือกเช่าหอพักของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับหอพักที่มี
ปัญหาในลักษณะเดียวกันและเป็นแนวทางกับผู้ที่สนใจต่อไป
3. การท าวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรท าการศึ ก ษาเชิ ง รุ ก ในส่ ว นของรู ป แบบและขั้ น ตอนการ
ให้บริการของผู้ใช้บริ การหอพักรายอื่น รวมไปถึงศึกษาลักษณะการบริหารงานกิจการของคู่แข่ง เพื่อ
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นาเสนอรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้เทียบเท่าคู่แข่งราย
อื่น และเป็นการนาข้อมูลจากการวิจัยมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่กิจการ
การให้บริการของหอพักเพื่อปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลการศึกษา ซึ่งจะทาให้กิจการ
สามารถเป็นผู้นาในตลาดการบริการนี้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การค้ น คว้ าอิส ระฉบั บ นี้ เสร็ จสมบูรณ์ ได้ด้ ว ยข้ อเสนอแนะ ข้อคิ ดเห็ น ค าปรึ กษา และ
ตรวจสอบแก้ ไขจาก อาจารย์ ดร.มนสิ ช า อนุกู ล เป็ นอาจารย์ ที่ป รึ กษาการค้น คว้า อิ ส ระ ซึ่ ง ให้
คาปรึกษาแนะนาข้อคิดเห็น และเป็นกาลังใจในการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนของกระบวนการศึกษาวิจัย
ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม อาจารย์
ประจาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์ อาจารย์ประจา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และอาจารย์ศักดิ์ชาย นาคนก อาจารย์ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ได้
กรุณาสละเวลาในการตรวจเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
งานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการทั่ว ไป ชั้นปี ที่ 4 ที่ให้ ความร่ว มมือในการให้คาแนะนาและให้กาลังใจในการทาวิจัย ผู้วิจัย
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้โดยสารธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
SATISFACTION WITH THE SERVICE QUALITY OF PUBLIC VAN IN BANGKOK BUS
TERMINAL (CHATUCHAK)
ณัฐดนัย ปลื้มพันธ์1 และพวงเพชร สุขประเสริฐ2
Nutdanai Pluampan1 and Puangpetch Sukprasert2
1,2

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้โดยสาร
ธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้โ ดยสารที่ใช้บ ริ การสถานีขนส่ งผู้ โ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) จานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากรในขณะที่นั่งรอ
การใช้ บ ริ ก าร เครื่ อ งมื อที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อมูล ครั้ งนี้ คือ สถิ ติที่ ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ได้ แก่
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ที่มา
ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเพทมหานคร (จตุจักร) มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสถานี
ขนส่ง อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้านการเอาใจใส่ รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ตามลาดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้ความมั่นใจ ส่วนในเรื่องของความพึงพอใจต่อการใช้
บริการรถตู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ รองลงมาคือ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านคุณภาพการบริการที่ได้รับ
ด้านความสะดวกที่ได้รับ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่
ได้รับ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร ประจา
ทาง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : รถตู้โดยสารสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to find satisfaction with the service quality
of public van in Bangkok Bus Terminal (Chatuchak). The sample group used in this
study was 400 passengers who used the Bangkok Bus Terminal. (Chatuchak) which were
randomly selected using Convenience Sampling. The sample was sampled while sitting
in the waiting area. The tools used for collecting this data were the statistics used in
the analysis which were percentage, mean, standard deviation, while the hypothesis
testing used T-test statistics and one way ANOVA. The results of the research showed
that overall people who used the Bangkok Metropolitan Bus Terminal (Chatuchak) had
high level of satisfied with the service of the bus terminal. After considered in each
aspect found that the highest mean was regarding attention; the second was general
information; reliability that were touched respectively and the least mean were
confidence. In addition, the satisfaction with the van service had high level of satisfied.
And after considered in each aspect found that the highest mean was in terms of
processing time, followed by general information; in the quality of service received
and convenience received, respectively. The least average aspect was the service
personnel who received it. The relationship between personal factors and satisfaction
of the van service using found that the personal factors in terms of gender, age,
education level and income affected the satisfaction of using the Bangkok Bus Terminal
(Chatuchak). At the statistical significance level 0.05
Keywords: Public Van, Passenger Terminal, Satisfaction
บทนา
ปัจจุบัน การคมนาคมทางบกไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถเมล์ รถทัวร์ หรือรถตู้ ล้วนแล้วแต่มี
บทบาทส าคัญกับการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับภูมิล าเนา
เดิ น ทางเพื่ อ ไปประกอบอาชี พ เดิ น ทางไปสถานศึ ก ษา เดิ น ทางไปท าธุร กิ จ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การ
ท่องเที่ยวก็ยังมีการคมนาคมเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียกได้ว่าในชีวิตประจาวันทุกวันจะมีการคมนาคมเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ยิ่งการคมนาคมทางบกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในช่วงปี 2559 รถตู้ร่วม บขส. ได้มีการจัดระเบียบรถตู้รถโดยสาร โดยมีการจัดระเบียบรถ
ตู้โดยสารสาธารณะเกี่ยวกับการย้ายรถตู้ โดยสารสาธารณะที่จอดให้บริการอนุส าวรีย์ชัยสมรภูมิ
และที่อื่น ๆ เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ โดยสาเหตุของการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
ที่จ อดให้บ ริการอนุส าวรี ย์ ชัย สมรภูมิ และที่อื่นๆ ให้ ย้ายไปเข้าใช้สถานีขนส่ งผู้โ ดยสารกรุงเทพฯ
เนื่องจากอนุสาวรีย์ชัยฯ มีวินรถตู้กระจัดกระจายไปทั่วทุกมุม ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างเต็มที่
ในเรื่องของความปลอดภัย และยังไม่มีระเบียบ แต่เมื่อได้มีการจัดระเบียบและย้ายจุ ดจอดไปยังสถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุ งเทพฯแล้ ว ก็ยังเกิดปัญหาในเรื่องของความสะดวกสบายที่ต้องต่อรถหลายต่อ
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โดยที่ผู้ ใช้ บ ริ การต้อ งเสี ย เวลาและเงิ นเพิ่ม จากปกติที่ เคยเสี ย ไป ทาให้ ผู้ ใ ช้บ ริการไม่ไ ด้รั บความ
สะดวกสบายเท่าแต่ก่อน
จากที่กล่าวมาทาให้ เรื่องของการจัดระเบี ยบรถตู้ให้ จอดตามสถานีที่กาหนดไว้ จึงเป็น
เหตุผลที่ทาให้ผู้วิจัยอยากทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ต้องมีการใช้บริการรถตู้สาธารณะที่
สถานี ขนส่ งผู้โ ดยสารกรุงเทพมหานครว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ในการให้ บริการรถตู้
สาธารณะของแต่ละสาย รวมถึงความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดในการที่กรมการขนส่งได้มีการจัด
ระเบียบรถตู้ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
ได้ ท าวิ จั ย ในเรื่ อ งของความพึ ง พอใจของการใช้ บ ริ ก ารรถตู้ โ ดยสารสาธารณะ ที่ ส ถานี ข นส่ ง
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้โดยสารธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
กรอบแนวคิด
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
คุณภาพการให้บริการ
- สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles)
- ความน่าเชื่อถือ (Reliabiliry)
- การตอบสนอง (Responsiveness)
- การให้ความมั่นใจ (Assurance)
- การเอาใจใส่ (Empathy)

ภาพ กรอบแนวคิด

ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ
รถตู้โดยสารสาธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
- ด้านความสะดวกที่ได้รับ
- ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ให้ บ ริการ
ที่ได้รับ
- ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ
- ด้ า น ระ ย ะ เว ล า ใน ก า ร
ดาเนินการ
- ด้านข้อมูลทั่วไป
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วิธีการวิจัย
วิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง สารวจ โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยต่างๆ เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิด
ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โ ดยสารกรุ งเทพมหานคร (จตุจั กร) เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่นอน ดังนั้น จึงได้
คานวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตร ของคอแครน ผลที่ได้คือ ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 312 คน ผู้วิจัย
จึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีก 30% เป็น 400 ตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) จากนั้น
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การสร้างแบบสอบถาม
มีส่วนประกอบด้วยกัน 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นคาถามปลายปิดแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check – list)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจด้านคุณภาพบริการรถตู้โดยสารสาธารณะ
ของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการรถตู้
โดยสารสาธารณะ มีลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด (open – ended question) เพื่อแสดงข้อเสนอแนะ
ในการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี้ 1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ถือว่าข้อคาถามนั้นเป็นตัวแทน
ของสิ่งที่ต้องการวัดได้ 2) การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล้องภายใน
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) โดยการนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ใช้ในการวิจัย
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยทั้งฉบับมีค่า 0.92 และค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นตัวแปรสังเกตได้จานวน 10 ตัวแปรที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.94 ซึ่งยอมรับได้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้น าข้ อมู ล ที่ ได้รั บจากแบบสอบถามมาทาการวิ เคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test, F-test และ Chi-square
ผลการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้โดยสารธารณะใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 68.8 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-43 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
อนุปริญญา / ปวส. คิดเป็นร้อยละ 49.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และ
ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.8
ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
การวิเคราะห์ ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของคุณภาพบริการใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของคุณภาพบริการในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในสถานี
S.D.
การแปรผล
̅
𝒙
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้
4.26
0.26
มาก
1. ความชัดเจนของป้ายแสดงทิศทาง เข้า - ออก
4.17
0.68
มาก
จากสถานี
2. มีที่จอดรถเพียงพอ
3.69
0.81
มาก
3. ความสะดวกในการเดินทาง
4.01
0.74
มาก
4. ที่นั่งรอสาหรับผู้โดยสารมีความเพียงพอ
4.66
0.57
มากที่สุด
5. สถานีให้บริการมีความสะอาด
4.34
0.67
มาก
6. สถานที่มีความปลอดภัย เช่น ระบบรักษา
4.68
0.57
มากที่สุด
ความปลอดภัย
ด้านความน่าเชื่อถือ
4.27
0.27
มาก
1. มีมาตรฐานด้านการให้บริการอย่างเป็นระบบ
4.35
0.65
มาก
2. มีความพร้อมในการให้บริการและแก้ไขปัญหา
4.19
0.55
มาก
ได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด
3. การให้บริการมีความรวดเร็ว
4.25
0.59
มาก
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในสถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
4. การต้อนรับของพนักงานภายในสถานี
5. การอานวยความสะดวกของพนักงานภายใน
สถานี เช่น การให้คาแนะนาต่าง ๆ
ด้านการตอบสนอง
1. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
2. ความเพียงพอของจานวนพนักงานที่ให้บริการ
ภายในสถานี
3. การให้บริการของพนักงานภายในสถานีมีความ
รวดเร็ว
ด้านการให้ความในใจ
1. สภาพรถตู้โดยสารเหมาะสมกับระดับค่าบริการ
2. สภาพภายในและภายนอกตัวรถ
3. มีก ารดู แ ลสภาพรถให้ ดี มี ค วามพร้ อ มในการ
ให้บริการอยู่ตลอดเวลา
4. สภาพตัวรถมีอุปกรณ์ เข็มขัดนิรภัย และค้อน
ทุบกระจก
5. ความสะอาดและความสะดวกสบายภายในรถ
ด้านการเอาใจใส่
1. ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการซื้ อ ตั๋ ว โดยสารสะดวก
รวดเร็ว
2. การจอดรับ -ส่ ง ผู้ โดยสารที่จุ ดพักรถระหว่าง
ทาง
3. มีรถตู้โดยสารวิ่งสม่าเสมอ ไม่ขาดระยะ
4. คนขับ ขับอย่างไม่ประมาท
5. บริการผู้โดยสารทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน
รวม

̅
𝒙

S.D.

การแปรผล

4.08
4.46

0.49
0.60

มาก
มาก

4.31
4.36
4.33

0.35
0.67
0.71

มาก
มาก
มาก

4.23

0.69

มาก

4.24
4.26
4.15
4.28

0.29
0.60
0.65
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.41

0.61

มาก

4.11
4.40
4.45

0.67
0.26
0.62

มาก
มาก
มาก

4.43

0.64

มาก

4.43
4.25
4.45

0.71
0.59
0.61

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า ความพึ ง พอใจของคุ ณ ภาพบริ ก ารในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ ด้านการเอาใจใส่ รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้ความมั่นใจ
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ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารของรถตู้ โ ดยสารธารณะในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร
สาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ
ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้โดยสาร
S.D.
การแปรผล
̅
𝒙
ธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร
(จตุจักร)
ด้านความสะดวกที่ได้รับ
4.24
0.29
มาก
1. ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานี
4.31
0.56
มาก
2. ความเหมาะสมกับเวลาเปิดปิดการให้บริการ
4.33
0.61
มาก
3. ที่จอดรถสะดวกเพียงพอสาหรับผู้เข้าใช้บริการ
4.28
0.66
มาก
4. สถานี ใ ห้ บ ริ ก ารมี ค วามปลอดภั ย เช่ น รปภ.
4.26
0.59
มาก
กล่องวงจรปิด
5. มีเก้าอี้นั่งรอเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
4.04
0.58
มาก
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ
4.23
027
มาก
1. การอ านวยความสะดวกของพนั ก งาน เช่ น
4.65
0.57
มากที่สุด
การให้คาแนะนาต่าง ๆ
2. ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน
4.08
0.55
มาก
3. พนักงานมีการแต่งกายที่เหมาะสม
4.15
0.64
มาก
4. พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส
4.15
0.65
มาก
5. พนักงานมีการใช้วาจาที่สุภาพ
4.12
0.59
มาก
ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ
4.28
0.29
มาก
1. มีความพร้อมในการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้
4.19
0.65
มาก
ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด
2. สภาพตัวรถมีอุปกรณ์ เข็มขัดนิรภัย และค้อนทุบ
4.16
0.76
มาก
กระจก
3. มี ก ารดู แ ลสภาพรถให้ ดี มี ค วามพร้ อ มในการ
4.46
0.65
มาก
ให้บริการอยู่ตลอดเวลา
4. สภาพภายในและภายนอกตัวรถ
4.27
0.59
มาก
5. ความสะอาดและความสะดวกสบายภายในรถ
4.32
0.60
มาก
ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ
4.49
0.13
มาก
1. มีระยะเวลาในการบริ การของรถ / เจ้าหน้าที่
4.42
0.65
มาก
สถานีชัดเจน
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้โดยสาร
ธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร
(จตุจักร)
2. ระยะเวลาในการทาความสะอาดสถานีมีความ
รวดเร็ว
3. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามีความรวดเร็ว
4. มีขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน
ด้านข้อมูลทั่วไป
1. มีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตารางรถอยู่เสมอ
2. มีช่องทางที่สามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม
กับทางสถานีได้
3. มีช่องทางการจองตั๋วรถออนไลน์
4. สามารถค้นหาข้อมูลการเดินรถทางออนไลน์

̅
𝒙

S.D.

การแปรผล

4.48

0.66

มาก

4.56
4.52
4.43
4.56
4.20

0.57
0.58
0.83
2.53
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.39
4.59

0.71
2.10

มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถตู้ โ ดยสาร
สาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านระเวลาในการดาเนินงาน
รองลงมาคือ ด้านข้อมูลทั่วไป และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณภาพบริ การของรถตู้ โ ดยสารธารณะในสถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ
ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) พบว่า ผู้โดยสารที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะที่ต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่า ปัจจัยด้านเพศมีผลทา
ให้ความพึงพอใจของผู้โดยสารแตกต่างกัน ผู้โดยสารที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
รถตู้โดยสารสาธารณะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่า ปัจจัยด้านอายุมีผลทาให้ความพึง
พอใจของผู้โดยสารแตกต่างกัน ผู้โดยสารที่ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริก ารรถ
ตู้โดยสารสาธารณะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะต่างกัน ผู้โดยสารที่มีอาชีพต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า ปัจจัย ด้าน
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้โ ดยสารสาธารณะต่างกัน ผู้ โดยสารที่มีรายได้
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุป
ได้ว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะต่างกัน
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ผลจากการศึกษาค้นคว้า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในสถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) โดยรวม คือ ด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการที่ได้รับ ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ และด้านข้อมูลทั่วไป
1. ด้ า นความสะดวกที่ ไ ด้ รั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มริษา ไกรงู (2552) ได้มีการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการ
ใช้บ ริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจาเส้นทาง กรณีศึกษา : สายกรุงเทพ-เพชรบุรี (หมายเลข
เส้นทางเดินรถ73) และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานุตรา จั นทรเกตุ (2554) ได้ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของการให้บริการรถยนต์โดยสารประจาทางของบริษัท ขนส่ง
จากัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี พบว่า ภาพรวมด้านการอานวยความสะดวกที่ได้รับ อยู่
ในระดับปานกลาง
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิสา วิภาสธวัส (2558) ได้มีการศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพการบริการ
ของรถตู้โ ดยสารสายกรุ งเทพฯ-พัทยา เพื่อพัฒ นาคุณภาพการให้ บริ การของรถตู้โ ดยสาร พบว่ า
ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบง
พาณิชผล (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรถแอร์พอทเรียวลิงค์ กรณีศึกษา : การ
รถไฟแห่งประเทศไทย พบว่า ภาพรวมด้านบุคลากร อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
3. ด้ า นคุ ณ ภาพบริ ก ารที่ ได้ รั บ ผู้ ใ ช้บ ริ การมีค วามพึ งพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดั บมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิสา วิภาสธวัส (2558) ได้มีการศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพการบริการ
ของรถตู้โ ดยสารสายกรุ งเทพฯ-พัทยา เพื่อพัฒ นาคุณภาพการให้ บริ การของรถตู้โ ดยสาร พบว่ า
ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานุตรา
จันทรเกตุ (2554) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของการให้บริการรถยนต์
โดยสารประจาทาง ของบริษัท ขนส่ง จากัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี พบว่า ภาพรวม
ด้านการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง
4. ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้มีการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บ ริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
พบว่า ภาพรวมด้านการให้บริการที่ตรงเวลา อยู่ในระดับดีมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริ
กุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศของ
บริษัท 407 พัฒนา จากัด พบว่าภาพรวมด้านระยะเวลาในการดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง
5. ด้านข้อมูลทั่วไป ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธา คาประสิทธิ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถทัวร์นครชัยแอร์ พบว่าภาพรวมด้านข้อมูลทั่วไปอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้โดยสารธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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ความพึงพอใจคุณภาพบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่ได้รับใน
ปัจจุบัน ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ พบว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของความสะดวกในการเดินทาง
ดั ง นั้ น ทางด้ า นสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารกรุ ง เทพมหานครควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของความ
สะดวกสบายในการเดินทางมายังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร โดยมีรถประจาทางที่ ผ่านที่
สถานี หรือมีรถรับส่งของสถานีที่คอยรับส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดสาคัญๆ เช่น BTS หมอชิต
หรือที่ป้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร
ความพึงพอใจคุณภาพบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่ได้รับใน
ปัจจุบัน ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการมีความพร้อมในการ
ให้ บ ริ ก ารและแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ทั น ที เ มื่อ เกิด ความผิ ด พลาด ดัง นั้ น ทางด้า นสถานีข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร
กรุ งเทพมหานคร (จตุจักร) ควรมีการอบรมพนักงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้ นได้
ตลอดเวลา มีการพูดคุยในเรื่องของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา เพื่อเป็ น การป้ องกันและเมื่อเกิดปัญหาก็ทาให้ การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้อย่ าง
รวดเร็ว เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ความพึงพอใจคุณภาพบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่ได้รับใน
ปัจจุบัน ด้านการตอบสนอง พบว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่อง การให้บริการของพนักงานภายใน
สถานีมีความรวดเร็ว ดังนั้นทางสถานีควรจะต้องมีการจัดอบรมในเรื่องของการให้บริการพนักงานที่
ต้องมีความรวดเร็ว เพื่ อให้ผู้มาใช้บริการเสียเวลาน้อยที่สุด เป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มา
ใช้บริการ
ความพึงพอใจคุณภาพบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่ได้รับใน
ปั จ จุ บั น ด้านการให้ ความมั่น ใจ พบว่ามีความพึ งพอใจน้อยที่ สุ ดในเรื่อง ความสะอาดและความ
สะดวกสบายภายในรถ ดังนั้นทางสถานีควรมีวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความสะอาดรถตู้ที่เข้ามา
ให้บริการในสถานี โดยใช้วิธีการเรียกเจ้าของรถตู้เข้ามาทาความเข้าใจและรับทราบข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ ให้เจ้าของรถตู้มีการทาความสะอาดรถก่อนที่จะนามาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจคุณภาพบริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่ได้รับใน
ปัจจุบัน ด้านการเอาใจใส่ พบว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่อง คนขับ ขับอย่างไม่ประมาท ดังนั้น
ทางสถานีควรจะตั้งกฎในเรื่องของการขับรถ ที่ต้องมีความระวัดระวัง ไม่ขับรถเร็ว และไม่ขับปา ด
หรือแซงกระชั้นชิด หรือขับอันตรายจนทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ และนากฎนี้แจกให้กับคนขับรถตู้เพื่อ
รับทราบกันทุกคน ไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในเรื่องของการไม่รู้
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถตู้ โ ดยสารสาธารณะในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ด้านความสะดวกที่ได้รับ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ภาพรวมของด้านความสะดวกที่ได้รับอยู่ในระดับความพึงพอใจมากแต่ในด้านความสะดวกที่ได้รับ มี
เก้าอี้นั่งรอเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ต้องปรับปรุงแก้ไข้ ควรจัดที่นั่งให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้
ที่มาเข้าใช้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถตู้ โ ดยสารสาธารณะในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจภาพรวมของด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก การอานวยความ
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สะดวกของพนั กงาน เช่น การให้ คาแนะนาต่างๆ ผู้ ใช้บริการอยากให้ ผู้ประกอบการรักษาระดั บ
มาตรฐานนี้ไว้หรือพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือ เอาพนักงานไปอบรมฝึกทักษะการ
ให้บริการให้เกิดประสิทธิภ าพในการทางานด้านการให้บริการทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
มากกว่านี้
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถตู้ โ ดยสารสาธารณะในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจภาพรวมของด้านคุณภาพบริการที่ได้รับอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีการดูแลสภาพรถให้มี
ความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา คือสิ่งที่ผู้ใช้บริการอยากให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานนี้
ไว้ และสิ่งที่ผู้บริโภคอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไข้คือ อยากให้ตัวรถตู้โดยสารมีอุปกรณ์ เข็มขัดนิรภัย
และค้อนทุบกระจก เพื่อยกระดับมมาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถตู้ โ ดยสารสาธารณะในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามีความรวดเร็ว และมี
ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน สิ่งที่ผู้ประกอบการควรปรับปรุงและพัฒนา คือ ควรให้มีการแจ้ง
ระยะเวลาเดินรถแบบ real time เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แกผู้ใช้บริการมากขึ้น
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถตู้ โ ดยสารสาธารณะในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ด้านข้อมูลทั่วไป จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก สามารถค้นหาข้อมูลการเดินรถทางระบบออนไลน์ได้ รองลงมามี
ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตารางรถอยู่เสมอ และสิ่งที่ผู้ประกอบการควรพัฒนาให้ดีขึ้น คือ เพิ่มช่องทางที่
สามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมกับทางสถานีให้มากขึ้น ให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ได้
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ พวงเพชร สุขประเสริฐ ที่ได้
ให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อคิ ด เห็ น ต่ า งๆ ในการวิ จั ย รวมทั้ ง แก้ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของรายงานวิ จั ย ฉบั บ นี้
สาเร็จลงได้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในทุกๆ ด้านให้ผู้วิจัย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทารายงานวิจัยเล่มนี้ให้สาเร็จ รวมทั้ง อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช
สาขาการจั ด การค้ า ปลี ก อาจารย์ ธ นิ ษ ฐ์ นั น ท์ จั น ทร์ แ ย้ ม สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชน และ อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเขตคลองหลวง กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไปมีจานวนทั้งสิ้น 400 คน และ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามจานวน 3 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถาม
ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้า
ฟิ ว เจอร์ พ าร์ ค และสเปลล์ รั ง สิ ต ที่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.961โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ใ นการวิ เคราะห์ ผ ลทั้ งหมด ผลการวิจัยพบว่า มี ดั งนี้ 1.ผลพฤติกรรมการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่ วนใหญ่วัตถุประสงค์หลักในการไปศูนย์การค้าส่วนใหญ่ช็
อปปิ้ง คิดเป็นร้อยละ25.8 การใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ 4-6ครั้ง/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ46.5 ส่วนใหญ่ท่านเลือกใช้บริการสินค้าในโซนใดส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโซนแฟชั่น คิดเป็น
ร้อยละ32.8 ค่าใช้บริการเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้บริการส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่ากว่า1,000บาท คิดเป็นร้อยละ
52 เหตุผลที่ท่านเลือกไปศูนย์การค้าส่วนใหญ่มีเหตุผลที่มีสินค้าครบทุกความต้องการ คิดเป็นร้อยละ
39.5 บุคคลที่ไปใช้บริการในศูนย์การค้าร่วมกันส่วนใหญ่ไปกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ34.5 วิธีการชาระ
เงินส่วนใหญ่ชาระด้วยเงินสด คิดเป็นร้อยละ83.3 2.ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลาดับ พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านสถานที่ และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
กระบวนการ
คาสาคัญ : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สเปลล์รังสิต
ABSTRACT
The objective of this research is to study the behavior and satisfaction of
users of Future Park and Zpell Rangsit Shopping Center. The sample consisted of 400
general persons and the research instruments were 3 parts questionnaires which were
general data questionnaires. Questionnaire about the behavior of users and a
questionnaire to measure the satisfaction level of users of future park and zpell Rangsit
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shopping center with a confidence equal to 0.961 by applying a computer program to
analyze all results. The results of the research are as follow: 1) Result of shopping
center usage behavior showed that most people mainly went to shopping centers for
shopping, which was 25.8 percent. The average usage of service per month was mostly
using the service 4-6 times/month which was 46.5 percent Most of them chose the
fashion zone which was 32.8 percent The average of each service expense was less
than 1,000 baht which was 52 percent. The reason that you chose to go to shopping
centers because there were all the needed products which were 39.5 percent. Most
of the people went to the shopping center with friends, which was 34.5 percent and
most payment methods were paid in cash which was 83.3 percent. 2) The results of
User satisfaction showed that the overall service users were at the highest level. After
considered aspects in the order found that the highest mean was the product, followed
by location and the least mean was the process.
Keywords: Future Park and Zpell Rangsit Shopping Center
บทนา
การบริ การเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าเป็นพิเศษในงานด้านต่างๆ เพราะบริการคือ การให้ ความ
ช่วยเหลือหรือการดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่มีการดาเนินงานใดๆที่ปราศจากบริการทั้งใน
ภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วย
เสมอ ยิ่งธุรกิจบริการ ตัวบริการนั้นเอง คือ สินค้า การขายจะประสบความสาเร็จได้ต้องมีบริการที่ดี
ธุรกิจการค้าจะอยู่ได้ต้องทาให้เกิดการ “ขายซ้า” คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ การ
บริการที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ทาให้เกิดการขายซ้าแล้วซ้าอีกและชักนาให้ลูกค้าใหม่ๆตามมา
เป็นความจริงว่า “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้า ทีละตัวได้ แต่การพัฒนาคุณภาพบริการต้องทา
พร้อมกันทั้งองค์กร” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งจาเป็น อย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์การ
จะต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งหรือสูญเสีย ลูกค้าไป สมิต สัชฌุ
การ.(2548)ศิลปะการให้บริการ.กรุงเทพฯ:วิญญชน.
ศูนย์การค้าเป็นการให้บริการในรูปแบบการค้าปลีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตของผู้บริโภค เนื่องจากรูปแบบของศูนย์การค้าในปัจจุบันจะมีลักษณะการให้บริการแบบครบวงจร
กล่าวคือ เป็นที่รวบรวมของสินค้านานาชนิด ซึ่งผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้า และเข้ารับบริการต่างๆ
ได้ครอบคลุมทุกด้าน ประหยัดเวลาในการจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิง และมีสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆอย่างครบวงจร รวมทั้งมีการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม มีเครื่องปรับอากาศเย็น
สบาย เรียงสินค้าหลากหลายชนิดอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้บริโภคเลือ กซื้อได้เองตามความพอใจ
หรือที่รู้จักกันในศัพท์ self service ซึ่งเป็นการบริการตนเอง นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ยัง
ตั้งอยู่ในทาเลที่การเดินสะดวก และที่สาคัญคือ มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารพื้นที่ขาย
และสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเรียกความสนใจจากลูกค้าให้มาจับจ่ายซื้อสินค้าแทนการซื้อสินค้า
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จากตลาดสด และร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั่วไป การขยายตัวของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าใน
ปัจจุบันทาให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผู้บริหารศูนย์การค้าแต่ละแห่งพยายาม
หาแนวทางและดึง เอากลวิธีต่างๆมากมายมาใช้ในการบริหารและจัดการทั้งทางด้านการบริห าร
การตลาดประกอบกับการวางแผนด้านอื่นๆควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุ ด เนื่ องจากการบริ ห ารการตลาดนั้น เป็น กระบวนการในการวางแผนและการบริ ห ารการจั ด
จาหน่าย การสร้างความคิดด้านสิ นค้าและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือธุรกิจและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีลักษณะแตกต่าง
หลากหลายอย่างสูงสุด
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะมุ่ง
ศึกษาเฉพาะฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิตเท่านั้น เนื่องจากเป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่นี้เท่านั้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางหรือประโยชน์สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าฟิว เจอร์พาร์คและ
สเปลล์ รังสิต
กรอบแนวคิด

ภาพ กรอบแนวคิด

392

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเรื่อง เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์รังสิตโดยวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นตอน ดังนี้
การกาหนดประชากร
ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์รังสิต จานวน400คน ไม่รวม
ทั้งหมดของผู้ที่มาใช้บริการ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบให้ผู้ตอบกรอก
คาตอบเอง ซึ่งเป็ น แบบสอบถามที่ผู้ วิ จัยสร้ างขึ้น เองจากการศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร และ
ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวคิ ด และหลั ก การที่ น าไปสู่ ก ารหาแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถามเพื่อใช้ในงานวิจัยแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 400 ชุด ในแบบสอบถามจะประกอบไป
ด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่1 แบบสอบถามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน เป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่2 แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์
รังสิต
ส่ ว นที่ 3 ค าถามเกี่ ยวกับ ความพึ ง พอใจด้ านต่ างๆ ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า น
สถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสภาพแวดล้อมและด้านกระบวนการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้น าข้ อมู ล ที่ ได้ รั บ จากแบบสอบถามมาท าการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test, 1-Way ANOVA
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าฟิว
เจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ
50.5 อายุ21-30ปี คิดเป็นร้อยละ72.8 ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 89.8 ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 65.3 อาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ35.5 รายได้ระหว่าง10,000-20,000บาท/เดือน คิด
เป็นร้อยละ56.0
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้า
พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่วัตถุประสงค์หลักในการไป
ศูนย์การค้าส่วนใหญ่ช็อปปิ้ง คิดเป็นร้อยละ 25.8 การใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ4-
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6ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ส่วนใหญ่ท่านเลือกใช้บริการสินค้าในโซนใดส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ
โซนแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ32.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้บริการส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่ากว่า1,000บาท
คิดเป็นร้อยละ 52 เหตุผลที่ท่านเลือกไปศูนย์การค้าส่วนใหญ่มีเหตุผลที่มีสินค้าครบทุกความต้องการ
คิดเป็นร้อยละ 39.5 บุคคลที่ไปใช้บริการในศูนย์การค้าร่วมกันส่วนใหญ่ไปกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ
34.5 วิธีการชาระเงินส่วนใหญ่ชาระเงินด้วยเงินสด คิดเป็นร้อยละ 83.3
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์รังสิต
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของส่วนประสมทาง
การตลาด แสดงดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์
พาร์คและสเปลล์ รังสิต โดยรวม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและส 𝒙
̅ S.D. การแปล
เปลล์รังสิต
ผล
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ภาพลักษณ์โดยรวมของศูนย์การค้า
4.46 0.63 มากที่สุด
2. จานวนสินค้าในศูนย์การค้าเพียงพอต่อการให้บริการ
4.40 0.58 มากที่สุด
3. ความหลากหลายของศูนย์การค้า
4.37 0.67 มากที่สุด
4. ความโดดเด่นและทันสมัยของสินค้าที่วางจาหน่ายใน
4.36 0.69 มากที่สุด
ศูนย์การค้า
5. มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่น่าเชื่อถือ
4.42 0.63 มากที่สุด
ด้านราคา
1. ราคาสินค้าเมื่อเทียบกับคุณภาพ
4.32 0.69 มากที่สุด
2. ราคาสินค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น เซียร์รังสิต
4.23 0.71 มากที่สุด
3. ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับปริมาณสินค้า
4.15 0.65
มาก
4. การระบุราคาสินค้ามีความชัดเจน
4.48 0.64 มากที่สุด
5. ราคาอัตราค่าที่จอดรถ
4.32 0.68 มากที่สุด
ด้านสถานที่
1. ตาแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
4.30 0.71 มากที่สุด
2. ใกล้สถานที่พักอาศัย/ที่ทางาน
4.21 0.70 มากที่สุด
3. ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแยกโซนชัดเจน
4.45 0.64 มากที่สุด
4. เวลาในการเปิดปิดของศูนย์การค้ามีความเหมาะสม
4.49 0.63 มากที่สุด
5. การวางผังพื้นที่ เดินง่าย สะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน
4.44 0.68 มากที่สุด
ด้านการส่งเสริมการตลาด
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและส
เปลล์รังสิต
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม
2.การลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ
3.มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับช่วงเทศกาล
4.การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีความน่าดึงดูด
5.มีการจัดรายการโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษอย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคคล
1.ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของพนักงาน
2.การเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงานบริการ
3.ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน
4.พนักงานแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
5.พนักงานมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาสุภาพ
ด้านสภาพแวดล้อม
1. เป็นศูนย์กลางของการให้บริการ
2.มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้า,ลิฟท์
3.รูปแบบเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
4.ความพอเพียงของที่จอดรถ
5.มีการโฆษณาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการบริการ
ด้านกระบวนการ

4.42
4.36
4.32
4.37
4.39

S.D. การแปล
ผล
0.61 มากที่สุด
0.65 มากที่สุด
0.57 มากที่สุด
0.69 มากที่สุด
0.70 มากที่สุด

4.25
4.26
4.42
4.44
4.46

0.69
0.64
0.65
0.67
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.34
4.34
4.30
4.42
4.42

0.64
0.64
0.70
0.70
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1. สามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มปี ญ
ั หา
2.การสั่งซื้อและชาระเงิน
3.ความรวดเร็วในการให้บริการ
4.ความถูกต้องในการให้บริการ

4.22
4.25
4.32
4.39

0.63
0.60
0.69
0.68

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.จานวนบุคลากรให้บริการมีความเพียงพอ

4.32

0.67

มากที่สุด

̅
𝒙

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลาดับ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านสถานที่ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิตแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
395
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิตโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต โดยภาพรวมแล้ว
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ศูนย์การค้ามีภาพลักษณ์
โดยรวมของศูนย์การค้า มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่น่าเชื่อถือ จานวนสินค้าในศูนย์การค้า
เพียงพอต่อการให้บริการ ความหลากหลายของศูนย์การค้า และความโดดเด่นและทันสมัยของสินค้า
ที่วางจาหน่ายในศูนย์การค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา เอี่ยมวงศ์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมาก
ที่สุด โดยที่ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญในเรื่องการมีสินค้าที่หลากหลาย โดยมีทั้งสินค้าพื้นฐาน ซื้อสินค้า
อุปโภคและบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน และการมีสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ได้รับการ
รับรองคุณภาพจากองค์ กรต่างๆที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการนาเสนอสินค้าที่สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เน้นความสดใหม่ และความสะอาดของสินค้า
ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ21-30ปี ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้
ต่อเดือนระหว่าง10,001-20,000บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีเหตุผลที่มาใช้บริการศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต เนื่องจากมีสินค้าครบทุกความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของเสรี
วงษ์มณฑา.(2542). กลยุ ทธ์การตลาด ได้กล่ าวไว้ว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด(Marketing Mix)
หมายถึง การที่กิจการมีสินค้าและบริการไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได้ ทั้งนี้ราคาของสินค้า/หรือบริการอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้
และยินยอมที่จะจ่าย(Willing to pay) มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสมลูกค้าสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก
ผลจากการศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์รังสิ ต
โดยรวมคือ ด้านผลิ ต ภัณฑ์ ด้า นราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริม การตลาด ด้ านบุ คคล ด้า น
สภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผู้ใช้บ ริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุ ด ทั้งนี้
เพราะความหลากหลายของศูนย์การค้าซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา เอี่ยมวงศ์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ซื้อสินค้าท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์เป็ น ปั จ จั ย ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ บริโ ภคมากที่สุ ด โดยที่ผู้ ใช้บริการให้
ความสาคัญในเรื่องการมีสินค้าที่หลากหลาย โดยมีทั้งสินค้าพื้ นฐาน ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่
จาเป็นในชีวิตประจาวัน และการมีสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กร
ต่างๆที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการนาเสนอสินค้าที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เน้น
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ความสดใหม่ และความสะอาดของสิ นค้า ตรงกับงานวิจัย ของ วารยา จันทร์ห อม และนันทวัน
เหลี่ยมปรีชา (2556) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อ
ตลาดนัดในจังหวัดพิจิตรพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่
การเป็นตลาดนัดที่มีสินค้าหลากหลายให้ เลือกซื้อ สินค้าที่มีความสดใหม่ และมีคุณภาพของสินค้า
เทียบเท่ากับสถานที่ขายอื่นๆ
ด้านราคา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากมี
การระบุราคาสินค้ามีความชัดเจนทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้บริการได้ง่ายตามความ
พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพร คาเพ็ญ .(2553). ที่ให้ความสาคัญปัจจัยด้าน
กายภาพอยู่ในระดับปานกลางและอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ โดย
ผู้บริโภคให้ความสาคัญที่สามารถเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย3ลาดับแรกดังนี้ การตกแต่งร้านที่
ทันสมัยและดึงดูดใจ มีป้ายแสดงร้านค้าและราคาที่แบ่งตามประเภทสินค้าชัดเจน และมีความระเบียบ
ในการจัดเรียงสินค้า
ด้านสถานที่ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากมี เวลาในการเปิดปิด
ของศูนย์การค้ามีความเหมาะสมและตาแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ทาให้ผู้ใช้บริการสะดวกต่อ
การเดิ น ทางและมี เ วลาที่ เ หมาะสม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อทิ ษ า จงประสิ ท ธิ์ (2555)
ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน บริเวณถนนเกษตรนวมินทร์ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยเก็บแบบสอบถามจากประชาชนที่เคยใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชน บริเวณถนนเกษตร-นวมินทร์ จานวน 400 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทาง
สถิติ และแสดงออกมาในรูปแบบค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายุน้อยกว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชน รายได้ 10000-25,000 บาทต่อเดือนผลการศึกษาพบว่าโดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้
บริ ก ารคื อ ไปรั บ ประทานอาหาร โดยมาใช้ บ ริ ก ารวั น เสาร์ - วั น อาทิ ต ย์ เวลา 18.00:22.00 น.
ระยะเวลาใช้บริการคือ 1-3 ชั่วโมง มาโดยรถยนต์ส่วนตัว ผลการศึกษาระดับความสาคัญของส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านสถานที่และ
การจัดจาหน่ายมากที่สุด โดยให้ความสาคัญเรื่องการเดินทางสะดวกมากที่สุด รองลงมาเป็นที่จอดรถ
ที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนมี พันกับปัจจัยส่วนบุคคลใน
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
ด้านการส่งสริมการตลาด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถมและการลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เบญชญยา อภิมหาโชคโภคิน , ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และธนากร น้อยทองเล็ก (2556).
กลยุทธ์ การตลาดและคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตจ่อความภักดีของลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้คือ ลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่ซื้อ
สิ น ค้ า เป็ น จ านวนมากในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าปาง จ านวน400คน พบว่ า ทุ ก ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กันทุกเส้นทาง กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพมากที่สุด
ด้านบุคคล ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์
พาร์ คและสเปลล์รั งสิ ต พนั กงานมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาสุภ าพ พนักงานแต่งกาย
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สะอาด สุภาพเรียบร้อย การเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงานบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์
แสงสวัสดิ์ .(2558) .ปัจจัยความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการและความภักดี ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการห้างสรรสินค้า กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าชั้นนาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่คัดเลือกให้มาทาแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน มี
รายได้ 10000-20000 บาท ปัจจัยความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความไว้วางใจ ด้าน
ภาพลักษณ์องค์การและปัจจัยความภักดี ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้านความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บ ริการห้างสรรพสินค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทางตรงกันข้าม
ปัจจัยความภักดี
ด้านสภาพแวดล้อม ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์รังสิต มีการโฆษณาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการบริการและความพอเพียง
ของที่จอดรถ เป็นศูนย์กลางของการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญชญยา อภิมหาโชค
โภคิน, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และธนากร น้อยทองเล็ก (2556) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ การตลาดและคุณภาพ
บริการที่มีอิทธิพลตจ่อความภักดีของลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตอาเภอเมอง จังหวัดลาปาง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่ซื้อสินค้าเป็นจานวนมากในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง จานวน400คน พบว่าทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทุกเส้นทาง กลยุทธ์การตลาดมี
อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพมากที่สุด
ด้านกระบวนการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากศูนย์การค้าฟิว
เจอร์พาร์คและสเปลล์รังสิต มีจานวนบุคลากรให้บริการมีความเพียงพอ สามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มี
ปั ญหา ทาให้ ผู้ ใช้บ ริ การสิ น ค้าและบริ การพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ ทั ศนีย์
ประธาน (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้ างสรรพสิ นค้าของผู้ บริโ ภคในจังหวัดสงขลา
ห้ างสรรพสิ น ค้าเป็ น แหล่ งรวมของธุรกิ จหลายประเภทในบริเวณเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่า ง
เดีย วกัน และมีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน ห้ างสรรพสิ นค้าหนึ่ง ๆ จะประกอบด้ว ยร้ านค้า ศูนย์อาหาร
ธนาคาร โรงภาพยนตร์ และแหล่งบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้บริโภคทุก
เพศ ทุกวัย ทุกระดับรายได้ ทุก สาขาอาชีพเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหาซื้อสิ่งของและใช้บริการด้านความ
บันเทิงจากห้างสรรพสินค้านั้นๆ เป็นจานวนมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์รังสิต คณะผู้วิจัย
มีข้อเสนอ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ควรสร้างความโดดเด่นและทันสมัยของสินค้าที่วางจาหน่ายในศูนย์การค้า
ให้มากกว่าเดิมหรือการใช้งานของสินค้าที่แตกต่างซึ่งจะช่วยเพิ่มจุดเด่น แม้จะมีความแตกต่างเพียง
เล็กน้อยแต่สามารถตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้
ด้านราคา ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับปริมาณสินค้าควรเพิ่มปริมาณให้เหมาะสมกับ
ราคาของสิ น ค้ า ราคาสิ น ค้ า ยั ง คงแพงกว่ า ปริ ม าณสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ ควรเน้ น ไปที่ คุ ณ ภาพให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับราคาและพร้อมทั้งมีให้เลือกหลากหลายระดับราคา
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ด้านสถานที่ สถานที่พักอาศัย/ที่ทางาน ศูนย์การค้าไกลกว่าทาให้เรื่องการมาใช้บริ การไม่
ค่อยตอบสนองต่อความต้องการสร้างความโดดเด่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ควรมี การจัด โปรโมชั่น ลดราคาสิ นค้ า ให้ เ หมาะสมกับ ช่ ว ง
เทศกาลให้มากขึ้น ให้เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการมีความสนใจและควร
จัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วย
ด้ า นบุ ค คล ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการแก้ ปั ญ หาของพนั ก งานควรมี ค วามรู้ ใ นการ
แก้ปัญหาให้มากขึ้นกว่าเดิม ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ใช้บริการ ให้คาแนะนาปรึกษา มีความใส่ใจและกระตือรือร้นต่อผู้ใช้บริการ
ด้านสภาพแวดล้อม รูปแบบเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ควรอัพเดตข่าวสารหรือบริการต่าง ๆ
ให้ผู้ ใช้บริ การรับ รู้อย่างสม่าเสมอ ควรมีการศึกษาปัญหาในการบารุงรักษาสภาพแวดล้ อมในการ
ให้บริการ ใส่ใจลูกค้าเพิ่มความดึงดูดอยู่สม่าเสมอ
ด้านกระบวนการ ศูนย์ การค้าไม่ส ามารถติดต่อได้ทุกครั้งเมื่อมีปัญหาควรปรับปรุงให้ ดี
ยิ่งขึ้น ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าฟิวเจอร์
พาร์คละสเปลล์รังสิต ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล ที่ได้ให้คาปรึกษาและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการวิจัย รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของรายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
เอกสารอ้างอิง
ปรีชา เอี่ยมวงศ์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล.การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารยา จันทร์หอม และนันทวัน เหลี่ยมปรีชา (2556) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือก
ซื้อสิ น ค้ าของผู้ บ ริ โ ภคที่มีต่ อตลาดนัด ในจั งหวัดพิ จิต ร.รายงานการวิจัย มหาวิ ทยาลั ย
นเรศวร,คณะบริหารธุรกิจ
อทิษา จงประสิทธิ์ (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนบริเวณถนน
เกษตร-นวมินทร์.การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบญชญยา อภิมหาโชคโภคิน, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และธนากร น้อยทองเล็ก (2556) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์
การตลาดและคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตจ่อความภักดีของลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าปาง. รายงานการวิ จั ย นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ทัศนีย์ ประธาน (2557) การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้า งสรรพสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลา.รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส สาขา นวนคร
THE FACTORS THAT AFFECT THE SERVICE SELECTION IN TESCO LOTUS NAVA
NAKORN BRANCH
ชมพูนุช บัวทอง1 เมธาวี ทองใบ2 และศิริวรรณ คาดี3
Chompunuch Buatong1, Metawe Tongbai2, and Siriwan Khumdee3
1,2,3

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในเทสโก้
โลตัส สาขานวนคร ในจังหวัดปทุมธานีโดยมีปัจจัยให้บริการทั้ง 7 ด้านคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร การนาเสนอลักษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการ
และนาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นของเทสโก้โลตัส สาขานวนคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เข้าใช้บริการเทสโก้โลตัส สาขานวนคร จานวนทั้งสิน 400 คนและเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
คือแบบสอบถาม โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า
ปั จ จั ย ประชากรศาสตร์ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารเทสโก้ โ ลตั ส สาขานวนคร พบว่ า
ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพครอบครัว แตกต่างกัน ต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส สาขานวนคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุแตกต่างกัน มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือ กใช้บริการเทสโก้โลตัส
สาขานวนคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการตัดสินใจความ
คิดเห็นของผู้เข้าใช้บริการเทสโก้โรโลตัส สาขานวนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ลองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และ น้อยที่สุดคือด้านบุคลากร
คาสาคัญ : เทสโก้โลตัส สาขานวนคร
ABSTRACT
The objective of this research was to study the factors that affected the
service selection in Tesco Lotus Nava Nakorn branch In Pathum Thani Province. There
were 7 factors which were the product, price, location, marketing promotion,
personnel, external characteristics, and service process, and applied the results to
improve the service of Tesco Lotus Nava Nakorn Branch. The sample group was 400
members of Tesco Lotus Nava Nakorn branch. The tools used in the research were
questionnaires by applying the computer program to analyze all the results. The result
of the research showed that demographic factors affected the decision to go to the
Tesco Lotus Nava Nakorn branch and the users had different levels on factors of
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education, occupation, average monthly income, and family status that affecting the
decision to go to Tesco Lotus Service at Nava Nakorn Branch; the overall of these
factors had no difference. Moreover, the users of different gender and age had a
different level of the factors that affected the decision to go to the Tesco Lotus Nava
Nakorn branch in general with statistical significance at the level of 0.05. The decision
of users of the Tesco Lotus Navanakorn branch was at a high level; the highest average
was marketing promotion, followed by-products and the least is personnel.
Keywords: Tesco Lotus Nava Nakorn Branch
บทนา
ปั จ จุ บั น การใช้ บ ริ ก ารในห้ า งสรรพสิ น ค้ า ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ใน
ชีวิตประจาวันของประชาชนส่วนมาก เนื่องจากห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันมีทั้งการบริการและร้านค้า
มากมายที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิต โดยได้มีสถิติในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ของนิด้าโพล สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในเรื่องของการใช้บริการห้างสรรพสินค้า/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
สะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ของคนไทย โดยมีการจาแนกประชาชนเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพ จานวน 147 หน่วยตัวอย่าง และอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จานวน 1,094 หน่วยตัวอย่าง โดย
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.04 ใช้บริการเทสโก้โลตัส รองลงมา ร้อยละ 37.29 ใช้บริการ
ห้างบิ๊กซี ร้อยละ 11.67 เซ็นทรัล ร้อยละ 5.88 ใช้บริการ ห้างแม็คโคร และร้อยละ 4.29 ใช้บริการ
ห้างเดอะมอลล์ ทาให้เห็นว่าประชาชนส่วนมากมีการให้บริการห้ างสรรพสินค้า เพราะมีการตอบ
โจทย์ในการใช้ชีวิต ทั้งการซื้อของใช้ในชีวิตประจาวัน ร้านอาหาร การดูหนัง หรือแม้แต่การธุระกรรม
ทางการเงิน ก็ยังมีการบริการอยู่ในห้างสรรพสินค้า ทาให้ชีวิตส่วนหนึ่งของประชาชนมีการใช้เวลาอยู่
ในห้างสรรพสินค้า ไม่มากก็ก็น้อย และหนึ่งในนั้ นห้างที่มีผู้คนเลือกเข้าใช้บริการคือ ห้างเทสโก้โลตัส
เทสโก้โลตัสมีการให้บริการลูกค้าในประเทศไทยด้วยการมอบสินค้ามาตราฐานมีหลากหลายแบบ
หลายราคาให้เลือกบริโภค
โดยในปัจจุบันห้างเทสโก้โลตัสที่เป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ที่อยู่ในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ ในนามของบริ ษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิส เทม ห้ างเทสโก้โ ลตัส ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน
ทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่
1. เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า เป็นร้านขนาดใหญ่ที่มีพื้นทีมากที่สุดกว่า 36,000 รายการพื้นที่
มากกว่า 8,000 ตรม. จาหน่ายสินค้าครอบคลุมทุกแผนก
2. ดีพาร์เม้นท์สโตร์ เป็นร้านขนาดใหญ่ สินค้ามากกว่า 36,000 รายการพื้นที่ 8,00012,000 ตรม. มีสินค้าครอบคลุมทุกแผนก โดยมีพื้นที่หลักๆ 3 พื้นที่ได้แก่ พื้นที่สโตร์ สาหรับเลือกซื้อ
สินค้า พื้นที่ศูนย์อาหาร และพื้นที่มอลล์ เช่น ร้านขายยา ภัตตาคาร ร้านอาหาร สวนสนุกเป็นต้น
3.คุ้มค่า ประเภทนี้จะเป็นร้านที่มีขนาดกลางพื้นที่ 8,000-10,000 ตรม. โดยจะเข้าถึง
ชุมชนในตางจังหวัดมากขึ้นมสินค้ามากกว่า 30,000 รายการ มีสินค้าครอบคลุมทุกแผนก และมีพื้นที่
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หลักๆ 3 พื้นที่เช่นเดียวกับเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า มีสาขาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ่
4. ตลาดโลตัส เป็น ร้านขนาดเล็กมักตั้งอยู่บริเวณชุมชนหรือตลาด พื้นที่ 600-1,200
ตรม. เพื่อให้เข้าถึงคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น มีสินค้ามากกว่า 4,500 รายการ ของในร้านส่วนใหญ่จะเป็น
อาหารสด ของที่ใช้สาหรับอุปโภค บริโภค และส่วนที่เหลือจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องใช่ไฟฟ้าและ
เสื้อผ้าเล็ก ๆ น้อย ๆไม่กี่รายการมีพื้นที่หลักๆอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่สโตร์ สาหรับเลือกซื้อสินค้าและ
ส่วนที่สองคือพื้นที่มอลล์ เป็นร้านค้าเช่าต่างๆขนาดเล็ก เช่น ร้านขนม ร้านหนังสือเป็นต้น
5. เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส เป็นร้านขนาดเล็กชั้นเดี ยว พื้นที่ 250-450 ตรม. อยู่ใกล้
ชุมชนหรือสถานีบริการน้ามันมีสินค้ามากกว่า 2,600 รายการ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและ
เมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดยมีจุดเด่นคือเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (อริสา ศรีพัฒนกุล, 2559 )
และเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สาขา นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เป็ น เทสโก้โ ลตัส เอ็กตร้า ที่มีขนาดใหญ่มีบริการจาหน่ายสิ นค้าด้านบริโภคและอุปโภคและมีการ
ให้บริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านบันเทิง เช่น โรงหนัง เกมส์เซนเตอร์ การให้บริการ
ศู น ย์ อ าหารและร้ า นอาหารต่ า งๆ เช่ น KFC Mk Chester’s Swensen’s Pizza Hut Yayoi และ
ร้านค้าบริการอื่น ๆ อีกมากมาย เทศโก้โลตัสในจังหวัด ปทุมธานี มีอยู่ในจานวนมากแต่ที่เลือกเทศโก้
โลตัส สาขานวนคร เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับ ห้างบิ๊กซี ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันแล้วพบว่าเทศโกโลตัส สา
ขานวนคร มีผู้เข้าใช้บริการทั้งคนในพื้นที่และในระแวงใกล้เคียงมาเข้าใช้บริการมากกว่า บิ๊กซี
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) และปัจจัย
ในด้านประชากรศาสตร์ที่จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส (Tesco
Lotus) สาขา นวนคร เพื่อนาผลวิจัยที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือการพัฒนา
ต่อยอดกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้นาหรือก้าวหน้าคู่แข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าใช้
บริการได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ เทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สาขา นวนคร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปั จ จั ย ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ปัจ จัย ด้านช่องทางการจั ดจาหน่ าย ปัจ จัยด้ านบุคลากร
หรือพนักงาน ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านกระบวนการ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
เทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สาขานวนคร ของผู้บริโภคในเขต นวนครและบริเวณใกล้เคียงจาแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
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กรอบแนวคิด
ประชากรศาสตร์
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6) สถานภาพครอบครัว
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
เทสโก้ โ ลตั ส (Tesco Lotus) สา
ขานวนคร

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านชองทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคลากร (People)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
7. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)
อ้างอิง (อธิคม ฉันทเจริญโชค,2559)
ภาพ กรอบแนวคิด
วิธีการวิจัย

ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจั ยคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้บริการเทสโก้โ ลตัส
(Tesco Lotus) สาขานวนครเนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัว อย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran, W.G. (1953). โดยกาหนดระดับค่า
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างคือ 400 คน
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี้ 1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ถือว่าข้อคาถามนั้นเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัด
ได้ 2) การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา
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ของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามในการวิจัยทั้งฉบับ และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี
ทีย่ อมรับได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้น าข้ อมู ล ที่ ได้ รั บ จากแบบสอบถามมาท าการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test, F-test และ Chi-square
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus)
สาขานวนครโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเป็น เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 65.0 ส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 49.5 ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.5
คิดเป็นร้อยละ 33.5
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีเ่ ทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สาขานวนคร
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาด
แสดงดังตารางที่ 1
ปัจจัยด้านกระบวนการ
ระดับการตัดใจเลือกใช้บริการ

1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการการให้บริการ
รวม

x̅
4.29
4.26
4.39
4.14
3.86
4.23
4.04
4.17

S.D.
0.36
0.47
0.51
0.47
0.58
0.35
0.45
0.28

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการใช้บริการที่เทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สาขา
นวนครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านบุคลากร
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สาขา นวนคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ ย ต่ อเดื อน สถานภาพครอบครัว แตกต่ างกั น มีระดับ ความพึ งพอใจต่อปั จจั ยที่ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สาขา นวนคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุแตกต่างกัน มี ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus)
สาขา นวนคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สาขา นวนคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ลองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และ น้อย
ที่สุดคือด้านบุคลากร
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus)
สาขา นวนคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพครอบครัว
แตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารเทสโก้ โ ลตั ส (Tesco Lotus) สาขานวนครโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เข้าใช้บริการมีความต้องการที่จะเข้าใช้บริการกับห้างเทส
โก้โลตัสด้วยเหตุผลเดียวกันคือสะดวกสบายและบริการที่ครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริ
สา ศรีพัฒนกุล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าเทสโก้ โลตัส (Tesco
Lotus) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ก็จะไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมใน การซื้อสินค้า เทส
โก้ โลตัส (Tesco Lotus) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และสอดคล้องกับวิจัย
ของ นางสศศิธร คุรุวาณิชย (2559) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันจึงไม่มี
อิทธิพลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุแตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus)
สาขานวนคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของประยูร ผ่านจังหาร ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารศู น ย์ ก ารค้ า แฟชั่ น ไอส์ แลนด์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า เพศและอายุ แ ตกต่ า งกั น มีร ะดั บ ความ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ต่างกัน และสอดคล้องกับวิจัยของ
วิชชารียา เรืองโพธิ (2553)ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้า
สยามพารากอน ผลการศึกษาค้นพบว่า ผู้บริโรคที่มีเพศและที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอนที่แตกต่างกันและสอดคล้ องกับวิจัย
ของจาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของลูกค้า
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ชาวไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาค้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและอายุต่างกัน มี
ความพึงพอใจในด้านบริการของร้านขนมไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลจากการศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส (Tesco
Lotus) สาขา นวนคร ใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ได้ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมและมี มีสินต้าที่หลากหลายมีสิค้าที่เพียงพอมีการรับประกันคุณภาพของ
สินค้าซึ่งไม่สอดคล้องกับวิจัยของ อัญชัญ จงเจริญ (2554) ได้ศึกษาเรื่องพัฒนารูปแบบและมาตรฐาน
การจัดการธุรกิจร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดระนอง พบว่าภาพรวมด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านราคา ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีราคาที่
เหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพและมี ร าคาที่ ห ลากหลายจึ ง ท าให้ ผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจซึ่ ง ไม
สอดคล้องกับวิจัยของ อริสา พัฒนกุล (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าเทสโก้
โลตัส (Tesco Lotus) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะมีเวลาในการเปิดใช้บริการที่พอดี มีการแสดงราคาที่ชัดเจน ทาเลที่ตั้สะดวกต่อการเดินทาง
ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิจัยของ อธิคม ฉันทเจริญโชค (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อ
สินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากทั้งนี้อาจเป็น
เพราะมีการจัดโปรโมชั่นอยู่ตลอด จัดกิจกรรมลดแลกแจกแถมให้กับผู้ใช้บริการ ซึง่ สอดคล้องวิจัยของ
อธิคม ฉันทเจริญโชค (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ
วิจัยของ อัญชัญ จงเจริญ (2554) ได้ศึกษาเรื่องพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการจัดการธุรกิจร้าน
จาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดระนอง พบว่าภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง
ด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานมี
การให้ คาแนะนาที่ดี มีการแต่งกายที่สุภาพ พูดจาสุ ภาพ เต็มใจให้ บ ริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการซึ่ง
สอดคล้องของ อริสา พัฒนกุล (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าเทสโก้ โลตัส
(Tesco Lotus) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วรฤทัย สุภัทรเกียรติ (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของ
ลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา - พระราม 3 ที่มีระดับความปานกลาง
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะมี ก ารจั ด สถานที่ บ ริ ก ารที่ ส ะอาด สะดวก สวยงาม ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
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ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็น
เพราะมีกระบวนการในการชาระเงินที่รวดเร็วและถูกต้อง และมีบริการจัดส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ของ อธิคม ฉันทเจริญโชค (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการสามารถอาศัยผลการวิจัยนาไปตอบสนองการเลือกใช้ วิธีการส่งเสริมการ
ขายที่ผู้บริโภคพอใจ คือ เน้นการใช้การส่งเสริมการขายในรูปแบบของการลดราคา ด้วยวิธีการต่างๆ
และใช้รูปแบบการส่งเสริมการขายชนิดอื่น ๆ เพื่อเสริมการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ส่วนย่อยที่ชอบรายการส่งเสริมการขายรูปแบบอื่นเช่น การแลกซื้อ การชิงโชค การให้คูปอง เป็นต้น
ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงรูปแบบการส่งเสริมการขายโดยจะต้องมีการพัฒนารูปแบบอยู่
ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2. ผู้ประกอบการสามารถอาศัยผลการวิจัยโดยจะต้องมีก ารพัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา
เพื่อกระตุ้น การตัดสิ น ใจซื้อของผู้ บริโ ภคเพื่อเป็นทางเลื อกให้ ลู กค้าโดยการจัดสิ นค้าที่ใหม่และ
หลากหลายอยู่ตลอดเวลาเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
3. ผู้ประกอบการสามารถอาศัยผลการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ น ใจซื้อ ของผู้ บ ริ โ ภคในด้านการค้นหาข้อมูล ผู้ ประกอบการควรมีการให้ ข้อมู ล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ทราบมากกว่านี้ เช่นมีการเพิ่มข้อมูลทางเว็บ
ไซด์แผ่นพับแจกตามบ้านเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าและรูปแบบการส่งเสริม
การขายเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รวี เสรีตระกูล1 ศิริพงศ์ แก้วก่อง2 และมนสิชา อนุกูล3
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1,2,3 สังกัด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคปกติปีการศึกษา 2562 จานวนของนักศึกษาทั้งหมด จานวน 8,339 คน
โดยคานวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดจานวนของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.721 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผล
การศึกษา พบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นสถานที่ ตั้ ง ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร และ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ผล
การเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อจาแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จาแนกตามอายุ คณะ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และภูมิลาเนาที่
ใช้ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ปัจจัย การตัดสินใจ ปริญญาตรี
Abstract
The purpose of this research was to study the decision to study
undergraduate at Valaya Alongkorn Rajabhat University under Royal patronage of
Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the regular program of the Royal Patronage
of the academic year 2019 students. The total number of students was 8,339,
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calculated from Taro Yamane formula; the sample was 400 people and the tool used
was a questionnaire with a confidence value of 0.721. Data analysis was frequency,
percentage, mean, standard deviation, and T-test One-way Analysis of Variance. The
research found that the decisions to study undergraduate students of Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the royal patronage with the image of the university,
location, public relations, personnel, curriculum, and learning management system
were at a high level. The comparison of the decision to study undergraduate of
students at the Valaya Alongkorn Rajabhat University under royal patronage had
different statistically significant at the level of 0.05 when classified by gender and
different statistically significant at the 0.01 level when classified by age, family
occupation, family average monthly income, and domicile.
บทนา
ปัจจุบันการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาคน
ในการออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติซึ่งเน้นการศึกษาเพื่อชีวิตและประโยชน์แก่สังคม ข้อสังเกต
ของระบบการศึกษาในช่วงนี้ก็คือ ส่วนใหญ่เน้นการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษาไทยในระบบ
ของโรงเรียนมี 4 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการ
จัดการมีลักษณะและประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งจะมีหลักการสร้าง
ความเจริญงอกงามและทางเจริญทางจิตใจกับทางเศรษฐกิจ
การศึกษาต่อในระดับ อุดมศึก ษาเป็นเสมือ นแหล่ งความรู้ ที่จะเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาประเทศ ประชาชนทั่วไปจึงให้ความสาคัญแก่การศึกษา โดยมีความคิดที่ว่าผู้ที่มีการศึกษา
สูงจะมีโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมากกว่า บุคคลทั่วไปจึงมี ความคิดที่จะต้องพยายามที่จะ
ศึกษาให้ถึงระดับสูง คือ ระดับอุดมศึกษา จนมีคากล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีค่านิยมในเรื่องของ
ใบปริ ญ ญา สถานที่ ท างานหลาย ๆ ที่ ใ นประเทศไทยส่ ว นมากจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ใบปริ ญ ญา และ
สถาบันการศึกษา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว ประชาชน
จานวนมากจึงต้องหาความรู้เป็นจานวนมาก
มหาลัยวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา โดยที่ทางวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกวิชาและ
ทุ ก สายอาชี พ ประกอบไปด้ ว ย คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรี ยนที่ต้องการเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ล ะปีมีนักเรียนมาสมัครเรียนเป็นจานวนมาก แต่จากสภาพ
ปัญหาที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีมีจานวนที่น้อยลงในแต่ละปี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นแนวทางในการแนะ
แนวเพื่อให้ นั กเรี ย นเกิดความสนใจและตัดสิ น ใจเลื อกเข้าศึ กษาต่ อในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องนั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรอบแนวคิด
- เพศ

การตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี

- อายุ

- ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

- คณะ

- ด้านสถานที่ตั้ง

- อาชีพของผู้ปกครอง

- ด้านการประชาสัมพันธ์

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว

- ด้านบุคลากร

- ภูมิลาเนา

- ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ประชากรศาสตร์

ภาพ กรอบแนวคิด
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรตัวอย่าง (Population) คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคปกติ ทั้ง 8 คณะ มีนักศึกษาทั้งหมด
จ านวน 8,339 คน แหล่ ง ที่ ม า (ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น, 2562) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(Sample) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ภาคปกติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ การกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากนักศึกษาภาคปกติ เป็นการคานวณจากจานวนนักศึกษา ภาคปกติ มีนักศึกษาทั้งจานวน
8,339 คน
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เมือ่

n

=

n
N
e

=
=
=

n

=

𝑁
1+𝑁(𝑒)2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับ 0.05
8,339
1+8,339(0.05)2

=
399 คน = 400 คน
จากการใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ในการคานวณหากลุ่มประชากรตัวอย่าง ผลที่ได้ คือ
399 คน ผู้วิจัยจึงปรับค่าเป็น 400 คน เพื่อสะดวกในการหากลุ่มประชากรตัวอย่าง
ตาราง จานวนประชากรและสัดส่วนกลุ่มอย่าง
ลาดับที่

คณะ

1

คณะวิชาคณะครุศาสตร์

จานวน
ประชากร
1,769

2

คณะวิทยาการจัดการ

3
4
5
6
7
8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะนวัตกรรมและการจัดการ
รวม

เปอร์เซ็นต์ (%) กลุ่มตัวอย่าง
21.2%

84

1,763

21.1%

84

1,856
499
201
442
1,663
146
8,339

22.2%
6%
2.4%
5.3%
19.9%
1.8%
100

88
24
10
21
80
9
400

เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเองจากการศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวคิดและหลักการ
ที่นาไปสู่การหาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามจะประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ คณะ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ภูมิลาเนา เป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในด้ า นต่ า งๆ ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข อง
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มหาวิทยาลัย ด้านสถานที่ตั้ง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดย
การน าแบบสอบถามฉบั บ ร่ าง เสนอต่อ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จานวน 3 คน เพื่ อท าการตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) และหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Item Objective
Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.53 - 1.00 ซึ่งผ่านตาม
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ถือว่าข้อคาถามนั้นเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัดได้ 2. การทดสอบหาค่า
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) หรื อ ความสอดคล้ อ งภายในด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ ครอนบาค
(AlphaCronbach Coefficient) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ มตัว อย่ างเดียวกับที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยทั้งฉบับมีค่า 0.80 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นตัวแปร
สังเกตได้จานวน 7 ตัวแปรที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง
0.71 – 0.84 ซึ่งยอมรับได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้น าข้อมูล ที่ได้รั บจากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิ เคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียวใช้สถิติ (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ โดยวิธี
Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัย
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ
43.8 เพศหญิง จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และเพศทางเลือก จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
18.0
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.3 ผู้ที่มี 20-22 ปี จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และผู้ทีมีอายุ 22 ปีขึ้นไป จานวน
79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8
คณะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทั้ง 8 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 คณะวิชาคณะครุศาสตร์และวิทยาการจัดการจานวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 คณะนวัตกรรมและ
การจัดการ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3
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อาชีพผู้ปกครอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น พนักงานองค์กรบริษัทเอกชน
จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ
25.5 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 อาชีพอิสระ จานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.0 และอาชีพอื่นๆ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัวตั้งแต่ 10,001–20,000 บาท จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 20,001–30,000 บาท จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 30,001 บาทขึ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3
ภูมิลาเนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ภาคกลาง 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0
ภาคอีสาน จานวน 109 คิดเป็นร้อยละ 27.3 ภาคเหนือ จานวน 78 คิดเป็นร้อยละ 19.5 และภาคใต้
จานวน 25 คิดเป็นร้อยละ 6.3
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใช้การวิเคราะห์ หา
ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ข้อมูลระดับ ความส าคัญ ปัจจัย การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แสดงดังตารางที่ปรากฏ
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของปัจจัย ปัจจัยการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอน
2.เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน
3.เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา
4.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์เก่งและมีความรู้เชี่ยวชาญ
5.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และสวยงาม
6.มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยอยู่เสมอ
รวม

x̅

ระดับการตัดสินใจ
S.D.
แปลผล

4.38
4.02
4.28
4.25
4.32

0.77
0.60
0.67
0.66
0.67

4.36

0.63

4.27

0.38

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี

ด้านสถานที่ตั้ง
1.สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนการคมนาคมไปมา
สะดวก
2.มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านพัก มีหอพักไว้ให้บริการทา
ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
3.มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยร่มรื่น
4.การจัดบริการด้านสถานที่เพียงพอสาหรับการพักผ่อน เช่น
โต๊ะไม้ โต๊ะหินอ่อน และศาลา
5.พื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยเพียงพอและสะดวกต่อการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
รวม
ด้านการประชาสัมพันธ์
1.นักศึกษาทราบข่าวการประชาสัมพันธ์การรับสมัครจากเพื่อน /
รุ่นพี่ / ญาติ / คนรู้จัก
2.นักศึกษาทราบข่าวการรับสมัครจากครูแนะแนวของ
สถานศึกษาเดิม
3.มีการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง
เช่น อินเทอร์เน็ต Facebook เป็นต้น
4.มีการโฆษณาผ่านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน
5.นักศึกษาเข้าศึกษาเพราะได้รับคาแนะนาจากบิดามารดา
6.ใบปลิวแผ่นพับการประชาสัมพันธ์รับสมัครของ มหาวิทยาลัยมี
ความชัดเจน
รวม
ด้านบุคลากร
1.เจ้าหน้าที่มีจติ สานึกในการให้บริการและรับฟังปัญหาของ
นักศึกษา
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สุภาพ
3.เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการในการให้แนะนาและให้
คาตอบแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี
4เจ้าหน้าที่และบุคลากรเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับ
หน่วยงานนั้น
5.อาจารย์ที่ปรึกษามีการให้คาปรึกษา แนะนาในเรื่องการเรียน
การสอน เอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี
6.คณาจารย์มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญใน
การถ่ายทอดความรู้
รวม

x̅

ระดับการตัดสินใจ
แปลผล
S.D.

4.26

0.65

4.31

0.66

4.31

0.68

4.25

0.69

4.37

0.64

4.30

0.35

4.32

0.69

4.17

0.64

4.50

0.71

4.28

0.65

4.23

0.73

4.34

0.67

4.30

0.32

4.34

0.85

3.95

0.61

4.33

0.67

4.22

0.65

4.38

0.68

4.32
3.55

0.65
0.37

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.หลักสูตรที่เปิดสอนมีคณ
ุ ภาพและมีจานวนหน่วยกิตที่
เหมาะสม
2.ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมไม่สูงเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่น
3.หลักสูตรมีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปจั จุบัน
4.หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
5.เนื้อหาวิชาที่กาหนดในหลักสูตรสามารถนาไปใช้เป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และปรับปรุงระบบงาน
ขององค์กรได้
6.มีอุปกรณ์สื่อการสอนและเครื่องมือเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
รวม
รวมทุกด้าน

x̅

ระดับการตัดสินใจ
S.D.

4.35

0.67

4.24

0.60

4.33

0.70

4.27

0.66

4.35

0.67

4.45

0.65

4.33
4.16

0.34
0.25

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญโดยรวมเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.16 อยู่ในระดับมาก
โดยปัจจัยในระดับการตัดสินใจที่นักศึกษาได้ให้ความสาคัญในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มากที่สุด คือ ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสถานที่ตั้ง และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย
4.27 อยู่ในระดับมาก และ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x̅ = 4.27) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู่ ได้ศึกษา เรื่อง การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อยู่
ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอน
( x̅ = 4.38) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
อยู่เสมอ ( x̅ = 4.36) และ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและสวยงาม ( x̅ = 4.32) เป็น
มหาวิทยาลัย ของรัฐที่มีชื่อเสีย งมานาน เป็นลาดับสุ ดท้าย ( x̅ = 4.02) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็น
การศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกัน
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ด้านสถานที่ตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.30) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนวรรณ รั ก อู่ ได้ศึ ก ษา เรื่ อง การตั ดสิ น ใจเข้า ศึก ษาต่ อในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กาญจนบุ รีข อง
นักศึกษาภาคปกติ ปี การศึกษา 2556 พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลั ย อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ พื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยเพียงพอและสะดวกต่อการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ( x̅ = 4.37) รองลงมา คือ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศ
รอบมหาวิทยาลัยร่มรื่น ( x̅ = 4.31) และ สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนการคมนาคมไป
มาสะดวก ( x̅ = 4.26) การจัดบริการด้านสถานที่เพียงพอสาหรับการพักผ่อน เช่น โต๊ะไม้ โต๊ะหิน
อ่อน และ ศาลา ( x̅ = 4.25) เป็นลาดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นการศึกษาการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกัน
ด้านการประชาสั มพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.30) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของ ธนวรรณ รั ก อู่ ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มีการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง
เช่น อินเทอร์เน็ต Facebook เป็นต้น ( x̅ = 4.50) รองลงมา คือ ใบปลิวแผ่นพับการประชาสัมพันธ์
รับสมัครของ มหาวิทยาลัยมีความชัดเจน ( x̅ = 4.34) และนักศึกษาทราบข่าวการประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครจากเพื่อน / รุ่นพี่ / ญาติ / คนรู้จัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้ง
มานานจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในเข้าศึกษาและมีความคาดหวังว่าเมื่อบุตรหลาน
ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วจะได้รับความรู้ความสามารถและเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา
ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งสอดคล้องกับ ( x̅ = 4.32) นักศึกษาทราบข่าวการรับสมัครจากครู
แนะแนวของสถานศึกษาเดิม ( x̅ = 4.17) เป็นลาดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นการศึกษาการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกัน
ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.55) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนวรรณ รั ก อู่ ได้ศึ ก ษา เรื่ อง การตั ดสิ น ใจเข้า ศึก ษาต่ อในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กาญจนบุ รีข อง
นักศึกษาภาคปกติ ปี การศึกษา 2556 พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลั ย อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อาจารย์ที่ปรึกษามีการให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องการเรียนการสอน เอาใจ
ใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี ( x̅ = 4.38) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีจิตสานึกในการให้บริการและรับฟัง
ปัญหาของนั กศึกษา ( x̅ = 4.34) และเจ้าหน้าที่และบุคลากรเป็นผู้ มีความสามารถเหมาะสมกับ
หน่วยงานนั้น ( x̅ = 4.22) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สุภาพ ( x̅ = 3.95) เป็น
ลาดับสุดท้ายทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากเป็นการศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เหมือนกัน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.33)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู่ ได้ศึกษา เรื่อง การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มีอุ ปกรณ์สื่อการสอนและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
( x̅ = 4.45) รองลงมา คือ หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพและมีจานวนหน่วยกิตที่เหมาะสม ( x̅ =
4.35) และ หลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ( x̅ = 4.33) ค่ า ใช้ จ่ า ย
นอกเหนือจากค่าเทอมไม่สูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ( x̅ = 4.24) เป็นลาดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเป็นการศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกัน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ พวง
เพชร สุขประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนงานวิจัย และอาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
ที่กรุณาให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
ผู้วิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ทีนี้
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก อาจารย์ดวงมณี ชักนา และ อาจารย์ปริยากร
สว่างศรี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิจัย รวมถึงขอขอบคุณ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมี
ประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี ทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจน
ทาให้ ผ ลงานวิจั ย เป็ น ประโยชน์ ต่อผู้ ที่เกี่ย วข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา
มารดา และผู้มี พระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิด
เพียง ผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ใน การ
พัฒนางานวิจัยต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
FACTORS AFFECTING THE SELECTION OF AN INDEPENDENT RESTAURANT OF
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS IN THEROYAL
PATRONAGE
พนิดา กลิ่นหอม 1 จอย ผดุงศิลป์ 2 และวรพจน์ บุษราคัมวดี 3
Panida Klinhom 1, Joy Padungsin 2, and Vorapot Bussaracomvadee 3
1,2,3 สาขาการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาปั จจัย ที่มี ผ ลต่อ การเลื อ กร้า นอาหารเดี่ ยวของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562 และ ศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อ อาหารของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากนักศึกษาจานวน 400 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี ส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 4 และศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 บาท
มีสถานภาพโสด ซึ่งมีการจ่ายเงินในการรับประทานอาหารต่อครั้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40-61 บาท ช่วงเวลา
ที่นิยมรับประทานอาหารมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 08.01-10.00 น. และความถี่ในการรับประทานอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัย คือ นาน ๆ ครั้ง ส่วนเหตุผลที่รับประทานอาหาร คือ ราคาของอาหาร และผู้ที่
ร่วมรับประทานอาหารด้วย คือ เพื่อน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกร้านอาหารเดี่ยวใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ผู้ตอบแบบถามให้ความสาคัญมากที่สุดไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
กระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และ
ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
คาสาคัญ : ร้านอาหารเดี่ยว
Abstract
The purposes of this research were to study factors affecting the selection of
independent restaurant of students at VaIaya Alongkorn Rajabhat University under the
Royal Patronage and to study food buying behavior by using questionnaires as a
research tool by collecting data from 400 students The results of the research
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concluded that most of the respondents were single female which age between 2125 years; most of them studied in year 4 of the Faculty of Monument Science with an
average monthly income 6,000-9,000 baht, which were paid per meal at an average of
40-60 baht. The most popular food time was 8.00 am – 10.00 PM; the frequency of
eating at the University was once in a while; the reason for eating was the price and
the people who were eating with were friends. As for the marketing mix factors, the
selection of independent restaurant in the overview was at a high level. The aspect
that the respondents gave the most to the least importance were price, process,
distribution channel, sales promotion, physical, personnel and product, respectively.
In addition, it was found that marketing factors in all aspects had no effect on food
buying behavior at the statistical significance level 0.05 except for marketing promotion
factors which were payment of food purchases. The process factor was the payment
of food purchases. And those who participation in the meal, there were statistical
significant differences at 0.05
Keywords: Independent Restaurant
บทนา
ในปัจจุบันอาหารมีความหลากหลายมากขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร้านค้า
รูปแบบใหม่ ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมทาให้การบริโภคอาหารของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะสภาพสังคมวัฒนธรรม หรือการทากิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้ความเร่งรีบ เช่นการเรียน และ
การทางานความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้การรับประทานอาหารก็มีความสะดวก
ง่าย และมีความหลากหลายแปลกใหม่ นอกจากนี้เองยังมีร้านอาหารรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่น
ร้านอาหารเดี่ยว ที่มีรูปแบบการตกแต่งร้านและการให้บริการที่เรียบง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีความทันสมัย มีเมนูอาหารจากัด จึงทาให้การเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน รับประทานอาหาร
จานด่ ว น และเลื อ กซื้ อ อาหารส าเร็ จ รู ป มี ม ากขึ้ น เพราะความสะดวกและรวดเร็ ว และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างครบถ้วน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน พ.ศ. 2562 ได้เปิดสอนจานวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น
9,174 คน (สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 2561) เนื่องจากมีจานวนนักศึกษาที่มากขึ้นทาให้จานวนร้านอาหารมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ประกอบกับบริเวณคณะวิทยาการจัดการมีร้านอาหารอาหารตามสั่ง
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อยู่หนึ่งร้านและได้รับความสนใจจากนัก ศึกษาจานวนมากที่เข้าไปใช้บริการจึงทาให้เกิดความแออัด
จากจ านวนนักศึกษาเข้าไปใช้บริ การอย่างหนาแน่นในช่วงเวลาพักกลางวัน จึงทาให้เกิดความไม่
สะดวกในการรั บ ประทานอาหารและต้อ งใช้ ร ะยะเวลาในการรออาหารเป็น เวลานาน จึ ง ทาให้
นักศึกษาบางกลุ่มต้องออกไปรับประทานอาหารภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีราคาสูงกว่า และบางส่วน
ต้องไปใช้บริการโรงอาหารที่มีความแออัดอยู่แล้วรวมไปถึงความหลากหลายของประเภทอาหารนั้นมี
ให้เลือกไม่มากพอ
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กร้ า นอาหารเดี่ ย วนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพราะร้านอาหารเดี่ยวนั้นมีการการบริการที่
ไม่ซับซ้อนสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ในเวลาที่เร่งรีบ และอาหารนั้นมีราคาที่
เหมาะสมกับกาลังซื้อของนักศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดที่มุ่งศึกษาความต้องการร้านอาหารเดี่ยวของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562 โดยใช้แนวของ
(กวีวัฒน์ บุตรอุดม, 2557: 6-7), (ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ และคณะ, 2557: 4-7) แสดงดัง
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับชัน้
- คณะ
- รายได้

- สถานภาพ
ปัจจัยทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- สถานที่จัดจาหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด
- บุคลากร
- กระบวนการ
- กายภาพ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
- ช่วงเวลาในการซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ
- เหตุผลในการซื้อ
- บุคคลที่ร่วมรับประทานอาหาร

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อสารวจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน
ดังนี้
ส่ว นที 1 แบบสอบปัจจัยส่ ว น ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ชั้นปี คณะ รายได้ และ
สถานภาพ เป็นต้น
ส่ ว นที่ 2. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ อาหารของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนที่ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลากร กระบวนการการให้บริการ
และด้านลักษณะทางกายภาพ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดั บปริญญาตรีภาค ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 9,174 คน ซึ่งได้ใช้สูตรของ Yamane คือ n = N / ( 1 +
N ( e ^ 2 ) โดยที่
n : คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
N : คือ ขนาดของประชากร
e : คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงยอมให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้เพียง 5% หรือ 0.05 ได้จานวนประชากรทั้งสิ้น 383.60 ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว T-test F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 275 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาเป็นเพศชายจานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25
อายุ พบว่า ผู้บริโภคจานวนมากที่สุดมีอายุระหว่าง 21-25 ปี จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ
56.0 รองลงมา คืออายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 อายุน้อยกว่า 20 ปี
จ านวน 31 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 7.75 อายุร ะหว่ าง 31-35 ปี จ านวน 20 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 5.0
ตามลาดับ และอายุน้อยที่สุดคืออายุ 35 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
ระดับชั้นปี พบว่า ผู้บริโภคจานวนมากที่สุดมีระดับชั้นปีที่ 4 จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ
35.0 รองลงมาคือระดับชั้นปีที่ 3 จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ระดับชั้นปีที่ 2 จานวน 64
คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ระดับชั้นปีที่ 1 จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ระดับชั้นปีที่ 5 จานวน
33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลาดับและน้อยที่สุดคือมากกว่าปีที่ 5 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
1.25
คณะที่ศึกษา พบว่า ผู้บริโภคจานวนมากที่สุดมีคณะวิทยาการจัดการ จานวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ
21.25 คณะครุศาสตร์ จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน 43
คน คิดเป็นร้ อยละ 10.75 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 คณะ
สาธารณะสุข จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 คณะการเทคโนโลยีเกษตร จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.25 ตามลาดับ และน้อยที่สุดคือคณะวิทยาลัยนวัตกรรม จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75
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รายได้ พบว่า ผู้บริโภคจานวนมากที่สุดมีรายได้ระหว่าง 600,1-9,000 บาท จานวน 117
คน คิดเป็ น ร้ อยละ 29.25 รองลงมามีรายได้ 3,001-6,000 บาท จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ
28.75 รายได้ 9,001-12,000 บาท จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 รายได้ ต่ากว่า 3,000 บาท
จานวน 57 คน คิดเป็นร้ อยละ 14.25 รายได้ 12,001-15,000 บาท จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5
ตามลาดับ และรายได้ที่น้อยที่น้อยที่สุดคือรายได้ 15,001 ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
สถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคจานวนมากที่สุดมีสถานภาพโสด จานวน 282 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25
สถานภาพหม้าย/อย่าร้าง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และน้อยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยู่
จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามลาดับ
จากการคานวณจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร พบว่าข้อมูลด้าน
จ่ายเงินเท่าไหร่ในการซื้ออาหารต่อครั้ง พบว่าผู้บริโภคจานวนมากที่สุดในการจ่ายเงินซื้อ 41-60 บาท
/ ต่อครั้ง จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75รองลงมามีการจ่ายเงินซื้ อ 61-80 บาท/ต่อครั้ง
จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 จ่ายเงินซื้อ 101-120 บาท / ต่อครั้ง จานวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.50 มากกว่า 121 บาท / ต่อครั้ง จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 น้อยกว่า 40 บาท /
ต่อครั้ง จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลาดับ และน้อยที่สุดมีการจ่ายเงิน 81-100 บาท / ต่อ
ครั้ง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ช่วงเวลาที่นิยมเลือกซื้ออาหารมากที่สุดพบว่าผู้บริโภคนิยม
เลือกซื้ออาหารเวลา 08.01 - 10.00 น. จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาคือช่วงเวลา
10.01–12.00 น. จานวน 97 คน คิด เป็นร้อยละ 24.25 เวลา12.01 – 14.00 น. จานวน76 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.0 เวลา 14.01 – 16.00 น. จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 เวลา16.01 น. ขึ้น
ไป จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามลาดับ และน้อยที่สุดคือช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น.จานวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 เฉลี่ยใช้บริการร้านอาหารภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า ผู้บริโภคจานวนมากที่สุดที่ใช้บริการนานๆครั้ง จานวน118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.5 รองลงมามีการใช้บริการสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ใช้บริการ
สัปดาห์ละ3-4 ครั้ง จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ใช้บริการเป็นประจา จานวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.0 ใช้บริการสัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และใช้บริการ
น้อยมากที่สุดสัปดาห์ละ 5-6 จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
เหตุผลที่เลือกซื้อมากที่สุด พบว่า ผู้บริโภคจานวนมากมีการเลือกซื้อด้านราคาที่เหมาะสม
จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 รองลงมามีการเลือกซื้อด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 88
คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 สะดวกในการใช้บริการ จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 มีอาหารให้
เลือกหลากหลาย จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 รสชาติอาหาร จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
9.00 และน้อยที่สุดในการเลือกซื้อคือ ผู้ขายให้บริการรวดเร็ว จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00
ตามลาดับ
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ปกติเข้าร้ านอาหารเพื่อรับประทานกับใครบ่อยที่สุ ด พบว่า ผู้ บริโ ภคจานวนมากที่สุ ด
รับประทานกับเพื่อน จานวน 213 คน คิดเป็นร้ อยละ 53.25 รองลงมารับประทานคนเดียว จานวน
124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 คนรัก จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามลาดับ และน้อยที่สุด
คือ ครอบครัว จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญทางด้านผลิตภัณฑ์

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านปัจจัยทางการตลาด
อาหารอีสาน เช่น ส้มตา ลาบหมู
อาหารตามสั่ง
ก๋วยเตี๋ยว
ร้านยา
ร้านอาหารญี่ปุ่น (ซูช)ิ
ร้านสเต็ก
ร้านข้าวแกง
รวม

ระดับความสาคัญ
ค่าเฉลี่ย x
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
4.22
0.825
3.95
0.683
3.86
0.784
3.55
0.877
3.60
1.026
3.49
0.978
3.77
1.007
3.77
.882

ระดับ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านราคา
ระดับความสาคัญ
ลาดับ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ด้านปัจจัยทางการตลาด

ค่าเฉลี่ย x

ราคาอาหารมีราคาคงที่
ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณอาหาร
ราคามีให้เลือกหลายระดับ
ราคาอาหารถูกกว่าร้านข้างนอก
ราคาอาหารอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวม

4.19
4.02
3.87
3.66
3.69
3.88

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.790
0.695
0.827
0.912
1.0427
0.854

ระดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ระดับความสาคัญ
ลาดับ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ด้านปัจจัยทางการตลาด

ค่าเฉลี่ย x

ร้านตั้งอยู่ใต้ตึกคณะวิทยาการ
สถานที่มีความสะอาด
ทาเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งที่มรี ้านอาหาร
ติดกันหลายร้าน
ทาเลไม่พลุกพล่านหรือแออัดเกินไป
มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอต่อความต้องการ
รวม

3.92
3.78
3.79

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
0.939
0.803
0.822

3.73
3.85
3.81

0.894
0.934
0.883

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้าการส่งเสริมการตลาด
ระดับความสาคัญ
ลาดับ
ด้านปัจจัยทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย x
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
4.1
มีกาส่งเสริมการขายและส่วนลด
3.99
0.836
4.2
มีการจัดเลีย้ งภายมในร้านได้
3.77
0.749
4.3
มีป้ายประชาสัมพันธ์รา้ น
3.78
0.851
4.4
ให้บริการจัดส่งนอกสถานที่
3.72
0.898
4.5
ร้านมีเมนูพิเศษอยู่เสมอ
3.76
0.979
รวม
3.80
0.862

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบุคลากร
ระดับความสาคัญ
ลาดับ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ด้านปัจจัยทางการตลาด
การแต่งกายของพนักงาน
พนักงานมีความกระตือรือร้น
มีการอานวยความสะดวก
เจ้าของร้านและพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีการดูแลเอาใจใส่
รวม

ค่าเฉลี่ย x
3.98
3.88
3.72
3.66
3.67
3.78

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.911
0.735
0.828
0.876
1.077
0.885

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านกระบวนการ
ลาดับ

ระดับความสาคัญ
ด้านปัจจัยทางการตลาด

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

มีภาพประกอบเกี่ยวกับเมนูอาหาร
เครื่องมือที่ใช้มีความสะอาด
สามารถรองรับผูม้ าใช้บริการได้รวดเร็ว
มีระบบคิวให้ในการบริการ
การคิดค่าอาหารมีความถูกต้อง
รวม

ค่าเฉลี่ย
x
4.02
3.79
3.83
3.81
3.84
3.85

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
0.943
0.879
0.854
0.907
0.999
0.916

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านกายภาพ
ระดับความสาคัญ
ลาดับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ด้านปัจจัยทางการตลาด
สิ่งอานวยความสะดวกของร้าน
มีการตกแต่งร้าน และจัดบรรยากาศ
มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน
การสั่งอาหารมีลาดับขั้นตอนที่ง่าย
มีการให้บริการสม่าเสมอภาค
รวม

ค่าเฉลี่ย x
3.93
3.73
3.76
3.74
3.86
3.80

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
0.920
0.818
0.880
0.869
0.928
0.883

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบว่านักศึกษาให้ความสาคัญในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่นักศึกษาให้ความสาคัญมากที่สุดคือด้าน ราคา มีค่าเฉลี่ ย 3.88 รองลงมาคือด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลี่ย 3.85 ต่อมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการกายภาพ
และการส่งเสริมการขายมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.80
ด้านบุคคลากรมีค่าเฉลี่ย 3.78 และน้อยที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนในระยะเวลา 4
เดือนตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001-9,000 บาท ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการ
จัดการ มีสถานภาพโสด นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารโดยมีการจ่ายเงิน
ในการซื้ออาหารต่อครั้ง คือ 41-61 บาท ช่วงเวลาที่ท่านนิยมซื้ออาหารมากที่สุด อยู่ในช่วง 08.01-
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10.00 น. จ านวนเฉลี่ ย ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร คื อ ใช้ บ ริ การนานๆ ครั้ ง มี เ หตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อ คื อ มี ร าคา
เหมาะสม และผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารมากที่สุดคือเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา
เนียมรักษา (2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริ โภคของ
นักท่องเที่ยวในตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีความถี่ในการมาบริโภคอาหาร 1-2 ครั้ง และบุคคลที่รวมรับประทานอาหารคือ
เพื่อน มีรายได้ เฉลี่ย ต่อเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ และคณะ (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารมื้อหลัก
ของผู้บริโภคในชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี อาชีพนักเรียนนักศึกษา รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และมีความถี่ใน
การซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยบุคคลที่มีส่วนร่วมในการซื้ออาหารคือเพื่อน และเหตุผลของการซื้อ คือ ราคา
ของอาหาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่พบว่า ผู้บริโภคให้น้าหนักปัจจัย
การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ในด้านราคาเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่การจัด
จาหน่าย ด้านบุคลากร และปัจจัยการตัดสินใจระดับปานกลาง ในด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับ
สุดท้าย และประเภทของอาหารที่ซื้อมากที่สุด คือ อาหารจานเดียว/ตามสั่ง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ปวีณา พึ่งกุศล (2555) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธุ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ของผู้บริโภคในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี
อาหารที่นิยมรับประทานคือตามสั่ง และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 50-100บาทต่อมื้อ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
โอปอล์ สุววรรณเมฆ (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริโภคอาหารจากร้านอาหารริม
บาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสูงอายุ ส่วนทัศนคติของ
ผู้บริโภคด้านอาหาร พบว่ารสชาติอาหาร ความสะดวกในการไปรับประทานและโปรโมชั่น ลด แลก แถม
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการด้านมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน
ราคา ลาดับต่อมา ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้ า นกายภาพ และค่า เฉลี่ ย น้ อยที่ สุ ด คือด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ส าหรับ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในด้านอาหารอีสานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สาหรับด้านราคา คือราคาอาหารคงที่ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย โดยร้านตั้งอยู่ใต้ตึกคณะวิทยาการจัดการ ด้านการส่งเสริมการขาย โดยมีก ารส่งเสริมการขายและ
ส่ ว นลดในโอกาสพิ เศษมี ด้ า นบุ คคลากร โดยการแต่ ง กายของพนั กงานมี ความสะอาดเรีย บร้ อย ด้ า น
กระบวนการ โดยภาพประกอบเกี่ยวกับเมนูอาหาร และด้านกายภาพ โดยสิ่งอานวยความสะดวกของร้าน
พร้อมใช้งาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีวัฒนา บุตรอุดม (2557) งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวและร้านอาหารเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านอาหารเดี่ยว คือ ด้ านผลิตภัณฑ์และราคา รองลงมาคือ ด้ านการ
นาเสนอทางกายภาพ และ ด้ านกระบวนการ ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโน
ปราโมทย์ (2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาร์แกรม) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 23-30 ปี และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญชัย เอกมลไพศาล และณัฐสการณ์ ดีกาสโตร(2561) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติการบริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทย กรณีศึกษา
ร้านอาหารริมทางย่านเกาะโดยรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
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ทัศนคติการบริโภคอาหารริมทางคือ 4 ด้านคือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 2) ด้านความปลอดภัย 3) ด้าน
คุณค่าความรู้สึก และ4) ด้านความสะอาด

ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัย ควรนาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการคัดสรรร้านอาหารที่จะเข้ามา
จาหน่ายภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง
2. เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาในการศึกษาน้อยจึงทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างยังไม่ครอบคลุม เพราะฉะนั้นในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มระยะเวลาในการทาวิจัยมากขึ้น
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม เพื่อผลการวิจัยที่เที่ยงตรงและแม่นยามากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัย
ได้รับความช่วยเหลือ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี ที่ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านที่กรุณาช่วยตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือพร้อมทั้งตรวจทานและแก้ไขความถูกต้องของเครื่องมือวิจัยท่านแรกอาจารย์ ดร.ศักชาย
นาคนก อาจารย์ ปริยากร สว่างศรี และอาจารย์ ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ อีกท่านที่ช่วยดูแลถึงเรื่องของ
ข้อมูลทางสถิติคือท่าน อาจารย์พวงเพรช สุขประเสริฐ ที่ช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทางสถิติจน
สาเร็จ และต้องขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและผู้วิจัยต้องขอบพระคุณในความกรุณาและ
ความปราถนาดีของทุกท่าน จึงกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการวิจัยครั้งนี้สามารถทาให้ผู้วิจัยท่านอื่นนาไปต่อ
ยอดและพัฒนาด้านการให้บ ริการลู กค้า เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโ ภคท่านอื่น ๆ หรือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการอย่างตรง
ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
เอกสารอ้างอิง
กวีวัฒน์ บุ ต รอุดม. (2557) การศึกษาเปรียบเที ยบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวและ
ร้านอาหารเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.
เจริญชัย เอกมลไพศาล และณั ฐสการณ์ ดีกาสโตร. (2561) การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติ
การบริ โภคอาหารริมทางของผู้ บริโภคชาวไทย กรณีศึกษาร้านอาหารริมทางย่านเกาะ
โดยรอบวงเวี ย นอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ กรุ ง เทพมหานคร วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ชวาลิน เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบางพลู , และกนิษฐา ศรีเอนก. (2557). งานวิจัยพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหารมื้อหลักของผู้บริโภคในชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

430

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ , ชวาลิน เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบางพลูและ กนิษฐา ศรีอเนก.
(2557). ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมื้อ หลักของผู้บริโภคในชุมชนวังหลังเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ปวีณา พึ่งกุศล. (2555) ปัจจัยที่มีความสัมพันธุ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภค
ในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ:ปทุมธานี.
วิภาดา เนียมรักษา (2558) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
ตลาดน้ าอั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ส านั ก งานวิ จั ย แห่ ง ชาติ เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
https://www.nrct.go.th/splash วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2562.
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อิน
สตาร์แกรม) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:ปทุมธานี.
ส านั ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการ. (2561) สานั ก ส่ ง เสริ ม และงานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
โอปอล์ สุววรรณเมฆ. (2557). การวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริโภคอาหารจากร้านอาหารริมบาทวิถีใน
เขตกรุงเทพมหานคร สานักงานวิจัยแห่งชาติ เข้าถึงได้จาก https://www.nrct.go.th/splash
วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2562.
Likert Scale มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) เข้าถึงได้จากhttps://greedisgoods.com วันที่
สืบค้น 10 กันยายน 2562.
กวีวัฒน์ บุ ตรอุดม. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผ ลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวและ
ร้านอาหารเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.
เจริญชัย เอกมลไพศาล และณัฐสการณ์ ดีกาสโตร. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติ
การบริ โภคอาหารริมทางของผู้ บริโภคชาวไทย กรณีศึกษาร้านอาหารริมทางย่านเกาะ
โดยรอบวงเวี ย นอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ กรุ ง เทพมหานคร. วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ชวาลิน เนียมสอน ลักษณสุภา บัวบางพลู และกนิษฐา ศรีเอนก. (2557). งานวิจัยพฤติกรรมการเลือก
ซื้ออาหารมื้อหลักของผู้บริโภคในชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.
ปรมัตถ์ ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ชวาลิน เนียมสอน ลักษณสุภา บัวบางพลูและ กนิ ษฐา ศรีอเนก.
(2557). ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมื้อหลักของผู้บริโภคในชุมชนวังหลังเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ปวีณา พึ่งกุศล. (2555. ปัจจัยที่มีความสัมพันธุ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภค
ในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ:ปทุมธานี.
วิภาดา เนียมรักษา (2558) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
ตลาดน้้ า อั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม. ส านั ก งานวิ จั ย แห่ ง ชาติ เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
https://www.nrct.go.th/splash วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2562.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

431

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2558) ปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจเลื อกซื้อสิ นค้าผ่านสั งคมออนไลน์
(อินสตาร์แกรม) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:ปทุมธานี.
ส านั ก ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ และบริ ก ารวิช าการ. (2561). ส านัก ส่ งเสริม และงานทะเบี ย นนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
โอปอล์ สุววรรณเมฆ. (2557). การวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริโภคอาหารจากร้านอาหารริมบาทวิถีใน
เขตกรุงเทพมหานคร สานักงานวิจัยแห่งชาติ เข้าถึงได้จาก https://www.nrct.go.th/splash
วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2562.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรณีศึกษา สถานีหัวลาโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
SERVICE QUALITY THAT AFFECTS THE SATISFACTION OF THE USERS OF THE
STATE RAILWAY OF THAILAND CASE STUDY HUA LAMPHONG STATION BANGKOK
สุภาวรรณ คนหาญ1 นราพร เรือศรีจันทร์2 และพวงเพชร สุขประเสริฐ3
Supawan Khonhan 1, Naraporn Rueasrijan 2, and Poungphet Sukprasert 3
1,2,3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา สถานีหัวลาโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารการรถไฟของสถานี หั ว ล าโพง ในเข ต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างที่
สถานีรถไฟหัวลาโพง เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้คือ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%)
(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่เป็นเพศหญิงระหว
าง 26-35 ป ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพ พนั กงานเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 9,001 – 11,000 บาท สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน (2) คุณภาพการบริการของสถานีหัว
ลาโพงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 3.29) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหา
น้ อ ย พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ สิ่ ง ที่ สั ม ผั ส ได้ / สิ่ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย ( 𝑥̅ = 4.21)
รองลงมาคือ ความเชื่อใจและไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 3.37) การตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.34)
การสร้างความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.14) การเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 2.38)และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 2.40) ตามลาดับ (3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 2.81) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 3.65) รองลงมาคือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
( 𝑥̅ = 3.12) ด้านผลิ ต ภัณฑ์มีค่ าเฉลี่ ย (𝑥̅ = 2.98) ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ = 2.87) ด้า น
ช่องทางการจั ดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 2.87) ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 2.40) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 1.80) ตามลาดับ
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ-ของผู้ใช้บริการ สถานีรถไฟหัวลาโพง
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ABSTRACT
The purpose of this research was 1. to study the quality of service that affects
the satisfaction of the users of Hua Lamphong Station,Bangkok, the State Railway of
Thailand. Sample group used in this research study was 400 people train users at Hua
Lamphong Station in Bangkok. This research was using convenient sampling method
by selecting groups example at Hua Lamphong Railway Station,Bangkok. The statistics
used to analyze the data were mean (𝑥̅ ), standard deviation (S.D.) and percentage (%).
The research found that (1) The results of the demographic data analysis showed that
most of the respondents were female, aged between 26-35 year; the education was
below bachelor's degree; the occupation was private employees; the average income
was about 9,001-11,000 baht per month and the marital status was married. (2) The
overall service quality of Hua Lamphong Station was at a moderate level with the
average (𝑥̅ = 3.29). Considering the list in descending order found that the aspect with
the highest mean was the touchable / concrete with mean values (𝑥̅ = 4.21); followed
by the trust mean value was (x= 3.37); the average response was (𝑥̅ = 3.34); confidence
building mean was (𝑥̅ = 3.14); attention average was (𝑥̅ = 2.38 ), and the least average
mean was the personnel (𝑥̅ = 2.40) respectively. (3) The overall satisfaction of train
users were at a high level, having an average (𝑥̅ = 2.81). Considering in descending order
found that the highest mean was physical with an average ( 𝑥̅ = 3.65); followed by the
price had an average (𝑥̅ = 3.12); the product had an average (𝑥̅ = 2.98); the process
had an average (𝑥̅ = 2.87); the distribution channel had an average (𝑥̅ = 2.87); the
personnel had an average ( 𝑥̅ = 2.40), and the least significance was marketing
promotion which had an average (𝑥̅ = 1.80) respectively.
Keywords: The Quality of Service, The Satisfaction of Users, Hua Lamphong Station.
บทนา
การคมนาคมขนสงทางบกไม่ ว่ าจะเป็ นการเดินทางด้ว ยรถยนต์ รถไฟ หรือ ทางน้า มี
บทบาทสาคัญอยางยิ่งสาหรับประชาชนที่จะใช้ในการเดินทาง ไปยังสถานที่ทางาน สถานศึกษา หรือ
ติดตอ ธุรกิจ รวมถึงการเดินทางทองเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู ในตางจังหวัดอาจกล่าวได้
ว่าการคมนาคมขนสงทางบกมีบทบาทสาคัญมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไมสูงจนเกินไป จึงทาใหเปนที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งนักทอง
เที่ยวดวย (สิริกุล พรหมชาติ,2552) ดังนั้นการเดินทางโดยทางรถไฟจึง เป็นรูปแบบหนึ่งที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ เนื่องจากมีราคาที่เหมาะสมสถานีหัวลาโพงมีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก
เพราะเป็นสถานีต้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่อื่น ๆ และเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
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ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ โดยในแต่ละวันจะมีขบวนรถ
เข้า - ออกประมาณ 200 ขบวน มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ10,000 คนต่อวัน และในช่วงวันหยุด
นั กขั ตฤกษ์ส าคัญต่ าง ๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา จะมีผู้ โ ดยสารมาใช้บริ การประมาณ
100,000 คน/วัน โดยส่ว นมากจะเป็นการมาใช้บริการเพื่ อการท่องเที่ยว ถ้าเป็นการเดินทางใน
ระยะใกล้จะเป็นการเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนา ทาให้สถานีหัวลาโพงมีความแออัดมาก ด้วยสภาพการ
แข่งขันด้านคมนาคมขนส่งและโดยสารที่รุนแรงในปัจจุบัน ทาให้การรถไฟมีคู่แข่งขันทางธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้น หากไม่มีการปรับ ปรุงพัฒ นา การรถไฟอาจจะประสบปัญหามีผู้ โดยสารมาใช้บริการน้อย
เกินไป (สมคิด พันธ์โชติ, 2555)
นอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดคือ ความล่าช้าและการตรงต่อเวลาในการ
เดิ น รถ ความสะดวกสบายภายในห้ อ งโดยสาร ความสกปรกของห้ อ งน้ า-และยั ง มี ก ลิ่ น เหม็ น
(สกล บุญสิ น , 2559) ความไม่สะอาดภายในบริเวณห้องโดยสาร เนื่องจากผู้ใช้บริการจานวนมาก
รวมถึงความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิต และการอานวยความสะดวกในเรื่องการให้บริการของ
พนักงาน ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อคุณภาพการให้บริการมากขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และทาให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ตามความ
คาดหวังใน รูปแบบการให้บริการที่ดี อันจะนาไปสู่ความพึงพอใจและความประทับใจในการบริการ
ต่อไป
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจทาให้มีผลต่อการตัดสินใจและความพึง
พอใจในการใช้บริการด้านคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยด้ า นคุ ณ ภาพกรณี ศึ ก ษา สถานี หั ว ล าโพง เนื่ อ งจากสถานี หั ว ล าโพงมี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ค่อนข้างมากเพราะเป็นสถานีต้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการใช้บริการให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และให้มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพการให้ บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย กรณีศึกษา:สถานีหัวลาโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใชบริการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา:สถานีรถไฟหัวลาโพง จังหวัดกรุงเทพมหานครสามารถกาหนดแนวคิด
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. สถานภาพ

คุณภาพการให้บริการของ
สถานีรถไฟหัวลาโพง
1.สิ่งที่ได้สัมผัส/สิ่งที่เป็น
รูปธรรม
2.ความเชื่อใจและไว้วางใจได้
3.การตอบสนอง
4.การสร้างความเชื่อมั่น
5.การเอาใจใส่
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
,2552)

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย สถานี
หัวลาโพง
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
4.ด้านการส่งเสริม
5.ด้านบุคคล
6.ด้านกายภาพและการ
นาเสนอ
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพ
ตาราง 4.1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ
เพศ
จานวน(คน) ร้อยละ
ชาย
151
37.8
หญิง
249
62.3
รวม
400
100.0
จากตาราง 4.1 พบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเป็น เพศหญิง จานวน 249 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.3 และเพศชาย จานวน 151 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.8 ตามลาดับ
ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี
26-35 ปี
36-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

จานวน(คน)
71
173
98
47
11
400

ร้อยละ
17.8
43.3
24.5
11.8
2.8
100.0

จากตาราง 4.2 พบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริการมีอายุ 26-35 ปี จานวน 173
คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา มีอายุ 36-40 ปี จานวน 98 คน คิดเป็น-ร้อยละ 24.5 และน้อย
ที่สุด มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
ตาราง 4.3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน(คน)
241
154
5
400

ร้อยละ
60.3
39.5
1.3
100.0

จากตาราง 4.3 พบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 241
คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมามีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 และ
น้อยที่สุดคือมีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ
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อาชีพ
นักศึกษา
เจ้ากิจการ/อาชีพอิสระ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ(โปรดระบุ....)
- เกษตรกร
รวม

จานวน(คน)
51
105
201
38
5

ร้อยละ
12.8
26.3
50.3
9.5
1.3

400

100.0

จากตาราง 4.4 พบว่ าผู้ ใช้ บริ การรถไฟส่ ว นใหญ่ มีอ าชี พ เป็ นพนัก งานเอกชน/ลู ก จ้า ง
จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมามีอาชีพเป็น เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ จานวน 105
คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และน้อยที่สุดมีอาชีพอื่นๆเช่น เกษตรกร จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
1.3 ตามลาดับ
ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน(คน)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
66
10,001-20,000 บาท
256
20,001-30,000 บาท
78
30,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รวม
400

ร้อยละ
16.5
64.0
19.5
100.0

จากตาราง 4.5 พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถไฟส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นเท่ า กั บ
10001-20000 บาท จ านวน 256 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.0 รองลงมา 20001-30000 บาท
จ านวน 78 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.5 และน้ อ ยที่ สุ ด มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นน้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
10,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามลาดับ
ตาราง 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน(คน)
โสด
188
สมรส/อยู่ด้วยกัน
192
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
20
รวม
400

ร้อยละ
47.0
48.0
5.0
100.0

438

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

จากตาราง 4.6 พบว่าผู้ ใช้บริการรถไฟส่ วนใหญ่ มีส ถานภาพสมรส/อยู่ด้ว ยกันจานวน
192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา โสด จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 และน้อยที่สุดคือ
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาดับ
ตาราง 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านคุณภาพการบริการของสถานีหัวลาโพง
โดยรวม
คุณภาพการบริการของสถานีหัวลาโพง
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตราฐาน
̅
𝒙
S.D.
สิ่งที่สัมผัสได้/สิ่งที่เป็นรูปธรรม
4.21
0.44
มาก
ความเชื่อใจและไว้วางใจ
3.37
0.39
ปานกลาง
การตอบสนอง
3.34
0.60
ปานกลาง
การสร้างความเชื่อมั่น
3.14
0.39
ปานกลาง
การเอาใจใส่
2.38
0.28
น้อย
รวม
3.29
0.42
ปานกลาง
จากตาราง 4.12 พบว่า คุณภาพการบริการของสถานีหัวลาโพงโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 3.29, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สิ่งที่สัมผัสได้/สิ่งที่เป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.21, S.D. = 0.44) รองลงมา
คื อ ความเชื่ อ ใจและไว้ ว างใจ มี ค่ า เฉลี่ ย ( 𝑥̅ = 3.37, S.D. = 0.39) การตอบสนอง มี ค่ า เฉลี่ ย
(3.34, S.D.= 0.60) การสร้างความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ย (3.14, S.D.= 0.39) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การเอาใจใส่มีค่าเฉลี่ย (2.38, S.D.= 0.28) ตามลาดับ
ตาราง 4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตราฐาน
̅
𝒙
S.D.
สภาพของรถไฟอยู่ในสภาพที่ดี
4.14
0.65
มาก
พนักงานมีการสอบถามความต้องการของลูกค้า 3.85
0.57
มาก
ความสะอาดภายในตู้โดยสาร
4.34
0.72
มากที่สุด
ความเพียงพอของห้องน้าที่ใช้ในรถไฟ
4.15
0.68
มาก
ที่พักนั่งคอยในสถานีรถไฟ
4.11
0.66
มาก
มีขบวนรถให้บริการอย่างเพียงพอ
4.17
0.63
มาก
รวม
2.9854
0.34
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 2.985, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความสะอาดภายในตู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.34, S.D. = 0.72) รองลงมามีขบวนรถ
ให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.17, S.D. = 0.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานมีการ
สอบถามความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 3.85, S.D. = 0.57) ตามลาดับ
ตาราง 4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านราคา
ด้านราคา
ระดับความพึงพอใจด้านราคา
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตราฐาน S.D.
̅
𝒙
ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการบริการเมื่อเทียบกับราคา 4.44
0.52
มากที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานีรถไฟ
4.53
0.51
มากที่สุด
ความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสารเมื่อเทียบกับ
4.40
0.57
มากที่สุด
ระยะทาง
อาหารบนรถไฟมีราคาเหมาะสมและยุติธรรม
4.19
0.57
มาก
มีราคาที่อยู่ในที่สามารถรับได้
4.29
0.51
มากที่สุด
รวม
3.1225
0.23
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ ด้านราคาโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 3.1225, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานีรถไฟ มีค่าเฉลี่ย
(
x̅ = 4.53, S.D. = 0.51) รองลงมา ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการบริการเมื่อเทียบกับราคา มีค่าเฉลี่ย (
x̅ = 4.44, S.D. = 0.52) และข้ อ ที่มี ค่า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ อาหารบนรถไฟมีร าคาเหมาะสมและ
ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.19, S.D. = 0.57) ตามลาดับ
ตาราง 4.15 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตราฐาน S.D.
̅
𝒙
ช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โยสารมีหลากหลายช่องทาง 4.12
0.61
มาก
มีความสะดวกสบายในการซื้อตั๋วโดยสาร
4.24
0.63
มากที่สุด
มีความสะดวกในการคืนตั๋วเดินทาง
4.07
0.60
มาก
มีความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
3.99
0.55
มาก
มีการจอง/จาหน่ายตั๋วแบบออนไลน์
3.69
0.65
มาก
รวม
2.8732
0.30
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 2.8732, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสะดวกสบายในการซื้อตั๋วโดยสาร
มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.24, S.D. = 0.63) รองลงมา ช่องทางการจาหน่ายตั๋วโยสารมีหลากหลายช่องทาง
มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.12, S.D. = 0.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจอง/จาหน่ายตั๋วแบบ
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 3.69, S.D. = 0.65) ตามลาดับ
ตาราง 4.16 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการส่งเสริม
การตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ระดับความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙
มาตราฐาน S.D.
มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
3.97
0.68
มาก
มีการประสัมพันธ์เกี่ยวกับขบวนรถ
4.39
0.64
มากที่สุด
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขบวนรถ
4.28
0.65
มากที่สุด
รวม
1.8057
0.21
น้อยที่สุด
จากตารางที่ 4.16 พบว่ า ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บ ริการรถไฟ ด้ านการส่ ง เสริ ม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับน้อยมี่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 1.8057, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการประสัมพันธ์เกี่ยวกับขบวนรถมีค่าเฉลี่ย
( x̅ = 4.39, S.D. = 0.64) รองลงมา รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขบวนรถ มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.28, S.D. =
0.65) ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ด คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 3.97, S.D. = 0.68)
ตามลาดับ
ตาราง 4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
ระดับความพึงพอใจด้านบุคลากร
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตราฐาน S.D.
̅
𝒙
การอานวยความสะดวกของพนักงาน เช่น การให้
3.97
0.51
มาก
คาแนะนาต่างๆ
พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย
4.31
0.59
มากที่สุด
พนักงานแต่งกายเรียบร้อย
4.29
0.61
มากที่สุด
ได้รับการปฏิบัติจากพนักงานอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 4.25
0.55
มากที่สุด
รวม
2.4036
0.22
น้อย
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 2.4036, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.31, S.D. = 0.59) รองลงมา พนักงานแต่ง
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กายเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.29, S.D. = 0.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การอานวยความสะดวก
ของพนักงาน เช่น การให้คาแนะนาต่างๆ มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 3.97, S.D. = 0.51) ตามลาดับ
ตาราง 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกายภาพ
ด้านกายภาพ

ความสะดวก สบายในการรอรถไฟก่อนออกเดินทาง
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสถานี
ความสะอาดของสถานี
ความชัดเจนของป้ายแสดงทิศทาง เข้า-ออกสถานี
มีป้ายบอกทางไปห้องน้าชัดเจน
ความสะดวก สบายของเก้าอี้นั่งในขบวนรถไฟ
รวม

ระดับความพึงพอใจด้านกายภาพ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตราฐาน S.D.
̅
𝒙
4.26
0.61
มากที่สุด
4.46
0.68
มากที่สุด
4.24
0.73
มากที่สุด
4.22
0.69
มาก
4.24
0.71
มากที่สุด
4.19
0.70
มาก
3.6586
0.44
มาก

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถไฟ ด้านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 3.6586, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับ
สถานีมีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.46, S.D. = 0.68) รองลงมาความสะดวก สบายในการรอรถไฟก่อนออก
เดินทาง มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.26, S.D. = 0.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสะดวก สบาย
ของเก้าอี้นั่งในขบวนรถไฟ มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.19, S.D. = 0.70) ตามลาดับ
ตาราง 4.19 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ
ด้านกระบวนการ
ระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตราฐาน S.D.
̅𝒙
ระยะเวลาในการเดินทางรถไฟ
4.11
0.74
มาก
ระยะเวลาที่ใช้ในการรอขึ้นรถไฟ
4.22
0.83
มาก
ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ 4.06
0.80
มาก
การดูแลผู้โดยสารในกรณีขบวนล่าช้า
3.68
0.81
มาก
ขั้นตอน/วิธีการซื้อตั๋วรถไฟ
4.04
0.71
มาก
รวม
2.8729
0.44
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ ด้านกระบวนการการ
ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 2.8729, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ
เรี ยงจากมากไปหาน้ อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ระยะเวลาที่ใช้ในการรอขึ้นรถไฟ มีค่าเฉลี่ ย
( x̅ = 4.22, S.D. = 0.83) ร อ ง ล ง ม า ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ร ถ ไ ฟ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย
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( x̅ = 4.11, S.D. = 0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ด คือ การดูแลผู้โดยสารในกรณีขบวนล่าช้า
มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 3.68, S.D. = 0.81) ตามลาดับ
ผลรวมทุกด้าน 7P
ตาราง 4.20 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟ
แห่งประเทศไทยกรณีศึกษา สถานีหัวลาโพง โดยรวม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟ สถานี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
หัวลาโพง (ส่วนประสมทางการตลาด 7P )
มาตราฐาน S.D.
̅
𝒙
ด้านผลิตภัณฑ์
2.98
0.34
ปานกลาง
ด้านราคา
3.12
0.23
ปานกลาง
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2.87
0.30
ปานกลาง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟ สถานี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
หัวลาโพง (ส่วนประสมทางการตลาด 7P )
มาตราฐาน S.D.
̅
𝒙
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1.80
0.21
น้อยที่สุด
ด้านบุคลากร
2.40
0.22
น้อย
ด้านกายภาพ
3.65
0.44
มาก
ด้านกระบวนการ
2.87
0.44
ปานกลาง
รวม
2.81
0.31
ปานกลาง
จากตาราง 4.19 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 2.81, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 3.65, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ด้านราคา
มี
ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 3.12, S.D. = 0.23) ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย (2.98, S.D.= 0.34) ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย (2.87, S.D.= 0.44) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ย (2.87, S.D.= 0.30)
ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ย (2.40, S.D.= 0.22) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 1.80, S.D. = 0.21) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟของสถานีหัวลาโพง
จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ คื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถไฟส่ ว นใหญ่
ผู้ใช้บริการเป็น เพศหญิง จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 อายุ 26-35 ปี จานวน 173 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.3 ระดั บ การศึ ก ษาต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 241 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.3
อาชีพ พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รายได้ต่อเดือน 10001-20000
บาท จานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันจานวน 192 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.0 สอดคล้องกับ (ชัชฎาภรณ์ ธงชาย,2551)
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การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการของผู้มาใช้บริการรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรณีศึกษา: สถานีหัวลาโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางผลการวิจัยพบว่า
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือสิ่งที่สัมผัสได้/สิ่งที่เป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.21, S.D. = 0.44) รองลงมา
คือด้านความเชื่อใจและไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 3.37, S.D. = 0.39) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือการเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ย (2.38, S.D.= 0.28)
ความพึ ง พอใจส่ ว นประสมทางการตลาดของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
กรณีศึกษา สถานีหัวลาโพง ของโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลางพบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คื อ ด้ า นกายภาพ มี ค่ า เฉลี่ ย ( x̅ = 3.6586, S.D. = 0.44) รองลงมาคื อ ด้ า นราคา มี ค่ า เฉลี่ ย
( x̅ = 3.1225, S.D. = 0.23) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย
( x̅ = 1.8057, S.D. = 0.21)
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: สถานีหัวลาโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ความสะอาดภายในตู้โดยสารมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมามีขบวนรถให้บริการ
อย่างเพียงพอ ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้หรือพัฒนามากขึ้น ส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขคือ ความเพียงพอของห้องน้า เนื่องจากช่วงเทศกาลมีผู้ใช้บริการจานวนมากและสภาพ
ของรถไฟอยู่ในสภาพที่ดี ที่พักนั่งคอยในสถานีรถไฟควรเพิ่มจานวนให้ เพียงพอต่อความต้องการและ
พนักงานมีการสอบถามความต้องการของลูกค้า ให้ใช้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการการ
รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต
1.2 ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ ด้าน
ราคาโดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง แต่ในด้านราคา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานีรถไฟมี
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลง มาความคุ้มค่าที่ได้รับจากการบริการเมื่ อเทียบกับราคา
ซึง่ ผู้ประกอบการควรที่จะรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้ ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงคือ อาหารบนรถไฟมีราคา
เหมาะสมและยุติธรรม เนื่องจากอาหารบางอย่างที่นาขึ้นมาจาหน่ายบนรถไฟแพงเกินความเป็นจริง
ดังนั้น ควรติดป้ายราคาให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดีขึ้น
1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่า ย ระดับ ความพึง พอใจของผู้ ใช้ บริก ารรถไฟ ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในด้านสถานที่ มีความสะดวกสบายในการ
ซื้อตั๋ ว โดยสาร ผู้ ใ ช้บ ริ ก ารมีค วามพึง พอใจมากที่ สุ ด รองลงมา ช่อ งทางการจ าหน่า ยตั๋ ว โดยสาร
มีหลากหลายช่องทาง ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้หรือพัฒนาเพิ่มขึ้นไป
เรื่ อ ย ๆ ส่ ว นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง คื อ มี ก ารจอง/จ าหน่ า ยตั๋ ว แบบออนไลน์ แ ละมี ความสะดวกในการ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยการจัดทาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีความเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
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1.4 ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถไฟ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด แต่ในด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด มีการประสัมพันธ์เกี่ยวกับขบวนรถมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับขบวนรถ ส่วนที่ควรปรับปรุงคือมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ควรมีการโฆษณาเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ใช้บริการให้มีจานวนมากขึ้น
1.5 ด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ ด้าน
บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่ในด้านบุคลากร พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย ผู้ใช้บริการ มี
ความพึงพอใจมากที่สุดรองลงมาคือ พนักงานแต่งกายเรียบร้อย ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ การอานวย
ความสะดวกของพนักงาน เช่น การให้คาแนะนาต่างๆดังนั้นผู้ประกอบควรที่จะนาพนักงานไปอบรม
ฝึกทักษะการให้บริการทีดีเพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพ ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น
1.6 ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ จากการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บ ริการรถไฟ ด้านบุ คลากรโดยรวมอยู่ในระดับ มาก แต่ในด้านลั กษณะทางกายภาพพนักงาน
มีความสุภาพอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาพนักงานแต่งกายเรียบร้อย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ความสะดวก สบายของเก้ าอี้ ใ นขบวนรถไฟ สิ่ ง ที่ ผู้ ป ระกอบการควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคื อ
การเช็คสภาพเก้าอี้ หากเกิดการชารุดให้รีบแก้ไขโดยทันที และเพิ่มเก้าอี้ให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
เพื่อให้เกิดความสะดวดสบายสูงสุด
1.7 ด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ
ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ ใ นระดั บปานกลาง แต่ในระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริ การรถไฟ
ระยะเวลาที่ใช้ในการรอขึ้นรถไฟ รองลงมาความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานหน้าเคาน์เตอร์
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การดูแลผู้โดยสารในกรณีขบวนล่าช้า สิ่งที่ผู้ประกอบการควรปรับปรุง
และพัฒนาคือ การประชาสัมพัน ธ์ ความเคลื่อนไหวของขบวน หากเกิดการล่าช้า โดยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน และนายสถานีจะต้องกวดขันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ และรีบทาการ
แก้ไขโดยทันที
การนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานถึงคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการ
รถไฟแห่งประเทศไทยกรณีศึกษา สถานีหัวลาโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ น าผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา การให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยด้ า นคุ ณ ภาพ กรณี ศึ ก ษา: สถานี หั ว ล าโพง จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการ
รถไฟแห่งประเทศไทยกรณีศึกษา:สถานีหัวลาโพงจังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมื ออย่างดี
จากผู้ใช้บริการการรถไฟสถานีหัวลาโพง ในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้
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และขอขอบคุณในความกรุณาของ อาจารย์ พวงเพชร สุขประเสริฐ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลา
ในการให้คาปรึกษาช่วยเหลือและแก้ไขในการทาวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของการทา
วิจัย อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
ของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอบคุณผู้ ที่ได้ให้ความร่ วมมือในการทาแบบสอบถามคุณภาพการให้ บริการที่ส่งผลต่อ
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยกรณี ศึ ก ษา สถานี หั ว ล าโพง จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ที่ช่วยเสียสละเวลามาทากิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้
สุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านได้ให้คาปรึกษาแนะนาและความช่วยเหลือต่างๆ อัน
เป็นโยชน์แก่การทาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้วิจัยชิ้นนี้สาเร็จได้ด้วยดี
คุณประโยชน์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับ อาจารย์ เพื่อนๆ น้องๆและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือที่ทาให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สาเร็จลงได้ หากมีความผิดพลาดประการใดผู้วิจัย
ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
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ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
THE SATISFACTION OF USING THE COFFEE SHOP OF STUDENT OF VALAYA
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จักรพงษ์ วรรณบวร1 ธารีฉตั ร ศิริอรรถ2 และศิริวรรณ คาดี3
Jakkapong Wannaborvorn1, Tareechat Siriaut2, and Siriwan Khumdee3
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สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริ การร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย ราช
ภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จ.ปทุ ม ธานี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาปั จ จั ย
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาใช้บริการร้านกาแฟของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จานวน 400 คน
จากนั้น ได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้ว ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้ว ย
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียวใช้ส ถิติ (One-wayANOVA) การทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ โดยวิธี Least Significant
Difference (LSD) ด้านประชากรศาสตร์ของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ใช้บริการส่วนใหญ่คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.8 อายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.8 คณะวิทยา
การจัดการ คิดเป็นร้อยละ 25.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 82.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00115,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.8 พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้านกาแฟของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
เลือกประเภทเครื่องดื่มที่ ท่านนิยมบริโภค ส่วนใหญ่คือ เครื่องดื่มชา คิดเป็นร้อยละ 32.5 ความถี่ใน
การเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45.3 ช่วงวันที่เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่คือ
วัน จั น ทร์ - วัน ศุกร์ คิดเป็ น ร้ อยละ 73.3 ช่ว งเวลาที่ใช้บ ริการ ส่ ว นใหญ่คือ เวลา 12.01-18.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 43.5 เหตุผลในการเลือกใช้บริการ ส่ วนใหญ่ คือ ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม คิดเป็น
ร้อยละ 40.5 ร้านค้าที่เลือกใช้บริการ ส่วนใหญ่คือ ร้าน Se coffee lab/ตึกวิทย์ คิดเป็นร้อยละ 28.3
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการส่วนใหญ่คือ 51-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.3 บุคคลผู้ร่วมบริการ ส่วน
ใหญ่คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 47.3
คาสาคัญ : ความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้านกาแฟ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
447
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ABSTRACT
This research on satisfaction of coffee shop use among students in Valaya
Alongkorn Rajabhat University Pathumthani province. The objectives are 1) to study
demographic factors that affect the coffee shop user satisfaction of Valaya Alongkorn
Rajabhat University and 2) to study the coffee shop using behavior that affects the
service satisfaction of students at Valaya Alongkorn Rajabhat University Pathumthani
province, which collected data through questionnaires. The sample consisted of 400
students who used coffee shop at Valaya Alongkorn Rajabhat University Pathumthani
province. The data were then analyzed by using statistical software packages consisting
of frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, one- way ANOVA, t- test;
according to a different pair by Least Significant Difference ( LSD) . The results of
demographic aspects of coffee shop service satisfaction of students at Valaya
Alongkorn Rajabhat University showed that most of the students used the services
were male 5 1 . 8 percent, aged between 2 1 - 2 5 years 6 2 . 8 percent. Faculty of
Management Science was 25.0 percent; single status was 82.5 percent; the average
monthly income (10,001-15,000 baht) was 52.8 percent. Coffee shop use behavior
that affecting the satisfaction of coffee shop use of students in Valaya Alongkorn
Rajabhat University. The results of the research showed that the students chose the
most popularly type of beverage which was tea, for 3 2 . 5 percent. The frequency of
using the service was mostly 1-2 times / week, for 45.3 percent. The most used day
was Monday to Friday, for 7 3 . 3 percent, the time of using the service mostly from
12.01-18.00 for 43.5 percent. The reason for choosing the service was impressed with
the taste of the drink for 40.5 percent. The store which students mostly chose was Se
coffee lab / Science building for 28.3 percent. The services expense was about 51-100
baht, for 56.3 percent, and the people who join the service for 47.3 percent
Keywords: Satisfaction in Using the Service, Coffee Shop
บทนา
อดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการประมูลแข่งขันพื้นที่
เพื่ อ ท าธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ของตนเองแต่ ใ นขณะนี้ มี ร้ า นกาแฟในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีทั้งหมด 6 ร้าน ได้แก่ ร้าน Room, ร้าน Se coffee lab, ร้าน too café,
ร้าน Gubto huse, ร้าน อินทนิล, และร้าน cafe Amazon ซึง่ ร้าน Cafe Amazon เป็นร้านค้าล่าสุด
ที่เปิดให้บริการในมหาวิทยาลัยโดยอีก 5 ร้านเปิดให้บริการมาแล้วไม่ต่ากว่า 4 ปี. ปัจจุบันร้านกาแฟที่
ไม่มีแบรนด์มีเมนูหลากหลายมากกว่าร้านที่มีแบรนด์ เช่น อาหารเช้า เฟรนฟรายชีส วาฟเฟินไอศครีม
ขนมปัง และน้าชาหลากหลายต่าง ๆ ทาให้มีลูกค้าประจาเข้ามาใช้บริการบ่อยครั้ง สินค้าภายในร้านมี
ราคาถูกกว่าร้านที่มีแบรนด์ แต่ร้านไม่มีโปรโมชั่นในการส่งเสริมการขายนอกจากนี้ร้านที่มีที่ตั้งทาเลดี
และมีผู้คนเข้าร้านตลอดเวลา นอกจากการเลือกทาเลที่ดี การสัญจรสะดวก มีที่จอดรถภายในบริเวณ
ร้านแล้วยังมีการจัดแต่งร้านให้สวยงาม รูปแบบของร้านกาแฟในปัจจุบันจึงมีการแต่งร้านจัดตกแต่งให้
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ดูทันสมัย เน้นการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การจัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่ องใช้ต่างๆ ภายในร้ านให้เป็ น ระเบียบเรียบร้อย เพื่อสะดวกและง่ายต่อการใช้ส อย มีการลด
ขั้นตอนต่างๆ ในการให้บริการให้รวดเร็วทั้งด้านการผลิต การรับคาสั่งซื้อจากลูกค้าและการชาระเงิน
นอกจากนี้ยังมีความพิถีพิถันในกรรมวิธีการชงกาแฟให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีอาหารรับประทานเล่น
เช่น เบเกอรี่ หรือแซนด์วิชไว้บริการอีกด้วย สาหรับพนักงานชงกาแฟ และพนักงานให้บริการมีความรู้
และความชานาญโดยได้รับการฝึกอบรมมาเน้นอย่างดี พร้อมที่จะให้คาแนะนาตัวสินค้าและบริการ
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็น
ข้อมูลแก่ร้านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยว่าลูกค้าต้องการอะไร และพัฒนาร้านกาแฟ นาผลการศึกษาที่ได้มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา การส่ ง เสริ ม การตลาด สถานที่ แ ละ
การให้บริการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การแข่งขันในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
กรอบแนวคิด
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. คณะ
4. สถานภาพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการใช้บริการ
1. บุคคลที่ไปใช้บริการร่วมด้วย
2. ความถี่ในการใช้บริการ
3. ช่วงวันใดที่ใช้บริการ
4. เวลาที่ใช้บริการ
5. เหตุผลในการเลือกใช้บริการ
6. ร้านค้าที่เลือกใช้บริการ
7. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
8. ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
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สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มี ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
ไม่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ในการเลือกซื้อสินค้า
วิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี โดยวิธีการ
ดาเนินการวิจัยขั้นตอน ดังนี้
การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 8 คณะ ที่กาลังศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี จานวน
7,451 คน (ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2562)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือตามลาดับ ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากตารา เอกสารงานวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) รวบรวมสาระเนื้ อ หาต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ จ ากต ารา เอกสารงานวิ จั ย เพื่ อ น ามาสร้ า ง
แบบสอบถาม
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3. คณะ 4. สถานภาพ 5. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย ได้แก่
1.
บุคคลที่ไปใช้บริการร่วมด้วย 2. ความถี่ในการใช้บริการ 3. ช่วงวันใดที่ใช้บริการ 4. เวลาที่ใช้บริการ
5. เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ บ ริ ก าร 6. ร้ า นค้ า ที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก าร 7. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ บ ริ ก าร
8. ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค มีลักษณะคาถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด (4P) ความพึง
พอใจของนักศึกษาในการใช้บ ริ การร้านกาแฟในมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด้านราคา (Price) 3.
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล
ตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class interval)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
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ทางเดียวใช้สถิติ (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ โดยวิธี Least Significant
Difference (LSD)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จานวน 207 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.8 และเพศหญิง จานวน 193 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.3 ตามลาดับ
นักศึกษาที่ใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.ปทุมธานี ส่วนใหญ่ อายุ 21-25 ปี จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมา อายุ ต่ากว่า 20
ปี จ านวน 132 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 33.0 และน้อยที่สุด อายุ 31 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0
คณะของผู้ใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.ปทุมธานี ส่วนใหญ่ คณะวิทยาการจัดการคือ จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ
คณะครุศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์ จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และน้อยที่สุด คือ คณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
สถานภาพนักศึกษาที่ใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสดจานวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 รองลงมาคือ
สมรส จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และน้อยที่สุดคือ สถานภาพแยกกันอยู่/หย่าร้าง จานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนของนัก ศึกษาที่ใช้บ ริการร้านกาแฟของนั กศึกษาในมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี คือ ส่ว นใหญ่ มี รายได้ ต่อเดือนเท่ากับ
10,001-15,000 บาท จานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมา ต่ากว่า 10.000 บาท จานวน
142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 20,001 บาท จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
2.3 ตามลาดับ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ จ.ปทุมธานี พบว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์ จ.ปทุม ธานี ประเภทเครื่ องดื่ม ที่ ท่า นนิ ย มบริโ ภค
ส่วนใหญ่คือ ชา จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ กาแฟ จานวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.8 และน้อยที่สุดคือ น้าผลไม้ จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0
ความถี่ของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ คือ 1-2 ครั้ง / สัปดาห์จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ
45.3 รองลงมา 3-4 ครั้ง / สัปดาห์ จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และน้อยที่สุด คือ มากกว่า
6 ครั้ง จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5
ช่วงวันใดที่เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์จานวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ
73.3 น้อยที่สุดคือ วันเสาร์ – อาทิตย์ จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่คือ เวลา08.01-11.00 น. จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ
43.5 รองลงมาเวลา 08.00- 12.00 น. จ านวน 168 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.0 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
เวลา 18.01-21.00 น. จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5
เหตุผลในการเลือกใช้บริการ ส่วนใหญ่ คือ ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม จานวน 162 คน คิด
เป็น ร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ พักผ่อนหย่อนใจ จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และน้อยที่สุด
คือ เจรจาธุรกิจ/นัดพบเพื่อน จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5
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ร้านค้าที่เลือกใช้บริการส่วนใหญ่คือ Se coffee lab / ตึกวิทย์ จานวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 รองลงมา Café Amazon / ตึกคหกรรม จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และน้อย
ที่สุด คือ Gusto house / สระว่ายน้า จานวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.3
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การนักศึกษาที่ใช้บริการร้านกาแฟของนักศึกษาในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ส่วนใหญ่คือ
51–100 บาท จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมา น้อยกว่า 50 บาท จานวน 117 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.3 และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 150 บาท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
บุ ค คลผู้ ร่ ว มบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี บุคคลผู้ร่วมบริการ ส่วนใหญ่คือ ตนเอง จานวน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.3 รองลงมา เพื่อน จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 และน้อยที่สุดคือ สมาชิก ใน
ครอบครัว จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามประเภทเครื่องดื่มที่ท่านนิยมบริโภค
พบว่า ความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
การ
ส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ละเมิดกฎการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามประเภทเครื่องดื่มที่ท่านนิ ยมบริโภค
พบว่า นักศึกษาใช้บริการที่มีประเภทเครื่องดื่มที่ท่านนิยมบริโภคแตกต่างกัน ระดับ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า น สถานที่
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามความถี่ในการเข้าใช้บริการ พบว่า
ความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย
ราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ละเมิดกฎการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก าร ร้ า นกาแฟใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุ ม ธานี จ าแนกตามความถี่ ใ นการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารพบว่ า
นักศึกษาใช้บริการที่มีความถี่ในการเข้าใช้บริการแตกต่างกัน ระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านราคา มีระดับ
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
จ.ปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุ ม ธานี จาแนกตามช่ ว งวั น ใดที่ เ ข้ า ใช้ บริ ก าร พบว่ า
ความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย
ราช
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ภัฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริม
การตลาด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ละเมิดกฎการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก าร ร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามช่วงวันใดที่เข้าใช้บริการ พบว่า นักศึกษา
ช่วงวันใดที่เข้าใช้บริการแตกต่างกัน ระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุ ม ธานี จ าแนกตามเวลาที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร พบว่ า
ความแปรปรวนของความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุ ม ธานี โดยภาพรวม ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่
ด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ละเมิดกฎการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก าร ร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามเวลาที่เข้าใช้บริการ พบว่า นักศึกษาที่ใช้
บริการที่มีเวลาที่เข้าใช้บริการแตกต่างกัน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุ ม ธานี จ าแนกตามเหตุ ผ ลในการใช้ บ ริ ก าร พบว่ า
ความแปรปรวนของความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุ ม ธานี โดยภาพรวม ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่
ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ละเมิดกฎการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามเหตุผลในการใช้บริการ พบว่า นักศึกษาใช้
บริการที่มีเหตุผลในการใช้บริก ารแตกต่างกัน ระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้าน
กาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีร ะดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุ ม ธานี จ าแนกตามเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นไหน พบว่ า
ความแปรปรวนของความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่ละเมิดกฎการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามเลือกใช้บริการร้านไหน พบว่า นักศึกษาใช้
บริ ก ารที่ เลื อกใช้บ ริ การร้ า นไหนแตกต่ างกั น ระดั บ ความพึงพอใจของนัก ศึก ษาในการใช้บริ การ
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ร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้ า นสถานที่ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ พบว่ า
ความแปรปรวนของความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ละเมิดกฎการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ พบว่า นักศึกษา
ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ แตกต่างกัน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
ร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟ
ในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามบุคคลผู้ ร่ว มบริการ พบว่า ความ
แปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ละเมิดกฎการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จาแนกตามบุคคลที่ไปใช้บริการร่ว มด้ว ย พบว่า
นักศึกษาใช้บริการที่มีบุคคลที่ไปใช้บริการร่วมด้วย แตกต่างกัน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับ
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
จ.ปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี สามรถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ปั จ จั ย ด้านประชากรศาสตร์ที่ส่ งผลต่อ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
ร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี พบว่า นักศึกษาใช้
บริการที่มี เพศ อายุ คณะ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อในการใช้
บริ การร้านกาแฟของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ โ ดยภาพรวมแตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพลอย โพธิพีรนันท์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของปัจจัยที่มี
ผลต่อ การบริ โ ภคชานมไข่มุก กรณี ศึกษาร้าน Tea more พบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ ยต่อ เดือ น
แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นงานวิ จั ย ของ วรารั ก ษ์ สั ก แสน (2560)
ทีไ่ ด้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ามันของผู้บริโภคเขตอาเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย พบว่า
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อายุ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจไม่ แ ตกต่ า งกั น และงานวิ จั ย ของ
ณัฏฐ์ประชา สิริกาณจนวงศ์ (2558) ทีไ่ ด้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของ โครงการจัดตั้งธุรกิจเครื่องดื่มชา:
กรณีศึกษา Master Tea พบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้มี งานวิจัย ที่ไม่สอดคล้องกันได้แก่ งานวิจัยนางสาวศิรประภา นพชัยยากา
(2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน
ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศ รายได้
เฉลี่ ย ต่อเดือน แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน ส่ ว นงานวิจัยของ นางสาวเอื้องฟ้า
กายธัญลักษณ์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
และบริโภคเครื่องดื่ม ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) พบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน และงานวิจัยของนางสาววรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในร้านกาแฟพรีเมี่ยมของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน
ส่วนสถานภาพของนักศึกษาใช้บริการที่มีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรา
รักษ์ สักแสน (2560) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับ พฤติ กรรมการเข้ าใช้บ ริ ก ารร้ านกาแฟสดในสถานีบ ริก ารน้ามันของผู้ บ ริโ ภคเขตอาเภอเมือ ง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน และส่วน
งานวิจัยของ ณัฏฐ์ประชา สิริกาณจนวงศ์ (2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของโครงการจัดตั้งธุรกิจ
เครื่องดื่มชา: กรณีศึกษา Master Tea พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวเอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks)
พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน
2. ด้านพฤติกรรมการใช้บริการที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้าน
กาแฟในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี พบว่า ประเภท
เครื่องดื่มที่นิยมบริโภค ความถี่ในการเข้าใช้บริการ เวลาที่เข้าใช้บริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ
แตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ภรณ์ ทิ พ ย์ พูล ผล (2556) ที่ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะของปั จจั ย ทาง
การตลาดที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านคาเฟ่อเมซอน ในจังหวัดชลบุรี พบว่า ความถี่ใน
การดื่มกาแฟ ชนิดกาแฟที่ชอบ ค่าใช้จ่ายที่ร้านกาแฟเฉลี่ยต่อครั้ง แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ไม่ แ ตกต่ า งกั น และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อริ ส รา วิ ริ ย ะวารี แ ละนกมล จั น การส้ ม (2556)
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด
ในสถานีบริการน้ามัน กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จานวนครั้งที่มาใช้บริการร้านกาแฟสด แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
3. ผลจากการศึกษาคนควา ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี โดยรวม คือ ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจาหน่าย ดานการสงเสริมการตลาด
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ดานผลิ ตภัณฑ์ นั กศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารักษ์ สั กแสน (2560) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะของปัจจัยส่ว น
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ามัน
ของผู้บริโภคเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่าภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความ
พึง พอใจมากที่ สุ ด และสอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ ภรณ์ ทิพ ย์ พูล ผล (2556) ที่ ได้ ศึก ษาเกี่ ยวกั บ
ลักษณะของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่อเมซอนในจังหวัดชลบุรี
พบว่า ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ดานราคานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ประชา สิริกาณจนวงศ์ (2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของโครงการจัดตั้ง
ธุรกิจเครื่องดื่มชา: กรณีศึกษา Master Tea พบว่า ภาพรวมด้านราคาอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารักษ์ สักแสน (2560) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ามัน
ของผู้บริโภคเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ภาพรวมด้านราคาอยู่ในระดับ ความ
พึงพอใจมากที่สุด
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย นักศึกษาใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณ์ทิพย์ พูลผล (2556) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่อเมซอนในจังหวัดชลบุรี พบว่า
ภาพรวมด้านช่องทางจัดจาหน่ายอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรารั ก ษ์ สั ก แสน (2560) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ามันของผู้บริโภคเขต
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ภาพรวมด้านช่องทางจัดจาหน่ายอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด
ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด นักศึกษาใช้บริการมี ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพลอย โพธิพีรนันท์ ได้ศึกษาลักษณะของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคชาไข่มุก กรณีศึกษาร้าน TEA MORE พบว่าภาพรวมด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี
THE CONSUMER BUYING BEHAVIOR OF SECONDHAND CLOTHES IN RONG KLUEA
MARKET PATHUM THANI PROVINCE
ดวงนภา โสระสะ1 วิชุดา อินทร์อนันต์2 และ ศิริวรรณ คาดี3
1,2,3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาจากผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองในตลาด
โรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี จานวนทั้งสิ้น 400 คน สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อเสื้อมือสอง
ของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 25 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน / นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 5,001 –
10,000 บาท ตามลาดับ 2) พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ พบว่า
ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองอาศัยอยู่อาเภอคลองหลวง สิ่งที่นิยมซื้อคือเสื้อยืด เหตุผลที่จะซื้อ
เพราะราคาถูกโดยตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองและซื้อทันทีที่ถูกใจ โดยไม่คานึงว่าเป็นช่วงเวลาใด 3) ส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลพบว่า เสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือจังหวัดปทุมธานี ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปน้อยพบว่า ด้านราคา
รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ
คาสาคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้อ เสื้อผ้ามือสอง ตลาดโรงเกลือ
ABSTRACT
The purposes of this research were 1. To study the consumer’s behavior of
consumer buying used clothes at Rong Kluea market in Pathum Thani Province 2. To
study the marketing mix of secondhand clothes of consumers in Rong Kluea market,
Pathum Thani Province. The study was conducted with the participation of 400
consumers who chose to buy secondhand clothes in Rong Kluea market, Pathum Thani
Province. The statistics used for the data analysis were percentage (%) , mean ( 𝑥̅ ),
and standard deviation (S.D.). The research findings were as followers. 1) The result of
demographic data analysis found that most of the consumers were female, aged are
between 21-25 years. The education was students with monthly income 5,001 - 10,000

458

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

baht. 2) The consumer buying behavior of secondhand clothes in Rong Kluea Pathum
Thani Province consumers who chose to buy secondhand clothes live in Khlong Luang
District. The most popular things to buy were T-shirts because of cheap price which
making a decision by themselves when found the pleased one and regardless of the
time period. 3) Marketing mix was affecting the market buying behavior of consumers
buying secondhand clothes in Rong Kluea market Pathum Thani Province. Overall the
factor analysis results were at high level. The price, the product, the distribution
channels and marketing promotion were respectively.
Key word: The Consumer Buying Behavior, Secondhand Clothes, Rong Kluea Market
บทนา
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่า มี
อัตราการคิดเป็น ร้อยละ 3.3 – 3.8 ซึ่งมีองค์ประกรอบสาคัญได้แก่ (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์
ดีของอุปสงค์ภายในประเทศ เช่นด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีทาให้ฐานรายได้มีการขยายตัวต่อ
อย่างเนื่อง อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่า ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการที่อ ยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้ง
การดาเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านการลงทุนภาคเอกชนที่มีปัจจัย
สนับสนุนจากอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ในเกณฑ์สูง การย้ายฐานการผลิตภายใต้การเพิ่มขึ้นจาก
มาตรการกีดกันทางการค้า ความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ และอุปสงค์ภาครัฐที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวเร่งขึ้นทั้งการใช้จ่ายและการลงทุน (2) แนวโน้มการปรับตัวนี้ดีขึ้นของการส่งออกในช่วงครึ่งปี
หลัง โดยเฉพาะการปรับตัวลดลงของสินค้าคงคลังในประเทศ การผ่อนคลายจากปัญหาขาดแคลน
หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ในตลาดโลก และการปรับตัวของทิศทางการค้าที่ชัดเจนมากขึ้นตาม
มาตรการกีดกันทางการค้า (3) แนวโน้มการปรับตัวนี้ดีขึ้นของการท่องเที่ยว และ (4) ฐานการขยายตัว
ที่อยู่ในระดับต่า ในครึ่งหลังของปี ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 2.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.2 และร้อยละ 4.5
ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลคิดเป็นร้อย
ละ 5.9 ของ GDP (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์, 2562)
จากมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่าน บัตรสวั สดิการแห่งรัฐ ทาให้มีรายได้ต่อเดือนที่เพิ่ม
มากขึ้น กว่าเดิมจากการได้รั บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้ ที่มีรายได้น้อยนั้น ส่ งผลให้ ผู้คนเกิดความ
ตระหนักในการบริโภคเลือกซื้อของใช้ที่จาเป็นมากขึ้น สินค้ามือสองจึงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม
เลือกซื้อเพราะมีราคาที่ถูก เหมาะกับคนที่มีรายได้น้อยแล้วแต่ยังมีผู้บริโภคที่ ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมได้
ลดการใช้ทรัพยากรด้วยการนาสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ แหล่งขายเสื้อผ้ามือสองนั้นมีหลายแห่ง
กระจัดกระจายกันไปตามห้าง ตลาดนัด ตลาดเปิดท้าย ตลาดกลางคืนก็มีมาก ในต่างจังหวัดก็มีหลาย
แห่งซึ่งเสื้อผ้าเหล่านี้มีความหลากหลายมีทั้งจากต่างประเทศ ในประเทศ ซึ่งบางคนก็เอาเสื้อผ้าส่วน
ตัวนาออกมาขาย ความน่าสนใจของธุรกิจนี้คือต้นทุนที่ไม่แพง แหล่งขายส่งเสื้อผ้ามือสองมีทั้งใน
กรุงเทพและต่างจังหวัด แหล่งใหญ่ๆคือตลาดโรงเกลือ ซึ่งจะส่งแบบราคาเหมาะเป็นร้อยตั วขึ้นไปหรือ
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เรียกว่าผ้ากระสอบ ซึ่งจะมีการแยกเกรด หรือบางร้านให้คัดผ้าได้เลือกได้ซึ่งราคาส่งจะคิดกันที่ร้อยตัว
ขึ้นไปการคัดเสื้อผ้ามือสองมาขายหลายๆร้านจะคัดจากแบรนด์และสภาพของเสื้อผ้าที่อย่างน้อยต้อง
อยู่ในสภาพ ร้อยละ70 ขึ้นไป ถึงจะขายได้ราคาดีและยิ่งเป็นแบรนด์ เนมด้วยราคาขายจะสูงขึ้นไปได้
อีก แต่หากเป็นแบรนด์ธรรมดาเนื้อผ้าดี ๆ สภาพดี ๆ ก็มีคนเลือกซื้อเหมือนกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
เสื้อผ้าเด็ก เสื้อยืด หรือแม้แต่ชุดทางาน การซื้อเสื้อผ้ามือสองมาขายนั้นผู้ขายจะมีการนามาทาความ
สะอาดและรีดให้สวยงาม เสื้อผ้ามือสองลงทุนไม่สู งก็จริงแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันคือต้องเน้น
เสื้อผ้าที่มีสภาพดีแบบเสื้อผ้าไม่ตกเทรนด์ และทาเลการขายรวมถึงราคาขายด้วย เพราะขึ้นชื่อว่า
เสื้อผ้ามือสองจะต้องขายไม่แพงเหมือนมือหนึ่ง (Monney Hub, 2016)
ตลาดนัดเป็นธุรกิจการค้าปลีกรูปแบบหนึ่งและเป็นตลาดที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุดเป็น
แหล่งรวมผู้ชื้อและผู้ขาย ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแหล่งซื้อขายอื่น ๆ ซึ่งตลาดนัดจะมีสินค้า
ที่ ห ลากหลายมากมายที่ เ หมาะสมกั บ การด ารงชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภคในท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ แนวโน้ ม การ
เจริญเติบโตของตลาดนัดมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนเพราะตลาดนัดเป็นแหล่งที่ทาให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งในแง่ของผู้ซื้อมีแรงจุงใจจับจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี
ไนราคาถูกและสามารถต่อรองราคาได้ (อรอุษา เจนประภาพงษ์ ,2552) และสิ่งสาคัญคือในตลาดนัด
มีสินค้าให้เลือกซื้อได้อย่างหลากหลายและราคามีความเหมาะสมมากกว่าร้านค้าปลีกทั่วไป ๆ ไปจึงทา
ให้ตลาดนัดสามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้ในทุกระดับการที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าจากตลาดนัดกัน
มากขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ส่งผลให้ตลาดนัดมีเงินหมุนเวียนค่อนข้างสูง
ธุรกิจตลาดนัดจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองเพราะสามารถบอกถึงระดับเศรษฐกิจมวลรวมได้เป็น
อย่างดีดังนั้นการพัฒนาตลาดนัดให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค จาเป็นต้อง
มีกระบวนการการพัฒนาที่เป็ นระบบโดยมีข้อมูลข่าวสารของตลาดเพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยง
ระหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคกับ ผู้ ขายรวมถึง ในเรื่ องของความสะอาด และความเป็ นระเบี ย บของตลาดนั ด
(พุทธชาด อินทรบารุง, 2553)
ดัง นั้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เสื้ อ ผ้ ามื อ สองเข้ า มาเป็ น ทางเลื อ กอี ก ทางหนึ่ งส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่
ต้อ งการซื้อ เสื้ อผ้ าที่ มีร าคาถู กลงกว่า เดิ มและมีคุ ณภาพที่ดี ดั งนั้ นจึ ง เป็น ที่ม าของการวิ จัย เรื่อ ง
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
ปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเสื้อผ้ามื อสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดปทุมธานี
ประโยชน์ในการวิจัย
1. ทราบถึงพฤติกรรมและความนิยมในการใส่เสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดปทุมธานี
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2. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใส่เสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
ปทุมธานี
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยด้านส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี
- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- สิ่งที่ลูกค้าซื้อ
- เหตุผลในการซื้อ
- ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องในการซื้อ
- กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ
- โอกาสในการซื้อ

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
วิชิต อู่อ้น (2557) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่ ม
บุคคล หรือองค์การ และกระบวนการที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือก คานึงถึงการตัดทิ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริการประสบการณ์ หรือแนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจ
ของ ผู้บริโภค และสังคมพฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
Cool Download Rox (2555) บทบาทในการซื้ อ (buying roles) เป็ น กระบวนการ
ตัดสิน ใจซื้อของผู้บ ริ โภคนั้น จะประกอบไปด้ว ยบุคคลหรือกลุ่ มคน ที่ เข้ามามีส่ วนเกี่ยวข้องหรือมี
บทบาทในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 บทบาท คือ
1. ผู้ริเริ่ม (initiator) คือ บุคคลที่เสนอความคิดในการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรก
2. ผู้มีอิทธิพล (influencer) คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในการให้คาแนะนา ให้ข้อเสนอแนะในการ
ตัดสินใจซื้อ
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3. ผู้ตัดสินใจซื้อ (decider) คือ ผู้ที่ตัดสินใจในการซื้อสินค้าเป็นครั้งสุดท้ายในเรื่องต่าง ๆ
คือ ซื้อหรือไม่ซื้อซื้ออะไร ซื้อที่ไหน และซื้ออย่างไร
4. ผู้ซื้อ (buyer) คือ ผู้ทาการซื้อสินค้านั้น ๆ
5. ผู้ใช้ (user) คือ บุคคลที่เป็นผู้ใช้หรือบริโภคสินค้านั้น ๆ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม
รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า
ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง (เสรี วงษ์มณฑา.
2554, น.11)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้กาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย หมายถึง ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดโรง
เกลือ จังหวัดปทุมธานีเนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
คานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือ
สองของผู้ บ ริ โ ภคในตลาดโรงเกลื อ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง แบบให้ ผู้ ต อบกรอกค าตอบเอง ( Selfadministered Questionnaire) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 400 ชุด ซึ่งแบบสอบถาม 31 ข้อ 3 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่ ว นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน เป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จานวน 20 ข้อ
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคลของพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และเพศชาย
จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ตามลาดับ
อายุ พบว่า ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 21-25ปี จานวน 140 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ อายุ 30 ปีขึ้นไป จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 อายุ26-30 ปี
จานวน 83 คน เป็นร้อยละ 20.8 และ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามลาดับ
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ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 126 คน
เป็นร้อยละ 31.5 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าผู้บริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน
125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมา พนักงานบริษัท/พนักงานเอกชน จานวน 120 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 30.0 ธุร กิจ ส่ ว นตั ว /ค้ าขาย จานวน 88 คน คิด เป็น ร้อยละ 22.0 รับ ราชการ/พนั กงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ านวน 66 คน คิด เป็ นร้ อยละ 16.5 และอื่ น ๆ จานวน 1 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 0.3
ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ พบว่าผู้บริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,001 - 10,000 บาท จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 - 15,000 บาท มีจานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 15,000
บาท มีจานวน 92 คน คิดเป็นร้ อยละ 23.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาทจานวน 80
คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรม
ลู กค้ าส่ ว นใหญ่อาศัย อยู่ในอาเภอคลองหลวง มี จานวน 154 คน คิด เป็น ร้อยละ 38.5
รองลงมาคืออาศัยอยู่อาเภอธัญบุรี จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 อาศัยอยู่อาเภอเมือง จานวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อาศัยอยู่อาเภอลาลูกกา จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 อาศัยอยู่
อาเภออื่น ๆ จานวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
สิ่งที่ลูกค้าซื้อส่วนใหญ่คือ เสื้อยืดจานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา คือเสื้อ
คุม/เสื้อแจ็คเก็ต/สูต 105 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.3 ซื้อเสื้อเชิ้ต จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3
ซื้อกางเกง จ านวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และ ซื้ออื่น ๆ จานวน 3คน คิดเป็นร้อยละ 0.8
ตามลาดับ
เหตุผลที่ซื้อส่วนใหญ่ คือราคาถูก จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา คือมี
แบบให้ เลื อกหลากหลาย จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ซื้อเป็นยี่ห้ อมาจากต่างประเทศ
จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และซื้อเป็นรสนิยมส่วนตัวที่นิยมของเก่า จานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 ตามลาดับ
ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องในการซื้ อส่ ว นใหญ่ คื อตั ว เอง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้ อยละ 36.5
รองลงมา คือเพื่อน จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ครอบครัว จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ
21.8 คนรัก จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และอื่น ๆ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อส่ว นใหญ่ คือ ซื้อทันทีที่ถูกใจ จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ
45.0 รองลงมา คือเทียบราคากับร้านอื่นก่อนการตัดสินใจซื้อ จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3
และซื้อเพราะความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้ จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามลาดับ
โอกาสในการซื้อส่วนใหญ่ คือ ไม่คานึงว่าเป็นช่วงเวลาใด จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ
36.5 รองลงมาคือช่วงต้นเดือน จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 กลางเดือน จานวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.5 และช่วงปลายเดือน จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามลาดับ
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3. ผลวิจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
1. สภาพสินค้าอยู่ในสภาพดี
2. เสื้อผ้ามือสองมีให้เลือกหลายแบรนด์
3. มีสินค้าให้เลือกหลายรูปแบบหลายขนาด
4. สินค้ามีความสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อ
5. สินค้าส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าที่มียี่ห้อและมีชื่อเสียง
รวม

x̅
4.36
4.06
4.05
3.79
3.82
4.01

S.D.
0.68
0.73
0.75
0.96
0.86
0.56

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านราคา
1. สินค้ามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2. สินค้ามีระดับของราคาหลากหลายให้เลือก
3. มีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน
4. มีการให้ส่วนลดหรือต่อรองราคาได้
5. เสื้อผ้ามือสองแบรนด์เนมมีราคาถูกกว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนม
มือหนึ่งมาก
รวม

x̅
4.08
3.98
3.84
3.80

S.D.
0.74
0.73
0.87
0.94

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.97
4.92

0.79
0.69

มาก
มาก

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1. สถานที่จอดรถสะดวกสบาย
2. สถานที่จาหน่ายสามารถหาได้ง่าย สะดวก
3. สินค้ามีการจัดวางสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่เลือกซื้อได้ง่าย
4. สินค้ามีจาหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก
5. สินค้ามีการจาหน่ายทั้งหน้าร้านและทางอินเทอร์เน็ต
รวม

x̅
4.00
3.91
4.14
3.75
3.60
3.87

S.D.
0.88
0.86
0.87
0.85
0.89
0.60

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด
1. การจัดวางสินค้าให้สวยงาม เช่น แขวนเสื้อผ้าเป็นระเบียบ
2. การจัดรายการลดราคา และมีของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้า
เป็นจานวนมาก
3. การลดราคาพิเศษให้ลูกค้าประจา
4. การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น การแจ้งโดยตรงต่อลูกค้า
5. การให้คาแนะนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากผู้ขาย
รวม

x̅
3.76

S.D.
0.84

ระดับ
มาก

3.60
3.52
3.54
3.46
3.58

0.86
0.94
0.97
1.07
0.69

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
ปทุมธานี สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อเสื้อมือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท
2. พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ พบว่า ผู้บริโภคที่มา
เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองอาศัยอยู่อาเภอคลองหลวง สิ่งที่ซื้อคื อเสื้อยืด เหตุผลที่จะซื้อเพราะราคาถูก
ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองและซื้อทันทีที่ถูกใจ โดยไม่คานึงว่าเป็นช่วงใด
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้ผลดังนี้
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.01, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56
3.2 ด้านราคา พฤติกรรมการเลื อกซื้อเสื้ อผ้ ามือสองของผู้ บริโภคในตลาดโรงเกลื อ
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.92, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69
3.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคใน
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 3.87, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.60
3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคใน
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 3.58, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69
3.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตลาด พฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านราคา รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
ตามลาดับ
อภิปรายผล
สรุปผลการวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
ปทุมธานี สามารถอภิปรายผล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากวัตถุประสงค์
ข้อที่หนี่ง เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อเสื้อมือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ มี
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยรัตน์ กิ่งสวัสดิ์
(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้ามือสอง กรณีศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นักเรียน
นักศึกษา รายได้บุคคลเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5000 บาท เลือกซื้อเสื้อยืดมากที่สุด
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และพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ พบว่า ผู้บริโภค
ที่มาเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองอาศัยอยู่อาเภอคลองหลวง สิ่งที่ซื้อคือเสื้อยืด เหตุผลที่จะซื้อเพราะราคาถูก
ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองและซื้อทันทีที่ถูกใจ โดยไม่คานึงว่าเป็ นช่วงใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพชรีภรณ์ เทียมชัยบุตร (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า
มือสองผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลที่ซื้อเพราะราคาถูก และมักตัดสินใจซื้อ
ด้วยตัวเอง โดยไม่คานึงถึงช่วงเวลาใด
ข้อที่สอง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง
ของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา รองลงมา
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจัย ของ วนิ ดา อิน นาวา (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้ า
สาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จัง หวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูป อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากในการซื้อเสื้อผ้ามือสอง ดังนั้น สินค้าต้อง
อยู่ในสภาพที่ดี มีความสะอาด ควรจะหาเสื้อผ้ามือสองที่ยังใหม่ไม่เก่าเกินไปมาขาย
2. ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากในด้านราคา ดังนั้น ควรจะกาหนดราคาให้
เหมาะสม ส่วนป้ายราคาสินค้าในปัจจุบันตามร้านที่ขายเสื้อผ้ามือสองไม่ค่อยบอกราคาของสินค้า จึง
ควรเขียนราคาให้ชัดเจน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรจะมีการขายทางอินเทอร์เน็ตเพื่อจะได้เป็นช่องทาง
ในการขายเสื้อผ้าได้มากขึ้น จึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการขายเสื้อผ้ามือสอง
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ขายควรจะมีการให้ความสาคัญในเรื่องการลดราคาให้กับ
ลุกค้าที่ซื้อหลายชิ้นหรือหลายตัว เพื่อเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง อาจจะใช้วิธีซื้อสองแถมหนึ่งก็ได้ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงสินค้ามือสองประเภทอื่น ๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า เครื่อง
หนัง เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาดเสื้อผ้ามือสองมากขึ้น
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในการสวมใส่เสื้อผ้ามือสองในจังหวัดปทุมธานี
กิตติกรรมประกาศ
การค้ น คว้ า วิ จั ย ฉบั บ นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ ว ยข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น ค าปรึ ก ษา และ
ตรวจสอบแก้ไขจาก อาจารย์ศิริวรรณ คาดี อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งให้คาปรึกษาแนะนาข้อคิดเห็น และ
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เป็นกาลังใจในการแก้ไขทุกขั้นตอนของกระบวนการศึกษาวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ วิจัยมีความ
ซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ฉันทะ จันทะเสนา
ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก และ อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาใน
การตรวจเครื่องมือและให้ ข้อเสนอแนะ งานการค้นคว้าวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก
เพื่อนๆ นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเก็บแบบสอบถามนอก
สถานที่และเป็นกาลังใจในการทาวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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STUDY ON THE BEHAVIOR OF SOLID WASTE DISPOSAL OF PATHUMTHANI
POPULATION
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในจัง หวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อศึกษาความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเป็นประโยชน์
ในการจัดการขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี ขอบเขตของการวิจัย คือ 1) ขอบเขตการวิจัย
ด้านพื้นที่ การวิจัยศึกษาพฤติกรรมการทิ้งและการจัดการขยะครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาที่เขตพื้ นที่ อาเภอ
คลองหลวง อาเภอลาลูกกา และอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัว อย่ า ง 2.1) ประชากร ได้แ ก่ บุ ค คลที่ ไม่ จ ากั ด เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ระดับ การศึ กษา และ
สถานภาพในพื้นที่อาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา และอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2.2) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา และอาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยการคานวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ างจากสู ตรของ Taro Yamane และใช้วิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey
Research) กลุ่มประชากรที่ทาการศึกษา คือ ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีทั้ง 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา จานวน 400 คน โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติพรรณนาที่ใช้ คือ ค่า ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (standard Diviation) ผลการศึกษา
ความรู้และพฤติกรรมประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีระดับ
ความรู้สูง และโดยรวมพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี คือปฏิบัติเป็น
บางครั้ ง เมื่ อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า ประชาชนในเขตจั งหวั ดปทุ ม ธานี มี พฤติ กรรมในด้ า น
หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ ใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะและการมีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะภายในชุมชน รองลงมาคือการไม่ควรทิ้งขยะต่าง ๆ ลงแม่น้า และลาคลอง เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และความรู้ ที่แตกต่างกัน พบว่า พฤติกรรมการ
จัดการขยะของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน คือปฏิบัติเป็น
คาสาคัญ : พฤติกรรม ความรู้ การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดปทุมธานี
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ABSTRACT
A study on the behavior of solid waste disposal of Pathum Thani population
aims to 1) to study the knowledge of solid waste management of people in Pathum
Thani Province, 2) to know the information and behavior of the people's disposal and
waste management in the province of Pathum Thani. The scope of research is 1) the
areas of the Khlong Luang District, LamLukka and Thanyaburi District, Pathumthani
Province, 2) population, and sample 2.1) population include persons with limited sex,
age, education, vocational income, and marital status, 2.2) the size of samples from
Taro Yamane formula and using a convenient sampling method. This study is survey
research, a population that is studied in the province of Pathum Thani, the three
districts: Amphoe Khlong Luang, ThanyaBuri, Amphoe LamLukKa, 400, by bringing the
information from the questionnaire to analysis with the finished program for social
Sciences research. Descriptive statistics were used. A study on the behavior of solid
waste disposal of Pathum Thani population found that people with high knowledge
levels in Pathumthani province, and the overall behavior of the litter in Pathumthani
province. The practice is sometimes Considering each side Found that people in
Pathumthani province behavior in the field.
Keywords: Behaviors, Knowledge, Solid waste management, Pathum Thani Province
บทนา
ในสภาวะปัจจุบัน ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสภาพการเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาของมนุษย์เป็นปัญหาที่เกิดจากความเห็นแก่ ตัวมักง่ายและขาดระเบียบ
วินั ย รวมถึงการขยายตัว ของชุมชนและความหนาแน่นของประชากร ตลอดจนลักษณะนิสั ยการ
บริโภคของประชาชนในปัจจุบัน ก่อให้เกิ ดอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้นไม่ว่าจะมา
จากการใช้สิ่งของในชีวิตประจาวันของประชาชนที่เป็นการทาให้บ้านเมืองไม่สวยงามและสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ (ยุพา อยู่ยืน, 2555,หน้า1) ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จากการเพิ่มขึ้น
ของประชากร และการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และทางอุ ต สาหกรรม ไม่ ว่ า จะเป็ น จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานี นับเป็นปัญหาที่สาคัญของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้น ที่หนึ่ง ที่มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งการผลิตและการเกษตรจึงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นของประชากร ทั้งประชากรในเขตพื้นที่ และประชากรแฝง ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดในบาง
อาเภอซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย
เพื่อรองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมขึ้น จึงทาให้พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่สีเขียวลดลง ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งธรรมชาติ รวมไปถึง
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การเพิ่มมากขึ้นของขยะมูลฝอยในแต่ละปี ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละอาเภอของจังหวัด
ปทุมธานี มีข้อมูลดังนี้ (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี 2559)
จ.ปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี
อ.คลองหลวง
อ.ธัญบุรี
อ.หนองเสือ
อ.ลาดหลุมแก้ว
อ.ลาลูกกา
อ.สามโคก

พ.ศ. 2556
3,514.95
5,683.05
2,934.6
536.55
1,018.35
3,723
755.55

ปริมาณขยะ (ตัน/ปี)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
1,237.35
2,967.45
4,927.5
3,600.365
3,033.15
251.85
1,0117.8
1,040.25
3,952.95
229.95
821.25

พ.ศ. 2559
74,007.6
206,968.5
111,045.3
6,616.2
24,434.8
122,678.6
27,126.4

จากข้อมูลปริมาณขยะที่ได้แสดงข้อมูลไว้ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญของปัญหา
การทิ้งขยะ และพบว่ามี 3 อาเภอในจังหวัดปทุมธานี ที่มีปริมาณขยะมากที่สุดได้แก่ อาเภอคลอง
หลวง อาเภอลาลูกกา และอาเภอธัญบุรี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนได้นั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ พฤติกรรมและความร่วมมือจากประชาชนเป็นกาลังสาคัญโดยเริ่มจากการทิ้งขยะมูล
ฝอยอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะ เช่น คัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งลงถังเพื่อ
สุขลักษณะที่ดีของตนเอง และชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลที่ไม่จากัดเพศ อายุ รายได้ อาชีพ และระดับ
การศึกษา ในเขตพื้นที่อาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา และอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีทั้งสิ้น 3
อาเภอ เพราะมีปริมาณขยะมากที่สุดในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีประชากรจานวน 754,032 (ที่มา :
ประชากรจากการทะเบียนและความหนาแน่นของประชากรเป็นรายอาเภอ, 2560)
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยอาศัยกาหนดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95 % ย่อมให้มี
ความคลาดเคลื่ อน 0.05 ผู้ วิ จั ย ได้ ดาเนิ นการแจกแบบสอบถามโดยใช้วิ ธี กาหนดโควต้า (Quota
Sampling) การแบ่งแบบสอบถามตามปริมาณขยะของทั้ง 3 อาเภอ ดังนี้ 1.)อาเภอคลองหลวง มี
ปริมาณขยะ 206,986.5 ตัน/ปี คิดเป็น 47% ของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด จึงทาการแจกจานวน
188 ชุด 2.)อาเภอลาลูกกามีปริมาณขยะ 122,678.6 ตัน/ปี คิดเป็น 25% ของจานวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด จึงทาการแจกจานวน 100 ชุด 3.)อาเภอธัญบุรีมีปริมาณขยะ 111,045.3 ตัน/ปี คิดเป็น 28%
ของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด จึงทาการแจกจานวน 112 ชุด
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3
อาเภอได้แก่ อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 56.0 มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 35.0 และมากกว่าเพศทางเลือก ร้อยละ 9.0 มีอายุ
ระหว่าง 25-35 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65.2 ซึ่งประกอบอาชีพอื่นๆ ร้อย
ละ 48.8 และมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 68.7
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3
อาเภอได้แก่ อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา ผลการศึกษาพบว่าความรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมมีระดับความรู้สูง ร้อยละ 54.75 รองลงมา
คือ ผู้มีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.25 และ ผู้มีความรู้ต่า ร้อยละ 3.0 ในเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยมีผู้ตอบถูก 3 อันดับแรก คือ ขยะทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรค จานวนผู้ตอบถูก 393 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 การคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
จานวนผู้ตอบถูก 392 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 และขยะหมายถึงสิ่ งต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ และไม่
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ จานวนผู้ตอบถูก 390 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 และผู้ตอบถูก 3 อันดับ
สุดท้าย คือ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ในเวลารวดเร็ว จานวน
ผู้ตอบถูก 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่ไม่มีมูลค่าและไม่สามารถนากลับมา
แปรรูปได้ จานวนผู้ตอบถูก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 และขยะที่เปียกน้าทุกชนิดหมายถึงขยะ
เปียก จานวนผู้ตอบถูก 70 คิดเป็นร้อยละ 17.5
ผู้วิจัยแนะนาตัวต่อกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย และแนะนาวิธีการ
ตอบแบบสอบถาม และขอความร่ ว มมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามแก่
ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา และอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีทั้งสิ้น 3
อาเภอ โดยกระจายแบบสอบถามไปยัง อาเภอคลองหลวง จานวน 188 ชุด อาเภอลาลูกกา จานวน
100 ชุและอาเภอธัญบุรี จานวน 112 ชุด จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน 400 คน
ข้อมูลระดับความรู้ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง
รายละเอียดดังตาราง
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ตาราง ด้านความรู้ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้
ในการจัดการขยะมูลฝอย
จานวน
จานวน
ข้อ ความรู้ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้ตอบถูก
ผู้ตอบผิด
1 ขยะหมายถึงสิ่งต่างๆที่ไม่มีประโยชน์
390
97.5
10
2.5
และไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
2 การคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหา
392
98.0
8
2.0
สิ่งแวดล้อม
3 ขยะทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และ
393
98.3
7
1.7
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
4 การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก
380
95.0
20
5.0
และโฟม สามารถช่วยลดปัญหาขยะได้
ขยะที่เปียกน้าทุกชนิดหมายถึงขยะ
เปียก
5 วัสดุไม่ใช้แล้วจาพวกกระดาษ พลาสติก
70
17.5
330
82.5
เศษเหล็กแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม
ต่างๆ สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้
อีก
6 เศษผัก ผลไม้ และเศษอาหาร สามารถ
376
94.0
24
6.0
นามาทาเป็นปุ๋ยได้
7 เศษผัก ผลไม้ และเศษอาหาร สามารถ
342
85.5
58
14.5
นามาทาเป็นปุ๋ยได้
8 ถุงพลาสติกและกล่องโฟม สามารถย่อย
295
73.7
1.5
26.3
สลายตามธรรมชาติได้ในเวลารวดเร็ว
9 ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่ไม่มคี ่าและไม่
165
41.3
23.5
58.7
สามารถนากลับมาแปรรูปได้
การจัดกลุ่มความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตอาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา และ
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตอาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา
และอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีระดับความรู้สูง ร้อยละ 54.75 รองลงมาคือ ผู้มีความรู้ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 42.25 และ ผู้มีความรู้ต่า ร้อยละ 3.0
แสดงรายละเอียดดังตาราง

472

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับความรู้
ระดับความรู้สูง
ระดับความรู้ปานกลาง
ระดับความรู้ต่า
รวม

เกณฑ์คะแนน
ตั้งแต่ 7-9 คะแนน
ตั้งแต่ 4-6 คะแนน
ตั้งแต่ 0-3 คะแนน

จานวน
219
169
12
400

ร้อยละ
54.75
42.25
3.0
100

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี ทั้ง3อาเภอ
ได้แก่ อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ย 2.29, 0.575 รองลงมาคือ ไม่ควรทิ้งขยะต่างๆ ลง
แม่น้า และลาคลอง มีค่าเฉลี่ย 2.23, 0.593 ลดปริมาณการจับจ่ายของใช้ เช่น มีการจัดงานปาร์ตี้
ท่านใช้ภาชนะในบ้านแทนการใช้ภาชนะกระดาษ หรือพลาสติกเพื่อลดการเกิดขยะ มีค่าเฉลี่ย 2.21,
0.606 นาพืชผัก เปลือกและเศษอาหารไปทาเป็นปุ๋ย แทนการทิ้งเป็นขยะ มีค่าเฉลี่ย 2.20, 0.478 คิด
ว่าปั ญหาของขยะรุ น แรงขึ้น ทุกวัน และจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพของทุกคน มี
ค่าเฉลี่ย 2.17, 0.498 แยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ มีค่าเฉลี่ย 2.14, 0.511
แสดงรายละเอียดดังตาราง
ระดับความคิดเห็นและ
พฤติกรรม
Std.
ข้อ
ข้อความ
Mean
deviation
มาก
ปาน น้อย
(3) กลาง (2) (1)
1.1 ท่านแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อ
84
288
28 2.14
0.511
ช่วยลดปริมาณขยะ
1.2 ท่านนาพืชผัก เปลือกและเศษ
95
252
13 2.20
0.478
อาหารไปทาเป็นปุ๋ย แทนการทิ้ง
เป็นขยะ
1.3 ท่านหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่
140
235
25 2.29
0.575
ใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดปริมาณการเกิด
ขยะ
1.4 ท่านลดปริมาณการจับจ่ายของใช้
124
236
40 2.21
0.606
เช่น มีการจัดงานปาร์ตี้ ท่านใช้
ภาชนะในบ้านแทนการใช้ภาชนะ
กระดาษ หรือพลาสติกเพื่อลดการ
เกิดขยะ
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1.5 ท่านซื้อของมือสองเพื่อเป็นการ
101
หมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้
อยู่กลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณ
การเกิดขยะ
2.1 ท่านนาขวดพลาสติก ขวดแก้ว จาก 93
การใช้งานแล้ว กลับมาใช้อีกครั้ง
หรือจาหน่าย

242

57

2.11

0.620

255

52

2.10

0.594

2.2 ท่านนาเศษพืชผัก ผลไม้ และเศษ
อาหาร นามาใช้เลี้ยงสัตว์
2.3 ท่านเก็บถุงพลาสติกจากการใช้งาน
แล้วที่ยังไม่เปรอะเปื้อน นากลับมา
ใช้ใหม่
2.4 ท่านนาฝากระป๋องน้าอัดลมไป
บริจาคเพื่อให้หน่วยงานทาการผลิต
เป็นขาเทียม
2.5 ท่านซ่อมแซมของใช้ต่างๆ ให้
กลับมาใช้งานได้ แทนการซื้อใหม่
3.1 ท่านกาจัด หรือจัดการขยะภายใน
ระยะเวลาอันควร
(ไม่เกิน 7 วัน)
3.2 ท่านคิดว่าปัญหาของขยะรุนแรงขึ้น
ทุกวัน และจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทุกคน
3.3 ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ภายในชุมชนของท่าน
3.4 ท่านไม่ควรทิ้งขยะต่างๆ ลงแม่น้า
และลาคลอง
3.5 ท่านช่วยรณรงค์ หรือเป็น
กระบอกเสียงในการลดปัญหาขยะ
4.1 ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจาก
การซื้อสินค้า

87

287

35

2.13

0.537

80

287

33

2.12

0.519

89

235

76

2.03

0.642

70

258

70

2.01

0.597

88

280

32

2.14

0.530

90

289

21

2.17

0.498

133

236

31

2.25

0.588

136

239

35

2.23

0.593

99

258

43

2.14

0.580

83

234

83

2.00

0.645
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4.2 ท่านใช้ถุงผ้า ตะกร้า หรือภาชน
อื่นๆ แทนการใช้ถุงพลาสติก
4.3 ท่านนาภาชนะใส่อาหารมาใช้แทน
กล่องโฟม
4.4 ท่านมีกระบอกน้าส่วนตัวติดไปด้วย
ทุกครั้งที่ออกไปทางานหรือธุระข้าง
นอก
4.5 ท่านใช้ผ้าอ้อมสวมใส่ให้เด็กแทน
การใช้ผ้าอ้อมสาเร็จรูป เพื่อลด
ประเภทขยะที่ย่อยสลายยาก
รวม

79

274

47

2.08

0.556

78

280

42

2.09

0.541

78

262

60

2.04

0.586

76

224

100

1.94

0.661

2.12

0.573

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี ตามสมมติฐานที่
ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ พบว่าปัจจัยโดยรวม ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา มีผลทาให้การ
มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยนั้ น แตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ และ
สถานการณ์แตกต่างกัน มีแหล่งการเรียนรู้ และระดับความรู้ที่แตกต่างกัน จึงสามารถวัดความรู้ใน
ด้านการจัดการขยะได้ตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งคาถามเพื่อทดสอบ และวัดความรู้ได้ ดังนี้ ผู้ที่มีระดับความรู้
สูง คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือ ผู้มีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.25 และผู้มีความรู้ต่า
ร้อยละ 3.0 ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีผู้ตอบถูก 3 อันดับแรก คือ ขยะทาให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค จานวนผู้ตอบถูก 393 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 การคัด
แ ย ก ข ย ะ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า น ว น ผู้ ต อ บ ถู ก 392 ค น คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ 98.0 และขยะหมายถึงสิ่งต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ และไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ จานวน
ผู้ตอบถูก 390 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 และผู้ตอบถูก 3 อันดับสุดท้าย คือ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ในเวลารวดเร็ว จานวนผู้ตอบถูก 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7
ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่ไม่มีมูลค่าและไม่สามารถนากลับมาแปรรูปได้ จานวนผู้ตอบถูก 165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.3 และขยะที่เปียกน้าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก จานวนผู้ตอบถูก 70 คิดเป็นร้อยละ 17.5
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก และมี พ ฤติ ก รรมการจั ด การขยะอยู่ ใ นระดั บ ดี ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ พิเชษฐ์ คงนอก, (2554) ที่ได้ศึกษาตรวจสอบระดับความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับขยะของชุมชนเทศบาลตาบลดอนหวาย อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประชากร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่มีพฤติกรรมการจัดการขยะ
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี แสดง
ให้เห็นว่าผลการศึกษาและหน้าที่ การงาน ไม่ส่งผลต่อการมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย แต่เกิด
จากความรู้สึกทางด้านพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่
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เมื่ อ พิ จ ารณาความรู้ ใ นการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประชาชนในเขตจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ทั้ง 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี และอาเภอลาลูกกา เป็นรายข้อพบประเด็นที่
น่าสนใจในข้อที่ 5 (ขยะที่เปียกน้าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก) พบว่ามีคนตอบถูกน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 82.5 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีทั้ง 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี และอาเภอลาลูกกา ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยก
ขยะในแต่ล ะประเภท หรืออาจเป็ นเพราะผู้ ตอบแบบสอบถามมีความไม่เข้าใจในลักษณะของข้อ
คาถามส่วนหนึ่ง ดังนั้น ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีควรได้รับความรู้จากการส่งเสริมหรือการ
รณรงค์จากหน่อยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องประเภทของขยะมูลฝอย วิธีการจัดการขยะมูลฝอย
แต่ละประเภทเพื่อที่จะนาไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
คลองหลวง อาเภอธัญบุรี และอาเภอลาลูกกา
จากการศึก ษาพบว่ า ปั จ จัย ทางด้ านพฤติก รรมของประชาชนในเขตจัง หวั ดปทุ มธานี
ทั้ง 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี และอาเภอลาลูกกา โดยรวมคือ มีระดับอยู่ใน
เกณฑ์ ที่ ดี ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ ผลการศึ ก ษาของ ปภาวิ น เหิ ด ขุ น ทด, (2554) ที่ ศึ ก ษาพฤติ กรรมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตาบลส านักตะคร้อ อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
โดยรวมพบปัญหาเกี่ยวกับการไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกวิธี โดยนาไปทิ้งรวมใส่ถังขยะ ทาให้การ
จัดการขยะในพื้นที่ไม่มีป ระสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะประชาชนในชุมชนของ องค์การบริหารส่ว น
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้มีจัดการอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้ นที่ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านพฤติกรรมของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีทั้ง 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี และอาเภอลาลูกกา พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตาบลสานัก
ตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีปัจจัยทางด้านพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น บางครั้ ง ดั ง นั้ น ประชาชนในเขตจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ค วรมี วิ ธี ก ารในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้การปฏิบัติตนในเรื่องการหลีกเลี่ยงขยะเป็นไปอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า
ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีมี ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับสูงและมีภาพรวมปัจจัย
ด้านพฤติกรรมคือปฏิบัติเป็นบางครั้ง ให้กลายเป็นกิจวัตรประจาที่ต้องปฏิบัติ ทุก ๆ ครั้ง ดังนั้นผู้วิจัย
จึงข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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1.ควรส่งเสริมและให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะเรื่องการลดและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การรณรงค์ในการจัดการขยะมูลฝอย การกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีซึ่งหาก
ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีได้รับความรู้ที่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดี
2.ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการลดปริมาณขยะมูลฝอยแก่ ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้น้อย การใช้ซ้า การนากลับมาใช้ใหม่ การรู้จักคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภทก่อนทิ้ง รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีอีกด้วยด้วย
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งงานวิจัย
สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลายท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้วิจัยเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คาแนะนาตรวจแก้ไขให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงคอยให้คาแนะนา
คาปรึกษา และให้การสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์และทุกท่าน
เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อของ
ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามทาให้ผู้วิจัยทาการวิจัยได้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีกราบขอบพระคุณบุพการีผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้วิจัยรวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน
ที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ในจังหวัดปทุมธานี
FACTORS AFFECTING TO ENTREPRENEURIAL INTENTION OF BUSINESS
ADMINISTRATION PROGRAM STUDENTS IN PATHUM THANI PROVINCE
วรรัตน์ ใจเลีย้ ง1 ธนภรณ์ ไกรสันเทียะ2 และรัตนา สีด3ี
1,2,3 สาขาการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐาน
ทางสังคม การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของ
นั ก ศึก ษาหลั กสู ต รบริ ห ารธุร กิ จ ในจั งหวั ดประทุ ม ธานี 2) เพื่ อเปรี ย บเที ยบความตั้ง ใจที่ จ ะเป็ น
ผู้ ป ระกอบการของนั กศึ กษาหลั กสู ตรบริ ห ารธุ รกิจ ในจั งหวัด ปทุมธานี จาแนกตามลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่ งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ ประกอบการของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี จานวน 387 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผล
การวัดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว
และการวิเคราะห์ความทดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1)
ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.77) บรรทัดฐานทางสังคม (𝑥̅ = 4.00, S.D.
= 0.86) การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 3.93, S.D. = 0.86) และความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 3.92, S.D. = 0.92) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาที่มี
เพศ อายุ ชั้น ปี พื้น ฐานครอบครั ว ที่ต่างกัน มีค วามตั้งใจที่จะเป็นผู้ ประกอบการอยู่ในระดับที่ไ ม่
แตกต่างกัน ส่วนสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่
แตกต่างกัน 3) การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 0.711) บรรทัดฐานทางสังคม
(𝑥̅ = 0.641) และทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ 𝑥̅ = 0.520) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ผู้ประกอบการ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
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ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) study the attitude towards
entrepreneurship, the subjective norm, the perceiving entrepreneurial ability and the
entrepreneurial intention of business administration program students in Pathum Thani
province 2) compare entrepreneurial intention of business administration program
students in Pathum Thani province classified by demographic characteristics 3) study
factors affecting to the entrepreneurial intention of business administration program
students in Pathum Thani province. The sample group in this research was 387
students of business administration program in Pathum Thani province. The tools used
in this study were questionnaires with a reliability level of 0.95. The data were analyzed
using frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, one way ANOVA, and
multiple linear regression analysis. The results of this research were found as follows.
1) the mean scores of the attitude towards entrepreneurship (x̅ = 4.22, s.d. = 0.77),
the subject norm (x̅ = 4.00, s.d. = 0.86), the perceiving entrepreneurial ability (x̅ =
3.93, s.d. = 0.86), and the entrepreneurial intention (x̅ = 3.92, s.d. = 0.92) were overall
at a high level. 2) students with different gender, ages, college years, and elementary
families did not affect different entrepreneurial intentions. The students from different
educational institutions had different entrepreneurial intentions at the significance
level of 0.05. 3) the perceiving entrepreneurial ability (β = 0.711), the subjective norm
(β = 0.641) and the attitude towards entrepreneurship (β = 0.520) were the factors
that affect the entrepreneurial intention of business administration program students
in Pathum Thani province at statistically significance of 0.01.
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial Intention, Business Administration Program
Students
บทนา
เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงของธุรกิจทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาและแนวโน้มของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เกิดขึ้น พร้อมกับการกาเนิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการหรือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ที่มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตขึ้น เพราะผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนและ
เป็ น พลั ง ในการสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โต (ณั ฐ วุ ฒิ วิ เ ศษ, 2554) และสามารถท าให้ เ กิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมได้ (Sariaslan, 2001) ด้ว ยการส่ งเสริมให้ เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ใน
รูปแบบธุรกิจต่างๆ เช่น บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ ห้างหุ้น ส่วน หรือบริษัท เป็นต้น (อนงค์ รุ่งสุข ,
2559)
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ในโลกธุรกิจสมัยใหมถือวา “ผู ประกอบการ” เปนผู ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในหลายมิติทั้งการสรางงานการประดิษฐคิดคน การบุกเบิกตลาดทั้งใน
และตางประเทศทาใหอัตราการวางงานลดนอยลงและมีเงินตราไหลเข้าประเทศมากขึ้นทั้งยังเป็น
กลไกสาคัญในการกระจายรายได้และความเจริญสูภูมิภาค (อานาจ ธีระวนิช, 2549, หนา 29)
ในจังหวัดปทุมธานีมีการศึกษาจานวนมากเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ที่พัฒนาความรู้และ
ทักษะของนักศึกษาให้มีความพร้อมในด้านการเป็นผู้ประกอบการ ในแต่ละปีผู้สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมีจานวนเพิ่มมากขึ้น การเข้าสู่อาชีพผู้ประกอบการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทาให้นักศึกษา
สามารถสร้างงานได้ด้ว ยตนเอง ควรเป็นผู้ที่มีความตั้งในที่จะเป็นผู้ประกอบการ มีความเอาใจใส่
มุ่งมั่น เพื่อพร้อมสาหรับการเป็นผู้ประกอบการกิจการของตนเองหลังจบการศึกษา (ศิริพร ยาวิชัย ,
2552)
ดังนั้น คณะผู้จัดทาจึงมีความสนใจว่านักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี มี
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด และตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยด้าน ทัศนคติต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ด้านการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาว่ามีความพร้อมในการจะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูล
ที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนา ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานีได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ต่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ บรรทั ด ฐานทางสั ง คม การรั บ รู้
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบความตั้ งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ในจังหวัดปทุมธานี จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ประชากรศาสตร์ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ
ในการเป็นผู้ประกอบการทาให้ได้กรอบแนวคิด ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถาบันการศึกษา
4. ระดับชั้นปีที่
5. พื้นฐานครอบครัว
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
บรรทัดฐานทางสังคม
การรับรูค้ วามสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-4 ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยมี 8 แห่ง ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ในจั ง หวั ด
ปทุมธานี ใช้เกณฑ์กรณีไม่ทราบขนาดประชากร (Infinite Population) โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
การสุ่มตัวอย่างที่มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ระดับนัยความสาคัญทางสถิติ 0.05 คานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแครน (W.G.Cochran, 1977) เป็นสูตรการคานวณหาจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ทราบจานวนประชากร
จากสูตร
𝑃(1 − 𝑃)𝑍 2
𝑛=
𝑒2
n = คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
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p = คือ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร มีค่า = 50%
e = คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ มีค่า = 0.05
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญ
- ระดับความเชื่อมั่น 95 % หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96
แทนค่าในสูตร n =

0.5(1−0.5)1.962
0.052

n = 384.16
โดยตัวอย่างที่คานวณได้คือ 384.16 คน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลผู้วิจัยจึงใช้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สมบรูณ์ ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ 400 คน
การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างและมีข้อมูลที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ มีการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้
การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก โดยเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จ านวน 400 คน โดยวิ ธี ก ารแจก
แบบสอบถาม คือแจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี จานวน
8 สถาบัน โดยจะเฉลี่ ยให้ กับสถาบันอย่างละ 50 ชุด ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ
มหาวิท ยาลั ย อีส เทิ ร์ น เอเชี ย เนื่ อ งจากมหาวิ ทยาลั ย อีส เทิ ร์น เอเชี ย มี จานวนนั กศึ กษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจเพียงจานวน 37 คน ทาให้มีคนตอบแบบสอบถามทั้งหมด 387 ชุด
2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น มีดังนี้
2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) สถาบันการศึกษา
4) ชั้นปีที่
5) พื้นฐานครอบครัว
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้กาหนดขั้นตอนโดยการนาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติดังนี้
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดย
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
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3.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์ด้วยสถิติด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ในจังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย
จานวนชั้น

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
5−1
=
5
= 0.80
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 คะแนน
หมายถึง มีความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 คะแนน
หมายถึง มีความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 คะแนน
หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 คะแนน
หมายถึง มีความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 คะแนน
หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อย
ละ(Percentage) เพื่อข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี
และใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ใน
จังหวัดปทุมธานี
4.3 T-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
4.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
4.5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
4.6 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
483
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จานวนค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
3. เพศทางเลือก
รวม
2. อายุ
1. 18-20 ปี
2. 21-23 ปี
3. 24-26 ปี
4. 26 ปีขึ้นไป
รวม
3. สถาบันการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
4. มหาวิทยาลัยรังสิต
5. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
6. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
7. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
รวม
4. ระดับชั้นปีที่
1. ชั้นปีที่ 1
2. ชั้นปีที่ 2
3. ชั้นปีที่ 3
4. ชั้นปีที่ 4
5. มากกว่าปีที่ 4 ขึ้นไป
รวม
5.พื้นฐานครอบครัว
1. เป็นผู้ประกอบการ
2. ไม่เป็นผู้ประกอบการ
รวม

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

135
213
39

34.9
55.0
10.1

387

100.0

160
220
7
-

413.
56.8
1.8
-

387

100.0

50
50
50
50
37
50
50
50

12.9
12.9
12.9
12.9
9.6
12.9
12.9
12.9

387

100.0

43
98
95
150
1
387

11.1
25.3
24.5
38.8
0.3
100.0

202
185
187

52.2
47.8
100.0
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จากตารางที่ 4.1 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามคือนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจใน
จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 8 สถาบันการศึกษา จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 387 คน เป็นเพศหญิงจานวน
213 คน คิดเป็นร้ อยละ 55.0 และเพศชายจานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 มีอายุ 21-23 ปี
จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 อายุ 18-20 ปี จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 นักศึกษา
จากสถาบันทั้ง 7 แห่ง ตอบแบบสอบถามแห่งละ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 ยกเว้นมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์ นเอเชีย มีผู้ ตอบแบบสอบถามจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4
จ านวน 150 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.8 ชั้ น ปี ที่ 2 จ านวน 98 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.3 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีพื้นฐานทางครอบครัวเป็นผู้ประกอบการจานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และไม่
เป็นประกอบการจานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8
2. การสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บปัจ จัยที่ มีผลต่ อความตั้ งใจที่จะเป็น ผู้ประกอบการของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการทั้ง 4 ด้าน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ

𝑥̅

S.D.

1. ผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่น่าสนใจสาหรับนักศึกษา
2. ท่านพอใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการเป็นพนักงาน
บริษัท/องค์กร
3. การเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้ ที่มากกว่าการ
ประกอบอาชีพพนักงานในบริษัท
4. ผู้ประกอบการเป็นทางเลื อกอาชีพที่น่าสนใจสาหรับผู้ที่มี
ความรู้และครอบครัวมีสถานประกอบการ
5. ความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น ความพยายามและความอดทนจะ
ส่งผลต่อความสาเร็จ
6. การเป็ น ผู้ ป ระกอบการมีส่ ว นในการทาให้ เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศมั่นคง
7. การเห็นโอกาสความก้าวหน้า และความสาเร็จของบุคคล
ต่างๆ ที่เป็นผู้ประกอบการทาให้ท่านอยากเป็นผู้ประกอบการ
รวม

4.41
4.29

0.72
0.78

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก

4.21

0.74

มาก

4.22

0.74

มาก

4.22

0.76

มาก

4.10

0.80

มาก

4.12

0.85

มาก

4.22

0.77

มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจะพบว่า ปัจจัย
ทางด้านทัศนคติต่ อการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อันดับแรกคือ ผู้ ประกอบการเป็น ทางเลื อ กอาชีพ ที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
485
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น่าสนใจสาหรับนั กศึกษา (𝑥̅ = 4.41, S.D. = 0.72) อันดับที่สองคือ พอใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
มากกว่าการเป็นพนักงานบริษัท/องค์กร (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.78) อันดับที่สามคือ ความเชื่อมั่น
ความมุ่งมั่น ความพยายามและความอดทนจะส่งผลต่อความสาเร็จ (𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.76) และ
ผู้ประกอบการเป็นทางเลือกอาชีพที่น่าสนใจสาหรับผู้ที่มีความรู้และครอบครัวมีสถานประกอบการ
(𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.74)
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านบรรทัดฐานทาง
สังคม
ปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคม

𝑥̅

S.D.

8. ครอบครัวของท่านให้ความสนับสนุนในเรื่องการประกอบอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการ
9. ครอบครัวของท่านอยู่ในฐานะที่จะประกอบอาชีพเป็น
ผู้ประกอบการได้
10. กลุ่มเพื่อนของท่านมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพเป็น
ผู้ประกอบการ
11. กลุ่มเพื่อนของท่านให้ความสนับสนุนในเรื่องการประกอบอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการ
12. อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
13. อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
14. ถิ่นที่อยู่อาศัยของท่านเป็นทาเลที่เหมาะสมในการทาธุรกิจ
ส่วนตัว
15. การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การเป็นผู้ประกอบการของท่าน
16. ครอบครัวของท่านประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วเลย
ทาให้ท่านอยากจะเป็นผู้ประกอบการ
17. การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กาลังใจและคาแนะนาของบุคคล
รอบข้างเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการ
รวม

4.16

0.80

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

4.08

0.84

มาก

3.95

0.83

มาก

3.96

0.81

มาก

4.01

0.81

มาก

4.03

0.83

มาก

3.89

0.91

มาก

4.07

0.80

มาก

3.80

1.12

มาก

4.08

0.88

มาก

4.00

0.86

มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจัยทางด้านบรรทัดฐานทางสั งคมในภาพรวมมีระดับความ
̅ = 4.00, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจะพบว่า ปัจจัย
คิดเห็นอยู่ในระดับ มาก (𝑥
ทางด้านบรรทัดฐานทางสังคมอันดับแรกคือ ครอบครัวให้ความสนับสนุนในเรื่องการประกอบอาชีพ
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เป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 4.16, S.D. = 0.80) อันดับที่สองคือครอบครัวอยู่ในฐานะที่จะประกอบ
อาชีพเป็นผู้ประกอบการได้ (𝑥̅ = 4.08, S.D. = 0.84) และ การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กาลังใจและ
คาแนะนาของบุคคลรอบข้างเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 4.08,
S.D. = 0.88) อันดับที่สามคือ การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
ผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 4.07, S.D. = 0.80)
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นเกี่ยวกั บ ปัจจัยด้า นการรับ รู้
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
𝑥̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น
18. ท่านมีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
3.91 0.87
มาก
19. ท่านมีความสามารถในการควบคุมกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ 3.83 0.86
มาก
20. ท่านมีทักษะและความสามารถที่จะดาเนินธุรกิจไปสู่
3.84 0.85
มาก
ความสาเร็จได้
21. ท่านทราบถึงรายละเอียดในการดาเนินงานที่จาเป็นในการที่ 3.91 0.85
มาก
จะเริ่มต้นประกอบธุรกิจของตนเอง
22. ท่านทราบถึงวิธีการพัฒนาตนเองในการเริ่มต้นที่จะประกอบ 3.90 0.84
มาก
อาชีพเป็นผู้ประกอบการ
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการรับรู้
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ (ต่อ)
ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
𝑥̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น
23. ท่านสามารถนาประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการเป็น
3.96 0.86
มาก
ผู้ประกอบการได้
24. ท่านมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวให้เป็นแนวคิดใหม่ๆในการเริ่ม 3.98 0.90
มาก
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
25. ท่านสามารถรับรู้ถึงโอกาสในการที่จะประกอบธุรกิจของ
4.00 0.90
มาก
ตนเอง
26. หากท่านประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการท่านสามารถทา
4.05 0.89
มาก
ให้ธุรกิจของท่านมีความน่าสนใจได้
รวม
3.93 0.86
มาก
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปัจจัย ด้านการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ ประกอบการใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.93, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
จะพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ อันดับแรกคือ หากประกอบอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการสามารถทาให้ธุรกิจของตนเองมีความน่าสนใจได้ (𝑥̅ = 4.05, S.D. = 0.89) อันดับ
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ที่สองคือ สามารถรับรู้ถึงโอกาสในการที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.90)อันดับ
ที่สาม คือ มองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวให้เป็นแนวคิดใหม่ๆในการเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัว (𝑥̅ = 3.98,
S.D. = 0.90)
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
𝑥̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น
27. ท่านมีความพร้อมที่จะทาสิ่งต่างๆ เพื่อจะเป็นผู้ประกอบการ 3.95 0.90
มาก
28. ท่านมีเป้าหมายทางอาชีพ คือ การเป็นผู้ประกอบการ
3.95 0.88
มาก
29. ท่านมีความพยายามที่จะเริ่มต้นและดาเนินธุรกิจของตนเอง
3.91 0.86
มาก
30. ท่านมีความมุ่งมั่นในการสร้างบริษัทในอนาคต
3.95 0.86
มาก
31. ท่านมีความคิดในการเริ่มต้นทาธุรกิจอย่างจริงจัง
3.91 0.90
มาก
32. ท่านมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
3.98 0.90
มาก
33. ท่านจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเองภายในหนึ่งปีที่จบการศึกษา
3.70 1.03
มาก
34. ตอนปิดเทอมท่านมีความรู้สึกที่อยากจะนาของมาขายเพื่อให้ 3.90 0.99
มาก
เกิดรายได้ของตนเอง
35. ท่านจะออมเงินทุกวันเพื่อเป็นทุนในการสร้างธุรกิจของตนเอง 3.90 1.00
มาก
36. การลงทุนทาธุรกิจอะไรก็ตามย่อมต้องมีความตั้งใจก่อน
4.12 0.90
มาก
รวม
3.92 0.92
มาก
จากตารางที่ 4.5 พบว่ า ความตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.92, S.D. =
0.92) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจะพบว่า ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ อันดับแรกคือ การ
ลงทุนทาธุรกิจอะไรก็ตามย่อมต้องมีความตั้งใจก่อน (𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.90) อันดับที่สองคือมีความ
ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (𝑥̅ = 3.98, S.D. = 0.90) อันดับที่สามคือ มีเป้าหมายทาง
อาชีพ คือการเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 3.95, S.D. = 0.88)มีความพร้อมที่จะทาสิ่งต่างๆ เพื่อจะเป็น
ผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 3.95, S.D. = 0.90) และ มีความมุ่งมั่นในการสร้างบริษัทในอนาคต (𝑥̅ = 3.95,
S.D. = 0.86)
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามคือนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 8 แห่ง
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 387 คน เป็นเพศหญิงจานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 และเพศชาย
จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 มีอายุ 21-23 ปี จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 อายุ 1820 ปี จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 นักศึกษาจากสถาบันทั้ง 7 แห่ง ตอบแบบสอบถามแห่ง
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ละ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 ยกเว้นมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 37
คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ชั้นปีที่ 2
จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีพื้นฐานทางครอบครัวเป็นผู้ประกอบการ
จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และไม่เป็นประกอบการจานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8
2. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจะพบว่า ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ อันดับแรกคือ ผู้ประกอบการเป็นทางเลือกอาชีพที่น่าสนใจสาหรับนั กศึกษา (𝑥̅
= 4.41, S.D. =0.72) อันดับที่สองคือ พอใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการเป็นพนักงานบริษัท/
องค์กร (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.78) อัน ดับ ที่ส ามคื อ ความเชื่ อมั่ น ความมุ่ ง มั่น ความพยายามและ
ความอดทนจะส่งผลต่อความสาเร็จ (𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.76) และ ผู้ประกอบการเป็นทางเลือก
อาชีพที่น่าสนใจสาหรับผู้ที่มีความรู้และครอบครัวมีสถานประกอบการ (𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.74)
3. ปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 𝑥̅ =
4.00, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจะพบว่า ปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมอันดับแรก
คือครอบครัวให้ความสนับสนุนในเรื่องการประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 4.16, S.D. =
0.80) อันดับที่สองคือครอบครัวอยู่ในฐานะที่จะประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการได้ (𝑥̅ = 4.08, S.D.
= 0.84) และ การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กาลังใจและคาแนะนาของบุคคลรอบข้างเป็นสิ่งสาคัญใน
การที่จะประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 4.08, S.D. = 0.88) อันดับที่สามคือ การรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 4.07, S.D. = 0.80)
4. ปัจจั ยด้านการรั บรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.93, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจะพบว่าปัจจัยด้าน
การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ อันดับแรกคือ หากประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการ
สามารถทาให้ธุรกิจของตนเองมีความน่าสนใจได้ (𝑥̅ = 4.05, S.D. = 0.89) อันดับที่สองคือ สามารถ
รับรู้ถึงโอกาสในการที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.90)อันดับที่สาม คือ มองเห็น
สิ่งต่างๆ รอบตัวให้เป็นแนวคิดใหม่ๆในการเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัว (𝑥̅ = 3.98, S.D. = 0.90)
5. ความตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ในจั ง หวั ด
ปทุมธานีในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.92, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อจะพบว่า ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ อันดับแรกคือ การลงทุนทาธุรกิจอะไรก็ตาม
ย่ อ มต้ อ งมี ค วามตั้ ง ใจก่ อ น (𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.90) อั น ดั บ ที่ ส องคื อ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น
ผู้ประกอบการในอนาคต (𝑥̅ = 3.98, S.D. = 0.90) อันดับที่สามคือ มีเป้าหมายทางอาชีพ คือการเป็น
ผู้ประกอบการ (𝑥̅ = 3.95, S.D. = 0.88) มีความพร้อมที่จะทาสิ่งต่างๆ เพื่อจะเป็นผู้ประกอบการ (𝑥̅
= 3.95, S.D. = 0.90) และมีความมุ่งมั่นในการสร้างบริษัทในอนาคต (𝑥̅ = 3.95, S.D. = 0.86)
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นกรณีการศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี ควรมี
ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่านี้ เพื่อสามารถดาเนินการได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ศึ กษาปัจ จัย เพี ยง 3 ปั จจั ย คือ ทั ศ นคติต่ อ การเป็ นผู้ ประกอบการ
บรรทัดฐานทางสังคม และปัจจัยการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอาจมีการใช้ปัจจัย
ด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
3. ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลวิจัยกับมหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตปทุมธานี เพราะเป็น
หลักสูตรนานาชาติส่ว นใหญ่เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต
ปทุมธานี ไม่มีหลักสูตรบริหารธุรกิจจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี
ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.รั ต นา สี ดี ที่ ก รุณ าสละเวลาให้
คาปรึกษา ช่วยชี้แนะแนวทางการดาเนินงานวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ปรับ ปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูก
ต้องให้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณ อาจารย์ พวงเพชร สุขประเสริฐ อาจารย์ประจาวิชา การวิจัยทางธุรกิจ ที่ช่วย
ให้ความรู้ในการ ให้คาแนะนาสั่งสอน ในการทาวิจัยเบื้องต้น
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ในเรื่ อ งการลดของเสี ย ชิ้ น งาน Hinge Assy Hood โดยการติ ด ตั้ ง Proximity
Sensorเพื่อป้องกันความผิ ดพลาดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียชิ้นงานที่เกิดจากกระบวนการ
Spot nut welding ในสายการผลิต Small Part ซึ่งมีเป้าหมายที่ของเสีย Rank A ต้องลดลง 50%
โดยยึดหลักการ QC Story และ 7 QC Tools ในการดาเนินงาน ตั้งแต่การค้นหาและคัดเลือกปัญหา
จนถึงการติดตามผลการดาเนินงาน จากการใช้ 7 QC Tools ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ
Why – Why Analysis ในการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หารวมถึ ง การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์
แนวโน้มข้อบกพร่อง ( FMEA ) เพื่อยืนยันแนวโน้มข้อบกพร่อง พบว่า ของเสียชิ้นงาน Hinge Assy
Hood อาการไม่มีน๊อต M.6 ที่ตัวชิ้นงาน มีค่า RPN สูงที่สุด จึงเลือกดาเนินการแก้ไข ก่อนดาเนินการ
ปรับปรุงของเสียอาการไม่มีน๊อต M.6 มีจานวน 3 ชิ้น ซึ่งหลังจากการติดตั้ง Sensor และการจัดทา
เอกสาร Q – Point เพื่อดักจับและเฝ้าระวังชิ้นงานของเสียสามารถดักจับชิ้นงานของเสียได้จริง จึง
ทาให้ ข องเสี ย อาการไม่มีน๊ อตกลายเป็น 0 ส่ ง ผลให้ ก ารดาเนิน งานเป็นไปตามวัต ถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
คาสาคัญ : การลดของเสีย การเชื่อมโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกาเนิด จุดควบคุมคุณภาพ
ABSTRACT
Reducing defect of Hinge Assy Hood by proximity sensor installation to pokayoke” This project had objective to reduce the defect in the Spot nut welding process
to decrease 50% waste of rank A. Since searching and selecting the problem until
follow up, using the QC Story and & QC Tools to operate. From using 7 QC Tools to
collect data, why – why analysis to analyze the root cause of the problem including
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) to confirm the defect trend found a defect
of a workpiece, Hinge Assy Hood without nut m.6 had the highest RPN value; must
choose corrective action. Before improving the waste operation without nut m.6 had
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3 pieces. After installing proximity sensor and Q-point document preparation, it could
trap and beware of the defect. Therefore, causing the without nut of the defect
becoming zero. Resulting in the operation was being following the stated objectives
and goals.
Keywords: Wast Reduction, Spot Nut Welding, Q – Point
บทนา
บริษัทที่เข้าไปดาเนินการวิจัย ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับลูกค้า
ซึ่งส่วนใหญ่จะกาหนดนโยบายภายในว่า ของเสียต้องลดลง 50% จากปีที่แล้ว ควบคู่กับนโยบายที่
ลูกค้าได้กาหนดไว้ ดังนี้
- ลูกค้าร้องเรียนปัญหาหลังการขาย ( Field Action ) 0 กรณี
- ชิ้นงานเสียเกี่ยวกับความปลอดภัย ต้องไม่หลุดไปที่ลูกค้า ( Critical Part Defect ) 0 กรณี
- ชิ้นงานประกอบไม่ครบต้องไม่หลุดไปที่ลูกค้า ( Functional A Part Defect ) 0 กรณี
- ชิ้นงานเสียหลุดไปที่ลูกค้า ( Defect outflow ) < 3 PPM
โดยหลั ง จากการที่ ไ ด้ เ ข้ า ไปศึ ก ษาในแผนกชิ้ น ส่ ว นประกอบและได้ ท าการส ารวจ
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางแผนกภายในบริษัท ทาให้รู้ถึงลาดับขั้นตอนและกระบวนการ
ทางานต่าง ๆ และเมื่อได้เรียนรู้งาน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าประกอบกับนโยบายของทาง
บริษัทที่กาหนดไว้ ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะทางานวิจัยเกี่ยวกับชิ้นงานที่ต้องมีขั้นตอนการประกอบ จึง
ได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลในส่วนของงานประกอบทั้งหมดเพื่อค้นหาหัวข้อ วิจัย โดยหลังจาก
ทาการรวบรวมข้อมูลและปรึกษากับพนักงานของบริษัทเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดของกระบวนการ
และขั้นตอนการดาเนินงานว่าสามารถทาการปฏิบัติได้หรือไม่ จนได้ข้อสรุปที่แน่ชัด จึงทาการเลือก
หั ว ข้ อ วิ จั ย เรื่ อ งการลดของเสี ย ที่ ก ระบวนการ Spot nut welding ในสายการผลิ ต Small Part
เนื่องจากชิ้นงานและสายการผลิตที่เลือกมาทาการวิจัยเป็นส่วนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและเป็ น
จุ ดเริ่ มต้ น ของการประกอบชิ้น งานต่ าง ๆ ซึ่งจะถู กจัด ส่ งไปยั งกระบวนการถั ดไป ซึ่ งถ้า ไม่มี การ
ดาเนิ น การแก้ไขข้อบกพร่ องตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากจะเป็นการเพิ่ม จานวนชิ้นงานที่เสี ยหลุ ดไปที่
กระบวนการถัดไปแล้ว อาจส่งผลกระทบทาให้ของเสียส่งไปถึงลูกค้าได้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor )
พร็ อ กซิ มิ ตี้ เ ซนเซอร์ (Proximity sensor ) หรื อ อี ก ชื่ อ ที่ เ รี ย กกั น คื อ พร๊ อ กซิ มิ ตี้ ส วิ ต ช์
( proximity switch ) คือ เซนเซอร์ที่ นามาใช้ต รวจจั บวั ตถุ โ ดยปราศจากการสั มผั ส กั บตั ว ชิ้ นงาน
ซึ่งสามารถตรวจจบวัตถุได้ทั้งระดับ ตาแหน่ง รูปร่าง ลักษณะ
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รูปที่ 1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity sensor )
ที่มา :บริษัท คอมโพแม็ก จากัด ออนไลน์
ส่วนประกอบภายในเซนเซอร์
1. Coil-Wire (ชุดขดลวด) ซึ่งจะถูกพันไว้รอบแกนเฟอร์ไรต์ ซึ่งมีหน้าที่สร้างคลื่นสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าออกมาจากผิวหน้าของเซ็นเซอร์
2. ออสซิลเลท ( Oscillator ) หรือวงจรกาเนิดความถี่ เป็นตัวส่งสัญญาณไฟฟ้าขดลวด
3. แอมพลิฟายเออร์ ( Amplifier ) หรือตัวขยายสัญญาณ ทาหน้าที่ในการขยายสัญญาณที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนา
4. ทริกเกอร์ ( Trigger ) คือ วงจรที่ใช้ในการแยกสถานะและสั่งงาน
5. เอาท์พุท ไดร์เวอร์ ( Output driver ) คือ ตัวที่ทาหน้าที่ในการเพิ่มกาลังของสัญญาณที่ได้รับ
เพื่อส่งไปที่ระดับของการใช้งานของสัญญาณออก สาหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และอื่นๆ
2. QC Story
QC Story คือ ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึง
หลักการในการบริหารโครงการด้วยหลักการ PDCA โดยมีขั้นตอน 7 ประการ ได้แก่
1. การกาหนดหัวข้อปัญหา
2. สารวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
3. การวางแผนการแก้ไข
4. การวิเคราะห์สาเหตุ
5. การกาหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบัติตามมาตรการ
6. การติดตามผล
7. การทาให้เป็นมาตรฐาน
การควบคุม คุณ ภาพ ( Quality control) หรื อเรีย กย่อ ว่า QC หมายถึ ง กระบวนการ
จัดการระบบการทางานและการปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรเข้าใจในหน้าที่ความ
รั บ ผิ ดชอบ สามารถทางานและดาเนินงานสร้า งผลิ ตภัณฑ์ห รือบริการอย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
3. ระบบป้องกันความผิดพลาด ( Poka- yoke )
POKA YOKE คานี้มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คา คือ คาว่า “ POKA” (อ่านว่า โพ-คา ) แปลว่า
การผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือพลั้งเผลอ แล้วคาว่า “ YOKE ” (อ่านว่า โย-เกะ) แปลว่า ป้องกัน
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ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายว่า การป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ สาเหตุของ
ความเสียหายนั้นอยู่ที่ความผิดพลาดของพนักงาน และความเสียหายนั้นคือ ผลจากไม่เอาใจใส่ความ
ผิดพลาดเหล่านี้ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาคุณภาพตามมาเสียส่วนใหญ่ หรือเมื่อความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว การค้นหาและการเลือกของเสียออกจากของดีก็จะใช้เวลามากรวมถึง
ค่าใช้จ่ายตามมาด้วย หรือการค้นหาของที่ไม่ดีก็ยากและอาจหลุดไปสู่ตลาดหรือลูกค้าได้ง่าย เพื่อ
ป้ องกัน หรื อหลี กเลี ย งการผิ ด พลาดของการผลิ ตในกระบวนการสายการผลิ ตไม่ ให้ ห ลุ ด ออกจาก
กระบวนการ จึงต้องสร้างกระบวนการป้องกันขึ้นมาเพื่อนาไปใช้ตามลักษณะงานของแต่ละกิจกรรม
หรือโรงงาน
4. ผังการไหลของงาน ( Material Flow Chart )
เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงการไหลของงานในสภาพปัจจุบันและพิจารณาการทา
Continuous Flow และ Smooth Flow

รูปที่2 ตัวอย่างผังการไหลของงาน
5. การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ( Failure Mode and Effect
Analysis : FMEA )
คือการมุ่งเน้นให้เห็นถึงลักษะความเสียหาย หรือสาเหตุที่จะนาไปสู่ความเสียหายที่อาจทา
ให้เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการออกแบบ การผลิต หรือการบริการ จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ผลกระทบ
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และสุดท้า ยเพื่อนาไปสู่การหาวิธีป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น ขั้นตอนการทา FMEA แสดงถึงลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (RPN) คือ ผลลัพธ์ของความ
รุนแรง โอกาสในการเกิดและการตรวจจับ เพื่อใช้ในการจัดลาดับความสาคัญในการแก้ไขปัญหา
ระดับความเสี่ยง(RPN) = S x O x D
S คือความรุนแรงผลกระทบที่เกิดความล้มเหลว (Severity)
O คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุบ่อยครั้ง (Occurrence)
D คือความสามารถตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลว (Detection)
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6. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการทาไม-ทาไม ( Why - Why Analysis )
การวิเคราะห์ Why - Why Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและกาจัดได้แล้ว ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ้า หากปัญหาเดิม
เกิดซ้า แสดงว่าการวิเ คราะห์ มาผิ ด ทาง หรือ อาจมีบางสาเหตุตกหล่ น ไป อาจจะต้ องมาทาการ
วิเคราะห์ใหม่ เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากผู้วิเคราะห์มีความเข้าใจและมี
ความชานาญในงานที่ตนทาอยู่ การวิเคราะห์ Why - Why Analysis นั้นเป็นเพียงเครื่องมือ ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าเท่านั้น การจะทาให้ปัญหานั้นหมดไป จึงจาเป็นจะต้องประยุกต์หลักการ
อื่นๆเข้ามาช่วย เช่น เทคนิค Pokayoke, Triz เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

รูปที่ 3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาด้วยWhy - Why Analysis
7. การวิเคราะห์กระบวนการด้วยหลักการ PDCA
PDCA คือ หลักการบริหารงานคุณภาพย่อมาจาก4คาได้แก่Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ),
Check (ตรวจสอบ) และAct (การดาเนินการให้เหมาะสม) ซึ่ง หลักการPDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้
กับ ทุก ๆเรื่ องนั บ ตั้ง แต่กิ จ กรรมส่ ว นตัว เช่น การปรุง อาหารการเดินทางไปทางานในแต่ ล ะวั นการ
ตั้งเป้าหมายชีวิตและการดาเนินงานในระดับบริษัท ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้1. P = Plan
ขั้นตอนการวางแผนขั้น ตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกาหนดกรอบหั วข้อที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานฯลฯพร้อมกับ
พิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นโดยระบุวิธีการเก็บ
ข้ อ มู ล และก าหนดทางเลื อ กในการปรั บ ปรุ ง ให้ ชั ด เจนซึ่ ง การวางแผนจะช่ ว ยให้ กิ จ การสามารถ
คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น ในอนาคตและช่วยลดความสูญเสี ยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในด้านแรงงาน
วัตถุดิบชั่วโมงการทางานเงินและเวลา2. D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติคือการลงมือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผนซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการ
ตรวจสอบระหว่ า งการปฏิ บั ติ ด้ ว ยว่ า ได้ ด าเนิ น ไปในทิ ศ ทางที่ ตั้ ง ใจหรื อ ไม่ เ พื่ อ ท าการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงให้ เป็ น ไปตามแผนการที่ ได้ว างไว้ 3 .C = Check ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการ
ตรวจสอบคือการประเมิน ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้ ทราบว่าในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่แต่สิ่งสาคัญก็คือต้องรู้ว่าจะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5ประจาปี 2563
495
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหนเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็น ประโยชน์สำหรับ
ขั้นตอนถัดไป4. A = Action ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ

รูปที่ 4 กระบวนการ PDCA
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อลดของเสียชิ้นงานที่เกิดจากกระบวนการ Spot nut weldingในสายการผลิต Small part
กรอบแนวคิด
Input
จานวนของเสีย Hinge Assy
Hood

Process
1. ติดตัง้ Proximity sensor
2. จัดทาเอกสาร Q – Point
ติดที่หน้างาน
3. ผังการไหลของวัตถุดิบ
( Material Flow Chart )

Output
ของเสียอาการไม่พบน๊อต
ชิ้นงาน BracketHingeAssy
Hood ลดลงหรือกลายเป็น
ศูนย์
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วิธีการวิจัย
1. ภาพรวมกระบวนการ

MFC Hinge Assy Hood
Part No. Receiving Pres QC Gate Pres QC Gate Spot nut Weld QC Gate Zinc Coating Receiving Caulking H/W & Check QC Check Data QC Final PC Store Delivery Customer
53412-0K2 0
Master Coil

Blacket
F. 5

F. 5

5342 -0K080

Stamping
Bend
Pierce
Cam-Pierce
F. 6

F. 6

F. 8

API

F. 8

F. 8

F. 8

F. 8

Packing

F. 8

F. 8

90174-T0 06
Nut

F. 2

Caulking
Load Test
F. 8

53431-0K080

รูปที่5 ผังการไหลของวัตถุดิบ
จากผังการไหลของวัตถุดิบจะพบว่ามีกระบวนการประกอบชิ้นงานเกิดขึ้นอยู่ 2 จุด ซึ่ง
ได้แก่ ขั้นตอนการสปอตน๊อต ( Spot nut welding ) และการคอกกิ้ง ( Caulking ) แต่หากเกิดของ
เสีย ที่กระบวนการสปอตน๊ อต จะเป็นการเสี่ยงที่ของเสียจะหลุดไปที่กระบวนการอื่น ซึ่งจะส่ งผล
กระทบต่อการผลิตชิ้นงานและเป็นการเพิ่มต้นทุนอีกด้วย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกรณีศึกษานี้ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์
สาเหตุปัญหา ดังนี้
2.1 จานวนของเสี ย ที่เกิดขึ้นในสายการผลิ ต Small partการสปอตน๊อต M.6 ลั กษณะ
ข้อบกพร่องของชิ้นงาน
2.2 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
สารวจสภาพปัจจุบัน
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ตรวจสอบผลลัพธ์

สรุปผลการปรับปรุงและจัดทามาตรฐาน
ติดตามผลการดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
- แผนภูมิพาเรโต้
- การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ( Failure Mode and Effect Analysis
: FMEA )
- Why – Why Analysis
- กราฟ ( Graph )
- การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ( Failure Mode and Effect Analysis
: FMEA )
- กราฟแท่ง ( Graph )
- ใบตรวจสอบเซนเซอร์
- แผ่นตรวจสอบ ( Check sheet )

ตารางที่1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการกาหนดตัวชี้วัดผลการศึกษา
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท าการเก็ บ รวบรวม สามารถท าการวิ เ คราะห์ ไ ด้ เ ป็ น 2 ส่ ว น
ได้แก่ ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
ส่วนแรก คือ ข้อมูลที่เป็นสภาพปัจจุบัน เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ
กาหนดมาตรการแก้ไข
ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลหลังการปรับปรุง ทาการเก็บรวบรวม เพื่อนามาวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
โดยข้อมูลทั้งหมดจะทาการเก็บรวบรวมไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลลัพธ์และสรุปผลการ
ดาเนินงานต่อไป
4.2 การกาหนดตัวชี้วัด
4.2.1 จานวนของเสียที่เกิดขึ้นลดลงและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4.2.2 เอกสาร Q – Point ที่ ไ ด้ อ อกแบบท าให้ พ นั ก งานเกิ ด การเฝ้ า ระวั ง ชิ้ น งาน
เพื่อไม่ให้เกิดของเสียหลุดออกไป
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ผลการวิจัย
1. จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
จากการสารวจงานสายการผลิต Small part ในภาพรวม พบว่าสายการผลิตนี้มีของเสีย
เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ไ ด้ ท า ก า ร ค้ น ห า ปั ญ ห า โ ด ย ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ข อ ง เ สี ย ตั้ ง แ ต่ วั น ที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และจากข้อมูลที่ทาการเก็บรวบรวม
มานั้น สามารถแบ่งประเภทและจานวนชิ้นงานได้ ดังนี้
จำนวน / ชิ้น,
Hinge Assy Hood,
30

จำนวนของเสียสำยกำรผลิต Small part

จำนวน / ชิ้น,
Plate, Side Panel,
8

จำนวน / ชิ้น,
จำนวน / ชิ้น, Box, Retainer, Tail
Gate Hinge, 4
Fuel Inlet, 4

จำนวน / ชิ้น,
Retainer, Tail
Gate Hinge, 2

Hinge Assy…

รูปที่6 กราฟแสดงจานวนของเสียที่เกิดขึ้น
จากรูปที่ 6 พบว่าจานวนของเสียชิ้นงาน Hinge Assy Hood มีจานวนของเสียมากที่สุด จึง
เลือกชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ ลดของเสียที่เกิดขึ้น
2. สารวจสภาพปัจจุบัน
จำนวน

ของเสียทั้งหมด hinge Assy Hood

สปอตน๊อต, A, 6

SPATTER ติด
ในเกลียว, B, 4

Rank And Feedback Standard
สปอตน๊อต
รอยทับเศษ
SPATTER ติดในเกลียว
รอยชีดลึก

ครำบสนิม, C, 3
ไม่มีมำร์คบวก,…
รอยชีดลึก, C, 5
ครีบบ,เศษ,
C, 4 C,
รอยทั
3
ครีบ
ไม่มีมำร์คบวก

รูปที่ 7 จาแนกประเภทของเสียของชิ้นงาน Hinge Assy Hood
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จากรูปที่ 7แสดงให้เห็นถึงประเภทและจานวนของเสียชิ้นงาน Hinge Assy Hood ทั้งหมด
โดยสามารถจาแนกประเภทของเสียได้จากการอ้างอิง Rank And Feedback Standard ซึ่งเป็นการ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นโดยกาหนดขอบเขตการดาเนินงานที่ภายในระดับ A
เท่านั้น เนื่องจาก Rank A กล่าวถึง ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับ Function ของชิ้นงาน ซึ่งมีความสาคัญ
ต่อการทางาน ใช้งาน หรือความแข็งแรง ถ้าหากเกิดข้อผิดปกติจะทาให้ชิ้นงานไม่ทางานหรือทางาน
ผิดปกติ ถ้าเจอสิ่งผิดปกติ กระบวนการจะหยุดผลิตทันทีและชิ้นงานที่ถูกตรวจพบจะลงกล่องแดง
ของเสียภำยในระดับ A
อำกำร, ไม่
พบน๊อต, 3
อำกำร,
อำกำร,
สปอตน๊อตเยื้อง, สปอตน๊อตกลับ
1
ด้ำน, 1

อำกำร

อำกำร, ควำม
แข็งแรงของ
จุดสปอตไม่ได้
ตำมข้อกำหนด, 1

สปอตน๊อตเยื้อง

สปอตน๊อตกลับ
ด้ำน

ไม่พบน๊อต

ควำมแข็งแรงของ
จุดสปอตไม่ได้ตำม
ข้อกำหนด

1

1

3

1

รูปที่ 8 แสดงประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในระดับ A
จากรูปที่ 8 จะแสดงให้เห็นว่า ภายใน Rank A มีของเสียเกิดขึ้นทั้งหมด 6 ชิ้น โดยแบ่งเป็น
สปอตน๊อตเยื้อง 1 ชิ้น สปอตน๊อตกลับด้าน 1 ชิ้น ไม่มีน๊อต 3 ชิ้น และความแข็งแรงของจุดสปอต
ไม่ได้ตามข้อกาหนด 1 ชิ้น และเมื่อทาการยืนยันแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ( FMEA ) พบว่า ค่า RPN ใน
หัวข้อการไม่มีน๊อตสูงที่สุดและยังมีจานวนของเสียเกิดขึ้นเยอะที่สุดอีกด้วย โดยแนวโน้มบางหัวข้อทาง
แผนกชิ้นส่วนประกอบได้ทาการประชุมและดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว จึงทาให้ค่า
RPN มีคะแนนต่า จึงเป็นสาเหตุให้เลือกหัวข้อการไม่มีน๊อตมาดาเนินการแก้ไข เพราะมีค่า RPN สูงสุด
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9. Spot Nut Weld 1. สปอตน๊อตเยื้อง

1. ประกอบชิ้นงานไม่ได้

2. สปอตน๊อตกลับด้าน

1. ประกอบชิ้นงานไม่ได้

3.ไม่พบน๊อต

1. ไม่สามารถนาไปใช้ใน
กระบวนการต่อไปได้

4. ความแข็งแรงของจุดสปอตไม่ได้ 1. ไม่สามารถนาไปใช้ใน
ตามข้อกาหนดของลูกค้า
กระบวนการต่อไปได้

D

RPN

ลาดับกระบวนการ แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้

SEV
Class

500

6 A 1. พนักงานไม่ปฏิบัตติ าม WI ในการสปอต 2 1. ตรวจสอบ Guide pin ก่อนส
4
ปอตน๊อตทุกครั้ง
2. การตรวจเช็ค In-process โดยสายตา
เทียบชิ้นงานตัวอย่าง ( แรก,กลาง,ท้าย )
6 A 1. พนักงานไม่ปฏิบัตติ าม WI การสปอต 2 1. ตรวจสอบ Guide pin ก่อนส
1
ปอตน๊อตทุกครั้ง
2. การตรวจเช็ค In-process โดยสายตา
เทียบชิ้นงานตัวอย่าง ( แรก,กลาง,ท้าย )
6 A 1. ค่า Parameter ในการสปอตน๊อตไม่ได้ 2 1. มีการเช็คค่า Parameter การ Spot 7
น๊อตเช้า - บ่าย
2. ระยะเวลาในการสปอตสั้นกว่ามาตรฐาน
2. มีการตรวจสอบน๊อตโดยใช้สายตา 100%
6 A 1. ค่า Parameter ในการสปอตน๊อตไม่ได้ 2 1. ตรวจสอบความแข็งแรงจุดสปอตน๊อต 5
2. ระยะเวลาในการสปอตสั้นกว่ามาตรฐาน
ด้วย Torque Wrench

48

แนวโน้มของสาเหตุทที่ าให้เกิดข้อพกพร่อง O

การตรวจจับ

12

84

60

ตารางที่2 ตารางFMEAก่อนดาเนินงาน
3. กาหนดเป้าหมายในการลดของเสีย
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน

จำนวน / ชิ้น

8
6

6

4

3

2
0
ก่อนดำเนินงำน

หลังดำเนินงำน

รูปที่ 9 การกาหนดเป้าหมาย
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ปัญหาของเสียอาการไม่พบน๊อตบนชิ้นงานทาให้ไม่สามารถส่งชิ้นงานไปที่กระบวนการถัดไปได้
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาจึงเลือกใช้เครื่อง Why – Why Analysis ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังรูปที่ 10
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คน

ไม่พบน๊อต

พนักงานปล่อยมือก่อนที่
เครือ่ งจะมีการสปอต

พนักงานไม่ปฏิบัตติ าม WI
การทางาน

เป็ นพนักงานทีป่ ฏิบัตงิ าน
มานาน จึงมีความมั่นใจใน
ตนเองสูง

เครือ่ งจักรทาการสปอต
โดยทีไ่ ม่มนี ๊อตอยูบ่ น
ชิน้ งาน

เครือ่ ง Feed ไม่ Feed
nut ลงบนชิน้ งาน

เครือ่ ง Feed ทางาน
ผิดพลาด

สปอตน๊อตไม่ตดิ

เครือ่ งจักร

รูปที่ 10 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
จากรูปที่ 10 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 2 สาเหตุ คือ คนและ
เครื่องจักรเมื่อได้สาเหตุที่แท้จริงแล้ว จึงทาการสรุปผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการแก้ไข
5. กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
5.1 การติดตั้ง Proximity sensor
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความไม่ตั้งใจของพนักงาน ดักจับปัญหาการไม่
พบน๊อตM.6 ซึ่งการติดตั้งเซนเซอร์จะต้องทาการออกแบบแท่นยึดจับควบคู่ไปด้วย เพื่อไม่ให้เซนเซอร์
เคลื่อนที่ เพราะหากเซนเซอร์ อยู่ ในตาแหน่งที่ผิ ดไปจากแบบจะส่ ง ผลต่อประสิทธิภ าพการดักจับ
ชิ้นงานที่เป็นปัญหาด้วย

รูปที่ 11เครื่องสปอตก่อนการติดตั้ง Sensor
5.2 การจัดทาเอกสาร Q – Point
โดยจัดทาการติดเอกสารที่บริเวณหน้างานที่พนักงานทาการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงาน
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยการปฏิบัติ
ตาม WI
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6. ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข
6.1การติดตั้ง Proximity Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานที่ไม่มีน๊อต

รูปที่ 12 แสดงตาแหน่งที่ติดตั้งเซนเซอร์
6.2 การจัดทาเอกสาร Q – Point
โดยจั ด ท าการติ ด เอกสารที่ บ ริ เ วณหน้ า งานที่ พ นัก งานท าการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง พนั ก งาน
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยการปฏิบัติ
ตาม WI หรืออาจเกิดจากความเหนื่อยล้าของพนักงาน

รูปที่ 13 แสดงเอกสาร Q – Point การสปอตน๊อตที่ชิ้นงาน
รายละเอียดของเอกสาร Q – Point จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่
ส่วนที่ I รายละเอียดของชิ้นงาน ได้แก่ Part Name, Part Code และPart No.
ส่วนที่ II รูปภาพชิ้นงาน พร้อมจุดที่ควรเฝ้าระวัง
ส่วนที่ III รายละเอีย ดในการตรวจสอบชิ้นงาน โดยระบุถึงหั วข้อควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบและจานวนที่ทาการตรวจสอบ
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9. Spot Nut Weld 1. สปอตน๊อตเยื้อง

แนวโน้มของสาเหตุทที่ าให้เกิดข้อพกพร่อง O

1. ประกอบชิ้นงานไม่ได้

6 A 1. พนักงานไม่ปฏิบัตติ าม WI ในการสปอต

2. สปอตน๊อตกลับด้าน

1. ประกอบชิ้นงานไม่ได้

6 A 1. พนักงานไม่ปฏิบัตติ าม WI การสปอต

3.ไม่พบน๊อต

1. ไม่สามารถนาไปใช้ใน
กระบวนการต่อไปได้

6 A 1. ค่า Parameter ในการสปอตน๊อตไม่ได้
2. ระยะเวลาในการสปอตสั้นกว่ามาตรฐาน

4. ความแข็งแรงของจุดสปอตไม่ได้ 1. ไม่สามารถนาไปใช้ใน
ตามข้อกาหนดของลูกค้า
กระบวนการต่อไปได้

6 A 1. ค่า Parameter ในการสปอตน๊อตไม่ได้
2. ระยะเวลาในการสปอตสั้นกว่ามาตรฐาน

การตรวจจับ

2 1. ตรวจสอบ Guide pin ก่อนสปอตน๊อต
ทุกครั้ง
2. การตรวจเช็ค In-process โดยสายตา
เทียบชิ้นงานตัวอย่าง ( แรก,กลาง,ท้าย )
2 1. ตรวจสอบ Guide pin ก่อนสปอตน๊อต
ทุกครั้ง
2. การตรวจเช็ค In-process โดยสายตา
เทียบชิ้นงานตัวอย่าง ( แรก,กลาง,ท้าย )
2 1. มีการเช็คค่า Parameter การ Spot น๊อต
เช้า - บ่าย
2. มีการตรวจสอบน๊อตโดยใช้สายตา 100%
3. ติด Sensor ป้องกัน Human Error
2 1. ตรวจสอบความแข็งแรงจุดสปอตน๊อต
ด้วย Torque Wrench

D

RPN

ลาดับกระบวนการ แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้

SEV
Class

7. ตรวจสอบผลลัพธ์
4 48

1 12

3 36

5 60

ตารางที่ 3 แสดงการประเมินค่า RPN ใหม่
จากการประเมินเครื่องวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ( FMEA )
ใหม่หลังจากดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทาให้ค่า RPN ในหัวข้อไม่มีน๊อตลดลง จากเดิมค่า RPN เท่ากับ
84 ลดลงเหลือ 36
8. การจัดทามาตรฐาน

รูปที่ 14 ใบตรวจสอบเซนเซอร์ประจาวัน
เมื่อทาการติดตั้งเซนเซอร์จึงได้จัดทามาตรฐาน โดยการปรับปรุงแก้ไขเอกสารใบตรวจสอบ
เซนเซอร์ประจาวัน ซึ่งหน้าที่ของพนักงานปฏิบัติงานในการลงบันทึกข้อมูลตามเอกสาร แต่หากพบสิ่ง
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ผิดปกติคือเซนเซอร์ไม่ทางาน จะทาการหยุดเรียกรอ แจ้งพนักงานประจาสายการผลิต เพื่อประเมิน
อาการเบื้องต้น พร้อมแจ้งฝ่ายบารุงรักษา เพื่อทาการหาสาเหตุของปัญหาและดาเนินการแก้ไขต่อไป
9. ติดตามผลการดาเนินงาน

รูปที่15 การติดตามผลหลังการดาเนินงาน
เครื่องหมาย O หมายถึงการทางานของเซนเซอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่หากมีสิ่ง
ผิดปกติ พนักงานจะทาการลงบั นทึกเครื่องหมายX โดยภายในระยะเวลาที่ทาการติดตามผลการ
ดาเนินงาน การตรวจสอบเซนเซอร์ประจาวัน ไม่พบปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการทางานของ
เซนเซอร์ซึ่งหากพนักงานพบสิ่งผิดปกติจะทาการ “หยุด-เรียก-รอ” เพื่อดาเนินการแก้ไข
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. บทสรุปผลการวิจัย
ภายหลั งการดาเนิ น การตามมาตรการแก้ไขแล้ ว จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูล อย่างต่อเนื่ อง
สามารถสรุปผลการดาเนินงาน แบ่งเป็น 2 ทาง ได้แก่
1.1 ผลทางตรง สามารถลดของเสียจาก Rank Aตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาไม่มีน๊อต
กลายเป็นศูนย์ ทาให้ของเสียภายใน Rank A ลดลง 50%

รูปที่ 16 กราฟแสดงผลการดาเนินงาน
1.2 ผลทางอ้อม สามารถลดเวลาในการทางานของพนักงานตรวจสอบได้ เนื่องจาก
เมือ่ เจอของเสียพนักงานต้องนาชิ้นงานไปใส่ในกล่องแดงและทาการลงบันทึกของเสียที่เกิดขึ้น
2. การอภิปรายผลการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อง การลดของเสี ย ชิ้น งาน Hinge Assy Hood โดยการติด ตั้ง Proximity
Sensor เพื่อป้องกันความผิดพลาดนั้นได้นาประเด็นสาคัญที่ได้จากการศึกษาในเรื่องนี้ มาสรุป โดยมี
การนาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน ตั้งแต่การนาเครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุ ของ
ลักษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบ( Failure Mode and Effect Analysis : FMEA ) มาอ้างอิงค่า
RPN เพื่อคัดเลือกหัวข้อในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล จันทร์
แก้ ว และธรรมมา เจี ย รธราวานิ ช (2550) ที่มุ่ ง เน้ นการปรั บ ปรุง คุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต ล้ อ
อลูมิเนียมอัลลอยด์ซึ่งในการวิเคราะห์และการปรับปรุงคุณภาพจะใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ลักษณะ
ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ(Failure Mode and Effects Analysis : FMEA) ซึ่งได้วาง
มาตรฐานแก้ไขเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียและลดโอกาสหรือความถี่ในการเกิด
ปัญหา และใช้เครื่ องมือ Why – Why Analysis เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น โดย
อ้างอิงจากงานวิจัยของ สุพัฒตรา และคนอื่นๆ เพื่อเสนอวิธีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
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ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นท่ อ ไอเสี ย รถจั ก รยานยนต์ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางด้ า นวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
(IE Techniques) ซึ่งในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของเสียได้ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนในการศึกษา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษากระบวนการผลิตและเก็บข้อมูลของเสีย 2. วิเคราะห์ปัญหาที่
ทาให้เกิดของเสีย 3. จัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามหลักการของพาเรโต 4. วิเคราะห์หาสาเหตุที่
ทาให้เกิดของเสีย โดยใช้ “Why - Why Analysis ” และ 5. ปรังปรุงแก้ไขตามสาเหตุที่ทาให้เกิดของ
เสีย และได้แก้ไขปัญหาโดยทาการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกาญจนา จัน ทร์ป ระเสริฐ ( 2560 ) ในการพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนสิ่ งกีดขวางเพื่อผู้ พิการทาง
สายตาที่ช่วยผู้พิการทางสายตา โดยอาศัยหลักการทางานของการสะท้อนของคลื่นโดยประยุกต์ใช้
เซนเซอร์ แบบอัล ตราโซนิ ค SRF05 และ HC-SR04 เซนเซอร์ PIR เป็นตัวตรวจจับสิ่งกีดขวางและ
ควบคุมการทางานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยจะทาการแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ห่างจากผู้
พิการทางสายตา 40 – 50 เซนติเมตร
ข้อเสนอแนะ
1. แนวทางการศึกษาต่อในอนาคตคือทาการแก้ไขปรับปรุง WI ของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
ที่ท้ายสายการผลิตใหม่ เพื่อลดจุดตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้ใช้เวลาในการตรวจสอบต่อชิ้นลดลง
และสามารถนาเวลาที่ลดได้ไปทาการตรวจสอบชิ้นงานอื่นได้
2. เนื่ องจากระยะเวลาที่ทาการวิจัยมี เวลาจากัด ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูล หลั งการ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขมีน้อย การตรวจสอบผลลัพธ์จึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงช่วงเวลาสั้น
ๆ เท่านั้น ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตามผลการดาเนินงานต่อให้แน่ใจ เพื่อเป็นการติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อ
การจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตาบลหนองแค จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเขตที่อยู่อาศัย และ 3) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า นเบี้ ย ยั ง ชี พ ในเขตเทศบาลต าบลหนองแค ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้การศึกษาแบบสารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตาบลหนองแค จานวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่าย
เบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อยู่ในระดับความสาคัญโดยรวม ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค มีค่าเฉลี่ย 3.93 ลาดับต่อมา คือ ด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา มีค่าเฉลี่ย
3.71 และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.64 โดยด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาค มีปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ การให้บริการต่อผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ มีความ
สุภาพ อ่อนโยน มีความเป็นธรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
มี ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ มาก คื อ การให้ บ ริ ก ารต่ อ ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งตลอดเวลา มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านการให้บริการอย่างทันต่อ
เวลา มีปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ การให้บริการต่อผู้สูงอายุด้วยความตรงต่อเวลา อยู่ในระดับ
ความพึ ง พอใจมาก ด้ า นการให้ บ ริ ก ารอย่ า งเพี ย งพอ มี ปั จ จั ย ที่มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ การ
ให้บริการต่อผู้สูงอายุด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่
คาสาคัญ : ผู้สูงอายุ ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study as follows; 1) to study the
satisfaction of the elderly to the living allowance in Nong Khae, Saraburi. 2) To compare
the satisfaction of elderly people who have allowed to receive the living allowance in
Nong Khae by gender, age, education, marital status, occupation, average revenue per
month, and residential district. 3) To study the suggestion for servicing improvements
to the living allowance in Nong Khae District. This information on demography
characteristics was a quantitative study by using a questionnaire as a research tool to
collect data from 400 elderlies in Nong Khae district. The results of this research were
found that; Overall, the elderly's satisfaction on received the living allowance in Nong
Khae district were responded the questionnaire in the most average sequence of the
equality of services at an average of 3.93, the next sequence was the continuity of
services at an average of 3.74, to provide a time of services with an average of 3.71
and adequate services were the fewest average of 3.64. The most important factor of
equality of services was to provide services to the elderly with willingness; polite,
gentle, and fair was the most satisfying section. The most important factor of continual
services was all times services and continually communicate of the information was
very satisfied. The most important factor in timely services was very satisfied with
punctual service. And the most important factor of sufficient services was satisfied with
equipment and facilities.
Keywords: The Elderly, Satisfaction
บทนา
ปั จ จุ บั น ประชากรผู้ สู ง อายุ ข องประเทศไทยมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราที่ ร วดเร็ ว ท าให้ มี
โครงสร้างประชากรของประเทศกาลังมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ประชากรผู้ สูงอายุ และสังคมเมือง
ประเทศไทยมีจานวนประชากรผู้สูงอายุ 7.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของประชากรทั้งหมด และ
ในอนาคตประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในเชิงสัดส่วนทั้งในแง่ของการเพิ่มขึ้นตามอายุ สืบ
เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุข ทาให้
ประชากรมีอายุยืนยาว ซึ่งผู้สูงอายุไทยต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวะเสี่ยงในการดารงชีวิตในด้าน
ต่างๆหลายประการ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย คือ จะมีร่างกายที่อ่อนแรง มีโรคประจาตัว เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อาการสมองเสื่อม โรคข้อเสื่อม สภาวะอุบัติเหตุ ปัญหาเศรษฐกิจ
ได้แก่ รายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ต้องเผชิญกับสภาวะยากไร้ มีผู้สูงอายุไทยประมาณ 1.14 ล้านคน
เป็นผู้สูงอายุยากจนต้องประสบกับความยากลาบากในการดารงชีวิต ปัญหาสภาวะเสี่ยงทางด้านสังคม
ขาดผู้ดูแดทาให้ต้องอยู่คนเดียวมีความสูง ถึงร้อยละ 7.7 รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาของผู้สูงอายุที่
อยู่ในชุมชน จึงได้จัดรูปแบบของการช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่ในชุมชน แทนการเข้าอยู่
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ในสถานสงเคราะห์ ของรั ฐ คือ การจัดเงินสงเคราะห์ของรัฐ หรือการจัดเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ
สาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ในระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
ประชาสงเคราะห์ และในปัจจุบันมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต่อมาในปี พ.ศ.2544 รัฐบาลมี
นโยบายกระจาย อานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น และได้กาหนดแผนปฏิบัติ การกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการในระยะแรกให้อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และนับตั้งแต่นโยบายกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรที่ยู่ในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดประชาชนที่จะเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งจะ
ทาให้สามารถทางานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีกว่าหน่วยงานอื่น เป็นผู้ดาเนินงาน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยให้ถือปฏิบัติ ตาม “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2545” เงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ
ของผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท ต่อ 1 คน (สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา, พระมหาสัจจารักษ์
ไร่สงวน, และเอกชาตรี สุขเสน, 2561)
จากการศึกษาการจ่ายเบี้ยยังชีพของแต่ละอาเภอ มีอาเภอหนองแคเป็นจุดเด่นเพราะเป็น
ตาบลขนาดใหญ่ที่สุด และยังพบว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพของอาเภอหนองแคมีปัญหามากที่สุดเพราะมี
ผู้สูงอายุถึงจานวน 1,837คน จึงทาให้เกิดปัญหาได้ง่าย เช่น มีการดูแลไม่ทั่วถึง การรับข่ าวสารที่ไม่
ชัดเจน ทางนักศึกษาจึงเกิดความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพของอาเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึงมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากภาครัฐว่ามีความพึงพอใจในส่ วนของนโยบายนี้หรือไม่ เพื่อนาผล
การศึกษามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด ส่งผลต่อ
การกาหนดนโยบายของผู้บริหารในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เหมาะสมในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูง อายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตาบล
หนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตาบล
หนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเขตที่อยู่อาศัย
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทั้งทางด้านแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังได้นาเสนอจะเห็นได้ว่า
คุณลักษณะต่าง ๆ ของการบริการนั้ น เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการให้บริการในทุกองค์กร ผู้วิจัยได้นา
หลักแนวคิดทฤษฎีของ มิลเลท (Millet , 1954) มากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา ด้าน

510

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าแต่
เนื่องจากในด้านที่ 5 คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า นั้น ในหน่วยงานที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษายัง
ไม่มีการดาเนินการในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิจัยเพี ยง
4 ด้าน และสามารถนามากาหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ แสดงดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ออกแบบโดยผู้วิจัยที่สร้างแบบสอบถามตามแนวคิดความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
จ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเนื้อหาของคาถามนั้น
จะครอบคลุมมิติทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 2. ด้านการให้บริการอย่างทัน
ต่อเวลา 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และ4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุแบบเจาะจงภายในเขตเทศบาลตาบลหนองแค
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มี 18 ตาบล มี 181 ชุมชน จึงเลือกทาตาบลหนองแคเพราะมีจานวน
ผู้สูงอายุเป็นจานวนมาก มีจานวนทั้งหมด 1,837 คน สารวจ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 (กอง
สวัสดิการ, 2562)
2. กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวั ด
สระบุรี ใช้เกณฑ์กรณีทราบขนาดประชากร โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างจาก การสุ่มตัวอย่างที่มีค่าความ
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เชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ระดับนัยความสาคัญทางสถิติ 0.05 คานวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) เป็นสูตรการคานวนหาจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยทราบจานวน
ประชากร
จากสูตร n = N/(1+Nⅇ)^2
เมื่อ n คือ จานวนตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนหน่วยทั้งหมด/ขนาดของประชากรซึ่งเท่ากับ 1,837 คน
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้เพียง 5% หรือ 0.05 ได้จานวนประชากรทั้งสิ้น 328 คน ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 400 คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมากขึ้น
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จานวน 400 คน โดยการเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเองและขอข้อมูลเขตที่อยู่อาศัยของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกองสวัสดิการ
สังคมเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูลตามเขตที่
อยู่อาศัย
2. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามมาแปลข้อมูลที่ได้เป็นรหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
4. การเก็บรวบรวมข้อมู ลได้กระทาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
189
211
400

ร้อยละ
47.3
52.8
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ซึ่งมีจานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 มากกว่าเพศชาย ซึ่งมีจานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3

512

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
60 - 65 ปี
66 – 70 ปี
71 -75 ปี
76 – 80 ปี
81- 90 ปี
91 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
95
90
82
81
42
10
400

ร้อยละ
23.8
22.5
20.5
20.3
10.5
2.5
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
60 - 65 ปี จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ23.8 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 66 - 70 ปี จานวน 90 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.5 ลาดับต่อมาคือ อายุระหว่าง 71 – 75 ปี จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5
ลาดับต่อมาคือ อายุระหว่าง 76 - 80 ปี จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ลาดับต่อมาคือ อายุ
ระหว่าง 81 - 90 ปี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และลาดับสุดท้ายคือ อายุระหว่าง 91 ปีขึ้น
ไป จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญ/ปวส.
รวม

จานวน (คน)
327
23
36
14
400

ร้อยละ
81.8
5.8
9.0
3.5
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่า
กว่ามัธยมศึกษา จานวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมามีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ลาดับต่อมามีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.8 และลาดับสุดท้ายมีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
โสด
117
29.3
สมรส
144
36.0
หม้าย/หย่าร้าง
73
18.3
แยกกันอยู่
66
16.5
รวม
400
100.0
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมามีสถานภาพโสด จานวน 117 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.3 ลาดับ ต่อมามีส ถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 และลาดับ
สุดท้ายมีสถานภาพแยกกันอยู่ จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับอาชีพ
อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
เกษตรกรรม
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
125
152
51
61
11
400

ร้อยละ
31.3
38.0
12.8
15.3
2.8
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.3 ลาดับต่อมาไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ลาดับต่อมามี
อาชีพเกษตรกรรม จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และลาดับสุดท้ายอาชีพอื่น ๆ จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.8
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
ไม่มีรายได้ต่อเดือน
รวม

จานวน (คน)
110
122
79
39
6
44
400

ร้อยละ
27.5
30.5
19.8
9.8
1.5
11.0
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ลาดับต่อมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 – 15,000 บาท จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ลาดับต่อมาไม่มีรายได้ต่อเดือน จานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ลาดับต่อมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จานวน 39
คน และลาดับสุดท้ายมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับเขตที่อยู่อาศัย
เขตที่อยู่อาศัย
เกาะลอยพัฒนา
เมืองแก้ว
เศรษฐบารุง
โรงเรียนนาเริ่งฯ
ดาวเรือง
สหมิตรมงคล
ร่วมใจพัฒนา
ระบายสิบ
วังสะพาน
วังสะพาน2
วัดเสนานฤมิตร
ส่วนอ้อย
สายชมพัฒนา
เศรษฐสัมพันธ์
หนองแคเก่าพัฒนา
หนองก้าง
เจริญทรัพย์
หนองบอน
หนองพระบาง
หัวสะแก
รวม

จานวน (คน)
10
12
27
35
10
20
27
29
24
14
21
17
24
29
23
19
9
7
31
12
400

ร้อยละ
2.5
3.0
6.8
8.8
2.5
5.0
6.8
7.3
6.0
3.5
5.3
4.3
6.0
7.3
5.8
4.8
2.3
1.8
7.8
3.0
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่เขตที่อยู่อาศัย
โรงเรียนนาเริ่งฯ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยหนองพระบาง จานวน
31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยระบายสิบ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3
ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยเศรษฐสัมพันธ์ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่
อยู่อาศัยเศรษฐบารุง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยร่วมใจพัฒนา
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยวังสะพาน จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยสายชมพัฒนา จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ลาดับ
ต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยหนองแคเก่าพัฒนา จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่
อยู่อาศัยวัดเสนานฤมิตร จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยสหมิตร
มงคล จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยหนองก้าง จานวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.8 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยส่วนอ้อย จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ลาดับ
ต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยเกาะลอยพัฒนา จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่
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อาศัยวังสะพาน2 จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยเมืองแก้ว จานวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยหัวสะแก จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0
ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยดาวเรือง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่
อาศัยเจริญทรัพย์ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และลาดับต่อมาอยู่เขตที่อยู่อาศัยหนองบอน
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
ต่อความพึงใจในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
1.1 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกคนด้วยความ
เสมอภาค
1.3 เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตและไม่เรียกร้องผลประโยชน์
1.4 มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง
รวม

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝑿
4.00
3.85

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน การแปรผล
มาตรฐาน (S.D)
0.96
มาก
0.82
มาก

3.93

0.91

มาก

3.95

0.86

มาก

3.93

0.89

มาก

จากตาราง 4.8 พบว่าผู้สูงอายุให้ระดับความสาคัญในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคโดย
รวมอยู่ ใ นระดับ มาก (𝑋̅) = 3.9325 เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายข้ อพบว่าข้ อที่ม าค่า เฉลี่ ยสู ง สุ ดคื อ 1.1
เจ้ า หน้ าที่ มี ความเต็ม ในในการให้ บ ริการ (𝑋̅) = 4.00 รองลงมาคือ 1.4 มีเ อกสารเผยแพร่ข้ อมู ล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง (𝑋̅) = 3.95 รองลงมาคือ 1.3 เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่
เรียกร้องผลประโยชน์ (𝑋̅) = 3.93 และลาดับสุดท้ายคือ 1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกคนด้วยความ
เสมอภาค (𝑋̅) = 3.85
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างทันต่อ
เวลาต่อความพึงใจในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน การแปรผล
̅)
มาตรฐาน (S.D)
(𝑿
2.1 ได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนการรับเบี้ยยังชีพ 3.93
0.88
มาก
ทุกครั้ง
2.2 ได้รับควาสะดวก รวดเร็วทุกครั้งที่มารับ
3.72
0.96
มาก
บริการ
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ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา
2.3 ได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามกาหนด
2.4 ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เหมาะสม
2.5 ขั้นตอนการในการขอรับบริการสะดวก
รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน
2.6 เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้คาแนะนา
และตอบข้อสงสัยได้ในทันที
รวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน การแปรผล
̅)
มาตรฐาน (S.D)
(𝑿
3.71
1.12
มาก
3.62
1.05
มาก
3.65

1.09

มาก

3.65

0.97

มาก

3.71

1.01

มาก

จากตาราง 4.9 พบว่าผู้สูงอายุให้ระดับความสาคัญในด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) = 3.7133 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มาค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 2.1
ได้รับ ข้อมูลข่าวสารก่อนการรั บเบี้ยยังชีพทุกครั้ง (𝑋̅) = 3.93 รองลงมาคือ 2.2 ได้รับควาสะดวก
รวดเร็วทุกครั้งที่มารับบริการ (𝑋̅) = 3.72 รองลงมาคือ 2.3 ได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามกาหนด (𝑋̅) =
3.71 รองลงมาคือ 2.5 ขั้นตอนการในการขอรับบริการสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน (𝑋̅) = 3.65
รองลงมาคือ 2.6 เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้คาแนะนาและตอบข้อสงสัยได้ในทันที (𝑋̅) = 3.65
และลาดับสุดท้ายคือ 2.4 ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เหมาะสม (𝑋̅) = 3.62
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
ต่อความพึงใจในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ

ค่าเฉลี่ย

การแปรผล

3.85

ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
1.04

3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานในการมาขอรับ
บริการมีความสะดวก
3.2 สถานที่รับลงทะเบียนมีการหมุนเวียนไป
อย่างทั่วถึง
3.3 สถานที่ให้บริการสะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
3.4 มีการจัดสถานที่ให้บริการไว้เป็นสัดส่วน
3.5 มีวัสดุอุปกรณ์สาหรับให้บริการอย่าง
เพียงพอ
3.6 เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการให้บริการ
3.7 มีจานวนที่นั่งสาหรับบริการประชาชน
อย่างเพียงพอ

3.73

1.11

มาก

3.63

1.19

มาก

3.75
3.66

1.10
1.11

มาก
มาก

3.57
3.51

1.09
1.17

มาก
มาก

̅)
(𝑿

มาก
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ความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ

ค่าเฉลี่ย

การแปรผล

3.52

ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
1.15

3.8 มีสถานที่จอดรถสาหรับประชาชนที่มาใช้
บริการอย่างเพียงพอ
3.9 มีสื่อในการชี้แจงรายละเอียดของการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
รวม

3.61

1.03

มาก

3.64

1.11

มาก

̅)
(𝑿

มาก

จากตาราง 4.10 พบว่าผู้สูงอายุให้ระดับความสาคัญในด้ านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) = 3.6478 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มาค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.1
สถานที่ตั้งของหน่วยงานในการมาขอรับบริการมีความสะดวก (𝑋̅) = 3.85 รองลงมาคือ 3.4 มีการจัด
สถานที่ให้บริการไว้เป็นสัดส่วน (𝑋̅) = 3.75 รองลงมาคือ 3.2 สถานที่รับลงทะเบียนมีการหมุนเวียน
ไปอย่างทั่วถึง (𝑋̅) = 3.73 รองลงมาคือ 3.5 มีวัสดุอุปกรณ์สาหรับให้บริการอย่างเพียงพอ (𝑋̅) = 3.66
รองลงมาคือ 3.3 สถานที่ให้บริการสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย (𝑋̅) = 3.63 รองลงมาคือ 3.9 มี
สื่อในการชี้แจงรายละเอียดของการให้บริการอย่างชัดเจน (𝑋̅) = 3.61 รองลงมาคือ 3.6 เจ้าหน้าที่มี
เพียงพอต่อการให้บริการ (𝑋̅) = 3.57 รองลงมาคือ 3.8 มีสถานที่จอดรถสาหรับประชาชนที่มาใช้
บริการอย่างเพียงพอ (𝑋̅) = 3.52 และลาดับสุดท้ายคือ 3.7 มีจานวนที่นั่งสาหรับบริการประชาชน
อย่างเพียงพอ (𝑋̅) = 3.51
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ต่อความพึงใจในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่าง
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน การแปร
̅)
(𝑿
ต่อเนื่อง
มาตรฐาน (S.D)
ผล
4.1 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ย 3.79
1.01
มาก
ยังชีพอยู่เสมอ
4.2 มีความต่อเนื่องของการให้บริการไม่
3.75
1.04
มาก
หยุดชะงักหรือติดขัด
4.3 มีการติดตาม เอาใจใส่ หลังการรับบริการ 3.68
1.02
มาก
อยู่เสมอ
รวม
3.74
1.02
มาก
จากตาราง 4.11 พบว่าผู้สูงอายุให้ระดับความสาคัญในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) = 3.7400 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มาค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.1 มี
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยั งชีพอยู่เสมอ (𝑋̅) = 3.79 รองลงมาคือ 4.2 มีความต่อเนื่อง
ของการให้บริการไม่หยุดชะงักหรือติดขัด (𝑋̅) = 3.75 และลาดับสุดท้ายคือ 4.3 มีการติดตาม เอาใจ
ใส่ หลังการรับบริการอยู่เสมอ (𝑋̅) = 3.68
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
หนองแค จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผล ดังนี้
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การให้บริการต่อผู้สูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตาบล
หนองแค บริ การด้ว ยความเต็ มใจ มีค วามสุ ภ าพ อ่อนโยน มีความเป็นธรรมซื่อสั ตย์ สุ จริต และ
ให้บริการแก่ผู้สูงด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริการที่คล้ายกับ
ผลงานวิจัยของคุณ โกเศรษฐ์ พลหาญ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครพนม วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1)ศึกษาระดับคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครพนม และ 2)เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้นาชุมชน โดยจะมีการวัดผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เป็นการตอบแบบสอบถามถึงความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ใน
เขตพื้น ที่เทศบาลตาบลหนองแค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การให้ บริการต่อ
ผู้สูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตาบลหนองแค ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่มีปริมาณเพียงพอเหมาะสม พร้อมให้บริการแก่ประชาชนและมีคุณภาพ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการให้บริการเพียงพอที่มีความคล้ายกับผลงานวิจัยของนางสาวทัศนีย์ สุวดิษฐ์ (2554)
ได้ศึกษาเรื่อง “ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพศึกษากรณีเทศบาลตาบลเจ้าพระยา
สุรศักดิ์ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่มี
ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ มีวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับให้บริการอย่างเพียงพอ
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ใน
เขตพื้น ที่เทศบาลตาบลหนองแค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การให้ บริการต่อ
ผู้สูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตาบลหนองแค เป็นไปอย่างตลอดเวลาให้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่
ติดขัด มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผู้สูงอายุหลังได้รับบริการแล้วอยู่
เสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการบริการที่เพียงพอจะคล้ายกับผลงานวิจัยของนางสาวทัศนีย์ สุว
ดิษฐ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพศึกษากรณีเทศบาล
ตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่าย
เบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการติดตามเอาใจใส่หลังรับบริการอยู่เสมอ
ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเบี้ ยยังชีพ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหนองแค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการให้บริการต่อ
ผู้สูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตาบนหนองแค มีความตรงต่อเวลาในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ก่อนการรับเบี้ยยังชีพ การได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ ตลอดจนการรับเงินเบี้ ยยังชีพที่ตรง
ตามเวลาที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการให้บริการอย่างต่อเนื่องจะมีความคล้ายกับผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
519
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ของนางสาวทัศนีย์ สุวดิษฐ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ศึกษากรณีเทศบาลตาบลเจ้ าพระยาสุรศักดิ์ ” มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุ โดยในด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ
สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก โดยมีข้อเสนอแนะ ด้า นการให้บริการนอกสถานที่โดยจัดให้มีหน่วยงาน
บริการเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่างๆของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีต่อการให้บริการต่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพของเทศบาล
ตาบลหนองแคอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อนาผลการศึกษามาปรับปรุงระบบบริการของ
เทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
2. ควรศึกษามาตรการในการปรับปรุงระบบการให้บริการต่อผู้สูงอายุที่มารับบริการของ
เทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยการวิจัยในเชิงคุณภาพ
3. ควรศึกษาทัศนคติ ข้อเสนอแนะ และพฤติกรรม ของผู้มารับบริการ เพื่อนาผลการศึกษา
มาปรับปรุงและพัฒนางานให้สอดคล้องกับความพึงพอใจในด้านการบริการ
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่องความพึงใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตาบล
หนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ฉบับนี้ รายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จอย่า งสมบูรณ์ได้ด้วยดีโดย
ได้รับความอนุเคราะห์ ความกรุณา ความใส่ใจ และความช่วยเหลือแนะนาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ศิริวรรณ
คาดี ซึ่งได้ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้แก่ อาจารย์นิรินธนา บุญฤกษ์ สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ,
อาจารย์อัญชลี เยาวราช สาขาการจัดการค้าปลีก , และอาจารย์ปริยากร สว่างศรี สาขาการจัดการ
บั ญ ชี ที่ ใ ห้ ความอนุ เ คราะห์ เ ป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในการตรวจแบบสอบถาม และขอขอบคุ ณ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง เจ้าของงานวิจัย หนังสือ ตารา ที่ผู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงในการทารายงานวิจัยทุกท่าน
ขอขอบพระคุ ณอาจารย์ ทุก ท่า นที่ ให้ ค าปรึก ษา ให้ ข้อ เสนอแนะ และได้ สั่ ง สอนอบรม
วางรากฐานด้านการศึกษาแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเพื่ อนนักศึกษาทุกคนที่ได้ให้คาแนะนา ปรึกษาและ
เป็นกาลังใจในการทารายงานวิจัยเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากการทารายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ทุกท่านที่ได้
เมตตาให้ความกรุณาชี้แนะข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น และผู้เป็นบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจน
เพื่อนๆนักศึกษาที่คอยให้กาลังใจ และสนับสนุนในการทารายงานการวิจัยฉบับนี้ด้วยดีเสมอมา
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DECISION FACTORS DEPENDING UPON COSTUMER’S DETERMINATION OF NETFLIX
STREAMING VIDEO IN PATHUM THANI
วัลย์วิษา กองบุญ1 จิรเมธ ธรรมโรจน์2 และศิริวรรณ คาดี3
Wanvisa Kongboon1 Jiramet Thammarot2 Siriwan Khamdee3
1,2,3

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกรับชมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และศึกษาว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้าน
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ว่ามีการตัดสินใจเลือกรับชม
บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ และเป็น
ข้อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ สตรี ม มิ่ งต่ อ ไป โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกรับชมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้าน
ราคา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ เป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
รับชมบริการวิดีโอตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์. เพศหญิงมีการตัดสินใจรับชมวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์มากกว่า
เพศชาย. เนื่องมาจากจิตใจและอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายจึงมีความเครียดได้ง่ายกว่าเพศชาย. เพศหญิง
จึงต้องการความบันเทิงและการผ่อนคลายด้วยการรับชมความบันเทิง ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์
เพราะมีความบันเทิงให้เลือกรับชมหลากหลายประเภทและสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่าง
ต่อเนื่อง
คาสาคัญ : วิดีโอสตรีมมิ่ง เน็ตฟลิกซ์ ส่วนประสมทางการตลาด
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ABSTRACT
The study is quantitative research which aims to study the factors that
influence the decision to watch streaming video service Netflix's consumers in Pathum
Thani. The 4Ps Marketing Mix factors and study the demographics are different in
gender, age, marital status, education, occupation, and income per month. We select
the service that it has decided to watch streaming video online Netflix different or not.
To know the factors that affect the decision to switch the service off the Internet
Streaming Netflix consumer which will guide the business and a database that will be
used to plan business development, streaming on. The questionnaire was used to
collect data. The sample was selected by purposive sampling. The statistical analysis
included percentage, mean, and standard deviation. The research found factors
affecting the decision to choose to watch the video streaming services are (1) product
factors (2) distribution channels (3) marketing promotion factors, and (4) price factor
respectively. Demographic characteristics have found that sex is an important factor
influencing the decision to watch streaming video Netflix services. Females have a
decision to watch more video streaming than males. Because of the sensitive mind
and emotions, it is easier to stress than males. Female, therefore, wants entertainment
and relaxation by watching video streaming via Netflix because there are many types
of entertainment to watch and can be watched continuously anytime and anywhere.
Keyword: Video Streaming, Netflix, Marketing Mix
บทนา
หากพูดถึงบริการวิดีโอสตรีมมิ่งในตอนนี้ คงเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วเพราะเป็นบริการที่ได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทาให้เป็นเทรนด์การดู
ภาพยนตร์แบบ On Demand ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นสามารถดูได้จากสมาร์ทโฟน
แท็ปเล็ต ดูที่ไหน เมื่อไหร่ก็ทาได้ ทาให้มีความสะดวกเป็นอย่างมากสาหรับผู้ที่มีเวลาน้อย ไม่สามารถ
รับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ได้ หรือผู้บริโภคที่มีความต้องการดูหนัง แบบส่วนตัว Ninja Metrics
(2558) มีการระบุ ว่า สตรี มมิ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าช่องเคเบิ้ล ทีวีถึง 36% และทางสหรัฐอเมริกา
40.3% ทาการ Subscription บริ ก ารวิ ดีโ อสตรีม มิ่งผ่ า นบริ การ Netflix 36% Amazon Instant
Video 13% Hulu plus 6.5% นอกจากนี้ยัง มีตัว เลขบอกว่า เน็ตฟลิ กซ์เจ้าเดียวมี Subscribers
ยอดเพิ่มขึ้นจากเดิม 7.4 ล้านรายหรือ 14% โดยปัจจุบันมียอดสมาชิกถึง 125 ล้านคน (ณัฐสิมา สงคง,
2562)
Netflix คือ บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย ถูก
ลิขสิทธิ์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจาก การเริ่มให้เช่ายืม DVD, Bluray ของภาพยนตร์ ผ่านทางไปรษณีย์ ที่ถ้า
หากไม่ส่งคืนก็จะไม่สามารถเช่ายืมเรื่องใหม่ได้และด้วยวิธีการนี้เองก็ทาให้เน็ตฟลิกซ์เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

523

จนกระทั่งได้มีการปรับเปลี่ยนจากการเช่ายืมผ่านทางไปรษณีย์ มาเป็นการให้บริการรับชมสตรีมมิ่ง
วิดีโอ ภาพยนตร์ และซีรีส์ออนไลน์แทนที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ.2010 ในฐานะผู้ให้บริการ
สตรีมมิ่งวิดีโอ ภาพยนตร์ และซีรีส์อย่างถูกกฎหมาย ต่อมาในปีค.ศ.2013 เน็ตฟลิกซ์ก็ได้ทาเข้าสู่
อุตสาหกรรมผู้ผลิตสื่ออย่างเป็นทางการ และเป็นจุดเริ่มต้นของความโด่งดัง การเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของเน็ตฟลิกซ์จนถึงทุ กวันนี้ นั้นก็คือการสร้าง ซีรีส์ออริจินัลที่ให้บริการรับชมเฉพาะผ่านทางเน็ตฟ
ลิกซ์ผ่านทางออนไลน์เท่านั้นเรื่องแรก ซีรีส์เรื่อง House of Cards หลังจากนั้นมาก็มีการผลิตทั้งซีรีส์
และภาพยนตร์ออริจินัล เน็ตฟลิกซ์ถึง 126 เรื่องในปี ค.ศ.126 และได้มีการผลิตอย่างต่อเนื่ องอีก
มากมายถึงทุกวันนี้ จากบริษัทเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นจากการให้เช่ายืมแผ่น DVD. Bluray สู่บริษัทยักษ์ใหญ่
ที่มีการเปิดบริการให้รั บชมสตรี มมิ่งมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลกและสร้างรายได้มากกว่า 21.9
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ.2017 เน็ตฟลิกซ์เปิดให้บริการในไทยตั้ง แต่ปี ค.ศ.2016 หรือ พ.ศ.
2559 ที่เริ่มแรกยังไม่มีคาบรรยายไทย เสียงพากษ์ไทยและต่อมาก็ในปีพ.ศ.2560 ก็ได้มีแฟนเพจเน็ต
ฟลิกซ์ของไทยอย่างเป็นทางการและเริ่มมีคาบรรยายไทย เสียงพากษ์ไทยมากขึ้ น (ภัทรดล วีรชัย
ณรงค์, 2560)
ในความหลากหลายอาชีพ เวลาและรูปแบบในการใช้ชีวิต แตกต่างกัน คนในปัจจุบันไม่มี
เวลารับชมสื่อ ข่าวสารจากโทรทัศน์ และมักจะเลือกรับชมสื่อบันเทิงย้อนหลังทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็น
ช่องทางที่สะดวกและง่ายกว่า เนื่องจากสามารถรับชมได้ทุกช่อง และทุกเวลา ทุกที่ที่ต้องการ ซึ่ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่ ต้องการความสะดวกสบาย ไม่สามารถอดทนรอ
คอยกับ อะไรได้ อีก ต่ อไป การชมภาพยนตร์ท าง Video Streaming นี้ ผู้ ช มสามารถที่ จ ะชมผ่ า น
อุป กรณ์อิเล็กโทรนิ กส์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และทันที ซึ่งในจังหวัด
ปทุมธานีมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และมีความหลากหลายอาชีพรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมใช้
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต สะท้อนให้เห็นจนชินตา ไม่เว้นแม้กระทั่งตามที่สาธารณะต่าง ๆรวมถึง
การใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง ทั้งภาพยนตร์ สารคดีและซีรีส์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะทาให้เราสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้ นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรับชมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
จะตัดสินใจใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งในอนาคตอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปั จ จัย ที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกรับชมบริการวิดีโ อสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานะภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ด้านการส่งเสริมการขาย

ตัวแปรตาม

การเลือกรับชมบริการ
วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์
ของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี

ภาพ กรอบแนวคิด
ที่มา: ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555)
วิธีวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาโดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยเริ่ ม จากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่กาลังใช้บริการหรือเคยใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง
เน็ตฟลิกซ์ ที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งไม่สามารถระบุจานวนได้เนื่องจากไม่มี
การบั น ทึกสถิติของจ านวนผู้ ใช้บ ริการวิดีโอสตรีมมิ่ งเน็ตฟลิ กซ์ภ ายในจังหวัดปทุมธานี เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตรของคอแครน (Cochran,
1977) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 384.16 คน ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน และเพิ่ม 0.5
จากจานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 405 รายเพื่อป้อ งกันการผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทราบ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อ กรั บ ชมบริ ก ารวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง เน็ ต ฟลิ ก ซ์ ข องผู้ บ ริโ ภคในจั ง หวั ด
ปทุมธานี โดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนทั้งหมด 6 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดแบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices)
ส่ว นที่ 2 คาถามเกี่ย วกับปัจจัย ในการเลื อกรับชมบริการวิดีโ อสตรีมมิ่งเน็ตฟลิ กซ์ มี
จ านวนทั้ งหมด 4 ข้ อ ลั กษณะของแบบสอบถามประกอบด้ ว ยค าถามที่มี ห ลายคาตอบให้ เ ลื อ ก
(Multiple Choice Questions) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรับชมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้การวัดระดับข้อมูล
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)
เป็นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดย
การน าแบบสอบถามฉบั บ ร่ า ง เสนอต่อ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3 คน เพื่ อท าการตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) และหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Item Objective
Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.53 - 1.00 ซึ่งผ่านตาม
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ถือว่าข้อคาถามนั้นเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัดได้ 2. การทดสอบหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha
Cronbach Coefficient) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามในการวิจัยทั้งฉบับมีค่า 0.80 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นตัวแปรสังเกตได้
จานวน 7 ตัวแปรที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.84
ซึ่งยอมรับได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทาการรวบรวม และทาการประมวลผล
โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิติ คื อ SPSS และทาการวิเคราะห์ ข้อ มูล อธิ บายตัว แปรของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไว้ ดังนี้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาส าหรั บ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแสดงเป็นตารางแสดงค่าร้อยละ
(Percentage) และ ค่าความถี่ (Frequency) ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ใช้ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง
เน็ตฟลิกซ์ สามารถสรุปสาระสาคัญของผลการศึกษาได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 294 คน อายุระหว่าง 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.6 อายุระหว่าง 15-25 ปี จานวน 222 คน
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คิดเป็นร้อยละ 54.8 สถานภาพโสด จานวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 ระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรีจานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-15,000 บาท จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ
44.2 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ปัจจัยในการเลือกรับชมบริการวิดีโอสตีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่ยังใช้บริการอยู่ จานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 ผู้สมัคร ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้
แพคเกจ 280 บาท/เดือน (Basic) จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 ผู้ใช้บริการเลือกรับชมเน็ตฟ
ลิกซ์ผ่านช่องทาง Mobile Phone/Tablet จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ผู้บริโภคเลือกรับชม
ความบันเทิงประเภทภาพยนตร์ จานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการต่อการเลือกใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง
เน็ตฟลิกซ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของการเลือกรับชมบริการวิดีโอ
สตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ =
3.45) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (𝑥̅ = 3.33) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (𝑥̅ = 2.57) และ
ปัจจัยด้านราคา (𝑥̅ = 2.48) เป็นลาดับสุดท้าย พิจารณาเป็นรายข้อดังนี้
ตาราง แสดงค่ าเฉลี่ ย ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ความส าคัญ ของปั จจั ยส่ ว นประสมทาง
การตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1) การรับชม Video Streaming Netflix มีคุณภาพ เช่น
ความทันสมัยของเนื้อหาและความลื่นไหลในการรับชม
มีความละเอียดสูง เป็นต้น
2) Netflix มี ค วามหลากหลายของชนิ ด ภาพยนตร์ ที่
สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกวัย
3) แอพพลิเคชั่น Netflix เป็น แอพพลิเคชั่นที่มีการใช้
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตน้อยกว่าแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ
4) ไม่มีโฆษณาคั่นระหว่างชม/ฟังมีเดีย
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตราฐาน แปลผล
̅)
(𝒙
(S.D)
4.33

0.55

มากที่สุด

4.32

0.56

มากที่สุด

4.32

0.63

มากที่สุด

4.29
4.32

0.64
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)
ปัจจัยด้านราคา
1) การสมั ค รใช้ บ ริ ก ารรายเดื อ นไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ
สัญญาเพิ่มเติม
2) ราคาค่าบริการรายเดือนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ
3) การเลือกช่องทางในชาระค่าบริการรายเดือนมีหลาย
ช่องทาง และสะดวกสบาย
รวม
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1) การเข้าถึงแอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยาก
2) สามารถเลือกรับชม/ฟังมีเดียย้อนหลังได้ง่าย
3) สามารถรับชม Netflix ได้ทั้งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
สมาร์ททีวี แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์สตรีมมิ่ง ซึ่งสามารถ
รองรับได้ทุกอุปกรณ์
4) สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ทั้ง Online
และ Offline
รวม
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
1) สามารถเข้าถึง Netflix ผ่านโฆษณาทางสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Youtube เป็นต้น
2) การส่งเสริมด้านการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น การ
สมัครสมาชิกครั้งแรก ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
3) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเว็บไซต์มีความน่าสนใจ
รวม
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ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตราฐาน แปลผล
̅)
(𝒙
(S.D)
4.13

0.61

มาก

4.13

0.61

มาก

4.13

0.61

มาก

4.13

0.61

มาก

4.13
4.17
4.19

0.61
0.64
0.66

มาก
มาก
มาก

4.14

0.69

มาก

4.16

0.65

มาก

4.33

0.53

มาก

4.28

0.56

มาก

4.25
4.29

0.62
0.57

มาก
มาก

จากตาราง 4.7 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดรวม (𝑥̅ = 4.22) ด้านที่มาก
ที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (𝑥̅ = 4.32) รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาด (𝑥̅ = 4.29)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (𝑥̅ = 4.16) และด้านราคา (𝑥̅ = 4.13) ตามลาดับ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟ
ลิกซ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายได้ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี เป็นนักเรียน/
นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนระหว่าง 5,000-15,000 บาท
2) ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ในการเลื อ กรั บ ชมบริ ก ารวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง เน็ ต ฟลิ ก ซ์ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารอยู่ สมั ค รใช้ บ ริ ก ารแพคเกจ 280 บาท/เดื อ น ( Basic)
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเลื อ กรั บ ชมเน็ ต ฟลิ ก ซ์ ผ่ า นช่ อ งทาง Mobile Phone/Tablet และรั บ ชมความบั น เทิ ง
ประเภทภาพยนตร์
3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) แบ่งเป็นรายด้าน
4 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ (𝑥̅ = 2.37) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ = 3.45)
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (𝑥̅ = 3.33) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (𝑥̅ = 2.57) ปัจจัย
ด้านราคา (𝑥̅ = 2.48) ด้านที่ต่าที่สุดควรได้รับการปรับปรุงมากที่สุด คือด้านราคา
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมมีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.45) โดยมีคะแนนสูงสุดคือการรับชม Video Streaming
Netflix มีคุณภาพ เช่น ความทันสมัยของเนื้อหาและความลื่นไหลในการรับชมมีความละเอียดสูง เป็น
ต้ น (𝑥̅ = 4.33) รองลงมาคื อ แอพพลิ เ คชั่ น Netflix เป็ น แอพพลิ เ คชั่ น ที่ มี ก ารใช้ ค วามเร็ ว ของ
อินเตอร์เน็ตน้อยกว่าแอพพลิเคชั่น อื่น ๆ (𝑥̅ = 4.32) รองลงมาคือ Netflix มีความหลากหลายของ
ชนิดภาพยนตร์ที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกวัย (𝑥̅ = 4.32) รองลงมาคือไม่มีโฆษณาคั่นระหว่าง
ชม/ฟังมีเดีย (𝑥̅ = 4.29) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐสิมา สงคง, ดวงเทพิน กะตะโท, และ
ศิริพร เผือกผ่อง (2562) ได้ศึกษามุมมอง พฤติกรรม และผลการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งในใประ
เทศไทย: กรณีศึกษา Netflix ด้านมุมมองของผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix พบว่า Netflix เป็นผู้
ให้บริการสตรีมมิ่งที่ทันสมัยมีซีรีส์ที่ผลิตขึ้นเองคุณภาพของภาพในภาพยนตร์หรือซีรีส์มีความคมชัดสูง
ระบบการใช้งานง่ายและไม่มีโฆษณาระหว่างรับชมรายการมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนด้านราคา พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
โดยรวมมีค่าคะแนนอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.48) โดยมีคะแนนสูงสุดคือราคาค่าบริการรายเดือนอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพ (𝑥̅ = 4.13) รองลงมาคือการเลือกช่องทางในชาระค่าบริการรายเดือนมี
หลายช่องทาง และสะดวกสบาย (𝑥̅ = 4.13) และรองลงมาคือการสมัครใช้บริการรายเดือนไม่มี
ค่าใช้จ่ายหรือสัญญาเพิ่ มเติม (𝑥̅ = 4.13) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอรณี พลเกษตร, นันธิยา
ลูกหยี และบศุรินทร์ นันทะเขต (2562) กล่าวว่า เพศ ไม่ได้มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชม
แอพพลิเคชั่น Netflix แต่สิ่งที่มีปัจจัยต่อการเลือกชมแอพพลิเคชั่น Netflix คือ รายได้ สมมุติฐาน
ระดับการศึกษามีผลต่อเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่น Netflix โดยเฉลี่ยต่อวัน อายุมีผลต่อการเลือก
หมวดในการ รับชมภาพยนตร์ในNetflix อายุมีผลต่อการเลือกรับชมเนื้อหารายการย้อนหลังได้ง่าย
และสะดวก อาชีพมีผลต่อการใช้ Netflix ออนไลน์ทุกวัน
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ส่วนด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมมีค่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.33) โดยมี
คะแนนสูงสุดคือสามารถรับ ชม Netflix ได้ทั้งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี แล็ปท็อป หรือ
อุปกรณ์สตรีมมิ่ง ซึ่งสามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์ (𝑥̅ = 4.19) รองลงมาคือสามารถเลือกรับชม/ฟัง
มีเดียย้อนหลังได้ง่าย (𝑥̅ = 4.17) รองลงมาคือสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ทั้ง Online
และ Offline (𝑥̅ = 4.14) รองลงมาคือการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยาก (𝑥̅ = 4.13) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิ จั ย ของณั ฐ สิ ม า สงคง, ดวงเทพิน กะตะโท, และศิ ริพ ร เผื อกผ่ อง (2562) กล่ า วว่า ด้ า น
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix พบว่าผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ส่วนใหญ่ลด
การใช้บริการ โรงภาพยนตร์เนื่องจากรับชมรายการต่าง ๆ ของธุรกิจวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ผ่านทาง
สมาร์ทโฟนและโทรทัศน์
ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.57) โดยมี
คะแนนสูงสุดคือสามารถเข้าถึง Netflix ผ่านโฆษณาทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Youtube
เป็นต้น (𝑥̅ = 4.33) รองลงมาคือการส่งเสริมด้านการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น การสมัครสมาชิกครั้ง
แรก ทดลองใช้ฟรี 30 วัน (𝑥̅ = 4.28) และรองลงมาคือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเว็บไซต์มีความ
น่าสนใจ (𝑥̅ = 4.25) ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจั ยของ อลงกรณ์ เชาวสกู และ สมชาย เล็ก เจริญ
(2562) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์
ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการวิจัยเชิง
สารวจจากกลุ่มตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟ
ลิกซ์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่ าง 15-25 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึก ษาต่ากว่ าปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พนั กเรีย น/
นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-15,000 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจประกอบ
กิ จ การเกี่ ย วกั บ บริ ก ารวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง สามารถน าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไปใช้ ว างแผนและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของกิจการให้ชัดเจน โดยการทาการตลาด การทาโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
ผู้ใช้บริการรายใหม่ กระตุ้นให้ยอดการสมัครใช้บริการเพิ่มขึ้น
2) จากผลการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรับชมบริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่ยังใช่บริการอยู่ สมัครใช้บริการแพคเกจ 280 บาท/เดือน
(Basic) รั บ ชมเน็ ต ฟลิ ก ซ์ ผ่ า นช่ อ งทาง Mobile Phone/Tablet และรั บ ชมความบั น เทิ ง ประเภท
ภาพยนตร์ ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจประกอบกิจการเกี่ยวกับบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง สามารถ
นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนในการเพิ่มบริการใหม่ ๆ กสรเพิ่มหมวดหมู่ภาพยนตร์ให้รับชม
และการทาโปรโมชั่น สื่อโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
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3) จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ระดั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นเรื่ อ ง Netflix มี ค วาม
หลากหลายของชนิดภาพยนตร์ที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกวัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด ดั งนั้น
จึงเสนอว่า ผู้ ผลิ ตควรพัฒนาหรือปรับปรุงชนิดของภาพยนตร์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และ
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
4) จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคมี
ความ คิดเห็นต่อระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีคะแนนอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น
ผู้ผลิตควร ทาความเข้าใจว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งควรคานึงถึงอานาจการซื้อ
ของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในระดับไหน ต้องตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้น ๆ รวมถึงความ
เหมาะสม คุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้า
5) จากผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องการ
เข้าถึงแอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นจึงเสนอว่า ผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย
ควรให้ความสาคัญกับการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ให้มีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้บริโภค
6) จากผลการศึกษาปัจ จัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านการส่ งเสริมการตลาด
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้นการส่งเสริมการตลาด เรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เว็บไซต์มี ความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นจึงเสนอว่า ผู้ผลิตควรปรับปรุงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สามารถสาเร็จลุล่วงและประสบความสาเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
อนุเคราะห์จากอาจารย์ ศิริวรรณ คาดี อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาสละเวลาให้คาปรึกษาและ
ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามสาหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงกาลังใจและความช่วยเหลือต่าง
ๆ จากครอบครัว รุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนๆทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ
วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ทั้งผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ ซึ่งหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี
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TEA (NOBICHA) IN PATHUM THANI PROVINCE
นภาพร สันทะยา1 กุลธิดา ฤทธิ์งาม2 และศิริพงษ์ ฐานมั่น3
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บทคัดย่อ
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน ที่ส่งผลต่อปัจจัยความพึงพอใจของผู้ บริโภคชาไข่มุก
(โนบิ ช า) ในจั งหวั ดปทุ มธานี 2. ศึ กษาพฤติกรรมในการเข้าใช้บริ การ ได้แก่ เหตุผ ลหลั กในการ
ให้บริการความถี่ในการมาใช้บริการ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ และระยะเวลาที่เข้าใช้บริการที่ส่งผลต่อ
ปัจจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ ปัจจัยด้าน
บุคลากร และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพกับปัจจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา)
ในจังหวัดปทุมธานี การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัด
ปทุมธานี แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลักคือปัจจัยประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านชาไข่มุก (โนบิชา) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลทั่วไปมีจานวน 400 คน และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามจ านวน 3 ส่ ว น คื อ แบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป แบบสอบถามข้ อ มู ล
พฤติกรรมการเข้าใช้บ ริการร้านชาไข่มุก (โนบิชา) และแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ บ ริ การร้ า นชาไข่มุก (โนบิ ช า) ในจัง หวัด ปทุ มธานี โดยมี ค่า ความเชื่อ มั่นเท่า กับ 0.755 โดย
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลทั้งหมด
จากการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก
(โนบิชา)ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ
56.3 อายุ20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.3 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.3 เจ้ าของธุรกิจ/อาชีพ
อิสระ คิดเป็นร้อยละ 32.5 รายได้ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.8
2. พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการร้านชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม พบว่า ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่เลือกเข้าใช้ เพราะรสชาติของเครื่องดื่มชาไข่มุก คิดเป็นร้อยละ 30.0 ใช้บริการ 1-4 ครั้ง/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ช่วงเวลาที่เข้าใช้ 09.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 53.8 ระเวลาที่เข้าใช้
บริการ 11-20 นาที คิดเป็นร้อยละ 51.8 3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่
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ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
ด้านราคา รองลงมาเป็นด้าน ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริมทางการตลาด
คาสาคัญ : ชาไข่มุก ความพึงพอใจ โนบิชา
ABSTRACT
From research on factors affecting the satisfaction of consumers of pearl tea
(Nobicha) in Pathum Thani Province, the objectives were to 1. study demographic factors
which were gender, age, education level, occupation and average monthly income
which affected the satisfaction factor of consumers of pearl tea (Nobicha) in Pathum
Thani Province. 2. study the behavior in using the service, including the main reason
for the frequency, period, and duration of service using that affected the satisfaction
factor of consumers of pearl tea (Nobicha) in Pathum Thani Province. 3. study the
relationship between service marketing mix (7Ps) included Product factor, Price factor,
Distribution Channel Factor, Marketing promotion factor, Service process factor,
Personnel factor, physical factor, and satisfaction factor of pearl tea consumers
(Nobicha) in Pathum Thani Province. The study of factors affecting the satisfaction of
consumers of pearl tea (Nobicha) in Pathum Thani Province was divided into 2 main
factors which were demographic factors and the factors relating to the behavior of
using the pearl tea shop (Nobicha). The sample group consisted of 400 individuals
and tools used in the research were questionnaires consisting of 3 parts which were
general information inquiry, the questionnaire on the behavior of using the Pearl Tea
Shop (Nobicha) and the questionnaire to measure the satisfaction level of the users
of the Pearl Tea Shop (Nobicha) in Pathum Thani Province. The reliability is 0.755 by
applying the computer program to analyze all results.
The study found that 1. The overall demographic factors of consumer
satisfaction of pearl tea (Nobisha) in Pathum Thani province showed that most of the
users are male, accounting for 56.3%; aged 20-25 years, accounting for 49.3%; at the
bachelor degree level, accounting for 48.3 %; business owners / self-employed,
accounted for 32.5 % and income from 10,000-20,000 baht, accounted for 49.8 %. 2.
Behavior of using the Pearl Tea Shop (Nobisha) in Pathum Thani Province, overall,
found that most users decided to use because of the taste of the pearl tea drink,
accounted for 30.0%; using 1-4 times / month, accounting for 43.3%; the period of
using 09.01-12.00, 53.8%; during the period of 11-20 minutes, accounting for 51.8%.
3. Service marketing mix factors (7Ps) that affected the satisfaction of consumers of
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pearl tea (Nobisha) in Pathum Thani province in overall, most users in terms of price,
followed by product and the least mean is marketing promotion.
Keywords: Pearl Tea, Satisfaction, Nobicha
บทนา
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียว ชาแดง กาลังเป็นที่นิยมสาหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่เป็นจานวนมากโดยเฉพาะชาเขียวที่สามารถนามาดัดแปลงให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ต่างๆมาก
มาแต่ที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มบรรจุในลักษณะของขวด กระป๋อง
หรือ กล่องว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เนื่องมาจากผู้บริโภคในปัจจุบันได้หันมาใส่ใจสุขภาพกันมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณและประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภคชา
และยังเป็นทางเลือกสาหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพดี
แนวโน้มของธุรกิจร้านกาแฟที่นับวันยิ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น อาจสืบเนื่องมา
จากจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเป็นจานวนมาก ผู้ประกอบการล้วน
เลือกใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายด้วยวิธีการเพิ่มจานวนสาขาในลักษณะเป็นร้านกาแฟเครือข่าย
ส่งผลให้มีช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่เกิดขึ้น เช่น ศูนย์แสดงสินค้า ร้านหนังสือ โรงพยาบาล และ
สถานที่ออกกาลังกาย รวมถึงการขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันกระแสความนิยม
การดื่มกาแฟเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นิยมดื่มกาแฟสาเร็จรูป แต่ปัจจุบันได้หันมานิยมเข้าร้าน
กาแฟสดคั่ว บดที่ มีการตกแต่ งร้ า นให้ ห รู ห ราทัน สมัย สะดวกสบาย มีบ รรยากาศที่ รื่นรมย์ดั งนั้ น
ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงจาเป็นต้องหา กลยุทธ์ทาการตลาด สร้างการประชาสัมพันธ์ และ
บริการที่น่าประทับใจ เพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ อีกทั้งจะต้องทาการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจให้สามารถดารงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (เอื้อง
ฟ้า กายธัญลักษณ์, 2559)
นอกจากชาเขียวพร้อมดื่มที่มีอยู่หลากหลายตราสินค้าในตลาดแล้วยังมีการนากระแสชา
ไข่มุกและชาสไตล์ไต้หวันกลับเข้ามาอีกด้วยซึ่งเป็นแนวโน้มที่เคยเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยเมื่อ 10-12 ปี
ก่อนแต่ในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมากระแสธุรกิจชาไข่มุกกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยปัจจัยสาคัญที่ ช่วยหนุน
ให้ตลาดชาไข่มุกโตส่วนหนึ่งอาจมาจากความต้องการเครื่องดื่มดับกระหายในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากสภาพอากาศที่ร้อนประกอบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบันที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
กิจกรรมนอกบ้านเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการในการหาแนวทางเพิ่มยอดขายให้กับ
ธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มในประเทศมีขนาดค่อนข้างใหญ่คิดเป็นมูลค่าตลาดไม่ต่ากว่า 1.3 แสน
ล้านบาทและขยายตัวร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและชาก็นับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพที่ผู้บริโภคทั่วไปรู้จักถึงคุณประโยชน์ในการบริโภคและเป็นที่พึงพอใจแก่กลุ่มลู กค้าที่คานึงถึง
สุขภาพใน 2 ปี ที่ผ่านมาตลาดชาทั้งในรูปแบบชงและแบบพร้อมดื่มมีมูลค่าไม่ต่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท
หรือขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า (ธิดาวรรณ จงเกียงไกร, 2557)
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ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมดื่มในทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งทาให้ได้รับ
ความนิยมมากและในปัจจุบันมีจานวนสาขาทั้งหมด 700 สาขาและกาลังจะก้าวสู่ต่างประเทศจึงทาให้
สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องแน่นอนและคนนิยมนี้ทั้งสุขภาพและเน้นแฟชั่นการดื่มซึ่งอาศัยใจมี
สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา)ในจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อปัจจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี
2. ศึกษาพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการ ได้แก่ เหตุผลหลักในการให้บริการความถี่ในการมา
ใช้บริการ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ และระยะเวลาที่เข้าใช้บริการที่ส่งผลต่อปัจจัยความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านกระบวนการการบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
กรอบแนวคิด
ด้านลักษณะประชากรศาสตร์
(Demographic)
1. เพศ (Sex)
2. อายุ (Age)
3. ระดับการศึกษา (Education)
4. อาชีพ (Occupation)
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income)
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการ
(Service behavior)
1.เหตุผลหลักในการใช้บริการ
(Main reason for using the service)
2.ความถี่ในการมาใช้บริการ
(Frequency of service)
3.ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ (Period of use)
4.ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ (Length of service)
ภาพ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ(The Marketing Mix)
(7Ps)
1.ผลิตภัณฑ์ (Product)
2.ราคา (Price)
3.ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4.การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation)
7. ด้านกระบวนการ (Process)

ภาพ กรอบแนวคิด
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วิธีการวิจัย
ในการศึ กษาวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ ศึ กษาได้ท าเรื่อง ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผู้ บริโ ภค
ชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการดาเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือ ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการร้านชาไข่มุก (โนบิชา)
ในจังหวัดปทุมธานี
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโ ภคที่เข้าใช้บริการร้านชาไข่มุก (โนบิช า) ใน
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากไม่ทราบจานวนปรชชากรที่นน่นอนจงงกาหนดขนาดตัวอย่างของ W.G.
Cochran โดยกาหนดรชดับค่าความเชื่อมั่นร้อยลช 95 นลชรชดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยลช 5 ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่างคือ 400 คน
เครื่องมือ
1. ศงกษาทฤษฎี เอกสาร ตารานลชงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ นลชส่วนปรชสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า นลชความพงง พอใจ
ในการใช้บริการ เพื่อนามาเป็นนนวทางในการสร้างกรอบนนวคิดในการวิจัย
2. สร้างนบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบนนวคิดในการวิจัย นลชนานบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขง้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรงกษานลชให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องนลชนาคานนชนามาปรับปรุงนก้ไขนบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาชสม
3. นานบบสอบถามที่ดาเนินการปรับปรุงนก้ไขนล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ได้ความเชื่อมั่น 0.755 จากนั้นนาไปนจกนบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1. ผู้ตอบนบบสอถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีจานวน 225 คน คิดเป็นร้อยลช 56.3 นลช
เป็นเพศหญิง จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยลช 43.8
1.2. ผู้ตอบนบบสอบถามส่วนมากมีอายุรชหว่าง 20-25 ปี มีจานวนทั้งสิ้น 197 คน คิดเป็น
ร้อยลช 49.3 รองลงมามีอายุรชหว่าง 26-30 ปี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยลช 18.5 รองลงมามีอายุ
ต่ากว่า 20 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยลช 15.5 รองลงมามีอายุ 31-35 ปี จานวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยลช 12.8 รองลงมามีอายุ 36-40 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยลช 2.5 นลชผู้ตอบนบบสอบถามที่
มีจานวนน้อยที่สุดมีอายุ มากกว่า 40 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยลช 1.5
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1.3. ผู้ตอบนบบสอบถามส่วนมากมีรชดับการศงกษาเป็น รชดับปริญญาตรี จานวน 193 คน
คิดเป็นร้อยลช 48.3 รองลงมาเป็นรชดับมัธยมศงกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยลช
16.0 รองลงมาเป็นรชดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยลช 14.3 รองลงมาเป็นรชดับ
อนุปริญญา/ปวส จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยลช 11.3 นลชผู้ตอบนบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุดคือ
รชดับ ต่ากว่ามัธยมศงกษาตอนปลาย/ปวช. มีจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยลช 10.3
1.4. ผู้ตอบนบบสอบส่วนมากมีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ /อาชีพอิสรช จานวน 130 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยลช 32.5 รองลงมาเป็ น อาชี พ นั ก เรี ย น/นั กศง ก ษา จ านวน 123 คน คิด เป็ น ร้อ ยลช 30.8
รองลงมาเป็ น อาชีพรั บราชการ/พนักงานของรัฐ /รัฐวิส าหกิจ จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยลช20.5
รองลงมาเป็ น อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน จ านวน 55 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยลช 13.8 นลชผู้ ต อบ
นบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุดคืออาชีพอื่นๆ จานวน10 คน คิดเป็นร้อยลช 2.5
1.5. ผู้ตอบนบบสอบถามส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนรชหว่าง 10,001-20,000 บาท
จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยลช 49.8 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนรชหว่าง 20,001-30,000 บาท
จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยลช 22.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 72
คน คิดเป็นร้อยลช 18.0 นลชผู้ตอบนบบสอบถามที่มีจานวนที่น้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
30,000 บาท จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยลช 9.8
2. ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการชาไข่มุก (โนบิชา)
2.1. ผู้ตอบนบบสอบส่วนมากมีเหตุผลที่เลือกใช้บริการด้านรสชาติของเครื่องดื่มชาไข่มุก
จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยลช 30.0 รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์มีราคาไม่นพง จานวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยลช 24.0 รองลงมาด้านการให้บริการดี /รวดเร็ว จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยลช 16.3 รองลงมา
ด้านอยู่ ใกล้ ที่พักอาศัย /ใกล้ ที่ทางาน จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยลช 10.8 รองลงมาด้านรายการ
เครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยลช 7.3 รองลงมาด้านพนักงานสุภาพ นต่ง
กายเรียบร้อย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยลช 6.0 รองลงมา ด้านการตกนต่งร้านสวยงาม จานวน 15
คน คิดเป็น ร้อยลช 3.8 นลช ผู้ตอบนบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ ด้านมีบัตรสชสมนต้ม ,บัตร
ส่วนลด จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยลช 2.0
2.2. ผู้ตอบนบบสอบถามส่วนมากมีความถี่ที่เข้าใช้บริการ 1-4 ครั้ง จานวน 173 คน คิด
เป็ น ร้ อยลช 43.3 รองลงมา 5-9 ครั้ง จานวน 147 คนคิดเป็นร้อยลช 36.8 รองลงมา 10-14 ครั้ง
จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยลช 14.0 นลช ผู้ตอบนบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ 15-19 ครั้ง
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยลช 3.0 นลช 20 ครั้งขง้นไป จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยลช 3.0
2.3. ผู้ตอบนบบสอบถามส่วนมากเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 09.01-12.00 น. จานวน 215 คน
คิดเป็นร้อยลช 53.8 รองลงมาเวลา 07.00-09.00 น. จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยลช 17.5 รองลงมา
เวลา 12.01-15.00 น. จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยลช 11.8 รองลงมาเวลา 18.01-21.00 จานวน 36 คน
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คิดเป็ น ร้ อยลช 9.0 นลช ผู้ ตอบนบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุ ด คือ ช่ว งเวลา 15.01-18.00 น.
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยลช 8.0
4. ผู้ตอบนบบสอบถามส่วนมากมีรชยชเวลาเข้าใช้บริการ 11-20 นาที จานวน 207 คน คิด
เป็นร้อยลช 51.8 รองลงมา น้อยกว่า10 นาที จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยลช 28.8 รองลงมา 21-30
นาที จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยลช 15.0 นลช ผู้ตอบนบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุด ใช้เวลาในช่วง
มากกว่า30 นาที จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยลช 4.5
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี
วิเคราชห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยนลชค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของ 7Ps แสดงดังตารางที่ 1
ตาราง 1 รชดับความพงงพอใจเกี่ยวกับปรชสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของผู้ใช้บริการร้านชาไข่มุก
(โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านชาไข่มุก
(โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการการให้บริการ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
รวม

ค่าเฉลี่ย
̅
𝒙
4.52
4.64
4.52
4.45
4.47
4.46
4.47
4.51

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
S.D.
0.287
0.352
0.457
0.479
0.428
0.380
0.334
0.245

การแปรผล

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 4.19 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านชาไข่มุก (โนบิช า) ใน
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 3.51, S.D. = 0.245) เมื่อพิจารณา
รายด้านเรียงจากมากไป หาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคามีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.64, S.D.
= 0.352) รองลงมาคือ ด้า นช่อ งทางการจัด จาหน่าย มีค่า เฉลี่ ย ( 𝑥̅ = 4.52, S.D. = 0.457) ด้า น
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย (4.52, S.D.= 0.287) ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย (4.47, S.D.= 0.428) ด้านการ
น าเสนอลั กษณะทางกายภาพ มี ค่าเฉลี่ ย (4.47, S.D.= 0.334) ด้ านกระบวนการการให้ บริ การมี
ค่าเฉลี่ย (4.46, S.D.= 0.380) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมี
ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ =4.45, S.D. = 0.479) ตามลาดับ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชา
ไข่ มุก (โนบิ ช า) ในจั งหวัด ปทุม ธานี โ ดยรวม ผู้ ใ ช้บ ริก ารส่ ว นใหญ่ ด้ านราคา รองลงมาเป็ นด้ า น
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ผลิตภัณฑ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริมทางการตลาดและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือด้านการส่งเสริมทางการตลาด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัด
ปทุมธานี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการร้านชาไข่มุก (โนบิชา) ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 20-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเจ้าของ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัด
ปทุมธานี แบ่งเป็นรายด้าน จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านชาไข่มุก ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
2.1 ผู้ตอบแบบสอบส่ วนมากมีเหตุผ ลที่เลื อกใช้บริการด้านรสชาติของเครื่องดื่มชา
ไข่มุก จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์มีราคาไม่แพง คิดเป็นร้อยละ
24.0 รองลงมาด้านการให้บริการดี/รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมาด้านอยู่ใกล้ที่พักอาศัย/ใกล้
ที่ทางาน คิดเป็นร้อยละ 10.8 รองลงมาด้านรายการเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 7.3
รองลงมาด้านพนักงานสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 6.0 รองลงมาด้านการตกแต่งร้าน
สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 3.8 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุดคือด้านมีบัตรสะสมแต้ม
,บัตรส่วนลด ร้อยละ 2.0
2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความถี่ที่เข้าใช้บริการ 1-4 ครั้ง จานวน คิดเป็น
ร้อยละ 43.3 รองลงมา 5-9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา 10-14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ 15-19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ 20 ครั้งขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 3.0
2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 09.01-12.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 53.8 รองลงมาเวลา 07.00-09.00 น. คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมาเวลา 12.01-15.00 น.
คิดเป็ น ร้ อ ยละ 11.8 รองลงมาเวลา 18.01-21.00 คิด เป็นร้อยละ 9.0 และผู้ ตอบแบบสอบถามที่
จานวนน้อยที่สุดคือช่วงเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 8.0
2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระยะเวลาเข้าใช้บริการ 11-20 นาที คิดเป็นร้อยละ
51.8 รองลงมา น้อยกว่า 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมา 21-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 15.0
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจานวนน้อยที่สุดใช้เวลาในช่วง มากกว่า30 นาที คิดเป็นร้อยละ 4.5
3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ผู้เข้าใช้บริการร้านชา
ไข่ มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผล
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ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.287 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภทพบว่า เครื่องดื่มมีรสชาติมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.80) มีรายการเครื่องดื่มให้เลือก
หลากหลายค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.55) ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.54) บรรจุ
ภัณฑ์เครื่องดื่ม ไม่ชารุดเสียหาย ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.42) และ คุณภาพของวัตถุดิบสดใหม่ ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.32)
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.352 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคา แต่ละ
ประเภท พบว่า เครื่องดื่มชาไข่มุก (โนบิชา) ราคาต่อหน่วย ไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องดื่ มชาไข่มุกแบ
รนด์อื่น ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.79) ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.63) ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.58) และมีป้ายแสดงราคาชัดเจน ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.57) มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.457 เมื่อพิจารณาปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แต่ละประเภทพบว่า ทาเลที่ตั้งใกล้ที่อยู่อาศัย ที่ทางาน สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.55) และทาเล ที่ตั้งอยู่ในที่สามารถเดินทางสะดวก ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.49) มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.479 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด แต่ละประเภทพบว่า มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.50)
มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.44) และการจัดทา
โปรโมชั่นตามเทศกาลอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.42) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.5 ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.427 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้าน
บุคคลหรือพนักงาน แต่ละประเภทพบว่า พนักงานใช้คาพูดสุภาพ มีมารยาท ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.56)
พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.46) และพนักงานมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
ในการบริการ ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.39) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.380 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ แต่ละประเภทพบว่า ป้ายชื่อร้านมีเอกลักษณ์ มีสัญลักษณ์จดจาง่าย ค่าเฉลี่ย
( x̅ = 4.59) มีการนาเสนอรายการเครื่องดื่มมีภาพประกอบแสดงราคาชัดเจน ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.54)
การตกแต่งภายในร้านสวยงามดึงดูดความสนใจ ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.42) และความสะอาดภายในร้าน
และบริเวณรอบๆร้าน ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.31) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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3.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.334 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้าน
กระบวนการแต่ละประเภทพบว่า การสั่งเครื่องดื่มมีลาดับขั้นตอนที่ง่ายสะดวก ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.60)
มีลาดับการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการตามลาดับ ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.54) มีช่องทางการชาระ
เงิน สะดวกผ่ าน Application ค่าเฉลี่ ย ( x̅ = 4.47) มีการให้ บริการที่ รวดเร็ว และมีความถูกต้อ ง
ค่าเฉลี่ ย ( x̅ = 4.44) มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้ แจง และแนะนาขั้น ตอนการรับบริการ
ค่าเฉลี่ ย ( x̅ = 4.41) และมีความรวดเร็วและถูกต้องในการคิดเงินและทอนเงิน ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.35)
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบกับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันเพือหาจุดเด่นจุดด้อยของสินค้าแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
2. ควรเพิ่มคาถามในแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมในทุกประเด็นเพื่ อให้ได้กลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ชัดเจน
3. ควรมีผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติพิเศษนอกเหนือจากของเดิม หรือออกรสชาติใหม่ๆตามช่วง
ฤดูกาล
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FACTORS INFLUENCING THE DECISION OF PARENTS TO SEND THEIR CHILDREN
ATTENDED ELEMENTARY SCHOOL IN PATHUM THANI
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิ จั ย คือ ผู้ ป กครองของนั กเรี ย น จ านวน 400 คนเครื่ องมือ ที่ใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล คื อ
แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า
ร้อยละ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพสมรส อาชีพรัฐวิสาหกิจระดับการศึกษาปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-30,000 บาท 2) ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ 4.64) ดานที่มากที่สุดมีสองด้านคือ ด้านหลักสูตรและสื่อการ
สอน (𝑥̅ = 4.71) และด้ า นกระบวนการท างาน (𝑥̅ = 4.71) รองลงมาคื อ ด้า นราคา (𝑥̅ = 4.67)
รองลงมาด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (𝑥̅ = 4.63) รองลงมาด้านกายภาพ (𝑥̅ = 4.62) ด้านอาจารย์
และบุคลากร (𝑥̅ = 4.60) และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (𝑥̅ = 4.55) ตามลาดับ 3) ผลการวิเคราะห์
ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.62) ด้านที่
มากที่สุดด้านงานวิจัย/งานบริการวิชาการ (𝑥̅ = 4.70) และให้ความสาคัญในด้านด้านบทบาทหน้าที่
ของครู รองลงมา (𝑥̅ = 4.64) รองลงมาด้านงานอาหารและโภชนาการ (𝑥̅ = 4.63) รองลงมาด้านการ
สอน (𝑥̅ = 4.61) และรองลงมาให้ความสาคัญในด้านสุขภาพอนามัย (𝑥̅ = 4.58) และให้ความสาคัญ
น้อยที่สุดคือด้านด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโรงเรียนกับผู้ปกครอง (𝑥̅ = 4.56)
ตามลาดับ
คาสาคัญ : ผู้ปกครอง ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ
ABSTRACT
This research aimed 1 ) to study the factors that influence the decision of
parents to send their children attended elementary school in Pathum Thani. The
samples used in the research were parents of 400 students; the tools used to collect
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the data were statistically analyzed using 𝑥̅ were mean, standard deviation (SD) and
percentage. The results of the study were as follows: 1) analysis of demographic data
on the respondents was most female, aged between 26-35 years, marital status, state
enterprises occupation, bachelor degree and monthly income approximately 20,00130,000 baht, 2) the analysis of the overall marketing mix in very well with the average
of (𝑥̅ = 4 . 6 4 ) with the most two aspects were curriculum and teaching (𝑥̅ = 4 . 7 1 ) ,
workflow (𝑥̅ = 4.71), price (𝑥̅ = 4.67); advertising and public relations (𝑥̅ = 4.63), Physical
(𝑥̅ = 4 . 6 2 ) , the faculty and staff (𝑥̅ = 4 . 6 0 ) , and the location and environment, (𝑥̅ =
4.55), respectively, and 3) Analysis of the factors that influence the decision to study
overall was very satisfactory with an average of (𝑥̅ = 4 . 6 2 ), the most in research /
academic services (𝑥̅ = 4 . 7 0 ) and the priority of the teacher’s role and responsibility
(𝑥̅ = 4.64), the food and nutrition (𝑥̅ = 4.63), teaching (𝑥̅ = 4.61), lower priority in Health
(𝑥̅ = 4.58) and the lowest priority in relationship between the school and community
/ schools and parents (𝑥̅ = 4.56), respectively.
Keywords: Guardian, Marketing mix, The Decision
บทนา
ในปัจจุบันการศึกษามีบทบาทสาคัญในการยกระดับความรู้ความสามารถของคนในสังคม
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเป็นปัจจัยที่จะทาให้ประเทศชาติมีความเจริญทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้น
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบทอดสิ่งต่างๆต่อไป เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน ให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเด็กต้องมีความสมบูรณ์ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
และจิ ตใจ สามารถดารงชีวิ ต อยู่ ในสั ง คมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข และยั่ งยื น ซึ่ง การศึก ษาในปั จ จุ บั น
การศึกษาในประเทศไทยนั้น ก็มีทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ซึ่ง
การศึกษาไทยนั้นมีหลายระดับ เตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษาจึงเป็นการศึกษาที่มุ่งวางเพราะเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงคุณค่า
สามารถสร้ า ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ให้ กั บ สั ง คมและประเทศชาติ ไ ด้ ดั ง นั้ น ผู้ ป กครองที่ จ ะเลื อ ก
สถานศึกษาจากเป็นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการอีกทั้งผู้ปกครองแต่ละท่านมีคุณลักษณะ
แตกต่างกัน ซึ่งโดยค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่รัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายที่
ถูกกว่าแต่เหตุใดที่ผู้ปกครองถึงส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาเอกชนอาจจะคาดหวังว่า
พัฒนา เติมเต็ม ความสามารถของบุตรหลานได้ จากการศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม มาใช้
ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากผลการวิจัยทาให้ทราบ
ถึงว่าผู้ปกครองใช้เหตุผลใดในการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาโรงเรียนเอกชน และทราบถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจของผู้ปกครอง ทาให้ทราบถึงเหตุผล ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขหรือสามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา อันที่จะส่งผลให้ แกสถาบันหรือ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ บบสอบถาม เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ออกแบบโดยผู้วิจัยที่สร้างแบบสอบถามตามแนวคิดการประเมินปัจจัยการตลาดและการตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง ซึ่งเนื้อหาของคาถามนั้นแบ่งเป็นด้านๆ ดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน)
2. ด้านราคา (ด้านบารุงรักษาการศึกษา)
3. ด้านทาเลที่ตั้งและการจัดจาหน่าย (ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
5. ด้านบุคลากร (ด้านอาจารย์และบุคลากร)
6. ด้านกระบวนการทางาน (ด้านกระบวนการทางาน )
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (ด้านทางกายภาพ)
การตัดสินใจของผู้ปกครอง
1. ด้านการสอน
2. ด้านบทบาทหน้าที่ของครู
3. ด้านงานวิจัย/งานบริการวิชาการ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และผู้ปกครอง
5. ด้านงานอาหารและโภชนาการ
6. ด้านสุขภาพอนามัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ของผู้ปกครอง โดยการสุ่มเนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่ น อน จึ งได้กาหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่างประชากร ที่ใช้ 400 คนในการตอบ
แบบสอบถาม โดยสามารถหากลุ่มตัวอย่างได้
โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยใช้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ
โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใ ช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
แบบสอบถาม แล้วดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1. นาแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พร้อมทั้ง
กาหนดรหัส เพื่อนามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ซึ่งวิเคราะห์จาก
ค่าแจกแจงความถี่ และร้อยละ
3. โดยใช้ส ถิติคานวณค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ วิจัยพิจารณาจากระดับ
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ซึ่งจัดชั้นเท่ากัน แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาขนาดขอบเขตของคะแนน
เฉลี่ยที่ได้ตามวิธีของเบส (Best. 1970: 174-175)
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการน้อยที่สุด
ผลการวิจัยและอภิปราย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม

จานวน (คน)
180
220
400

ร้อยละ
45.0
55.0
100

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่าเป็นเพศหญิง โดยมี จานวน
220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 และเพศชาย โดยมีจานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี)
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ไม่เกิน 26 ปี
74
18.5
2. 26 – 35 ปี
128
32.0
3. 36 – 45 ปี
98
24.5
4. มากกว่า 45 ปี
100
25.0
รวม
400
100
จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ช่วงอายุที่มีจานวนมากที่สุด คือ
26 – 35 ปี จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุมากกว่า 45 ปี มีจานวน 100
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คนคิดเป็นร้อยละ 25.0 ช่วงอายุ 36- 45 ปี มีจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และช่วงอายุไม่เกิน
26 ปี มีจานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จำแนกตำมสถำนภำพสมรส
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. โสด
2
0.5
2. สมรส
208
52.0
3. หม้ำย หย่ำร้ำง
126
31.5
4. แยกกันอยู่
64
16.0
รวม
400
100
จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ สถานภาพที่มีจานวนมากที่สุด
คือ สมรส คือมีจานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ หม้าย หย่าร้าง จานวน 126 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.5 ต่อมาคือแยกกันอยู่ มีจานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และโสด มีจานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. รับราชการ
64
16.0
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
126
31.5
3. ธุรกิจส่วนตัว
113
28.2
4. เกษตรกร
36
9.0
5.รับจ้าง
61
15.3
6.อื่นๆ
0
0.00
รวม
400
100
จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่า มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมาก
ที่สุด จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.2 อาชีพรับราชการ จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อาชีพรับจ้าง จานวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.3 และอาชีพเกษตรกร จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
(คน)
1. ต่ากว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น
17
4.3
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย
45
11.3
3. อนุปริญญา/ปวส.
80
20.0
4. ปริญญาตรี
191
47.8
5. สูงกว่าปริญญาตรี
67
16.8
6. อื่นๆ
0
0.00
รวม
400
100
จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบสอบถามพบว่าประชากรที่ ตอบ แบบสอบถาม
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ
ระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระดับสุงกว่าปริญญาตรี จานวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และระดับต่า
กว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (บาท)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2
0.5
2. 5,001 – 10,000 บาท
14
3.5
3. 10,001 – 20,000 บาท
121
30.3
4. 20,001 – 30,000 บาท
191
47.8
5. มากกว่า 30,000 บาท
72
18.0
รวม
400
100
จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่ามีรายได้ 20,001 – 30,000
บาท จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท จานวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.3 รายได้ มากกว่า 30,000 บาท จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 รายได้ 5,001 –
10,000 จานวน คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละของผู้ ต อบแบบสอบถามปัจ จั ยส่ ว นประสมทาง
การตลาด จาแนกได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4. ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5. ด้านอาจารย์ละบุคลากร
6. ด้านกระบวนการทางาน
7. ด้านทางกายภาพ
รวม

คาเฉลี่ย
𝑥̅
4.71
4.67
4.55
4.63
4.60
4.71
4.62
4.64

สวนเบี่ยงเบียน มาตรฐาน
S.D.
0.24
0.26
0.42
0.37
0.37
0.29
0.33
0.33

จากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.64
และS.D. = 0.33) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมาก 1
ข้อและระดับมากที่สุด 6 ข้อ โดยให้ความสาคัญในด้านกระบวนการทางาน ( 𝑥̅ = 4.71และS.D. =
0.29) ให้ ค วามส าคั ญ ในด้ า นราคาอยู่ ใ นอั น ดั บ รองลงมา ( 𝑥̅ = 4.67 และS.D. = 0.26) และให้
ความสาคัญในด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ( 𝑥̅ = 4.55 และS.D. = 0.42 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาจาแนกได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษา
1. ด้านการสอน
2. ด้านบทบาทหน้าที่ของครู
3. ด้านงานวิจัย/งานบริการวิชาการ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน และโรงเรียนกับผู้ปกครอง
5. ด้านงานอาหารและโภชนาการ
6. ด้านสุขภาพอนามัย
รวม

คาเฉลี่ย
𝐱̅
4.61
4.64
4.70
4.56

สวนเบี่ยงเบียน มาตรฐาน
S.D.
0.37
0.45
0.31
0.36

4.63
4.58
4.62

0.33
0.36
0.36

จากตารางที่ 16 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x̅ = 4.62 และS.D. = 0.36) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยให้ความสาคัญในด้านงานวิจัย/งานบริการวิช าการ ( x̅ = 4.70 และ
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S.D. = 0.31) และให้ความสาคัญในด้านด้านบทบาทหน้าที่ของครู รองลงมา ( x̅ = 4.64 และS.D. = 0.45)
และให้ความสาคัญในด้านสุขภาพอนามัยน้อยที่สุด ( x̅ = 4.58 และS.D. = 0.36) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับ
ประถมศึกษา โรงเรี ย นเอกชน ในจังหวั ดปทุมธานี มี วัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาปัจจั ยที่มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือผู้ป กครองของนักเรียนที่ศึกษาระดับประถมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน ของจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 คน ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ข อมูลปจจัยสวนบุคคลของผู้ปกครองในการตัดสิ นใจในการส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุ มธานี ที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ่ พบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุด โดยมี จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 ช่วงอายุที่มีจานวน
มากที่สุด คือ 26 – 35 ปี จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 สถานภาพที่มีจานวนมากที่สุด คือ
สมรส คือมีจานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด จานวน 126 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.5 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ
47.8 มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก แบ่งเป็นรายด้าน 7 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ( x̅ = 4.64) โดยค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือด้านกระบวนการทางาน ( x̅ = 4.71) และด้านหลักสูตรและสื่อการสอน ( x̅ = 4.71) รองลงมาคือ
ด้านราคา ( x̅ = 4.67) ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ( x̅ = 4.63) ด้านทางกายภาพ ( x̅ = 4.62)
ด้านอาจารย์และบุคลากร ( x̅ = 4.60) และให้ความสาคัญน้อยที่สุดละควรปรับปรุงคือ ด้านสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ( x̅ = 4.55) และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ดังนี้
2.1 ด้านกระบวนการทางาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านกระบวนการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา เพ็ชรมา ประภัสสร ปานนอก วงศ์สุรางค์สุขโข และ วลงกรณ์ สุทธิ (2558) ได้ทาการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตชั้นปีที่ 1 ผลการศึกษา
พบว่าด้านการ ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยมีบริการทางการศึกษาที่
ทั น สมั ย เช่ น การจองหอพั ก ออนไลน์ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น ฯลฯ อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ดี ม าก และ
สอดคล้องกับแนวคิดส่วน ประสมทางการตลาดของเลิฟร็อก, เวิท์ซ แอน เคี้ยว (Lovelock, Wirtz, &
Chew. 2011:47) ได้กล่าว ไว้ว่า กระบวนการทางาน หมายถึง กระบวนการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ที่ต้องการลาดับการ ออกแบบที่ดีของกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการกาหนดเป้าหมายลูกค้า
2.2 ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองให้ความสาคัญกับปัจจัย
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านหลักสูตรและสื่อการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสนทยา เขมวิรัตน์ ดวงใจ เขมวิรัตน์ พรประภา แสงเจริญชัย และสมใจ ฉินธนะปทุม
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พร (2556) ได้ทา การศึกษาเรื่อง ปัจจัย ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบว่า
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่ วน ประสมการตลาดบริการสูงที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์หรือด้าน
หลักสูตรและสื่อการสอน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุกร์โกสิ นทร์ เอี่ยมพลอยศรี (2553) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองให้ความสาคัญด้านหลักสูตรและสื่อ
การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
2.3 ด้านราคา ผลการวิ จัยพบว่า ผู้ ปกครองให้ ค วามส าคั ญกับปั จจัย ด้านราคา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ เขมวิรัตน์ และสนทยา เขมวิรัตน์
(2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ผล
การศึกษาพบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่สูงที่สุด คื อ
ด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวิณ พงษ์โอภาส สมพร พวงเพ็ชร และ รัชชนก สวนสีดา
(2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ ในระดับดีมากโดยเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านราคา
2.4 ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองให้ความสาคัญกับปัจจัย
ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวคิดส่วนประสม
ทาง การตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัย
ที่ใช้ จูงใจลูกค้าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ของอาร์มสตรอง อาดัม และ คอทเลอร์ (Armstrong, Adam, Denize, and Kotler. 2012) ได้กล่าว
ไว้ ว่าการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่สาคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการโน้มน้าวให้
ลูกค้าซื้อสินค้าหรื อบริ การด้วย ดังนั้น การส่งเสริมการตลาดของโรงเรียนเอกชนฯจะมีผ ลต่อการ
ตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี จึงทาการส่งเสริมการตลาดมากย่อมเป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลายแก่ นักเรี ยน นักศึกษาที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาให้
ความสาคัญด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การ
จัดนิทรรศการวิชาการ มีส่วนลดค่าเล่าเรียน มีการผ่อนชาระค่าเล่าเรียน แนะแนว เป็นต้น
2.5 ด้านทางกายภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ปกครองให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านทาง
กายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ กานพลู วรวุฒิ ชัยนันท์ และ
เอื้ อ บุ ญ เอกะสิ ง ห์ (2558) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษา สายอาชีพ ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง กายภาพมีความสาคัญมากที่สุด
และสอดคล้ องกับ แนวคิ ดส่ ว นประสมทางการตลาด และ สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ดส่ ว นประสมทาง
การตลาดของเลิฟร็อก, เวิท์ซ แอน เคี้ยว (Lovelock, Wirtz, & Chew. 2011: 47) ได้กล่าวไว้ว่า การ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อม ทางกายภาพที่เป็นที่รู้จักในด้านของ
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ภูมิทัศน์บริการ (Service-Scape) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ สามารถจับต้องได้ เช่น อาคารภูมิ
ทัศน์การตกแต่งภายในอุปกรณ์พนักงานและเครื่องแบบ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าและผลิตภาพของการให้บริการ
2.6 ด้านอาจารย์และบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดการตัดสิ น ใจเลื อกสถานศึ กษาให้ แก่บุ ตรหลานด้ านอาจารย์ และบุค ลากร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา เพ็ชรมา ประภัสสร ปานนอก วงศ์
สุรางค์ สุขโข และ วลงกรณ์ สุทธิ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย นเรศวรของนิสิตชั้นปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัดสินใจเลือกคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สวนีย์ กสิปิยวงส์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม การตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่าระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในแต่ละ ปัจจัยย่อย พบว่าด้านบุคลากรสูง
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ สุวลักษณ์ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงในอาเภอหาดใหญ่จังหวัด
สงขลาในการตัดสินใจเลือกศึกษาในโรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองให้
ความสาคัญในระดับมากทุกปัจจัย โดยเรียงลาดับจาก มากไปหาน้อย เป็นต้น
2.7 ด้านสถานที่และสิ่ง แวดล้อม ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองให้ความสาคัญกับปัจจัย
ปั จ จั ย ส่ ว นประสม การตลาดการตั ด สิ น ใจเลื อ กสถานศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ต รหลานด้ า นสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา เพ็ชรมา ประภัสสร
ปานนอก วงศ์สุรางค์ สุขโข และ วลงกรณ์ สุ ทธิ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิน ใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ยนเรศวรของนิสิตชั้นปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านสถานที่
ผู้ ต อบแบบสอบถามตั ด สิ น ใจเลื อ ก มหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ใ กล้ ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ มาก และ
สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่า
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย/ทาเลที่ตั้ง เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของอาร์ม สต
รอง อาดัม และ คอทเลอร์ (Armstrong, Adam, Denize, and Kotler. 2012) ได้กล่าวไว้ว่า ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย/ทาเลที่ตั้งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของลูกค้าและเป็นการ
กาหนดเป้าหมายของลูกค้า ดังนั้ นการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน
จังหวัดปทุมธานี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีทาเลที่ตั้งหรือสถานที่อยู่ใกล้ กับที่อยู่
อาศัย เดิน ทางสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ มีลานทากิจกรรม ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงสถานที่หรือบริเวณของสถานศึกษาเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ปกครองให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อให้แก่บุตรหลานของตน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญด้านงานวิจัย/งานบริการวิชาการมากที่สุด ให้ความสาคัญด้านบทบาท
หน้าที่ของครูในระดับรองลงมา และให้ความสาคัญด้านงานอาหารและโภชนาการเรียงลงไป ด้านการ
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สอนและให้ความสาคัญด้านสุขภาพอนามัยในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับ
การตลาดบริการ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์การตัดสินใจเลือกสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองละนักเรียนในการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพให้กับสังคม
และประเทศชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของปัจจั ยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ เลื อกศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี จาเป็นต้องจัดเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้เด็กมี
พัฒ นาการทางร่ างกาย อารมณ์ สติ ปัญ ญาและการเข้ าสั งคม โรงเรี ยนต้ องจัด ทาและพัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ
(2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาเภอเมื อ ง จั งหวั ด นครปฐม จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุด โดยโรงเรียนจะต้องมีการแจ้งบันทึก
สุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และมีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง
และส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียนในหลายรูปแบบ และยังขัดแย้ งกับงานวิจัยของ Tanya
Miles (2016) ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้ปกครองในกระบวนการศึกษา ผู้วิจัยได้สารวจเขตการศึกษา
ในชนบทของอลาบามา พบว่ า ผู้ ป กครองมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย น ในการเลื อ ก
สถานศึก ษาที่เ หมาะสมกับ นั ก เรี ย น โดยพิจ ารณาผู้ บ ริห ารและครูผู้ ส อนที่ มีค วามสั มพั นธ์ ที่ดี กั บ
ผู้ ป กครองและชุมชน เพื่อที่ จ ะสามารถช่ ว ยพั ฒ นาและปรับปรุงให้ นัก เรีย น ประสบความส าเร็ จ
ทางด้านวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระสองตัวแปรด้วยกัน ประกอบด้วยปัจจัย
ส่วนบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ดังนั้นในการศึกษา ครั้งต่อไปผู้สนใจควรศึกษา
ตัวแปรอิสระอื่นเพิ่มเติม เช่น ตัวแปรด้านจิตวิทยา เป็นต้น
2. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่ง
บุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อ ไปผู้ ส นใจศึก ษาควรศึก ษาถึ งการรั บรู้ ความคาดหวัง และความพึง พอใจต่ อการตั ดสิ น ใจเลื อ ก
สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาที่ได้ไปกาหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน และ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สามารถนาผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้ เป็นตัวชี้ วัดหรือเพื่อใช้เป็นการพัฒนา การบริหาร
จัดการของโรงเรียนหรือสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนและ
ชุมชนต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้น คว้านี้มีจุ ดประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
ห้องน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการทาศึกษาวิจัยเล่มนี้ได้มีการ
วัดความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ(2541) คือ ด้านความ
สะอาด ด้านความเพียงพอ และด้านความปลอดภัย กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการส่วนมาก เฉลี่ยร้อยละ 20.0 ส่วน
ใหญ่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และห้องน้าส่วนใหญ่ที่เลือกใช้เป็นห้องน้าอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรี
นครินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้ห้องน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
ผลสรุปในแต่ละด้าน มีดังนี้ ด้านความสะอาดและความปลอดภัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้าน
ความเพียงพอมีความพึงพอใจในการใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ค้าส้าคัญ : ห้องน้า ความพึงพอใจ นักศึกษา
ABSTRACT
This research aimed to study student toilet satisfaction at ValayaAlongkorn
Rjabhat University. The study used 3 standards according to the HAS (2541) which were
Health, Accessibility, and Safety. 400 students from ValayaAlongkorn Rajabhat
University were used as the study sample group. Most of them were female studying
in their senior year, aged between 21-25 years old. Most of them were from General
Management; with an average of 20 %.The toilet which was used most often was the
100th Anniversary Princess Srinagarindra Building. A questionnaire which consisted of
percentages, means, and standard deviations was used as a tool for this research. The

556

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

result demonstrated that the students’ satisfaction were at a moderate level; for
Health and Safety was at a high level whereas for Accessibility was at a moderate level.
Keywords: Toilets, Satisfaction, Students
บทน้า
ปัจจุบันห้องน้าถือเป็นสิ่งสาคัญในชีวิตประจาวันของผู้คนในสังคมไทยเพราะในชีวิตประจา
วันของคนเรานั้นจะมีพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกันออกไป เช่น การทางาน การเรียน การกิน หรือ
แม้กระทั่งการนอน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนนั้นต้องมีเหมือนกันคือการเข้าห้องน้าไม่ว่างจะเป็นการอาบน้า
ปัสสาวะ หรือการขับถ่าย เพราะถือเป็นการชาระล้างของเสียหรือสิ่งสกปรกต่างๆออกจากร่างการของ
เรานั้นเอง ฉะนั้นสิ่งที่จาเป็นอีกอย่างหนึ่งของคนเรานั้นก็คือ “ห้องน้า” จากเดิมที่คนไทยไม่นิยมมีไว้
ในตัวบ้านเพราะมีความเชื่อว่าการมีส้วมไว้ในบ้านนั้นถือเป็นสิ่ งที่ไม่ดีแต่ปัจจุบันนิยมสร้างไว้ในทุก ๆ
ชั้นของบ้านรวมไปถึงในห้องนอนส่วนตัวไม่ใช่แต่ในบ้านเรือนเท่านั้นที่จาเป็นต้องมีห้องน้าห้องส้วมใน
ที่สาธารณะต่างๆ เช่น ปั๊มน้ามัน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย วัดวาอาราม เป็นต้นจาเป็นต้องมี
ห้องน้าเพื่อไว้คอยบริการให้แก่ บุคคลที่มาเยือนและยังมีการปรับปรุงสภาพห้องน้าให้มีความสะอาด
สะดวกสบายและสวยงาม เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่มาเยือนจนกลายเป็นจุดขายของสถานที่นั้นๆอีกด้วย
ในวัฒนธรรมเดิมของไทยพบหลักฐานการสร้างห้องส้วมเป็นห้องเฉพาะอยู่บ้าง แต่สร้างไว้
ให้ใช้สาหรับพระสงฆ์เท่านั้น ซึ่งตามพระธรรมวินัยให้พระสงฆ์ทากิจกรรมเหล่านี้ในที่มิดชิด การค้นพบ
ร่องรอยของส้วมที่เก่าที่สุดย้อนไปได้ถึงสมัยสุโขทัย ซึ่งปรากฏร่องรอยของฐานสงฆ์ในวัดอาวาสใหญ่
ในเขตอรัญญิก เมืองกาแพงเพชร อย่างไรก็ตาม สาหรับผู้ที่ไม่ได้ครองสมณเพศ ตั้งแต่กลุ่มชนชั้นสูงลง
มาจนกระทั่งสามัญชนก็ไม่ได้มีการสร้างห้องส้วมเป็นการเฉพาะสาหรับชาวบ้านจะใช้ท้องทุ่งหรือ
แม่น้ าเป็ น ที่ขับ ถ่าย แต่ในกลุ่ มชนชั้นสู งจะขับถ่ายลงในกระโถน ซึ่งส าหรับพระมหากษัตริย์ห รือ
เจ้านาย จะมีเจ้าพนักงานเย็บใบตองเป็นกระทงเจิมสาหรับรองไว้ที่ก้นกระโถน โดยขับถ่ายในห้องมี
ฉากกั้นไว้เฉพาะเรียกว่า ที่ลงพระบังคน ส่วนที่สาหรับอาบน้านั้น ชาวบ้านทั่วไปที่นิยมปลูกบ้านอยู่
ริมน้าก็มักพากันไปอาบน้าที่ท่าน้า แต่สาหรับกลุ่มชนชั้นสูงหรือผู้ดีต่างๆ แล้วจะมีบ่าวไพร่ตักน้าขึ้นไป
ให้อาบบนชานเรือนซึ่งมิดชิดมากกว่า การใช้ห้องน้าในลักษณะปัจจุบัน เริ่มมีวิวัฒนาการเมื่อกลุ่มชน
ชั้นสูงได้นาคตินิยมของชาวตะวันตกเข้ามาปรับใช้ในสังคมไทย หากการลองสารวจพระที่นั่งวิมานเมฆ
ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จะพบห้องลงพระบังคนจัดไว้เฉพาะแต่ยังไม่มีโถส้วม แต่ก็พบห้องสาหรับ
สรงเป็นห้องที่มีอ่างอาบน้าทาจากทองแดงแต่ยังไม่มีระบบประปาจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 ในพระ
นิพนธ์ของ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ เรื่องเกิดในวังปารุสก์ ทรงเล่าว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเจ้านายพระองค์แรกๆ ที่มีพระราชนิยมใช้ห้องน้าแบบตะวันตก โดย
โปรดให้สร้างห้องสรงหรือห้องน้าแบบตะวันตกในพระราชมณเฑียรต่างๆ ที่เสด็จไปประทับ อย่างเช่น
พระราชวังบางปะอิน พระที่นั่ งจั กรีมหาปราสาท พระราชวังบ้านปืน พระราชนิเวศมฤคทายวัน
พระราชวังพญาไท พระราชวังสนามจันทร์ แม้กระทั่งพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งเป็นพระราชมณเฑียรที่พระมหากษัตริย์ ต้องเสด็จประทับเมื่อแรกพระบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ต่อ
เติมห้องสรงโดยจัดแอบไว้อย่างกลมกลืนกับงานสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณ ต่อมาพระราชนิยมใน
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เรื่องห้องน้าแบบตะวันออกจึงได้แพร่หลายในหมู่ชั้นชนสูง ตลอดจนคหบดีและสามัญชนทั่วไป (ไทย
ศึกษา,2018)
และนอกจากห้องน้าตั้งแต่อดี ตจนถึงปัจจุบันจะมีการตกแต่งให้สวยงามแล้วนั้นแต่ห้องน้า
ในบางสถานที่โดยเฉพาะในที่ๆมีคนใช้งานบ่อยครั้งเช่น ในห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ามัน รวมไปถึงใน
มหาวิทยาลัยนั้นอาจจะทาให้เกิดการชารุดเสียหายจากการใช้งานบ่อยจนเกินไปหรือใช้งานที่ผิดวิธี
ทาให้อุปกรณ์ต่างๆแตกหักรวมไปถึงกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ทาให้มีการปิดเพื่อซ่อมแซมห้องน้าอยู่
บ่อยครั้งจนทาให้เกิดความลาบากแก่บุคคลที่มาเยือนเวลาต้องการปลดทุกข์ต่างๆ
ซึ่งสถาบันการศึกษาก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีคนใช้ห้องน้าเป็นจานวนมากในทุกๆวันและ
อาจทาให้เกิดความสกปรกหรือมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รวมไปถึงการชารุดของอุปกรณ์ในห้องน้าท่อตัน
ซึ่ง ที่ก ล่ า วมานี้ ล้ ว นแต่ เคยเกิด ขึ้ น กั บห้ องน้าของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์แล้วทั้งสิ้น จึงทาให้มีการปิดซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งทาให้เกิดความเดือนร้อนแก่นักศึกษา
ผู้วิจัยจึงต้องการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ใ นพระบรมราชู ปถั ม ภ์ ว่ า มีค วามพึง พอใจมากน้ อ ยเพี ย งใดกั บ ห้ องน้ าของ
มหาวิทยาลัยรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆของห้องน้า กลิ่น และความสะอาด เพื่อที่จะได้นาผลวิจัยที่ได้นั้น
ไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ ห้ อ งน้ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรอบแนวคิด

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ

- คณะ
- ชั้นปี
- สถานที่

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
ห้องน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ความสะอาด
- ความเพียงพอ
- ความปลอดภัย
ที่มา : เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ
(2541)
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วิธีการวิจัย
ในการจัดทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยได้ทาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร แนวทาง
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ จึงได้นาความรู้มาเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้
1. การกาหนดประชากร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 8 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ของภาคปกติปีการศึกษา 2562
2. การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที่เข้าใช้บริการห้องน้าในมหาวิยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซึ่ ง เป็ น จ านวนประชากรที่ ไ ม่ ท ราบประชากรที่ แ น่ น อน ดั ง นั้ น ในการก าหนดขนาดตั ว อย่ า ง ผู้
ศึกษาวิจัยจึงใช้สูตรคานวณที่ไม่สามารถนับจานวนได้ (Indefinite Population) และกาหนดค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 95% เกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างหรือยอมให้ค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ 0.5
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปแจกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่เข้าใช้ห้องน้าในมหาวิทยาลัย ทั้ง 8 คณะ จานวน 400 ชุด
3.2. เก็บรวบรวมข้อมูลความสาคัญของนักศึ กษาจนครบ 400 ชุด มาทาการวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ คณะ ชั้นปี เป็นคาถามปลายปิด
แบบให้เลือกตอบ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามส่ ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ ห้ อ งน้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีลักษณะคาถามคาถามแบบสารวจรายการ
โดยลั กษณะของแบบสอบถามเป็นคาถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูล ประเภทอัตรภาคชั้น
(Interval scale) โดยจะให้คะแนนกับสิ่งที่กาลังวัดอยู่ตามคะแนนที่กาหนดให้มี 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มีความสาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสาคัญมาก
3 หมายถึง มีความสาคัญปานกลาง
2 หมายถึง มีความสาคัญน้อย
1 หมายถึง มีความสาคัญน้อยที่สุด
5. วิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึง
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามด้านเพศ
เพศ
จ้านวน (คน)
ชาย
134
หญิง
252
ทางเลือก
14
รวม
400

ร้อยละ
33.5
63.0
3.5
100

จากตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ
63.0และเพศชาย จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
อายุ
จ้านวน (คน)
15-20 ปี
168
21-25 ปี
216
25 ปีขึ้นไป
16
รวม
400

ร้อยละ
42.0
54.0
4.0
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่ า นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ส่วนใหญ่อายุ 21-25 ปี จานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ อายุ15-20 ปี
จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และ 25 ปีขึ้นไป จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านคณะ
คณะ
จ้านวน (คน)
ครุศาสตร์
70
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20
เทคโนโลยีการเกษตร
30
30
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
50
วิทยาการจัดการ
80
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70
รวม
400

ร้อยละ
17.5
12.5
5.0
7.5
7.5
12.5
20.0
17.5
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่านักศึกษาที่ทาแบบสอบถามมากที่สุ ดคือคณะวิทยาการจัดการ
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯและครุศาสตร์ จานวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
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12.5 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมกรรมการจัดการและเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.5 และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชั้นปี
ชันปี
จ้านวน (คน)
ชั้นปีที่1
89
ชั้นปีที่2
80
ชั้นปีที่3
66
ชั้นปีที่4
157
ชั้นปีที่5
7
ชั้นปีที่5 ขึ้นไป
1
รวม
400

ร้อยละ
22.3
20.0
16.5
39.3
1.8
0.3
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ทาแบบสอบถาม คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
จานวน157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ชั้นปีที่ 1 จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ชั้นปีที่ 2 จานวน
80 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0 ชั้นปีที่ 3 จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ชั้นปีที่5 จานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.8 และชั้นปีที่ 5 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานที่
สถานที่
จ้านวน (คน)
อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
138
อาคารพยาบาล
3
อาคารศูนย์ภาษาและไอที LC
21
อาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์
8
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
29
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
41
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
11
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32
สนามกีฬากลาง
2
อาคารคณะครุศาสตร์
42
อาคารกีฬาในร่ม 3 (ยิม3)
4
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้(สสร)
65
รวม
400

ร้อยละ
34.5
0.8
5.3
2.0
1.0
7.3
10.3
2.8
8.0
0.5
10.5
1.0
16.3
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่านักศึกษาที่ทาแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้ห้องน้าที่ อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้(สสร.) จานวน
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65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 อาคารคณะครุศาสตร์ จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 อาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 41 คิดเป็นร้อยละ 10.3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 อาคารคณะวิทยาการจัดการ จานวน 29 คิดเป็นร้อยละ 7.3
อาคารศูนย์ภาษาและไอที LC จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 อาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 อาคารกีฬาในร่ม 3 (ยิม3) จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 อาคาร
พยาบาล จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และสนามกีฬากลาง จานวนคณะละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.5 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย ด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย ใช้
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านความสะอาด
ด้านความสะอาด
1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วมที่กดส้วม ไม่มีคราบ
สกปรกไม่มีฝุ่นหยากไย่
2. ภาชนะเก็บกักน้า ขันน้าสะอาดอยู่ในสภาพดี
3. สายฉีดน้าชาระสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้
4. อ่างน้า ก๊อกน้า ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบดา
บริเวณซอกรอยต่อระหว่างโลหะกับเนื้อกระเบื้อง
และก๊อกน้า
5. ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิดอยู่ในสภาพดี
ไม่รั่วซึมตั้งอยู่ใกล้บริเวณอ่างล้างมือหรือใกล้เคียง
6. ถังรองรับมูลฝอยมีฝาปิดและต้องไม่มีขยะล้น
ออกมานอกถัง
7. มีการะบายอากาศที่ดีและไม่มีกลิ่นเหม็น
8. ไม่มีกลิ่นเหม็นขณะราดน้าหรือกดชักโครกซึ่ง
เป็นกลิ่นจากท่อหรือบ่อเกรอะไหลย้อนขึ้นมา
9. มีการทาความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน( S.D.)
̅)
(𝒙
3.73
0.752
มาก
3.45
3.66
3.50

0.659
0.736
0.701

มาก
มาก
มาก

3.31

0.746

ปานกลาง

3.19

0.670

ปานกลาง

3.34
3.28

0.738
0.686

ปานกลาง
ปานกลาง

3.49
3.44

0.762
0.64

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า นักศึก ษาในการใช้ห้ องน้ ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความพึงพอใจในด้านความสะอาดโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )= 3.44
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และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.49 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อที่ 1 พื้น ผนัง เพดาน โถส้วมที่กดส้วม ไม่มีคราบสกปรกไม่มีฝุ่นหยากไย่ x̅= 3.73,
S.D. = 0.752 รองลงมาสายฉีดน้าชาระสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ x̅= 3.66, S.D. = 0.736 มี
การทาความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง x̅= 3.49, SD=0.762 อ่างน้า ก๊อกน้า ไม่มีคราบสกปรก
หรือคราบดาบริเวณซอกรอยต่อระหว่างโลหะกับเนื้อกระเบื้องและก๊อกน้า x̅= 3.50, SD=0.701
ภาชนะเก็บกักน้า ขันน้าสะอาดอยู่ในสภาพดี x̅= 3.45, SD=0.659 มีการะบายอากาศที่ดีและไม่มี
กลิ่นเหม็น x̅= 3.36, SD=0.072 ไม่มีกลิ่นเหม็นขณะราดน้าหรือกดชักโครกซึ่งเป็นกลิ่นจากท่อหรื อ
บ่อเกรอะไหลย้อนขึ้นมา x̅= 3.28, SD=0.686 ถังรองรับมูลฝอยสะอาดมีฝาปิดอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึ
ตั้งอยู่ใกล้บริเวณอ่างล้างมือหรือใกล้เคียง x̅= 3.31, SD=0.746 และถังรองรับมูลฝอยมีฝาปิดและ
ต้องไม่มีขยะล้นออกมานอกถังมีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านความสะอาด
น้อยที่สุด อยู่ที่ x̅= 3.20, SD=0.696 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านความเพียงพอ
ระดับความพึงพอใจ
ด้านความเพียงพอ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
̅) มาตรฐาน (S.D. )
(𝒙
1. กระดาษชาระอยู่ในภาชนะที่เตรียมไว้หรือที่
2.26
0.813
แขวนโดยเฉพาะ
2. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทาความสะอาดเป็น
3.24
0.677
ประจาทุกวัน
3. สบู่ล้างมือควรอยู่ในภาชนะที่ใส่โดยเฉพาะถ้า
2.30
0.877
เป็นสบู่เหลวที่กดต้องใช้งานได้
4. ห้องส้วมมีจานวนเพียงพอต่อการใช้บริการ
3.64
0.711
5. มีน้าสะอาดเพียงพอใช้
3.77
0.530
6. กระดาษชาระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา 2.30
0.816
ที่เปิดให้บริการ
7. แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทุกบริเวณ 3.28
0.709
8. สบู่ล้างมือพร้อมให้ใช้ทุกครั้งที่เปิดให้บริการ
2.25
0.793
รวม
2.88
0.740

แปลผล
น้อย
ปานกลาง
น้อย
มาก
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.7 พบว่ านักศึก ษาในการใช้ห้ อ งน้ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความพึงพอใจในด้านความเพียงพอโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
= 2.88 และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.740 ) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุดคือมีน้ าสะอาดเพียงพอใช้ x̅= 3.77, S.D.=0.530 รองลงมาห้องส้ว มมี
จานวนเพียงพอต่อการใช้บริการ x̅= 3.64, S.D.= 0.711 แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทุก
บริ เ วณ x̅= 3.28, SD=0.709 มีเ จ้ าหน้า ที่รั บผิ ดชอบท าความสะอาดเป็น ประจาทุก วัน x̅= 3.24,
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SD=0.677 กระดาษชาระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ̅=
x 2.30, SD=0.816 สบู่
ล้ า งมื อ ควรอยู่ ใ นภาชนะที่ใ ส่ โ ดยเฉพาะถ้า เป็ น สบู่เ หลวที่ กดต้ อ งใช้ง านได้ x̅= 2.30, SD=0.877
กระดาษชาระอยู่ในภาชนะที่เตรียมไว้หรือที่แขวนโดยเฉพาะ x̅= 2.26, SD=0.813 และสบู่ล้างมือ
พร้อมให้ใช้ทุกครั้งที่เปิดให้บริการ x̅= 2.25, SD=0.793 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านความปลอดภัย
ระดับความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
แปลผล
̅) มาตรฐาน( S.D. )
(𝒙
1. น้าที่ใช้ไม่มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งปฏิกูลปะปนอยู่
3.78
0.597
มาก
2. กระจกสะอาดไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดี
3.59
0.653
มาก
และใช้งานได้
3. มีช่องระบายอากาศหรือมีเครื่องระบายอากาศ 3.44
0.740
มาก
4. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บไม่รั่วแตก
หรือชารุด
5. จัดให้มีส้วมนั่งราบสาหรับผู้พิการผู้สูงวัยและ
หญิงมีครรภ์อย่างน้อยหนึ่งที

3.24

0.716

ปานกลาง

3.26

0.868

ปานกลาง

6. ห้องน้าอยู่ในบริเวณที่ไม่ลับตา / เปลี่ยว
7. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไปได้มีการ
แยกเป็นส้วมสาหรับชาย -หญิง โดยมีป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน
8. ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านในอยู่ใน
สภาพที่ดีใช้งานได้
9. พื้นห้องส้วมและบริเวณล้างมือแห้งไม่ลื่นไม่มี
น้าขัง
รวม

3.81
3.99

0.661
0.675

มาก
มาก

3.63

0.715

มาก

3.18

0.715

ปานกลาง

3.55

0.68

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่ านักศึก ษาในการใช้ ห้ อ งน้ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความพึงพอใจในด้านความสะอาดโดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )= 3.5
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.68 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือกรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไปได้มีการแยกเป็นส้วมสาหรับ ชาย -หญิง โดยมี
ป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน x̅= 3.99, S.D. = 0.675 รองลงมาคือห้องน้าอยู่ในบริเวณที่ไม่ลับตา/
เปลี่ยว x̅= 3.81, S.D. = 0.661 น้าที่ใช้ไม่มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งปฏิกูลปะปนอยู่ x̅= 3.78, SD=0.597
ประตูที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านในอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ x̅= 3.63, SD=0.715 กระจกสะอาดไม่
มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ x̅= 3.59, SD=0.653 มีช่องระบายอากาศหรือมีเครื่อง
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ระบายอากาศ x̅= 3.44, SD=0.740 )จัดให้มีส้วมนั่งราบสาหรับผู้พิการผู้สูงวัยและหญิงมีครรภ์อย่าง
น้อยหนึ่งที่ x̅= 3.26, SD=0.868 สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บไม่รั่วแตกหรือชารุด x̅= 3.24,
SD=0.716 และพื้นห้องส้วมและบริเวณล้างมือแห้งไม่ลื่นไม่มีน้าขัง ̅=
x 3.18, SD=0.715 ตามลาดับ
ตารางที่4.9 สรุปความพึงพอใจ
ด้าน
1.ด้านความสะอาด
2.ด้านความเพียงพอ
3.ด้านความปลอดภัย

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
3.44
2.88
3.55

น้อย

จากตารางความพึงพอใจทาให้เห็นผลว่าด้านความสะอาดและความปลอดภัยของระดับ
ความพึงใจอยู่ระดับมาก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีและด้านความเพียงพอระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลางสมควรที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น หากมีการปรับปรุง และพัฒนาในแต่ละด้านให้ดีขึ้น
ก็จะเกิดผลดีและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยอีกด้วย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ห้องน้าของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลสรุปในด้านประชากรศาสตร์ผู้ใช้ห้องน้าส่วนใหญ่คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.0
อายุระหว่าง21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.0 โดยแบ่งจากจานวนนักศึกษาทั้ง 8 คณะ โดยแบ่งออกเป็น
คณะวิทยาการจัดการ 80 คนคิดเป็นร้อยละ20.0 คณะมนุษยศาสตร์ฯและคณะครุศาสตร์ 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาธารณสุขศาสตร์ 50คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
เทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ระดับชั้นปีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ
39.3 และในด้ า นสถานที่ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ใช้ ห้ อ งน้ าของตึ ก 100 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.5
ตามลาดับ
2. ผลจากการทาวิจัย ครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้าของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ใช้ห้องน้ามีความพึงพอใจในด้านความ
สะอาดและความปลอดภัยอยู่ที่ ระดับมาก รองลงมาคือด้านความเพียงพอระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง
อภิปรายผล จากการทาวิจัยเรื่องพึงพอใจในการใช้ห้องน้าความพึงพอใจในการใช้ห้องน้า
ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. ปั จจั ย ด้านประชากรศาสตร์ที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ห้ องน้าของนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของนักศึกษาที่มีอายุ และเรียนคณะ
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ต่างกันมีความพึงพอใจของการใช้ห้องน้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีผลไม่แตกต่างกัน
2. ส่วนของการสารวจความพึงพอใจในการใช้ห้องน้าของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งหมด 3 ด้าน สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ ดังนี้
ความพึงพอใจในด้านความสะอาดและความปลอดภัย ผลรวมออกมาอยู่ในระดับมากซึ่งถือ
ว่าเป็นผลรวมที่ออกมาดีอยู่ในระดับมากแต่ยังมีบางส่วนที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้เพื่อให้ดีขึ้น
เพราะห้องน้าในแต่ละอาคารนักศึกษามีความพึงพอใจที่ต่างกันแต่ผลโดยรวมถือว่าออกมาดี ส่วนด้าน
ด้านความเพียงพอผลรวมออกมาเป็นระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ได้ดีและไม่ได้แย่ และหากมี
การพัฒนาในอนาคตก็จะมีผลดีต่อทั้งตัวนักศึกษาและต่อทางมหาวิทยาอีกด้วยควรมีการพัฒนาให้ดี
ขึ้นเพื่อให้เสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
นิวัฒน์ ปั้นกา(2558) มากที่สุด ได้ศึกษาเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่สานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่เข้ารับการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ สานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 40 - 49 ปี ระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนั ก งานเอกชน/ลู ก จ้ า งประจ าของรั ฐ และมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
15,001–18,000 บาท ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านบริการจราจร 2.ด้านบริการสาธารณะ 3.ด้านงานคดี
ธุรการ 4.ด้านขั้นตอนปฏิบัติงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อแยก เป็นรายด้านจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1.ด้านบริการจราจร ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 2.ด้าน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 3. ด้านงานคดีและธุรการ
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 4.ด้านบริการสาธารณะ ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ผู้ จั ด ท าได้ เ ห็ น ความส าคั ญ กั บ การเข้ า ใช้ ห้ อ งน้ าที่ ถื อ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ต่ อ นั ก ศึ ก ษาและ
บุคคลากรทึกคนที่เข้าใช้ จึงมีความเห็นว่า ควรรักษามาตรฐานนี้เอาไว้และปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึง
ควรมีการปรับปรุงในบางอาคารที่มีการซ่อมแซมบ่อยหรือเสื่อมโทรมจนเกินไปให้กลับมาน่าใช้งานมาก
ขึ้นให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกอาคาร เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและเพื่อความเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ามหาวิท ยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยครั้งนี้ ที่ได้กรุณาสละ
เวลาอัน มีค่านั บ ตั้งแต่เริ่ มต้น จนเสร็จสมบูรณ์ โดยการให้ คาปรึกษาและแนะนา ตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้งานวิจัยนี้จนทาให้ผ่านไปได้ด้วยดีและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้ นกว่าเดิม ผู้วิจัย
รู้สึกทราบซึ้งในความกรุณาและขอกราบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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ผู้ วิจั ย ขอกราบขอบคุณ คณาจารย์ ในคณะวิท ยาการจัด การ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ท่านให้ความกรุณาในการให้คาปรึกษาเสนอแนะและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงทาให้วิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่
ให้ความร่วมมือในการทาแบบสอบถามวิจั ยในครั้งนี้และเพื่อนๆนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปที่ให้คาปรึกษาและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง รวมทั้งบิดามารดาที่มอบ
ความรัก ความเมตรตา การอบรมสั่งสอบและให้โอกาสและให้กาลังใจในการศึกษาหาความรู้รวมทั้ง
มอบทุนเพื่อใช้ในการศึกษาจึงทาให้ วิจัยในครั้งนี้สาเร็จไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านมา ณ
โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
นิวัฒน์ ปั้นกา (2558). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานเขต
วัฒนา. กรุงเทพมหานคร
ไทยศึกษา (2018). ความสาคัญของการใช้ห้องส้วม.
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่น
ในจังหวัดปทุมธานี
FACTORS AFFECTING ONLINE BUYING DECISION MAKING BEHAVIOR AMONG
TEENAGERS IN PATHUM THANI PROVINCE
จุฑามาศ หัสดี1, อัญมณี วงพิเดช2 และธันยธร ติณภพ3
1,2,3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลื อกซื้อเสื้ อผ้าผ่ านทาง
ออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้ า ผ่ า นทางออนไลน์ ข องกลุ่ ม วั ย รุ่ น ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลใน
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มวัยรุ่น ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและมี
การซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ จานวน 400 คน และเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก
ผลการวิจัย พบว่า 1) การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่ม
วัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานีพบว่า พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของวัยรุ่น ส่วนใหญ่ซื้อผ่านสื่อเฟซบุ๊กมากที่สุด
โดยซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าชุดลาลอง โดยทาการซื้อ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวนสินค้าที่ซื้อ 3-5
ชิ้นต่อครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 501-1,000 บาท และมีระดับการตัดสินใจซื้อในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 2) การทดสอบสถิติด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริมการตลาดส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเลื อกซื้อเสื้ อผ้ าผ่ านทางออนไลน์ของกลุ่ มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานีอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ส่วนประสมการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ออนไลน์
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the behavior of decision making
to buy online clothes of teenagers in Pathum Thani Province; and to study the 7P’s
marketing mix - product, price, place, promotion, people, physical evidence and
process - was taken into account that affected the buying decision behavior of online
teenagers in Pathum Thani Province. This research conducting was quantitative
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research and questionnaires were used as data collection tools. The sample group
used in this study was a group of 400 teenagers who live in Pathum Thani and buy
online clothes and chose by convenient random sampling. Results were 1) From the
analysis of online buying behavior among teenagers in Pathum Thani Province found
that the buying behavior of most teenagers buy through Facebook media the most
which were clothes, casual wear by making 1-2 purchases per week; the number of
products purchased 3-5 items at a time and had a purchase cost of 501-1,000 baht
and has a high level of purchasing decisions with an average of 4.25. 2) Statistical
testing using Pearson's simple correlation statistics found that the 7P’s marketing mix
– In terms of products, prices, distribution channels and marketing promotion affects
the buying decision behavior of online teenagers in Pathum Thani Province with
statistical significance at the .05 level.
Keywords: Marketing Mix, Purchase Decisions, Online
บทนา
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามส าคั ญ ในชี วิ ต ประจ าวั น ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น อย่ า งมากท าให้
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารที่ทาให้ได้คุยกันอย่างรวดเร็ว
เหมือนอยู่ใกล้ ชิดกันมากขึ้น ปัจจุบันโลกได้เปิดกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะด้านแฟชั่นการแต่งตัว สาหรับ
เสื้อผ้านั้นก็เป็นปัจจัยที่สาคัญในชีวิตประจาวันที่ทุกคนต้องใส่ตั้งแต่เกิดเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์และ
รวมถึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ ทุ ก คนนั้ น สนใจและเป็ น ภาพลั ก ษณ์ ข องตั ว บุ ค คลและในสั ง คมปั จ จุ บั น มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องเสื้อผ้าและการเลือกซื้อเสื้อผ้าได้ มีการเปลี่ยนแปลงและมี
ทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อเลือกได้มากขึ้นและอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้นและใน
ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้ถูกนามาใช้ในลักษณะการค้าขาย ซึ่งได้ถูกเรียกในนามว่า ”อีคอมเมิร์ซ”
(E- Commerce) อีคอมเมิร์ซ หมายถึง การซื้อขายสินค้า และบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(คเณศ ไชยพร,2556)
และด้วยการที่ร ะบบอิน เตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับคนในยุคปัจจุบันทาให้ ผู้ บริโภคมี
ทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าที่สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมักมีการใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นชีวิตประจาวันเข้าถึงง่ายทาให้วัยรุ่นส่วนใหญ่มักสั่งซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่าการเดินทางไป
ซื้อเสื้อผ้าเองซึ่งราคาขายในอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างจากตลาดมากนักรวมถึงในเรื่องของการบริการ
และความไว้วางใจในการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และการซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ยังมีการรูปแบบในการซื้อขายง่ายขึ้น สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าได้
จากการกล่าวข้างต้น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัด
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ปทุมธานี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัด
ปทุมธานี และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า
ผ่ า นทางออนไลน์ ข องกลุ่ ม วั ย รุ่ น ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง ข้ อ มูล ต่ า ง ๆ จะสามารถน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินธุรกิจออนไลน์ต่อไปได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นใน
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวความคิด

-

ส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์/บริการ
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่ม
วัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
สมมติฐานการวิจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทาง
ออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
การเก็บข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและมีการ
ซือ้ เสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและ
มีการซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549:74) ทาให้ได้ขนาด
ตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก (Accidental Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนนี้คือ แบบสอบถามที่
ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาจากแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นประสม
การตลาดและการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้
ทาการศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งหมด 25 ข้อ โดยใช้
ระดับ การวัดข้ อมูล แบบอัน ตรภาค (interval Scale) เป็น การวัด มาตราส่ ว นประมาณค่า (rating
Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละมี 5 ตัวเลือกตาม
วิธีของลิเคริท (Five-Point Likert Scales) (ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี. 2559,หน้า26)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่ านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่น
ในจังหวัดปทุมธานีจานวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็น
การวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคริท (FivePoint Likert Scales) ให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก (ธนานันท์
โตสัมพันธ์มงคล. 2558, หน้า 25) และคาถามแบบเลือกตอบจานวน 5 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ แต่เลือกได้เพียง 1 ข้อ (ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี. 2559, หน้า 26)
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) ความเที่ยงตรง ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัย ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ให้คาชี้แนะและทาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่า
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เนื้อหามีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวั ตถุประสงค์ที่จะศึกษา โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่าน
ทางออนไลน์ ของกลุ่มวัยรุ่น ในจังหวัดปทุมธานี โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
2) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ วิจัยได้นาแบบสอบถาม จานวน
30 ชุด ไปทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน
30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้อง
น ามาทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของ Cornbrash
(Cornbrash’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการประมวลผลและนาข้อบอกพร่องต่าง ๆ มา
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.724 แสดงว่าเครื่องมือ มี
ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงระดับดี
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการเก็บรวม รวมข้อมูลและค้นคว้าจาก
หนังสือ บทความ เอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ข้อมูล
ในการ สนับสนุนผลการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.2 ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นและซื้อ
เสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
4.1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล พฤติ ก รรม
การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานีใช้สถิติ คือ ร้อยละ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้ อ ผ้ า ผ่ า นทางออนไลน์ ข องกลุ่ ม วั ย รุ่ น ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ คื อ การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. น้อยกว่า
.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ยได้ ทาการวิ เคราะห์ ข้อมูลโดยจาแนกตามวั ตถุประสงค์ของการวิจัยจานวน 2 ข้อดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์
ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ได้ผลการวิจัย คือ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี พบว่า
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของวัยรุ่น มักซื้ อผ่านสื่อเฟซบุ๊กมากที่สุด โดยซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าชุด
ลาลอง โดยทาการซื้อ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวนสินค้าที่ซื้อ 3-5 ชิ้นต่อครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
501-1,000 บาท และมีระดับการตัดสินใจซื้อในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
วัต ถุ ป ระสงค์ข้ อ ที่ 2: เพื่ อศึ กษาส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อพฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยสามารถสร้างเป็นสมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจัย : ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานทางสถิติข้อที่ 1.
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่าน
ทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า
ผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 1.1 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน
ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

n = 400
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า
ผ่านทางออนไลน์
R
Sig
.501
.000
.649
.000
.423
.000
.390
.000

* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 1.1 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า
ผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product moment Correlation Coefficient) พบว่ า ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มี
ความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัด
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ปทุมธานี มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .501 อยู่ในระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน
ด้า นราคา มี ค่า สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์เ ท่ า กับ .649 อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ในทิศ ทาง
เดียวกัน
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ .423 อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .390 อยู่ในระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจั ย เรื่ อง ปัจ จัย ที่ มีผ ลต่อพฤติกรรมการตั ดสิ น ใจเลื อกซื้อเสื้ อผ้ าผ่ า นทาง
ออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์
ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี
จากการเก็บ รวมรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ได้ผ ลการวิจัยคือ
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของวัยรุ่นจะซื้อ
เสื้อผ้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กมากที่สุด โดยซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าชุดลาลอง โดยทาการซื้อ 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จานวนสินค้าที่ซื้อ 3-5 ชิ้นต่อครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 501-1,000 บาท และมีระดับ
การตัดสินใจซื้อในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ
(2562) ได้ทาการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค: กรณีศึกษาการขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ก พบว่า เหตุผลหลักที่ทาให้ตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นสตรี คือ รูปแบบและการดีไซน์ มีความถี่ในการซื้ออยู่ที่ 2-3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง นิยมซื้อ
เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ประเภทเสื้ อ เช่ น เสื้ อ ยื ด เสื้ อ โปโล เสื้ อ เชิ้ ต และท าการตั ด สิ น ใจซื้ อ ด้ ว ยตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของ
ผู้ ใ ช้ Application Shopee ในประเทศไทย พบว่ า พฤติก รรมการซื้ อสิ น ค้า และบริก ารของผู้ ใ ช้
Application Shopee พบว่า สินค้าที่ผู้ใช้ Application Shopee สนใจมากที่สุด คือ สินค้าประเภท
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อทันทีที่ทราบว่ามีการให้ส่วนลดในช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุ
ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่ า คุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ช่องทางใน
การซื้อส่ว นใหญ่ ซื้อจาก Application Shopee ในโทรศัพท์มือถือ โดยชื่อเสี ยงของ Application
Shopee ทาให้ผู้ใช้เกิดความสนใจซื้อ สินค้ามากที่สุดการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้ คือ มีการเปรียบเทียบ
ราคาจากหลายๆร้านค้าก่อนการตัดสินใจซื้อและชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปัทมพร คัมภีระ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ ก
ของนักศึกษาหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อเครื่องสาอางในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 29% ซื้อเครื่องสาอางผ่าน
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ทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ กเฉลี่ย 2 ครั้งใน 1 เดือน โดยในแต่ละครั้งซื้อเครื่องสาอางเป็นจานวนเงินเฉลี่ย
500 บาท
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านเสื้อผ้าวัยรุ่นที่ต้องการดาเนินธุรกิจของตนเองผ่านออนไลน์ จึง
จาเป็นต้องคัดเลือกสินค้าที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า อาทิสินค้าประเภทเสื้อผ้าชุดลาลองที่
ต้องเน้นความหลากหลายของรูปแบบ สีสัน ขนาดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การจ่ายผ่าน
Application ของธนาคาร การจ่ายในรูปแบบการเก็บเงินปลายทางโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจที่ทาให้ลูกค้าสนใจและสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์
กับ พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้อเสื้ อผ้ าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่ มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิน ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ น ใจซื้อเสื้ อผ้ าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จ จั ย ด้านการส่ งเสริมการตลาดและความมีชื่อเสี ยงของแบรนด์ และปัจจัยด้าน
การน าเสนอข้อ มูล สิ น ค้ าและความสะดวกในการสั่ ง ซื้ อและช าระเงิน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ธนานันท์ โตสัมพันธ์มงคล (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แบรนด์ยูนิโคล่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน
5
ปัจจัย โดยเรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คือ
ปัจจัยด้านบุคคลและบริการหลังการขาย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
การ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านความสะดวกรวดเร็วในการชาระเงินและสอดคล้องกับทฤษฎี ส่วน
ประสมทางการตลาดของ Kotler; & Armstrong (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือ
กลุ่มเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถทางานร่วมกันทาให้เกิดผลในตลาดเป้าหมาย โดยบริษัทจะใช้
เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น มี
ด้วยกัน 4 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาด โดยธุรกิจ
ต้องใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นทางการกาตลาดที่สร้างความต้องการในสินค้าได้
ดังนั้ น ผู้ ป ระกอบการร้ านเสื้ อผ้ าวัยรุ่นที่ต้องการดาเนินธุรกิจของตนเองผ่ านออนไลน์
จะต้องคานึงถึงส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด โดยต้องวางแผนการด้านการตลาดให้เหมาะสมพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้าใช้
บริการของร้าน โดยประเด็นที่สาคัญในการสร้างความแตกต่างและจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า
คือ การเน้นในเรื่องความหลากหลายของสินค้า คุณภาพของสินค้า ตรายี่ห้อของสินค้า ราคาสินค้าที่
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ความสะดวกสบายในสั่งซื้อตลอดการความรวดเร็วในการแจ้งยอด
ชาระ ความสะดวกในการชาระเงิน การขนส่งที่รวดเร็วและการให้ส่วนลดต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อ
กระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลจากงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อโดยควรให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาที่เหมาะสม ช่อง
ทางการจัดจาหน่ายที่สร้างความรวดเร็ว และรายการส่งเสริมการตลาดที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้และสนใจในสินค้ าด้วยการจัดการทาการโฆษณาด้วยการรีวิวจากบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือกลุ่ม
ลูกค้าหลักของธุรกิจ การให้ส่วนลด การแจกของแถมเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเกิดความต้องการในสินค้า
2. จากผลการวิจัยผู้ประกอบการร้านจัดจาหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ ควรคานึงถึงการใช้
สื่อออนไลน์ที่ส ามารถเข้าถึงกลุ่ มลูกค้าและเหมาะสมกับพฤติกรรมของลู กค้า คือเฟซบุ๊ก เน้นจัด
จาหน่ายสินค้าที่เข้าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เช่น เสื้อผ้าชุดลาลอง ที่อาจมีให้เลือกหลากหลาย
แบบ หลากหลายสี เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และเน้นในระดับราคาที่ลูกค้าสามารถจ่าย
ได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการซื้อสินค้า
เสื้อผ้าของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนกิจกรรมการบริหาร
แผนการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายได้
2. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาในด้ า นการตลาดเป็ น หลั ก ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ด้ า น
การให้บริการของผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงควรดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการให้บริการหรือการทา
การตลาดการบริการเพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดใจและ
รักษาฐานลูกค้าไว้ได้
3. ควรทาการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ หรือปัจจัยด้านความภักดีในการซื้อสินค้าของกลุ่ม
ลูกค้าหลักของธุรกิจ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป กรณีศึกษาข้าวเกรียบเห็ดและขนมเปี๊ยะฟักข้าวของเกษตรกร ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ 2) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด
วิธีดาเนินการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ มีองค์ประกอบ ได้แก่ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ประกอบการขนาดเล็กใน
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 10 ราย ได้แก่ เกษตรกรในกลุ่มเกษตร
อินทรีย์จานวน 8 ราย วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวเกรียบเห็ด 1 ราย ผู้ผลิตขนมเปี๊ยะฟักข้าว 1 ราย
ผลการวิจัยพบว่า ข้าวเกรียบเห็ดมีจุดแข็ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา และ 3) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีจุดอ่อน 4 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย และ 4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ ว นขนมเปี๊ยะฟักข้าวมีจุดแข็ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านราคา มีจุดอ่อน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มี 2 ด้านหลัก คือ 1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ 2)
ด้านเทคโนโลยี ขณะที่อุปสรรคมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านสังคมและวัฒ นธรรม 2) ด้านเศรษฐกิจ และ 3)
ด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ SWOT ใช้กาหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด
ภายใต้บริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ได้ 4 แนวทางสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่
1) ควรสร้างและเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาเป็นตลาดทางเลือ กที่มีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับ
บริบทชุมชน 2) ควรเพิ่มการสื่อสารการตลาดที่ทาให้ผู้บริโภคได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง และใช้การบอกเล่าเรื่องราว (Story) ที่สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ 3) เพิ่มช่องทางจัด
จาหน่ายทาง E-Commerce และ 4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่มุ่งให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อร่างกาย และโปรโมชั่นจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วงเทศกาล เช่น โปรโมชั่นวันแม่ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
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คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์เกษตร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ABSTRACT
This research aimed to 1) analyze environment and potential (SWOT Analysis)
on agricultural products using the mushroom crispy-rice and Chinese pastry with a
sweet gourd from Klong 5 sub-district, Klongluang district, Pathumthani Province as a
case study and 2) introduce the ways to develop product and marketing channel. The
research methodology was qualitative research collected data from the in-depth
interview and focus group, then apply SWOT analysis which was strength, weakness,
opportunity, and threat. The population comprised of 8 non-chemical farmers, an
owner of mushroom crispy-rice product registered as a community enterprise, and an
owner of Chinese pastry product. The result found the 3 strengths of mushroom crispyrice; 1) product aspect 2) price aspect and 3) place aspect, but contained 4 weaknesses;
1) product aspect 2) price aspect 3) place aspect and 4) promotion aspect. The Chinese
pastry with a sweet gourd had 2 strengths; 1) product aspect and 2) price aspect but
it contained 4 weaknesses, as well as the mushroom crispy-rice. The environment
analysis found 2 opportunities and 3 threats. The opportunity in sociocultural and
technology aspects. The threats in sociocultural, economic, and technology aspects.
SWOT analysis guided 4 development ways. First, small community business owners
should participate in a form of the network for developing an alternative market with
community uniqueness. Second, they should apply marketing communication making
consumers feel of being a part of building the community strengthened, and
communicate with the storytelling concerned about product identity. Third, they
should increase more of product distribution channels by introducing e-commerce.
Fourth, they should have sales promotion that educated consumers on the product
benefits to health and motivated purchasing decision in-advance such as Mother's Day,
New Year festival.
Keywords: Agri-products, SWOT Analysis, Suburbs Community
บทนา
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ทั้งเป็นลูกจ้างในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน รวมถึงรับจ้าง
ทั่วไป แทนการทานา จากงานวิจัยของวัชราภรณ์ วัฒนขา (2551) พบว่าเนื่องจากความล้มเหลวของ
ระบบเกษตรครบวงจรที่ ทาให้ ชุมชนดั้งเดิม อยู่ในสภาพพึ่งพาตนเองไม่ได้ เพราะต้องอาศัยปัจจัย
ภายนอก นาไปสู่ปัญหาหนี้สินในที่สุด ประกอบกับสภาพโครงสร้างทางสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงจาก
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สังคมชนบทเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท การขยายตัวด้านอุ ตสาหกรรม ทาให้มีสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ กระจายอยู่ในพื้นที่ เกิดการจ้างแรงงาน รองลงมาคือ อาชีพ
เกษตรกรรม การประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ถูกพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ รวมถึงภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ เดิมจะเป็นการทานาเพียงอย่าง
เดียว แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบเกษตรผสมผสาน ได้แก่ การทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ ปลูก
พืชหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก อาทิ ไก่ เป็ด
สุกร บ่อปลา ตามชุมชนรอบนอก ผลผลิตที่สาคัญ คือ ข้าว พืชผัก พืชสวน ไข่เป็ด และไข่ไก่ สถานที่
จาหน่ายที่สาคัญ คือตลาดนัดในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และกลุ่มสุดท้ายคือ ประชากรที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย มีจานวนร้านค้าปลีก 80 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ การที่สังคมในชุมชนมีความเป็น
เมืองกึ่งชนบทนั้ น เกิดจากความพยายามของรัฐบาลในการที่จะพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญรุ่งเรืองหลุดพ้นกับดักประเทศกาลังพัฒนา จึงทาให้พื้นที่รอบเมืองหลวง รวมถึงอาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ที่กาลังอยู่ในกระบวนการกลายเป็นเมืองโดยปริยาย การเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคม และวัฒนธรรมการดารงชีพที่เห็นได้ชัดเจน คือเกิดการแบ่งแยกคนในชุมชนออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพแบบชนบทดั้งเดิมซึ่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรพื้นถิ่น และกลุ่มคนที่ประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตร เช่น ลูกจ้าง แรงงานรับจ้าง พนักงาน ค้าขาย เป็นต้น ในด้านเศรษฐกิจ อาจ
กล่าวได้ว่า กลุ่มประชาชนที่ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรก็คือผู้ ผลิตสินค้า ขณะที่กลุ่มอาชีพนอกภาค
เกษตรก็คือผู้บริโภคในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค และนับวันผู้บริโภคเหล่านี้ก็ยิ่งจะเพิ่มจานวนมากขึ้น
เมื่อเทียบกับจานวนผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ายังประสบปัญหาการแข่งขันทาง
การตลาดแบบระบบทุน นิย ม แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่ าวสามารถใช้องค์ความรู้ด้านการ
จัดการโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT เป็นพื้นฐาน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพ (SWOT Analysis) ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของกลุ่มเกษตรกร ตาบลคลองห้า อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยใช้ข้าว
เกรียบเห็ดและขนมเปี๊ยะฟักข้าวเป็นกรณีศึกษา ตามที่ อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2559) ใช้วิเคราะห์
เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ชุมชนทาได้ และพันธ์จิต สีเหนี่ยง และคณะ (2557)
ใช้วิเคราะห์ระบบการเกษตรในประเทศไทย พื้นที่ภาคกลาง แล้วเสนอกลยุทธ์การปรับปรุงที่เหมาะสม
โดยหวังว่าจะใช้กระบวนการวิจัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สนับสนุนให้คนในชุมชนรักษาอาชีพเกษตรกรรมและสามารถสืบทอดต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจานวนพื้นทีใ่ น
การทาเกษตรจะลดลงก็ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. วิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ข้าวเกรียบเห็ด และขนม
เปี๊ยะฟักข้าว ของกลุ่มเกษตรกร ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. เสนอแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดสาหรับข้าวเกรียบเห็ดและขนม
เปี๊ยะฟักข้าว ของกลุ่มเกษตรกร ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
(SWOT Analysis)
4P’s
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) ของผลิตภัณฑ์
- ข้าวเกรียบเห็ด
- ขนมเปี๊ยะฟักข้าว
โอกาส (O) และอุปสรรค (T)

บริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางการตลาด

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ใช้เครื่องมือวิจัย
ชุมชน ได้แก่ แผนที่ชุมชน และปฏิทินการผลิต ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
(SWOT Analysis) ในการศึกษา ซึ่ง มีองค์ป ระกอบ ได้แ ก่ จุ ดแข็ง จุด อ่อ น โอกาส และอุ ปสรรค
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ประกอบการขนาดเล็กในตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี จานวน 10 ราย ได้แก่ เกษตรกรในกลุ่มเกษตรอินทรีย์จานวน 8 ราย วิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตข้าวเกรียบเห็ด 1 ราย และเกษตรกรผู้ผลิตขนมเปี๊ยะฟักข้าว 1 ราย
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยตามประเด็นในการศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของข้าวเกรียบเห็ด และขนมเปี๊ยะฟักข้าว
สามารถอธิบายจุดแข็งและจุดอ่อนตามกรอบของส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ตามองค์ประกอบ
ได้แก่ จุ ดแข็ง ของข้าวเกรี ยบเห็ด ตราบักเกรียบ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยที่จุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ข้าวเกรียบเห็ดได้รับตรารับรองผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP จังหวัดปทุมธานี และมีหลายรสชาติให้เลือก ด้านราคา พบว่า สินค้ามีราคาขายปลีกไม่
แพง เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผลิตภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรสนับสนุนช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในฐานะที่ผู้ก่อตั้งเป็น Young Smart Farmer ของธนาคาร
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ส่วนจุดอ่อนของข้าวเกรียบเห็ดมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ข้าวเกรียบเห็ดเก็บไว้ได้นาน
7-10 วัน โดยที่คุณภาพความกรอบจะค่อย ๆ ลดลง เพราะใช้การทอดด้วยน้ามัน และสามารถผลิตได้
จานวนจากัด เนื่องจากใช้แรงงานในครัวเรือน จึงต้องสั่งทาล่วงหน้า 1-2 วัน ด้านราคา พบว่าสินค้า
ทดแทนมีราคาต่ากว่าข้าวเกรียบเห็ด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ข้าวเกรียบเห็ด มี จาหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น และเลือกใช้การประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ดังปรากฏในภาพที่ 1
ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด จึงเป็นที่รับรู้ในวงจากัด และด้านการส่งเสริมการตลาด
พบว่า มีการประชาสั มพัน ธ์ผ่ านเว็บไซต์ห น่วยงานของรัฐ และสื่ อต่าง ๆ เนื่องจากเป็นผลิ ตภัณฑ์
OTOP ซึ่งไม่ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาดสาหรับพ่อค้าคนกลางเท่านั้น

ภาพที่ 1 ข้าวเกรียบเห็ด ตรา “บักเกรียบ”
(ที่มา: แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและช่องทางการตลาดในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทของกลุ่ม
เกษตรกร ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2561)

สาหรับจุดแข็งของขนมเปี๊ยะฟักข้าว ตราฟาร์มสุขเล็ก ๆ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านราคา ซึ่งพบว่า ตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึง ตัวเจ้าของชื่อว่า “ลุงเล็ก” ซึ่งเป็น
ที่รู้จักของคนในชุมชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรและสมุนไพร ซึ่งทดลองใช้น้าฟักข้าว
เป็นส่วนประกอบในขนมเปี๊ยะ เพราะมีประโยชน์จากเบต้าแคโรทีน และไลโคปิน จนได้เป็นสูตรที่ทาอยู่
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ตัวขนมเปี๊ยะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 7-30 วัน ด้านราคา พบว่า สินค้ามี
ราคาขายปลีกไม่แพง เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม สาหรับจุดอ่อนมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า
ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ได้บอกกล่าวคุณประโยชน์ของน้าฟักข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญของขนมเปี๊ยะ
เลย อาศัยการบอกเล่ากับผู้ซื้อโดยตรงเท่านั้น ขนมเปี๊ยะฟักข้าวมีรสเดียว คือไส้ถั่วไข่เค็ม และการเก็บ
ในตู้เย็ นแม้จะยืดอายุ ได้แต่ทาให้ เนื้อแป้งมีความแข็งขึ้น อีกทั้งสิ นค้ายังไม่มีตรารับรองจากองค์การ
อาหารและยา (อย.) และสามารถผลิตได้จานวนจากัด เนื่องจากใช้แรงงานในครัวเรือนจึงต้องสั่งล่วงหน้า
1-2 วัน ด้านราคา พบว่า สินค้าทดแทนมีราคาต่ากว่า ขนมเปี๊ยะฟักข้าว ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
พบว่า มีเพียง 2 ช่องทาง คือตลาดนัดภายในชุมชนเป็นหลัก และการออกร้านภายนอกตามเทศกาล
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โดยการชักชวนผ่านเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นครั้งคราว ใช้การประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก แต่
ยังไม่มีการสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภค ดังปรากฏในภาพที่ 2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนมเปียะฟักข้าว

ภาพที่ 2 ขนมเปี๊ยะฟักข้าว ตรา “ฟาร์มสุขเล็ก ๆ”
(ที่มา: แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและช่องทางการตลาดในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทของกลุ่ม
เกษตรกร ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2561)

การวิ เ คราะห์ โ อกาสและอุ ป สรรค พบว่ า โอกาสในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละช่ อ งทาง
การตลาดสาหรับ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มี 2 ด้านหลัก คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
เทคโนโลยี 1) โอกาสด้านสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนจากชนบทกลาย
เป็น ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ส่งผลให้ผู้ บริโ ภคกลุ่มประชากรแฝงนอกภาคเกษตรมีจานวนเพิ่มขึ้น
รวมถึงกลุ่มไทยคนเชื้อสายจีน และคนไทยอิสลาม ทาให้ปัจจุบันมีตลาดทางเลือกเกิดขึ้นมากมาย อาทิ
ตลาดสีเขียว ตลาดอาหารเจ ตลาดอาหารฮาลาล เป็นต้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเกิดแนวโน้มผู้บริโภค
กลุ่มผู้รักษาสุขภาพซึ่งแสวงหาอาหารประเภทที่ป ลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อ ร่างกาย นอกจากนี้
ภาครัฐยังให้การส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนโครงการ OTOP นวัตวิถี ที่สนับสนุนให้
ชุมชนได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแต่ขาดโอกาสทางการตลาด จัดเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบจะ
สามารถจ าหน่ า ยสิ น ค้ า โดยตรงแก่ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง เป็ น การลดต้ น ทุ น คนกลางลงได้ 2) โอกาสด้ า น
เทคโนโลยี เนื่องจากการแข่งขันจากผู้ให้บริการที่มีมากขึ้นทั้งการสื่อสารและระบบขนส่งโลจิสติกส์
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาให้สะดวกรวดเร็ว และมีต้นทุนต่า เป็นปัจจัยสนับสนุนช่องทางการค้า อาทิ
E-Commerce ตลาดออนไลน์ และตลาดต่างประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย ซึ่ง
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ขณะที่อุปสรรคที่ค้นพบมี 3 ด้าน คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี 1) อุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบสังคมเมือง 2) อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สินค้าประเภทอาหารมี
การแข่งขัน สู ง รวมทั้งการเปิ ดการค้าเสรี ยังทาให้ มีสิ นค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน ขณะที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก จึงทาให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวง
แคบ 3) อุปสรรคด้านเทคโนโลยี การตลาดผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดียมีต้นทุนต่าจึงส่งผลให้มีคู่แข่งเข้า
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มาจานวนมาก และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทาให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปคาดการณ์ยากขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด
จากการวิ เ คราะห์ ส วอท (SWOT) สามารถน ามาใช้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ดและขนมเปี๊ยะ
ฟักข้าว ภายใต้บริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ได้ 4 แนวทาง ดังนี้
2.1 การสร้างและเข้าร่วมเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในซัพพลายเชน เกษตรกรปลูกผัก พ่อค้าทั้งภายในภายนอกชุมชน ผู้บริโภค และหน่วยงานของ
รัฐ เช่น พัฒนาชุมชน อบต. ธกส. ในฐานะแหล่งเงินทุน และสถาบันการศึกษาโดยเป็นผู้สนับสนุนองค์
ความรู้และการเรียนรู้เพื่อชุมชนสู่การเป็นตลาดทางเลือกที่มีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับบริบท
ชุมชน
2.2 การเพิ่มการสื่อสารการตลาดที่ทาให้ผู้บริโภคได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมสร้างชุมชน
ให้ เกิดความแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ และใช้การบอกเล่ าเรื่องราว (Story) ที่ส ร้างอัตลั กษณ์ให้ กับ
ผลิตภัณฑ์
2.3 การเพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายทาง E-Commerce นอกเหนือจากการขายผ่ าน
โซเชี่ยลมีเดียที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
2.4 การจั ดกิจ กรรมส่ งเสริมการตลาด เพื่อ ทาให้ ผู้ บริโ ภคทราบถึง ประโยชน์ของ
การบริ โ ภคเห็ดและน้ าฟักข้าวที่มีต่อร่างกาย และโปรโมชั่น จูงใจให้ลู กค้า ตัดสินใจสั่ งซื้อล่ วงหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาล เช่น โปรโมชั่นวันแม่ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม พบว่าข้าวเกรียบเห็ดมีจุดแข็ง 3 ด้าน คือ
1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา และ 3) ช่องทางการจัดจาหน่าย จุดอ่อนมี 4 ด้าน คือ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย และ 4) การส่งเสริมการตลาด ส่วนขนมเปี๊ยะฟักข้าวมีจุดแข็ง 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา จุดอ่อนมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด
สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มี 2 ด้านหลัก คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี
ขณะที่อุ ป สรรคมี 3 ด้ าน คือ ด้ านสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด้า นเศรษฐกิจ และด้ านเทคโนโลยี การ
วิเคราะห์ SWOT สามารถนามาใช้กาหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดภายใต้
บริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ได้ 4 แนวทาง คือ 1) สร้างและเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาเป็นตลาด
ทางเลือกที่มีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกั บบริบทชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของอรุณี เวียงแสง
และคณะ (2554) ในการพัฒนาโมเดลการจัดการตลาดทางเลือกสาหรับเกษตรกรโดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสัญญา เคณาภูมิ (2551) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความ
สมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน 2) เพิ่มการสื่อสาร
การตลาดที่ทาให้ผู้บริโภคได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และใช้การบอกเล่าเรื่องราว
(Story) ที่สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ (2557)
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พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสินค้าและ
บริ ก ารรวมถึ ง การมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคอี ก ด้ ว ย 3) เพิ่ ม ช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ยทาง
ECommerce และ 4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่มุ่งให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์
ที่มีต่อร่างกาย และโปรโมชั่นจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาล เช่น
โปรโมชั่นวันแม่ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
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COST ANALYSIS AND FINANCIAL RETURN OF BUFFET PORK SHOP BUSINESS KLONG LUANG
DISTINCT PATHUM THANI PROVINCE
เกดวดี เงินโชคอุดม1 พรหมพร จิอ2ู๋ และวรุณี เชาวน์สขุ ุม3
kedwadee Ngernchokudom1, Promporn Jiou2, and warunee chouwasukum3
1,2,3

สังกัด หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย การศึ ก ษาเป็ น ไปได้ ในการลงทุ น ธุร กิจ ร้ านหมูก ระทะบุฟ เฟต์ มี วัต ถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในของการลงทุนธุรกิจร้านหมูกระทะ บุฟเฟต์ และศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนของการลงทุ น ธุ ร กิ จ ร้ า นมาตาหมู ก ระทะ บุ ฟ เฟต์ โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการของร้าน และใช้เทคนิคทางการเงินในการประเมินการลงทุนของ
ร้านหมูกระทะ ด้วย ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present
Value : NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of return : IRR) ผลการวิเคราะห์พบว่า
การลงทุนธุรกิจร้านมาตาหมูกระทะบุฟเฟต์ มีโอกาสที่ดี และน่าลงทุนโดยมีโครงการลงทุนเริ่มแรก
5,000,000 บาท อายุโครงการ 10 ปี ทาให้มีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 2 ปี 1 เดือน มูลค่า
ปั จ จุ บั น (NPV) ที่ ใช้ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ร้ อยละ 12 มี ค่ าเท่ ากั บ 8,460,837.16 บาท และอั ตราผล
ตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 47.52
คาสาคัญ : มูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายใน ร้านหมูกระทะ
ABSTRACT
This research was educating the feasibility study toward an investment on
buffet pork grill. The objectives of this research were to study the feasibility of
investment on buffet pork grill and to study the cost and benefit from investment on
buffet pork grill. The data of this research was collected by deep interview from
entrepreneurs that have invested in buffet pork grill and using financial instrument for
evaluating the feasibility consisting of payback period (PB), net present value (NPV),
and Internal rate of return (IRR). The results showed that the investment in buffet pork
grill was a good opportunities and possible to invest. The initial cost of investment was
5 million baht, age throughout of this project was about 10 years and payback period
was 2 years and 1 month. Net present value with discount rate at 12 percent was
8,460,837.16 baht and internal rate of return was 47.517 percent.
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บทนา
ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ออกไปทางาน
นอกบ้านเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว บุตรหลานต้องไปโรงเรียนและทากิจกรรมเสริมต่างๆ
นอกบ้านกันมากขึ้น ทาให้การดาเนินชีวิตส่วนใหญ่ของครอบครัวอยู่ภายนอกบ้าน การเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการดาเนินชีวิตดังกล่าว ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
จากการทาอาหารรับประทานภายในครอบครัวเป็นการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแทน ทั้ง
เป็นความสะดวกในการรับประทานอาหาร ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการรับประทาน
อาหาร รวมทั้งไม่ต้องเก็บกวาดหรือล้างอีก (นภวรรณ กลิ่นอ่อน : 2559) จากเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ทาให้เกิดธุรกิจร้านอาหาร ประเภทปิ้ง ย่าง ลวก จิ้ม อย่างร้านสุกี้ ร้านเนื้อย่างเกาหลี หมูกระทะ ซึ่ง
เป็นร้านที่ถูกใจวัยรุ่น ตลอดจนพนักงาน และครอบครัว เพราะมีการคิดราคาเป็นรายหัว เช่น หัวละ
199 หรือ 195 บาทหรือ 250 บาท ขึ้นกับการนาเครื่องดื่มเข้าไปรวมด้วยหรืออาจจะแยกค่าเครื่องดื่ม
ต่างหาก
การขยายตัวของเมืองทั้งเกิดจากมหาวิทยาลัย สานักงาน และนิคมอุตสาหกรรมที่ต่างก็
ขยายตัวออกมาจากกรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยที่ดินในกรุงเทพมหานครมีราคาแพง ทาให้เกิดการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง ตลอดแนวทางพหลโยธิน โดยเฉพาะที่อาเภอคลองหลวงมีประชากรหนาแน่น
มาก จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ ส่งผลให้นักธุรกิจต้องการจะลงทุนเปิดร้านอาหารจานวนมาก เพื่อรองรับ
ประชาชนที่มีจานวนมากขึ้น อาหารที่นิยมรับประทานนอกบ้านของคนไทยมีหลากหลายประเภท
จาแนกตามอาหารประจาชาติ เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป ฯลฯ จาแนกตามวิธีประกอบอาหาร
เช่น ผั ด ต้ม ปิ้ ง ย่ าง ทอด ฯลฯ และมีการใช้บ ริการตาม สถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ศูนย์การค้า ฯลฯ เป็นต้น แต่ก็มีรูปแบบหนึ่งของการให้บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มที่
นิ ย มรั บ ประทานกัน อย่ า งแพร่ ห ลายในธุ ร กิ จร้ า นอาหารคื อ ร้ านแบบบุ ฟเฟ่ ต์ (Buffet) เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุน ด้านพนักงานให้บริการลงได้ กล่าวคือผู้ให้บริการจะจัดอาหาร
วางบนโต๊ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือก รับประทานได้ตามสะดวกด้วยการบริการตนเอง (Self Service)
นอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจ อาหารไทยได้นากลยุทธดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับอาหารหลากหลาย
ชนิด เช่น บุฟเฟ่ต์ขนมจีน บุฟเฟ่ต์ข้าวแกง บุฟเฟ่ต์ติมซา บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ บุฟเฟ่ต์สุกี้ บุฟเฟ่ต์ขนม
เค้ก บุฟเฟ่ต์ไอศครีม เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกร้านบุฟเฟ่ต์เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้บริโภคที่มี
รายได้ไม่สูงมาก แต่อยากรับประทานอาหารที่มีหลากหลายมาก รับประทานได้ตามเท่าที่ต้องการ
และสามารถควบคุมงบประมาณการรั บทานอาหารในมื้อนี้ไ ด้ จึ งอาจจะคุ้ม ค่ากว่าการเข้า ไปใน
ร้านอาหารทั่วไป การประกอบธุรกิจร้านบุฟเฟ่ต์ ต้องคานึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้ างความพึงพอใจของผู้ บริโ ภค (อัญธิก า แก้ว ศิริ : 2560) แต่ผู้ ประกอบการมี
กลยุทธการจากัดระยะเวลาในการรับประทานอาหาร หรืออาจมีการปรับในกรณี ที่รับประทานเหลือ
และคิดราคาอาหารเป็นรายบุคคลในอัตราเท่ากัน โดยจะมีการกาหนดราคา ที่แตกต่างกันสาหรับ
ผู้ใหญ่ และราคาสาหรับเด็ก หรือกาหนดราคาที่แตกต่างกันในช่วงเวลากลาง วัน และเย็น นอกจากนั้น
ยังมีการให้บริการจัดจาหน่ายเป็นชุดซึ่งลูกค้าสามารถนากลับไป รับประทานที่บ้านได้อีกด้วย และที่
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นิยมมากในสังคมไทย คือ อาหารประเภทหมูกระทะ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทย ซึ่งหมูกระทะเป็น
อาหารที่ตอบโจทย์และได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา
คนทางาน ซึ่งโดยส่วนมากจะมารับประทานเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ รูปแบบการให้บริการของร้าน หมู
กระทะ ซึ่งหมูกระทะนั้น มีบริการทั้งแบบเป็นบุฟเฟต์และไม่เป็นบุฟเฟต์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วร้านหมู
กระทะจะให้บริการเป็นแบบบุฟเฟต์ เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลาย
แบบไม่จากัดจานวน และ ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ จึงเป็นที่นิยมมาก ร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ใน
จังหวัดปทุมธานี มีจานวนมาก นักธุรกิจที่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจร้านหมูกระทะจานวนมาก ตาม
ความนิยมของผู้บริโภคที่มีจานวนมาก ประกอบกับเป็นธุรกิจที่ สามารถเข้ามาดาเนินธุรกิจได้ง่าย
เพราะใช้เงินลงทุนไม่สูงนักและสามารถเลียนแบบได้ง่าย ทาให้เกิดร้านหมูกระทะใหม่ ๆ เพิ่มมาก ขึ้น
ในจั งหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอาเภอเมือง และบริเวณใกล้ เคียง ในพ.ศ. 2552 มีร้านหมูกระทะ
บุฟเฟต์ที่ได้รับความนิยมเปิด ให้บริการในขณะนั้น ในบริเวณใกล้กับชุมชนคลองหนึ่ง อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี มีจานวน 7 ร้าน ได้แก่ ร้าน ABC หมูกระทะ ร้านชุมแพเนื้อกระทะ ร้านซุ้ม
สบายหมูกระทะ ร้านสุคนธาหมูกระทะ ร้านสายชลหมูกระทะ ร้านย่างเนย (สารวจข้อมูลเมื่อเดือน
มีนาคม 2552) จากการสารวจของผู้วิจัยพบว่าจาก พ.ศ. 2552 จนถึง พ.ศ. 2562 มีจานวนร้านหมู
กระทะเพิ่มขึ้นจาก 7 ร้านเป็น 12 ร้าน เพิ่มขึ้นถึง 5 ร้าน และเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 41.67 จากการ
เพิ่มขึ้นนี้ ทาให้ปัจจุบันธุรกิจร้านหมูกระทะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่ละร้านมีภาพลักษณ์ที่
สามารถสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า ทั้งพยายามใช้กลยุทธ์เพื่อแย่งชิงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน จึง
ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการลงทุนในร้านหมูกระทะว่ามีผลตอบแทนอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาต้ น ทุ น และผลตอบแทนของการลงทุ น ธุ ร กิ จ ร้ า นหมู ก ระทะ บุ ฟ เฟต์ ใน
ด้านระยะเวลาคืนทุน การประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน บริเวณตาบล
คลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิด
ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านหมูกระทะ

ต้นทุนของธุรกิจ
-ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
-ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ผลตอบแทนของธุรกิจ
-ราคาต่อหัว
-จานวนคนเข้าร้าน/วัน
-

วิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ
1.ระยะเวลาคืนทุน
2.มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ
3.อัตราผลตอบแทนภายใน

วิธีการวิจัย
ในครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือเจ้าของร้านหมูกระทะ โดยเลือกร้านที่มีการประกอบธุรกิจมาไม่น้อย
กว่า 10 ปี ได้ร้านมาตาหมูกระทะ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วารสาร และบทความทาง
วิชาการ ทั้งในห้องสมุดและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
2.2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เจ้าของร้านหมูกระทะร้านมาตาหมูกระทะ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามที่ได้มาจากการทบทวนเอกสารงานวิจัย และแบบประมาณการรายได้
จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านหมูกระทะ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน เพื่อหาความคุ้มค่าของการลงทุน
มาตอบความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :
PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate
of return : IRR) (รัตนา สายคณิต, 2550)
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก จากข้อมูลของธุรกิจร้านมาตาหมูกระทะ บุฟเฟต์ ที่ดาเนินการ
มา 10 ปี จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการลงทุน
ธุร กิจ ร้ านมาตาหมูกระทะ บุ ฟเฟต์ สามารถคานวณหากระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุ ทธิ ต่อปี ของ
โครงการได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการคานวณกระแสเงินสดสุทธิของโครงการระยะเวลา 10 ปี
ปี
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ต้นทุนของโครงการ
5,000,000
7,759,275
8,167,657
8,688,997
9,548,349
10,609,277
11,658,547
11,896,477
12,655,827
13,500,890
14,688,900
109,174,196

ผลตอบแทนของโครงการ
0
10,087,057
10,602,446
11,336,234
12,035,544
13,197,970
14,226,764
14,523,126
14,523,126
15,346,590
16,500,000
132,417,202

กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ
-5,000,000
2,327,782
2,434,789
2,647,237
2,487,195
2,588,693
2,568,217
2,626,649
1,905,644
1,845,700
1,811,100
23,243,006

1. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการตัดสินใจ
ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ จะทาการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ ที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ โดยสรุปไว้ในตารางที่ 1 มาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการ โดยกาหนดอายุโ ครงการ 10 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12.00 เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงในรอบ 10ปี ตั้งแต่ร้อยละ 6-14 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
อัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยบุคคลทั่วไปสามารถทาการกู้ยืมได้จากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในระบบ
2. เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน
2.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) การหาระยะคืนทุนพิจารณาจากงบ
กระแสเงินสดที่ลงทุนไปครั้งแรกเท่ากับงบกระแสเงินสดสุทธิ
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ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาคืนทุน
ปีที่

กระแสเงินสดลงทุน กระแสเงินสดสุทธิ คงแหลือการลงทุน การคืนทุน
1
(5,000,000)
2,327,782
(2,672,218)
ไม่คืนทุน
2
2,434,789
(237,429)
ไม่คืนทุน
3
2,647,237
(0)
คืนทุน
10
1,811,100
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 2 ปี 1 เดือน และ 2 วัน
2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(Net Present Value)
การคานวณให้ผลตอบแทนมีค่าปัจจุบันสุทธิ โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12
ตารางที่ 3 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(Net Present Value : NPV)
ปีที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายรับ
10,087,057
10,602,446
11,336,234
12,035,544
13,197,970
14,226,764
14,523,126
14,561,471
15,346,590
16,500,000

รายจ่าย
-5,000,000
7,759,675
8,167,657
8,688,997
9,548,349
10,609,277
11,658,547
11,896,477
12,655,827
13,500,890
14,688,900

กาไรสุทธิ
-5,000,000
2,327,782
2,434,789
2,647,237
2,487,195
2,588,693
2,568,217
2,626,649
1,905,644
1,845,700
1,811,100

อัตราคิดลด
(12%)
1
0.89286
0.79719
0.71178
0.63552
0.56743
0.50663
0.45235
0.40388
0.36061
0.32197
ผลรวมมูลค่า
ปัจจุบนั

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV)
-5,000,000.00
2,078,383.44
1,940,989.44
1,884,250.35
1,580,662.17
1,468,902.07
1,301,135.78
1,188,164.68
769,651.50
665,577.88
583,119.87
8,460,837.16

การแปลงกาไรสุ ทธิในปีต่าง ๆ ให้เป็นมูล ค่าปัจจุบันสุ ทธิ และหั กเงินลงทุนในครั้งแรก
5,000,000 บาท จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 8,460,837.16 บาท ซึ่งแปลว่าลงทุนได้เพราะมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิมีมากกว่าศูนย์
2.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)
อัตราผลตอบแทนภายใน หมายถึง การคานวณกระแสเงินสดรับที่นามาคูณกับ
อัตราคิดลดให้ได้มูลค่าปัจจุบันที่มีค่าเท่ากับมูลค่าการลงทุนอย่างพอดี นั้นคือ NPV = 0
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ตารางที่ 4 แสดงอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)
ปี
ที่

กระแส
เงินสดรับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2327782
2434789
2647237
2487195
2588693
2568217
2626649
1905644
1845700
1811100
ผลรวม

อัตรา
คิดลด
(47%)
0.6803
0.4566
0.3106
0.2113
0.1438
0.0978
0.0665
0.0453
0.0308
0.0209

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิสะสม

1583590.10
1111177.08
822231.81
525544.30
372254.05
251171.62
174672.16
86325.67
56847.56
37851.99

1583590.10
2694767.18
3516998.99
4042543.29
4414797.34
4665968.96
4840641.12
4926966.79
4983814.35
5021666.34
5021666.34

อัตรา
คิดลด
(48%)
0.6757
0.4565
0.3085
0.2084
0.1408
0.0952
0.0643
0.0434
0.0294
0.0198

มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ
สุทธิสะสม
1572882.29
1111481.18
816672.61
518331.44
364487.97
251171.62
168893.53
82704.95
54263.58
35919.09

1572882.29
2684363.47
3501036.08
4019367.52
4383855.49
4635027.11
4803920.64
4886625.59
4940889.17
4976808.26
4976808.26

จากตารางที่ 4 พบว่ าอัตราคิดลดที่ทาให้ กระแสเงิน สดรับ ที่ทาให้ มีมูล ค่ าปัจจุ บันสุ ท ธิ
เท่ากับการลงทุนในโครงการคืออัตราคิดลดที่ 47%-48% โดย
อัตราผลตอบแทนภายใน
= 47+(23191.74/44858.08)
= 47+0.517 =47.517
สรุป อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการร้านหมูกระทะ มีค่าเท่ากับ 47.517
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจร้านมาตาหมูกระทะ บุฟเฟต์ มีการลงทุนของ
โครงการโดยลงทุนเริ่มแรก 5,000,000 บาท อายุโครงการ 10 ปี ผลการคานวณเพื่อประเมินโครงการ
พบว่า ระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจนี้มีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 2 ปี 1 เดือน และอีก 2 วัน มูลค่า
ปัจ จุ บั น สุทธิ (NPV) ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 12 มีค่าเท่ากับ 8,460,837.16 บาท และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 47.517 จึงสรุปได้ว่า การลงทุนธุรกิจร้านมาตาหมู
กระทะบุฟเฟต์ มีโอกาสที่ดี และน่าลงทุน สอดคล้องกับงานวิจัยกนกพร อ่าคง ที่ศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคร้านหมูกระทะในเขตเมืองพิษณุโลกการบริการที่ดีของร้าน ที่ตั้งและขนาดของร้าน และที่
สาคัญคือสถานที่จอดรถ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนภวรรณ กลิ่นอ่อน ที่ศึกษาแผนธุรกิจอิ่มจัง
หมูกระทะ พบว่าระยะเวลาคืนทุน (PB)เท่ากับ 1.12 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ809,920
บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 84
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คุณลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์ที่มีต่อการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
และตลาดเกิดใหม่ : การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย
CHARACTERISTICS OF BUYERS VS. WEBSITE CHARACTERISTICS AFFECTING INTERNET
PURCHASES IN THAILAND AMONG EMERGING MARKETS: LITERATURE REVIEW
AND PROPOSITIONS
วสิษฐ์ พรหมบุตร1 และสุภัทรา สงครามศรี1
Wasit Promburt1 and Supattra Songkramsri2
1,2

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การทาธุรกรรมทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราและปริมาณที่สูงทั้ง ในฝั่งยุโรป และอเมริกา
แต่สาหรับในประเทศกาลังพัฒนาในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็น
ตลาดเกิดใหม่ที่มีโอกาสในการทาการค้าหรือธุรกรรมทางพาณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอัตราและ
ปริมาณของการทาธุรกรรมทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ยังน้อย ดังนั้นการศึกษาทางวิชาการถึงปัจจัยที่
สาคัญที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์จะช่วยให้นักการตลาดทั้งในส่วนของร้านค้าปลีกและตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิ กส์ สามารถเสนอกลยุทธ์ทาการตลาดให้ กับเว็บไซต์อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ล ะกลุ่ ม
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับคุณลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์ที่มีต่อ
การซื้อสิ น ค้าทางอิน เตอร์เน็ ตในตลาดเกิด ใหม่แ ละประเทศไทย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ายังมีช่องว่างขององค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่สามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นงานวิจัย ซึ่งตอบคาถามว่า 1) อะไรคือปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจการซื้อสินค้า
ออนไลน์ในตลาดเกิดใหม่ 2) คุณลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ข องลู ก ค้ าในตลาดเกิ ด ใหม่ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร และ 3) ระดั บ ของตลาดสิ น ค้ า มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์กับการซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าหรือไม่
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อรับประกันถึงความน่าเชื่อถือ สร้างความผูกพัน เติมเต็มความต้องการ สร้างและเพิ่ม
ความพึงพอใจ ดึงดูดผู้บริโภคเพื่อให้เข้ามาซื้อสินค้าและดึงดูดลูกค้าเดิมให้เกิดการซื้อสินค้าซ้าในอนาคต
คาสาคัญ : คุณลักษณะของผู้ซื้อ คุณลักษณะเว็บไซต์ การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ตลาดเกิดใหม่
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ABSTRACT
Commercial electronic transactions have a high rate and quantity in both
Europe and America, but in developing countries in the Asia Pacific region, particularly in
Thailand which is considered an emerging market that has the potential on trade or
commercial electronic transactions due to the low rate and quantity of commercial
electronic transactions. Therefore, academic studies of important factors that affect
online purchases will help marketers in both retail and electronic markets to prepare
marketing strategies for websites that are suitable for each consumer group. The
objective of this article is to review literature, propositions, and propose a conceptual
framework about the characteristics of buyers vs. website characteristics affecting
internet purchases in Thailand and emerging markets. The literature and relevant
research review found that there is a gap of knowledge that can be further developed
into research studies. These can answer the following questions: 1) what are the key
factors influencing consumers to make decisions about buying online products in
emerging markets? 2) the characteristics of buyers - websites that are related to whether
to online purchases of customers in emerging markets or not? 3) the product market
level affects whether the relationship of the characteristics of the buyer - the website on
the online shopping of the customer or not. These are to guarantee the reliability,
building of engagement, the fulfillment of demand, create and increase satisfaction,
attract consumers to buy products, and attract existing customers for repeat purchases
in the future.
Key words: Characteristics of Buyers, Website Characteristics, Internet Purchases,
Propositions
บทนา
ในโลกธุรกิจการและการค้าปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเกือบสิ้นเชิง รวมถึงการแข่งขัน
ทางการค้าที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลาดับ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการนาเข้าการตลาดไร้พรมแดน และ
ขอบเขต และจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคของโลกไร้พรมแดนที่สามารถลดข้อจากัดของขอบเขต และ
ระยะทาง รวมถึงการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่ง
ที่น าไปสู่ การปฏิวัติแนวความคิดทางด้านธุรกิจเข้าสู่ส ภาวะการตลาดที่ไร้พ รมแดน กิจกรรมทางด้าน
การตลาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บริษัทต่าง ๆ จึงได้พยายามมองหาแนวทางที่จะทาให้กิจการ
สามารถดาเนินกิจการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงความสามารถทางการแข่งขัน มีกาไร
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และมีเติบโตทางธุรกิจของบริษัทอย่างมั่นคง ปัจจัยในการดาเนินการทางธุรกิ จสาคัญที่ได้ถูกนามาพัฒนา
และปรับ ปรุงเพื่อให้ ทันต่อสภาพการแข่งขันที่ทวีรุนแรงขึ้น จึงเกิดแนวความคิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพขององค์ ก ารนั้ น ก็ เปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต (Raji Srinivasan, Gary L. Lilien &
Arvind Rangaswamy, 2004) และจากการนาเทคโนโลยี มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจนั้น
เสมื อ นการน าแนวคิ ด มาเปลี่ ย นเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ เป็ น พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นทางการแข่ ง ขั น และ
แนวความคิดเดียวกันนี้ได้นาไปสู่การกาจัดระบบการผูกขาดทางธุรกิจ การกาเนิดอุตสาหกรรมใหม่ ไป
จนถึงการสิ้นสุดของอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถปรับตัวในยุคการตลาดไร้พรมแดนได้
แนวทางในการวางกลยุทธ์และการปรับปรุงวิธีการทางการตลาดนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ถูกพัฒนาเป็นลาดับ จนกลายเป็นลักษณะของ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ที่เรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งสามารถแบ่งได้โดยจาแนกตามคู่ค้า โดยคู่ค้าที่จับคู่
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจสามารถจาแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือธุรกิจ รัฐบาลและผู้บริโภคและประชาชน
(อาณั ติ ลี มั คเดช, 2546) หากเราจั ดประเภทของพาณิ ช ย์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามลั ก ษณะของคู่ ค้าจะได้
ส่วนผสม 5 ประเภท ที่ไม่ซ้ากัน ได้แก่
1) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับธุรกิจ (Business – to – Business หรือ B2B)
2) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับรัฐบาล (Business – to – Government หรือ B2G
3) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับผู้บริโภค (Business – to – Consumer หรือ B2C)
4) พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภทรั ฐ บาลกั บ รั ฐ บาล (Government – to – Government
หรือ G2G
5) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทรัฐบาลกับประชาชน (Government – to – Citizen หรือ G2C
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีระดับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในรอบ 15
ปีที่ผ่านมา การศึกษา วิจัยเรื่อง E-Commerce นั้น ได้มีการวิจัยและกาหนดเป็นทฤษฎีต่างๆ อีกทั้งได้มี
การสร้างบุคคลากรเพื่อให้มีทักษะในการทางานและปรับปรุงระบบจากนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งก็มี
ข้อจากัดในด้านของประสบการณ์ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษามาพัฒนาระบบขององค์การ
จากการศึกษาของ ERNST & YOUNG ถึงการทาธุรกรรมหรือการซื้อสินค้าในโลกนั้น พบว่า
อัตราการทาธุรกรรมหรือการซื้อสินค้าออนไลน์หรือ online purchase ของลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากองค์กร
หรือบริษัทต่างชาติ (ตารางที่ 1) จะเห็นได้ว่าอัตราการทาธุรกรรมหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ ของผู้ซื้อจะมี
อั ต ราก ารซื้ อ สู งม าก ใน ป ระเท ศ Israel, Canada, Netherlands, Switzerland แ ล ะ Australia
ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 อัตราการทาธุรกรรมหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ซื้อ
Global purchasing

Purchase online
from a company
in a foreign
country - Yes

United
States

Non
U.S.

Aus
tralia

Brazil

Cana
da

France

Germa
ny

Israel

Nether
land

South
Africa

Spain

Switzer
land

U.K.

12%

58%

65%

45%

72%

53%

42%

75%

72%

58%

46%

72%

50%

ในส่วนของการศึกษาถึงปริมาณการทาธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ในโลกที่ไร้พรมแดน
โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets นั้นพบว่ามีมูลค่าของการซื้อ ขายสูงถึง 7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อ ขายในทวีปอเมริกาเหนื อ (Purnendu Mandal, 2004) โดย
เป็ นธุรกรรมในแบบ B2B 93.3% และเป็นธุรกรรมแบบ B2C 6.7% นอกจากนี้การอ้างอิงข้อมูลของ
Forrester พบว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โลกในปี 2549 จะมีมูลค่าสูงถึง 12,837 พันล้านเหรียญสหรัฐโดย
คิดเป็นสัดส่วนจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วถึงร้อยละ 93.4 และจากกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาเป็นร้อยละ
6.6 โดยในส่วนนี้จะมีการเติบโตสูงที่สุดจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการศึกษาของ Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) ได้ให้คาจากัดความและระบุถึงประเทศที่เป็น
ตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets โดย OECD จัดกลุ่มของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ตามเกณฑ์
ของ World Bank โดยดูถึงรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศ (Gross National Income : GNI) ใน
ปี 2003 โดยประเทศที่มี GNI น้อยกว่า $9,386 และเป็นประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มของประเทศที่ดึงดูด
การลงทุน ทั้งนี้ รวมถึง\ป็ น ประเทศที่มีองค์กรที่อยู่ใน FTSE All-World index หรือ the Dow Jones
Global 2500 อย่างใดอย่างหนึ่ง (Jeremy Baskin and Kathryn Gordon, 2005) ประเทศที่จัดอยู่ใน
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ตามคานิยามดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ อาร์เจนตินา (Argentina), ชิลี (Chile), โคลัมเบีย
(Colombia), อี ยิ ป ต์ (Egypt), อิ น เดี ย (India), มาเลเซี ย (Malaysia), เม็ กซิ โก (Mexico), เปรู (Peru),
โปแลนด์ (Poland), แอฟริ ก าใต้ (South Africa), ตุ ร กี (Turkey), บราซิ ล (Brazil), จี น (China),
สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic), ฮังการี (Hungary), อินโดนีเซีย (Indonesia), โมร็อกโก (Morocco),
ปากี ส ถาน (Pakistan), ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (Philippines), รั ส เซี ย (Russia), ไทย (Thailand), เวเนซุ เ อลา
(Venezuela)
ประเทศไทยนับว่าเป็น ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่อยู่ในกลุ่มของตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets) จากการส ารวจเว็บ ไซต์พ าณิ ช ย์อิ เล็ กทรอนิ กส์ ใน พ.ศ.2544 ซึ่งจัดท าโดยศูน ย์
พั ฒ นาพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (อาณั ติ ลี มั ค เดช, 2546) พบว่ า ประเทศไทยมี อั ต ราการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการรับคาสั่งซื้อและรับชาระเงิน 20% ส่วนอีก 80% ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
การแสดงรายการสิน ค้าออนไลน์เท่านั้น สิ่งดังกล่าวนับเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อผู้ที่ทาการค้า
ออนไลน์ ที่จะทาความเข้าใจว่าผู้บริโภคและลูกค้าเดิมให้ความสาคัญกับปัจจัยใดเป็นพิเศษในการตัดสินใจ
ซื้อและกลับมาซื้อซ้า นอกจากนี้การศึกษาถึงโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure โดยเฉพาะในส่วน
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ของตลาดของสินค้า (Product Markets) ที่ครอบคลุมถึงประเด็นที่สาคัญๆในด้านข้อมูลความต้องการ
ของลู กค้า สารสนเทศที่น่ าเชื่อถือ โครงสร้างพื้น ฐานทางโลจิส ติกส์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย การท า
ธุรกรรม การบริการหลังการขาย การรับรู้ในแบรนด์ของลูกค้า ความเต็มใจในการซื้อสินค้าจากบริษัท
ภายในประเทศ ฯลฯ (Tarun, Krishna and Jayant, 2005)
สิ่ งดั งกล่ า วข้ า งต้ น มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า และบริ ก ารบนตลาดทางกายภาพ
(Market Place) ในตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets แต่ในโลกออนไลน์หรือ Market Space นั้น
ประเด็ น ข้ างต้ น นั บ เป็ น ประเด็ น ที่ น่ า สนใจอย่ า งยิ่ งต่ อ ผู้ ที่ ท าการค้ า ออนไลน์ ที่ จ ะท าความเข้ าใจว่ า
โครงสร้างพื้นฐานข้างต้นรวมทั้งคุณลักษณะของเว็บไซต์ (Website characteristics) ซึ่งเป็นช่องทางหลัก
ช่องทางหนึ่งบนโลกออนไลน์ ในยุ คปัจจุบันที่มีความสาคัญและต้องสอดคล้องกับคุณ ลักษณะของผู้ ซื้อ
(Buyers characteristics) อันเป็นปัจจัยที่สาคัญซึ่งอยู่ในกล่องดา (Black box) ซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นสิ่งดึงดูด
ความสะดวกสบาย และข้อมูล สารสนเทศประกอบการจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อสินค้าด้วยเงินในรูปแบบ
ดิจิทัลบนโลกออนไลน์ (แบรนดิ้ง แชมป์ (Branding Champ), 2562) ซึ่งแตกต่างจากในอดีตจะขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติ การรับรู้ ความรู้ บุคลิกภาพ รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีต่อตลาดของสินค้าตามการเรียนรู้ทาง
สังคมและการสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนโต (เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 2555)
จากที่กล่าวถึงข้างต้นจะเห็นได้ว่าการทาธุรกรรม ออนไลน์นั้นมีปัจจัยกระทบในหลายด้าน ไม่
ว่าจะเป็น จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรคในการทาธุรกรรมออนไลน์ และปัจจัยสาคัญอื่น ๆ ดังนั้นสิ่งที่
ผู้เขียนต้องการศึกษาคือ คุณลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ธุ ร กิ จ ในภาคการค้ า (Trading) ผ่ า นการซื้ อ -ขายออนไลน์ (Online) ภายใต้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) บนโลกออนไลน์ ห รือ Market Space ในสภาพแวดล้ อ มหรือ บริบ ท (Context) ของ
ตลาดเกิดใหม่และประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ห น่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ใน
ระดับบุคคลซึ่งคือผู้ซื้อ (Buyers) บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์ที่มีต่อการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตในตลาดเกิดใหม่และประเทศไทย ซึ่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งพบว่ า ยั ง มี ช่ อ งว่ า งขององค์ ค วามรู้ (Body of
knowledge) ที่สามารถพัฒ นาต่อยอดเป็นกรอบแนวความคิดการศึกษา (Conceptual Framework)
ของงานวิจัยในอนาคต
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้ เขี ย นได้ ท บทวนวรรณกรรมและสมมติ ฐ านการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ซื้ อ กั บ
คุณลักษณะเว็บไซต์ที่มีต่อการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต กับการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต หรือ
Online Purchase ซึ่งมีผู้ ศึกษาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณ ลั กษณะของผู้ ซื้อกับ คุณ ลักษณะเว็บไซต์
(Characteristics of buyers vs. website characteristics) ดังนี้
ความรู้สึกประทับใจ (First Impression)
ในการเริ่มทาธุรกรรมออนไลน์นั้น จะเริ่มจากการพบปะกันของผู้ซื้อและผู้ขายผ่านทางเว็บไซด์
ดังนั้ น ผู้ ขายจึงต้องการที่ จะให้ ผู้ ซื้อรับรู้ข้อมูล ข่าวสารให้ มากที่ สุดเท่ าที่จะมากได้ และเน้นรูป แบบใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

598

การน าเสนอผลิตภัณ ฑ์และบริการให้ เป็นที่น่าสนใจ โดยไม่ได้ทาการวิเคราะห์ ศึกษาถึงการนาเสนอที่
ถูกต้องชัดเจน (Zan Haung, Wingyan Chung, Hsinchun Chen, 2004, Papapanou Marily, 2015
and Nashid Bintey Hayder. 2017)
ทาให้มีความหลากหลายของสินค้าที่มากเกินความจาเป็น ซึ่งจะเกิดความยุ่งยากในการที่จะจัด
กลุ่มของข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ ทาให้เว็บไซด์ส่วน
ใหญ่จึงมีผู้ที่เข้ามาใช้ในลักษณะของ “ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์” ไม่ใช่ “ลูกค้า” ดังนั้นผู้ที่ต้องการทาธุรกรรม
ออนไลน์นั้นจะต้องทาการศึกษาถึงการทาเว็บไซต์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างลูกค้า โดยการศึกษาถึง
ลูกค้าก่อนที่จะพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ ด้วยการกาหนดแนวทางให้ชัดเจนเช่นใครคือลูกค้า อะไรคือสิ่ง
ที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าอยู่ที่ใด เมื่อไรที่ลูกค้าต้องการ จะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร รวมถึงการวิเคราะห์ว่าเหตุ
ใดที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์
ดังนั้นการที่จะทาให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีความประทับใจในเว็บไซต์จนเปลี่ยนเป็นลูกค้านั้น
จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด สีสัน ภาพเคลื่อนไหว หรือจานวนของสินค้าและบริการ แต่จะหมายถึงการที่จะทา
ให้ผู้ซื้อ ใช้งานได้ง่ายในการซื้อหรือขายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ได้เพียงไม่กี่คลิ้ก และต้องมีเครื่อ งมือต่าง ๆ
ที่อานวยประโยชน์ต่อธุรกิจให้ มากที่สุด เช่น ระบบช้อปปิ้งคาร์ท ระบบชาระเงินออนไลน์ หรือระบบ
การบริหารสินค้าในคลัง เป็นต้น
จากการศึกษาและทดลองค้นหาสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆจะพบว่าการที่จะสร้างความประทับใจให้
ลูกค้าสนใจในการทาธุรกรรมนั้ น มักจะมีการแสดงอยู่ในหน้าแรก (Home Page) ซึ่งในทางปฏิบัติของ
ลูกค้ามักที่จะทาการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine และทาการเข้าตรงไปที่หน้าของการนาเสนอสินค้า
ทาให้ประมาณ 80% ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นไม่ได้ผ่านการรับรู้ข่าวสารและมีความประทับใจในการ
ให้บริการที่นาเสนอในหน้าแรก จากการสารวจพบว่าเว็บไซต์ที่ประสบความสาเร็จในการที่จะเปลี่ยนให้
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นลูกค้านั้น จะมีการสร้างรูปแบบเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีความประทับใจที่
จะทาการสั่งสินค้า เช่น www.amazon.com, www.ebay.com หรือ www.thaigem.com เป็นต้น ซึ่ง
จะส่งผลให้มีการเข้าชมและทาการสั่งซื้อสินค้าในภายหลังได้
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเป็ น สมมติ ฐ านของการวิ จั ย โดยจะเห็ น ได้ ว่ า ความ
ประทับใจในการใช้เว็บไซต์นั้นมีการแปรผันในเชิงบวกกับการซื้อสินค้าของลูกค้าราคา (Pricing)
ในมุมมองของลูกค้าที่จะทาการซื้อขายในธุรกิจออนไลน์นั้นมักจะมีความเชื่อว่า สินค้าจะต้องมี
ราคาถูกกว่าสิ น ค้าที่ ขายตามร้ านค้ าทั่ ว ไป เนื่องจากปราศจากต้น ทุน ในการตกแต่งหน้ าร้าน อีกทั้งมี
การแข่งขันในการนาเสนอราคา ที่ลูกค้าสามารถสืบค้นข้อมูลของราคาและการอ้างอิงจากผู้ที่เคยซื้อ เพื่อ
ใช้ในการเปรียบเทียบได้ ทาให้ผู้ซื้อใช้เวลาน้อยลงในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า (John Sagi, Elias
Carayannis, Subhashish Dasgupta and Gary Thomas, 2004) ลู ก ค้ า มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะซื้ อ โดย
การพิจารณาจากราคาที่เสนอ (ตารางที่ 2) แต่เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อที่ต้ องมีการรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เช่น ค่าภาษี ค่าขนส่ง เป็นต้น ทาให้บางครั้งค่าใช้จ่ายนั้นไม่มีความแตกต่างจากการขายตามร้านทั่วไปทา
ให้ความต้องการในการซื้อทางเว็บไซต์ลดลง
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จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ราคาของสินค้าที่ขายในเว็บไซต์นั้นมี การแปรผกผันในเชิงลบ
กับการซื้อสินค้าของลูกค้า
ตารางที่ 2 ความต้องการที่จะซื้อโดยการพิจารณาจากราคาที่เสนอ
Consumers expect purchases to cost less online than the stores
Clothing
Consumer
Electric
Toys
Food&
Beverage
Health &
Beauty

United
States
57%
73%

Non
U.S.
64%
80%

Aus
tralia
64%
72%

Brazil

Fran
ce
72%
89%

Germa
ny
66%
77%

Israel

63%
88%

Cana
da
63%
73%

62%
50%

72%
46%

62%

71%

S.Afri
ca
67%
67%

Spain

70%
74%

Nethr
land
52%
90%

771%
43%

75%
63%

61%
47%

70%
36%

72%

72%

56%

67%

U.K.

62%
87%

Switzer
land
48%
72%

83%
50%

57%
29%

86%
50%

50%
0%

73%
56%

77%
41%

84%
44%

74%

73%

75%

75%

69%

71%

86%

73%
82%

ข้อเสนอที่เฉพาะกับลูกค้าแต่ละบุคคล (Personality)
จากการสารวจพบว่าแม้ราคานั้นจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ลูกค้าใช้ในการพิจารณาแต่ก็ไม่ใช่
เหตุผลสูงสุดการทาธุรกิจนั้นการจะนาเสนอสินค้าและจูงใจให้ลูกค้าสนใจและสั่งซื้อสินค้านั้นจะต้องใช้
เครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยีในการทาให้ผู้ซื้อนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เป็นที่ตรงใจต่อลูกค้าแต่ละราย รวมถึงวิธีการในการสั่งซื้อเมื่อพบสินค้าที่ต้องการ (ตารางที่ 3 และ 4)
ตารางที่ 3 เหตุผลสาคัญ 3 อันดับของการซื้อสินค้าออนไลน์
Top 3 reasons for shopping online

Good selection
of items
Competitive
prices
Conveniences

Unite
d
State
s
#1

Non
U.S.

Austr
alia

Brazil

Cana
da

France

Ger
Israel
many

Nethr
land

S.Af
rica

Spain

Switze
rland

U.K.

#1

#1

#2

#1

#2

#1

#1

#1

#3

#2

#1

#2

#2

#2

#2

#1

#2

#1

#2

#2

#2

#2

#1

#2

#1

#3

#3

#3

#3

#3

#3

#3

#3

#3

#1

#3

#3

#3

S.Afri
ca

Spain

Swit
U.K.
zerland

58%

46%

72%

ตารางที่ 4 เหตุผลหลักของการซื้อสินค้าออนไลน์จากองค์กรหรือบริษัทต่างชาติ
Global purchasing
Purchase online
from a company
in a foreign
country - Yes

United Non
States U.S.
12% 58%

Aus
tralia
65%

Brazil
45%

Cana
da
72%

Fran
ce
53%

Germa Israel
ny
42% 75%

Nether
land
72%

50%
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Global purchasing
TOP REASONS
FOR PURCHASE:
Product not
available in my
country.
Product
cheaper

Fran
ce
50%

Germa Israel
ny
49% 52%

Nether
land
51%

S.Afri
ca

Spain

Swit
U.K.
zerland

71%

Cana
da
47%

61%

60%

51%

43%

26%

30%

39%

5%

36%

33%

31%

12%

50%

United Non
States U.S.
53% 55%

Aus
tralia
61%

Brazil

25%

25%

29%

31%

ในปัจจุบันผู้ให้บ ริการธุรกิจทางเว็บไซต์จึงได้มีการใช้ทฤษฎีแนวคิดของเรื่อง E-CRM (Noor
Raihan Ab Hamid, 2005) เข้ามาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นลูกค้าใน
อนาคต (Louis Canning, 2004) โดยทาการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าทั้งลักษณะรายบุคคล
กลุ่มย่อย แม้กระทั่งองค์การขนาดใหญ่ (Lars Parner, 2004) โดยจะทาการเก็บข้อมูลของลูกค้าได้หลาย
วิธี อาทิเช่น การสมัครสมาชิกหรือการศึกษาจากพฤติกรรมในการใช้บริการ อีกทั้งใช้กิจกรรมและเทคนิค
ในการรั บ ทราบข้ อ มู ล ไม่ ว่ า จะเป็ น www., E-Mail, e-forums หรื อ ห้ อ งสนทนา เป็ น ต้ น (Liz LeeKelley, David Gilbert & Robin Mannicom, 2003) ซึ่งจะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละ
คนเช่น หน้าเว็บที่ชอบ สินค้าที่ชอบเป็นพิเศษ คลิกภาพประเภทใด รวมแม้กระทั่งการใช้เวลาในการดู
เว็บไซต์ ซึ่งการเก็บข้อมูลของพฤติกรรมลูกค้านั้น จะทาให้สามารถปรับเปลี่ยนการตลาดให้ตรงกับความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า แต่ ล ะบุ ค คลได้ ทั น ที (Ja-Shen Chen & Russell K.H. Ching, 2004 and Nashid
Bintey Hayder. 2017) ไม่ว่าจะเป็นการนาเสนอสิ่งที่ตรงใจของลูกค้า สามารถอานวยความสะดวก สร้าง
ความเป็นส่วนตัวและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแต่ละบุคคลได้ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจาก
เว็บไซต์ Amazon.com ซึ่งจะทาการศึกษาข้อมูลจากการสมัครสมาชิก การเลือกหมวดหนังสือที่เข้าใช้
บริการเป็น ประจาและประเภทของหนังสือที่ซื้อ เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการในครั้งต่อไป เว็บไซต์จะทา
การแสดงข้อมูลของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า อีกทั้งทาการส่งข่าวสารแนะนาสินค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า ทาให้มีการนาเสนอสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและสามารถเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการให้กับ Amazon.com ได้เป็นอย่างมาก
ซึ่งการใช้ก ารตลาดลั ก ษณะนี้ จ ะต้ อ งใช้ ระบบที่ ส ามารถเก็ บ ข้อ มู ล ที่ ดี ที่ ส ามารถท าการค านวณและ
นาเสนอได้ด้วยตัวระบบเอง
จากเหตุผลดังกล่าวนาไปสู่การพัฒ นาเป็นสมมติฐานของการวิจัยโดยจะเห็นได้ว่า ระดับการ
สร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นกันเองกับลูกค้านั้นมีการแปรผันในเชิงบวกกับการซื้อสินค้าของลูกค้า
ความปลอดภัยและการรักษาความลับ (Security and Privacy)
ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยใช้ข้อมูลของ
ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งการสื่อสารจะทาผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นการเก็บความลับข้อมูล ลูกค้าและการสร้าง
ความน่าเชื่อถือจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จาเป็นมากในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเชื่อมั่นและใช้บริการหรือ
ซื้อสินค้าจากเว็บ ไซต์ (David Perera, 2005) การสร้างความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งจาเป็นเบื้องต้นในการ
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พัฒนาเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความน่าเชื่ อถือจากโดเมนเนมที่มีการจดลงทะเบียนเป็นแบบสากล
การแสดงที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้ การอ้างอิงถึงผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว ความยาวนานของระยะเวลา
การเปิดให้บริการ ตลอดจนการยืนยันความมีตัวตนของเว็บ โดยการสมัครกับหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น
การจดท ะเบี ย น พ าณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ข องกรมพั ฒ น าธุ ร กิ จ (www.thairegistration.com),
www.truste.org หรือ www.ca.tot.co.th ซึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือสาหรับการทา E-Commerce
นั้นควรจะมีวิธีการสั่งสินค้าที่หลากหลายนอกเหนือจากการสั่งผ่านเว็บ เช่นการสั่งผ่านโทรศัพท์ แฟกซ์
หรือทาง E-mail สาหรับปัญหาหลักของการทา E-Commerce โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นคือความไม่
เชื่อมั่นในความปลอดภัยในการชาระเงินและการมีอยู่จริงของเว็บไซต์ ดังนั้นจึงควรมีการชาระเงินด้วยบัตร
เครดิต เพื่อแสดงความมีตัวตนกับธนาคารที่ให้บริการ ซึ่งการชาระเงินผ่านบัตรเครดิตนั้น ควรจะใช้ระบบ
ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือเช่นการเข้ารหัส SSL เป็นต้น
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า คือการรักษาความลับและความ
เป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงการไม่บุกรุกข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามากเกินไป เช่นการถามเลขที่บัตร
ประชาชน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เว็บไซต์ต้องการนาเสนอ ซึ่งจากการสารวจของ
Pone Institute ปี 2547 พบว่าร้อยละ 45 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยินดีที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น ถ้า
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะนามาซึ่งการนาเสนอบริการหรือโฆษณาที่ตรงตามความต้องการได้มากขึ้น แต่ร้อย
ละ 55 ของเว็บไซต์จะต้องมีเทคโนโลยีในการติดตามพฤติกรรม เพื่อการนาเสนอบริการและโฆษณาที่ตรง
ตามความต้องการ ซึ่งการให้บริการข่าวสารต่าง ๆ นั้นจะต้องให้สิทธิกับลูกค้าในการปฏิเสธหรือยกเลิก
การรับข่าวสารนั้นๆได้ แต่ไม่ว่าระบบจะมีความปลอดภัยอย่างไรก็ต ามก็จะมีพวกมิจฉาชีพทาการแฝงตัว
เพื่อทาการดึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในทางที่ลูกค้าไม่พึงประสงค์ ซึ่งทางเว็บไซต์ควรที่จะหาหนทาง
ในการป้องกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยเช่นในกรณีของ ebay.com ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์
การประมูลของที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ก็มักจะมีกลุ่มมิจฉาชีพทาการแฝงตัวเพื่อทาการดึงข้อมูล
ส่วนตัวของลู กค้าไปใช้ในทางที่ลูกค้าไม่พึงประสงค์โดยการเข้าร่วมประมูล และทาการถามข้อมูล จาก
สมาชิกในกลุ่ม หรืออ้างว่าปฏิบัติงานในนามของพนักงาน eBay หรือพนักงานบริษัทบัตรเครดิต ทาการส่ง
E-Mail หรื อ โทรศั พ ท์ ห าลู ก ค้ าเพื่ อขอข้อ มู ล เพิ่ ม เติม ต่ างๆ ซึ่ งทาง eBay เองได้ ท าการออกมาตรการ
ป้ อ งกั น โดยการเขีย นค าแนะน าในหน้ าการซื้ อขายสิ น ค้ า ค าแนะน าในการตั้ งรหั ส ผู้ ใช้ แ ละรหั ส ผ่ าน
ตลอดจนทาการตั้งระบบลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามกับ eBay
โดยตรงได้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการทาธุรกรรมใน eBay
จากเหตุผลดังกล่าวนาไปสู่การพัฒ นาเป็นสมมติฐานของการวิจัยโดยจะเห็นได้ว่า ระดับการ
สร้างความเชื่อมั่นทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลนั้น มีการแปรผันในเชิงบวกกับ
การซื้อสินค้าของลูกค้า
กระบวนการซื้อและส่งมอบ (Buying and Delivery Process)
จากการสารวจถึงความต้องการทาธุรกรรมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในโลกที่ไร้พรมแดนจะพบว่า
มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ ดังนั้นการที่จ ะทาให้
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ลูกค้าประทับใจและทาการซื้อสินค้านั้นจะต้องให้ลูกค้ามีกระบวนการสั่งซื้อที่ง่าย ใช้เวลาที่น้อยที่สุด และ
มีรายละเอียดทั้งหมดที่ชัดเจน (Nashid Bintey Hayder. 2017) โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ที่ต่างกันในแต่ละ
ประเทศ (Martin Sims, 2005) ดังนั้นการทาการซื้อขายผ่านทางอินเทอเน็ตจึงมีข้อจากัด จากข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยสินค้า รวมถึงความไม่ชัดเจนของการใช้
ภาษาและข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งทาให้เกิดความสับสนระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ และอาจทา
ให้ราคาสินค้ารวมมีค่าเทียบเท่ากับสินค้าที่ซื้อในประเทศได้
ปัจจัยหลักอีกประการในการส่งผลกระทบในการกลับมาใช้บริการเพิ่มเติมคือระบบในการส่ง
สินค้า โดยเฉพาะสิน ค้าที่ไม่ใช่ Soft Goods (ซอฟต์แวร์ เกม รูปภาพ เป็นต้น) ซึ่งผู้บริโภคจะไม่ได้รับ
สินค้าในทันทีที่ชาระค่าสินค้า อีกทั้งการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นั้น ผู้ซื้อจะต้องยอมรั บในความเสี่ยงที่จะ
ได้รับสินค้าที่ไม่พึงประสงค์เพราะลูกค้าเห็นสินค้าจากรูปเท่านั้น ไม่สามารถเห็นและจับต้องสินค้าจริงได้
ถึงแม้ว่ารูปสินค้านั้นจะแสดงในลักษณะภาพ 3 มิติที่หมุนได้รอบทิศก็ตาม ดังนั้น บริษัทที่มีเครือข่ายใน
การจัดเก็บและกระจายสินค้ามากซึ่งสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จะสามารถ
สร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการได้
จากเหตุ ผ ลดังกล่ าวน าไปสู่ การพั ฒ นาเป็น สมมติฐ านของการวิจัยโดยจะเห็ น ได้ว่า ปริมาณ
เครื อ ข่ า ยในการจั ด เก็ บ และกระจายสิ น ค้ า นั้ น มี ก ารแปรผั น ในเชิ ง บวกกั บ การซื้ อ สิ น ค้ า ของลู ก ค้ า
โดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าที่จาเป็นที่ต้องมีการส่งมอบสินค้า
การบริการหลังการขาย (After Sales Service)
ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปจะพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าเก่านั้นจะมีน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายในการหาลู กค้ารายใหม่เป็นอย่างมาก ดังนั้นการบริการต่างๆที่จะมอบให้ กับลู กค้าหลังจาก
การสั่งซื้อแล้ว ซึ่งจะเปรียบเสมือนการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้านั้นที่จะสร้างความผูกพันให้กับลูกค้าในการที่
จะกลับมาใช้บริการอีก (Nashid Bintey Hayder. 2017) ซึ่งก็คือการลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทนั่นเอง
การบริ การหลั ง การขายนั้ น มัก จะเป็ น การอัพ เกรด สิ น ค้าและแก้ ไขปั ญ หาของลู กค้ า ซึ่ งมี
รูป แบบในการให้ บ ริการที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ Frequency Asked Questions (FAQ) ซึ่งเป็นการ
รวบรวมคาถามที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมสอบถาม และทาการตอบคาถามเหล่านั้น โดยลูกค้าสามารถเข้ามา
ค้นหาคาถามที่สงสัย และระบบจะทาการค้นหาคาตอบที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามาก
ที่สุด แต่ถ้าลูกค้าไม่ส ามารถค้น หาคาตอบได้ เว็บ ไซด์ ควรจะมีการบริการเพิ่มเติมโดยการใช้การตอบ
คาถามทางE-mail แต่ ถ้าลู ก ค้ ามี ปั ญ หาที่ เร่งด่ ว นควรจะมีก ารตอบคาถามสด (Live Support) ซึ่ งจะ
สามารถให้บริการได้หลายรูปแบบเช่นการใช้กระดานถามตอบ หรือใช้การตอบคาถามผ่านระบบแช็ต ซึ่ง
จะมีพนักงานคอยรับและตอบคาถามทันทีที่ลูกค้าเข้ามาในระบบเพื่อสอบถามข้อมูล
การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในอีกรูปแบบคือการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เต็ มประสิ ท ธิภ าพ โดยใช้ ลั ก ษณะของ E-Learning หรือ Interactive Support เพื่ อ ให้ ลู ก ค้าสามารถ
เข้าใจถึงสินค้าและการบริการที่ดีขึ้น ตลอดจนการให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อทาการอัพเดทเวอร์ชั่น
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ใหม่ ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถที่จะทาการดาวน์โหลดคู่มือการใช้บริการหรือ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่นบริษัทแนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จากัด (www.nhf.co.th)
ซึ่งขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ มีการแจกแค็ตตาล็อกให้ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เช่น ทุกเดือน
เพื่อเป็ นการ Up Date สิน ค้าใหม่และขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนความจาของลู กค้าก็ส ามารถทาให้
ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อซ้าได้ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าและองค์การ อีกทั้งเป็นการสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่จะมีความเชื่อมั่นในการกลับมาใช้บริการใหม่
จากเหตุ ผ ลดังกล่ าวน าไปสู่ การพั ฒ นาเป็น สมมุ ติฐ านของการวิจัยโดยจะเห็ น ได้ ว่าปริมาณ
เครื อ ข่ า ยในการจั ด เก็ บ และกระจายสิ น ค้ า นั้ น มี ก ารแปรผั น ในเชิ ง บวกกั บ การซื้ อ สิ น ค้ า ของลู ก ค้ า
โดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าประเภทคงทน
จากปัจจัยทั้ง 6 นั้นจะเป็นเพียงการพิจารณาจากผู้ซื้อที่จะตัดสินใจในการเลือกและทดลองซื้อ
ซึ่งจากการดาเนินธุรกรรมครั้งแรกแล้วนั้ น ผู้ซื้อจะเกิดประสบการณ์จากการทาธุรกรรมผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ซึ่ ง จะเกิ ด ทั้ ง ประสบการณ์ ที่ พึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจในการท าธุ ร กรรม ซึ่ ง ถ้ า ผู้ ซื้ อ นั้ น มี
ประสบการณ์ที่ดีมีความพึงพอใจในการทาธุรกรรมก็จะมีการตัดสินใจซื้อได้ง่าย แต่ถ้ามีความไม่พึงพอใจใน
การทาธุรกรรมนั้น ผู้ซื้อก็อาจจะทาการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการธุรกรรมในระบบออฟไลน์ ซึ่งจากข้อมูลใน
การซื้อพบว่ าในบางครั้ งผู้ ซื้อเองก็ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า ถึงแม้ว่าจะไม่มีความพอใจในการทาธุรกรรมทาง
ออนไลน์ก็ตามเนื่องจากปัญหาในการซื้อแบบออฟไลน์ เช่นปัญหาเรื่องการไม่มีวัสดุในพื้นที่ เป็นต้น
การเติมเต็มความต้องการ (Fulfillment for Decision Making )
Joseph W. Alba & J. Wesley Hutchinson (1987) กล่ าวว่า พฤติกรรมของผู้ บริโภคที่ซื้อ
สินค้ามีความต่างกันระหว่างผู้ที่ติดยี่ห้อกับผู้ที่ติดสถานที่ขาย โดยการตั ดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซด์ที่เดิม
เท่ากับการตัดสินใจซื้อซ้าในยี่ห้อเดิม
ธุรกิจส่วนใหญ่ในโลกอินเตอร์เน็ต ในช่วงทศวรรษนี้ได้ขยายวงกว้าง และทาทุกวิถีทางที่จะให้
ลูกค้าเข้ามายังเว็บไซด์ของตน มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะดึงดูด ลูกค้าเข้ามา และเก็บรักษาเขาไว้ เพื่อเป็น
ลูกค้าในอนาคต การเสาะหาว่าอะไรคือเทคนิคที่จะดึงดูดเหล่านัก Shop Online การศึกษาจากการวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าทางอินเตอร์เน็ตแสดงให้เห็นว่าอะไรที่สาคัญที่สุดที่จะ
ดึงดูดเหล่าผู้ทาธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยของการดึงดูด และการรักษากลุ่ม
ลูกค้าเหล่านี้
ในอดีตที่ผ่านมาเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุดสาหรับผู้ซื้อและขั้นตอน
ในการสั่ งซื้อแต่สิ่ งนั้น ไม่เพีย งพอต่อการทาธุรกิจออนไลน์ สิ่งสาคัญ ที่สุดคือเว็บไซด์คุณ จะต้องมีความ
น่าสนใจ และสามารถที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ธุรกิจดอทคอมส่วนใหญ่เชื่อว่าใครก็ตามที่เข้าถึงลูกค้าได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะแต่สาหรับในปัจจุบัน
การเริ่มก่อนจะต้องคานึ งถึงสิ่ งที่แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง เช่น การสร้างสิ่งที่ลูกค้าสนใจโดยการผ่าน
ขั้นตอนการ Login ลูกค้าเหล่านี้จะทาให้องค์กรสร้างคุณค่าตลอดอายุของลู กค้าได้ (Life Time Value)
(David J. Reibstein, 2002)
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เป็ น ที่ น่ าแปลกใจมากว่ าการตั ด สิ น ใจซื้ อ ในปั จ จุบั น อยู่ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เป็ น ดิ จิทั ล
(Digital) มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากขั้นตอนการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพที่กล่าวจะทาให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้ า (G.R.Shalini and K.S.HemaMalini, 2015, Papapanou Marily, 2015 and
Nashid Bintey Hayder. 2017) ดังนี้
- มีต้นทุนที่เป็นตัวเงินและเวลาในการสืบค้นสิ่งต้องการต่าลงมาก
- เข้าถึงได้ง่าย (Easy to access)
- ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการหาได้รวดเร็ว
- ทาให้การตัดสินใจดีขึ้นโดยใช้ความพยายามที่น้อยลง
การสร้างความพึงพอใจ(Satisfaction for Decision Making)
Brynjolfsson and Smith ได้ศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ผลการวิจัยยืนยันว่าความพึง
พอใจจากการซื้อเป็นสิ่งสาคัญมากซึ่งจะเกิดขึ้น เมื่อขั้นตอนการซื้อสิ้นสุดลง สิ่งดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่า
ความพึงพอใจที่เกี่ยวกับขั้น ตอนการซื้อทั้งหมดคือกลไกสาคัญมากกว่าระดับการให้ ข้อมูล หรือจานวน
ตัวเลือกของสินค้าที่มีให้ลูกค้าเลือก
ในโลกของดิจิทั ล (Digital) มีความได้เปรียบในเรื่องของข้อจากัดในด้านบรรจุภัณฑ์ และพื้นที่
โฆษณาที่เหนือกว่าสื่อโฆษณา โดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ทางกายภาพ เช่น พื้นที่โฆษณา และเหนือกว่า
การโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุที่ถูกจากัดด้วยเวลาเพียง 30 วินาที จุดนี้เองที่ทาให้บรรดาเว็บไซด์ต่าง ๆ
ให้ข้อมูลที่เป็นแบบที่เรียกว่า Fully Information โดยไม่ได้คานึงว่าข้อมูลบางอย่ างมากเกินความจาเป็น
ส าหรั บ ลู ก ค้ า ทั้ งยั งท าให้ ต้ น ทุ น สู ง ดั งนั้ น การเตรีย มและการให้ ข้ อ มูล จึ งต้ อ งหาจุด ที่ เหมาะสมหรือ
Optimum ที่สุดเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและง่ายต่อการเข้าถึงหรือ Easy Access อีกทั้งมีการ
ตอบสนองความต้องการความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในโลกของธุรกิจ และการค้าปัจจุบันขอบเขตข้อจากัดทั้งทางด้านภูมิศาสตร์
ความยากลาบากในการติดต่อสื่อสาร ได้ถูกทาลายด้วยการนาเทคโนโลยี มาใช้กิจกรรมของผู้ซื้อ และ
ผู้ขายที่อยู่คนละซีกโลกเกิดขึ้นได้ง่ายดายภายในไม่กี่นาที จากพาณิชย์อีเลคโทรนิค ประกอบกับเทคโนโลยี
ในการทาการค้าบนอินเทอร์เน็ตทาได้ไม่ยากจึงส่งผลให้เกิดกิจการดอทคอมขึ้นมากมาย แต่การที่จะทาให้
กิจการดอนคอมเกิดความยั่งยืนได้นั้นเกิดจากการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้เขียนจึงได้เสนอแนวความคิด
เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การนาไปสู่ความภักดีต่อสินค้า และบริการ รวมถึงตัวกิจการ เพื่อความยั่งยืนต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรมและสมมุติฐานการวิจัยสามารถสรุปถึงประเด็นที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วดังนี้
ชื่อผู้วิจัย (ปี)
Joseph W. Alba & J.
Wesley Hutchinson (1987)
David J. Reibstein (2002)

ชื่อเรื่อง
Dimensions of Consumer Expertise.

ประเด็นทาการศึกษา
การเติมเต็มความต้องการ (Fulfillment for Decision Making )

What Attracts Customers to Online -การเติมเต็มความต้องการ (Fulfillment for Decision Making )
Stores, and What Keeps Them
-การสร้างความพึงพอใจ(Satisfaction for Decision
Coming Back?.
Making)
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ชื่อผู้วิจัย (ปี)
Zan Haung, Wingyan
Chung, and Hsinchun
Chen (2004)
John Sagi, Elias
Carayannis, Subhashish
Dasgupta and Gary
Thomas (2004)
Louis Canning (2004)
Matthew Haeberle (2004)
David Perera (2005)
Noor Raihan Ab Hamid
(2005)
Martin Sims (2005)
G.R.Shalini and
K.S.HemaMalini (2015)
Papapanou Marily (2015)
Nashid Bintey Hayder.
(2017)

ชื่อเรื่อง
A graph model for E-commerce
recommender systems.

ประเด็นทาการศึกษา
ความรู้สึกประทับใจ
(First Impression)

ICT and Business in the New
Economy : Globalization and
Attitudes Towards E –ECommerce.

ราคา (Pricing)

Relationship Marketing : Dialogue
and Networks in the E-commerce Era.
Constructing a New View : TruServ
improves its store owners’ insight
through a new Web-based portal.
The voices of industry.

ความเป็นกันเองกับแต่ละบุคคล (Personality)

E-CRM : Are we there yet?.
Setting the rules on public
content.
A study of online shopping website
characteristics and its impact on
consumer intention to purchase
online in chennai.
How web design characteristics
affect consumer online behavior.
Analyzing Website Characteristics
that Influences consumer buying
behavior.

กระบวนการซื้อและส่งมอบ (Buying and Delivery
Process)
ความปลอดภัยและการรักษาความลับ (Security and
Privacy)
ความเป็นกันเองกับแต่ละบุคคล (Personality)
กระบวนการซื้อและส่งมอบ (Buying and Delivery
Process)
คุณลักษณะของเว็บไซต์ (Website characteristics)
และผลต่อความสนใจซื้อสินค้าออนไลน์ (Consumer
intention to purchase online)
คุณลักษณะของเว็บไซต์ (Web characteristics) และ
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ (Consumer
online behavior)
คุณลักษณะของเว็บไซต์ (Website Characteristics)
และผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า (Consumer
buying behavior)

จากการทบทวนวรรณกรรมและสมมุติฐานการวิจัยในข้างต้นอาจสรุปได้ว่ายังมีช่องว่างขององค์
ความรู้ทางวิชาการ (Body of knowledge) ของคุณลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์ที่มีต่อการ
ซื้อสิ น ค้าทางอิน เตอร์เน็ ตในประเทศไทยและตลาดเกิดใหม่ ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่ มเติม จากการการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสมารถพัฒนากรอบแนวความคิดการศึกษา (Conceptual Framework)
และสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้
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ลักษณะของผู้ซื้อ

ระดับตลาดของ
สินค้า

ความพึงพอใจก่อนการซื้อ

ลักษณะเว็บไซต์

การตัดสินใจซื้อ

ความพึงพอใจ
หลังการซื้อ

การเติมเต็มความต้องการ

จากกรอบแนวความคิดการศึกษา (Conceptual Framework) ที่เสนอข้างต้นเป็นการรวบรวม
จากทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาช่องว่างในทางวิชาการ อย่างไรก็ตามสิ่งที่นาเสนอเป็นเพียงมุมมองหนึ่งใน
การสร้างคาถามการวิจัย (Research Questions) ซึง่ ได้แก่
ค าถามที่ 1 อะไรคื อ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ผู้ ซื้ อ ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ าออนไลน์ ใน
ประเทศไทยและตลาดเกิดใหม่
สมมติฐานการวิจัย :การตัดสินใจการซื้อสิ นค้าออนไลน์ ของผู้ซื้อในประเทศไทยและตลาดเกิด
ใหม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อในการตัดสินใจซื้อ
ค าถามที่ 2 คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ซื้ อ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะเว็ บ ไซต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การซื้ อ สิ น ค้ า
ออนไลน์ของลูกค้าในประเทศไทยและตลาดเกิดใหม่หรือไม่ อย่างไร
สมมติ ฐ านการวิ จั ย :การซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ข องผู้ ซื้ อ ในประเทศไทยและตลาดเกิ ด ใหม่ มี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะของเว็บไซต์
คาถามที่ 3 ระดั บ ของตลาดสิ น ค้ า (Product Markets) มี ผ ลกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
คุณลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์กับการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ซื้อหรือไม่ อย่างไร
สมมติฐานการวิจัย :ความสัมพันธ์ของคุณ ลักษณะของผู้ซื้อกับคุณลักษณะเว็บไซต์กับการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผู้ซื้อได้รับผลกระทบจากระดับของตลาดสินค้า (Product Markets)
ประโยชน์/คุณค่าของการศึกษา (Implications / Values)
บทความฉบับนี้ ๆ ได้เสนอถึงกรอบแนวคิด คาถามการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจะเป็น
การเติมเต็มองค์ความรู้ให้นักวิจัยได้มีความเข้าใจและทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภค รวมทั้งปัจจัยที่สาคัญที่
มีผลต่อการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยและตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีความ
แตกต่างของสภาพแวดล้อม ความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
607
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ในส่วนของผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทของตลาดเกิดใหม่นั้น บทความนี้จะช่วยให้นักการตลาด
ทั้งในส่วนของร้านค้าปลีกหรือ E – Tailor และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หรือ E – Marketplace ในการ
ประเมินปัจจัยต่าง ๆ แรงจูงใจ ข้อจากัด ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคและเสนอกลยุทธ์ ทา
การตลาดให้กับเว็บไซต์ (Web Marketing) ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เพื่อรับประกันถึงความ
น่าเชื่อถือ สร้างความผูกพัน เติมเต็มความต้องการ สร้างและเพิ่มความพึงพอใจ ดึ งดูดผู้บริโภคเพื่อให้เข้า
มาซื้อสินค้าในอนาคต
บทสรุป
การทาธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราและปริมาณที่สูงทั้งในฝั่งยุโรป และอเมริกา
แต่สาหรับในประเทศประเทศกาลังพัฒนาในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งนับว่า
เป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีโอกาสในการทาการค้าหรือธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอัตราและ
ปริมาณของการทาธุรกรรมทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยังน้อย ดังนั้นการศึกษาทางวิชาการถึงปัจจัยที่
สาคัญที่มีผลต่อการซื้อสินค้า ออนไลน์จะช่วยให้นักการตลาดทั้งในส่วนของร้านค้าปลีกและตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเสนอกลยุทธ์ทาการตลาดให้กับเว็บไซต์ ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เพื่อ
รับประกันถึงความน่าเชื่อถือ สร้างความผูกพัน เติมเต็มความต้องการ สร้างและเพิ่มความพึงพอใจ ดึงดูด
ผู้บริโภคเพื่อให้เข้ามาซื้อสินค้าและดึงดูดลูกค้าเดิมให้เกิดการซื้อสินค้าซ้าในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
อาณั ติ ลี มั ค เดช. (2546). E – COMMERCE: เรี ย นรู้ พ าณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ .
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจร้านกาแฟ
THE FEASIBILITY STUDY FOR INVESTMENT OF COFFEE SHOP
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สังกัด หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจร้านกาแฟ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและวิเคราะห์ผลตอบแทนของธุรกิจร้านกาแฟ ในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนจะน าเอาค่ าสถิติ ก ารคาดคะเนกระแสไหลเวีย นเงิน สดตามอายุโ ครงการ (7 ปี) มา
วิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ การหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
(NPV) การหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) หาระยะเวลาคืนทุน (PP) เพื่อเป็นการทดสอบ
ต้นทุนและผลตอบแทนจึงกาหนดสถานการณ์จาลองผ่านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity)
ผลการวิจัย พบว่า โครงการธุรกิจร้านกาแฟใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 3,655,000 บาท และ เมื่อนามา
วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยใช้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 พบว่า มูลปัจจุบัน (NPV)
มีค่า NPV > 0 อยู่ที่ 4,944,763.21 บาท, อัตราผลตอบแทนภายในเมื่อคานวณแล้วเท่ากับ 48% ซึ่งมี
ค่ามากกว่า k ที่กาหนดไว้ให้ และใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี 11 เดือน จากผลการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของธุรกิจ (Sensitivity Analysis) จากผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อพิจารณาทั้ง 3 กรณี
แล้ว แสดงให้เห็นว่าโครงการร้านกาแฟนั้นยังคงคุ้มค่าแก่การลงทุน
คาสาคัญ : ความเป็นไปได้ในการลงทุน มูลปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายใน ระยะเวลาคืนทุน
ABSTRACT
This research is the study of the feasibility of investment of coffee shop and
aims to investigate the feasibility study for the investment of coffee shop. The analysis
of the investment yield was analyzed the 7 years’ project of cash flow forecasting
statistic with the financial tools including the finding of the net present value (NPV),
the internal rate of return finding (IRR) and payback period finding (PP) to examine the
cost and investment yield and determined the simulation through sensitivity analysis.
The result found that the fundamental cost of investment was 3,655,000 baht.
Feasibility investment analyzed found that the net present value (NPV) was 12 percent
of the discount rate was 4,944,763.21 baht that greater than zero. The internal rate of
return (IRR) was 12 percent with 1 year and 11 months of the payback period. From
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sensitivity analysis, the result showed that all cases of sensitivity had worth for
investment.
Keywords: Feasibility, Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period
บทนา
กาแฟถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีถิ่นกาเนิดทางเขตร้อนในแอฟริกา ต่อมาได้ถูกนามาปลูกใน
ดินแดนอาระเบียก่อนจะแพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ โดยสายพันธุ์กาแฟนั้นมีมากมายหลายชนิด แต่
สายพันธุ์ที่มีการบริโภคหลัก ๆ มีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์คอฟเฟ่ โรบัสตา (Coffea Robusta)
ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด ในภาคกลางและตะวั น ตกของแอฟริ ก า และสายพั น ธุ์ ค อฟเฟ่ อาราบิ ก า ( Coffea
Arabica) มีถิ่นกาเนิดในเอธิโอเปียและเยเมน ในช่วงศตวรรษที่ 9 กาแฟถือเป็นเครื่องดื่มทางศาสนา
อิสลาม และเมื่อถึง ศตวรรษที่ 15 กาแฟได้ถูกเปลี่ยนสถานะจากเครื่องดื่มทางศาสนามาเป็นเครื่องดื่ม
ทางสังคมมากขึ้น โดยในขณะนั้นมีร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายในแถบตะวันออกกลาง แต่ก็ยังคงมีการ
ถกเถียงกันเกี่ยวกับข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม และเมื่อถึงค.ศ 1645 กาแฟได้เข้าสู่ยุโรปครั้งแรกโดย
ร้านกาแฟในอิตาลีได้เปลี่ยนภาพลักษณ์แบบอิสลามที่เสมือนเป็นแหล่งมั่วสุม สู่ภาพลักษณ์ของยุค
สมัยใหม่ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (คเณศ กังวานสุรไกร, 2552) ทั้งนี้วัฒนธรรมการดื่ม
กาแฟ ได้เริ่มแพร่หลายเข้าสู่ประเทศทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียตะวันตกเป็นครั้งแรก
ในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 เป็นปีที่อุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยนั้นถือเป็นสิ่งใหม่ ต่อมาได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้สนับสนุน
ชาวไร่ชาวเขาตามแนวเขตแดนพม่าและลาว ทาให้ชาวไร่ชาวเขาได้หันมาสนใจปลูกกาแฟอราบิกา จน
ทาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถปลูกกาแฟได้เป็นอั นดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอง
จากอินโดนีเซียและเวียดนาม
โดยจากข้อมูลสถิติของสมาพันธ์กาแฟอาเซียนและสมาคมกาแฟ พบว่า ในปี 2561 มีอัตรา
การเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟเพิ่มขึ้นถึง 15% – 20% โดยในปัจจุบันมูลค่าธุรกิจของร้านกาแฟพุ่ง
สูงขึ้นถึง 17,000 ล้านบาท สาเหตุที่ทาให้ธุรกิจร้านกาแฟเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่า ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมการดื่มกาแฟนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของคนไทย โดยอัตราเฉลี่ยในการ
บริโภคกาแฟของคนไทยอยู่ที่ปีละ 300 แก้ว ต่อคน โดยร้านกาแฟที่ประสบความสาเร็จในประเทศ
ไทย ได้แก่ สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (Starbucks Coffee) และ อเมซอน คาเฟ่ (Café Amazon) ข้อมูลสถิติ
มูลค่าตลาดรวมของร้านกาแฟในประเทศไทย แสดงไว้รูปภาพที่ 1 และอัตราการบริโภคกาแฟเฉลี่ย
ของคนสแกนดิเนเวีย 10 กิโลกรัม/คน/ปี รองลงมาสหรัฐอเมริกา 3.5 กิโลกรัม/คน/ปี และคนไทย
อัตราการบริโภคกาแฟอยู่ที่ 0.5 – 1 กิโลกรัม/คน/ปี ข้อมูลสถิตแิ สดงไว้รูปภาพที่ 2 (กรุงเทพธุรกิจ, 2561)
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มู ล ค่ า ตลาดร้ า นกาแฟในประเทศไทย (หน่ ว ย : ล้ า นบาท)
หน่วย : ล้านบาท
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ภาพที่ 1 แสดงมูลค่าตลาดร้านกาแฟในประเทศไทย
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (2561)

หน่วย : กิโลกรัม/คน/ปี

อั ต ราการการบริ โ ภคกาแฟ (หน่ ว ย : กิ โ ลกรั ม /คน/ปี )
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ภาพที่ 2 แสดงอัตราการบริโภคกาแฟ
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (2561)

จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้บริโภคคนไทยนิยมทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น เนื่องจาก
ข้อจากัดด้านเวลาในการทางาน หรือการประสบปัญหาด้านการจราจรติดขัด ส่งผลให้ไม่มีเวลาสาหรับ
การประกอบอาหารในครัวเรือน รวมถึงค่านิยมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันต้องการอาหารที่มีความ
หลากหลายและแปลกใหม่ สามารถเป็นได้ทั้งสถานที่พักผ่อนและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้ หรือใช้
เป็นสถานที่ในการเจรจาทางธุรกิจกับลูกค้า ร้านอาหารมีหลายประเภท ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมี
ความรู้ในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (ศุภดี ศุภเมธีสิริ , 2560)
นอกจากนี้ ร้ า นกาแฟก็ มี แ นวโน้ ม เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภค กาแฟถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่ว
โลก เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความสาคัญต่ อการค้าสินค้าเกษตร จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มที่
ประชาชนทั่วโลกนิยมบริโภคในชีวิตประจาวันและมีมูลค่าการค้าขายสูงเป็นอันดับที่สองของโลก และ
ปั จ จุ บั น อุตสาหกรรมกาแฟก็มีการเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการบริโ ภคยังสู งขึ้นอย่ า ง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ธุรกิจร้านกาแฟได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจานวนมากโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อีกทั้งยังถือเป็นสถานที่พบปะพูดคุยกันของคนใน
สังคมสมัยนั้น (พัทธนันท์ สุดยอด และ ธีระวัฒน์ จันทึก , 2560) จึงมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจร้าน
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การแฟอาจมีการเจริญเติบโตในอนาคต เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในประเทศที่กาลังพัฒนาส่วนใหญ่มี
รายได้น้อยถึงปานกลางนิยมบริโภคกาแฟสาเร็จรูปที่มีราคาถูกและใช้เวลาชงได้รวดเร็ว ทาให้ความ
ต้องการการดื่มกาแฟเป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจาวันของคนวัยทางานซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจกาแฟประสบ
ความสาเร็จได้ (สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม. 2558).
จากข้อมูลข้างต้นและข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ซึ่งในอดีตเครื่องดื่มกาแฟถือเป็นเครื่องดื่มเพื่อแก้ง่วงแต่ในปัจจุบันการดื่มกาแฟ
นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสในการเติ บโตทางธุรกิจและความน่าสนใจ
ในการลงทุน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงผลตอบแทน, ต้นทุนของกิจการ เพื่อนามาวิเคราะห์หา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟและวิเคราะห์หาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมุ่งหวังว่า
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการวางแผนความเสี่ยง เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟและวิเคราะห์ผลตอบแทนของธุรกิจ
ร้านกาแฟ
กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดที่มุ่งศึกษาความคุ้มค่าการลงทุนแนวทางในการลงทุนธุรกิจ
ร้านกาแฟ ผู้วิจัยเลือกการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

วิเคราะห์ความเป็นไปได้การงทุน
การคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด (Cash Flow)
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV)
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)
ระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period )
ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity)

วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ทางการเงินของโครงการโดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการ แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. ข้อมูล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็น การเก็บรวบรวมข้ อมู ล ที่ได้ จากการสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการร้านกาแฟสบายนม ถ.มหาจักรพรรดิ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (คุณออฟ)
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่นจากเอกสารรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความวารสาร เป็นต้น

614

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน
1. กระแสการไหลของเงินสด (Cash Flow)
นาข้อมูลของตัวแปรทั้งด้านผลตอบแทน และต้นทุนที่เก็บรวบรวมได้มาดาเนินการ
คานวณหาการไหลเวียนของเงินสด ทาให้ทราบถึงกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี
2. การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
เมื่อทราบผลการดาเนินงานจากการประมาณการในแต่ละปีแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้มา
ดาเนินการวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางด้านการเงิน ดังนี้
2.1 การหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value:
NPV)
Bt

Ct

NPV = ∑nt=0 (1+r)t − ∑nt=0 (1+r)t

NPV > 0 หมายถึง คุ้มค่าการลงทุน
NPV < 0 หมายถึง ไม่คุ้มค่าการลงทุน
NPV = 0 หมายถึง ไม่มีความแตกต่างระหว่างลงทุนกับไม่ลงทุน
2.2 การหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
Bt

Ct

IRR = ∑nt=0 (1+r)t − ∑nt=0 (1+r)t = 0

IRR > k หมายถึง คุ้มค่าการลงทุน
IRR < k หมายถึง ไม่คุ้มค่าการลงทุน
IRR = k หมายถึง ไม่มีความแตกต่างระหว่างลงทุนกับไม่ลงทุน
2.3 หาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
ระยะเวลาคืนทุน
=
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก
ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยต่อปี
2.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity)
เนื่ องจากผู้ ล งทุน ไม่ส ามารถก าจั ด ความเสี่ ยงและความไม่ แน่ นอนออกไปได้
ทั้งหมดแต่อาจจะทาให้ลดน้อยลงไปได้ระดับหนึ่ง ทาให้ต้องมีการทดสอบความอ่อนไหวของโครงการ
ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ง่ า ยและแพร่ ห ลาย เป็ น การวั ด ผลของ Cost and Benefit Analysis, CBA ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในตัวแปร (ค่าของต้นทุนหรือผลประโยชน์) ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสอง ในที่นี้ผู้วิจัยจะ
ทดสอบความอ่อนไหวของ โดยสมมติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่แตกต่างกัน 3 กรณีได้แก่
2.4.1 กรณีที่ 1 มีการกาหนดให้อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ10 แต่ต้นทุนคงที่
2.4.2 กรณีที่ 2 มีการกาหนดให้อัตราผลตอบแทนคงที่ แต่ต้นทุนเพิม่ ขึ้นร้อยละ10
2.4.3 กรณีที่ 3 มี การก าหนดให้ อั ตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 และต้นทุ น
เพิ่มขึ้นร้อยละ10
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ผลการวิจัย
กระแสการไหลของเงินสด (Cash Flow)
การวิ เ คราะห์ ท างการเงิ น ของโครงการ จะท าการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนของโครงการที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ หรือกระแสการไหลของเงินแสดงไว้
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กระแสการไหลของเงินสด (Cash Flow)
ปีที่

เงินลงทุนเริ่มแรก

0
1
2
3
4
5
6
7
รวม

3,655,000

ผลตอบแทน
(กระแสเงินสดรับ)
0
6,229,765
6,229,765
6,229,765
6,229,765
6,229,765
6,229,765
6,229,765
43,608,355

ต้นทุน
(กระแสเงินสดจ่าย)
0
(4,345,422.3)
(4,345,422.3)
(4,345,422.3)
(4,345,422.3)
(4,345,422.3)
(4,345,422.3)
(4,345,422.3)
(30,417,956.1)

กระแสเงินสดสุทธิ
-3,655,000
1,884,342.70
1,884,342.70
1,884,342.70
1,884,342.70
1,884,342.70
1,884,342.70
1,884,342.70
9,535,398.9

จากตารางที่1 แสดงผลการวิเคราะห์กระแสการไหลของเงินสด (Cash Flow) กาหนดอายุ
โครงการไว้ 7 ปี และการคาดคะเนกระแสไหลเวียนเงินสด
การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
นากระแสของเงินสดจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์หาความคุ้มค่าของโครงการ ตารางที่ 2
กาหนดอายุโครงการไว้ 7 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 12 ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ
รายละเอียดการคานวณ
มูลค่าปัจจุบัน (NPV)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ผลการคานวณ
4,944,763.21
48%
1 ปี 11 เดือน

จากตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ ข้ อมูล ทางการเงิน ของโครงการร้า นกาแฟพบว่า เมื่ อ
คานวณแล้ว มีค่า NPV > 0 ซึ่งหมายความว่า คุ้มค่าแก่การลงทุน ล าดับถัดไป อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) จากการวิเคราะห์ พบว่า อัตราผลตอบแทนภายในของร้านกาแฟอยู่ที่ 48% ซึ่งมีค่า
มากกว่า k ที่กาหนดไว้ให้ที่ 12% ซึ่งหมายความว่า โครงการร้านกาแฟมีความเหมาะสมแก่การลงทุน

616

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เพราะ IRR มีค่ามากกว่า k ที่กาหนดไว้ให้และทาให้ผลประโยชน์ของเงินลงทุนคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเมื่อ
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ลาดับสุดท้าย ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) จากการวิเคราะห์ พบว่า
โครงการร้านกาแฟจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 1 ปี 11 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาในการคืน
ทุนที่สั้นเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการที่ 3,655,000 บาท
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว(Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบว่าหากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการเปลี่ ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโครงการโดยสมมติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่แตกต่าง
กัน 3 กรณี
กรณีที่ 1 กาหนดให้อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ10 แต่ต้นทุนคงที่
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟเมื่ออัตราผลตอบแทนลดลงร้อย
ละ10 ต้นทุนคงที่
รายละเอียดการคานวณ
มูลค่าปัจจุบัน (NPV)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ผลการคานวณ
2,101,625.34
29%
2 ปี 11 เดือน

จากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีผลตอบแทนของโครงการลดลงร้อย
ละ 10 และต้นทุนของโครงการเท่าเดิม พบว่า จากตารางที่4 ถ้าหากผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 แต่
ต้นทุนคงที่จะส่งผลให้มูลค่าปัจจุบัน (NPV) จากเดิมมูลค่าปัจจุบัน (NPV) 4,944,763.21 เปลี่ยนเป็น
มูลค่าปัจจุ บันอยู่ที่ 2,101,625.34 ลาดับถัดมา อัตราผลตอบแทนภายใน จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 48
ลดลงถึงร้อยละ 19 โดยอัตราผลตอบแทนภายในอยู่ที่ร้อยละ 29 ลาดับสุดท้าย ระยะเวลาคืนทุนจาก
เดิมอยู่ที่ 1 ปี 11 เดือน เมื่อผลตอบแทนของโครงการลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุน
เพิ่มขึ้น 1 ปี โดยระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 11 เดือน
กรณีที่ 2 กาหนดให้อัตราผลตอบแทนคงที่ โดยที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ10
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟเมื่ออัตราผลตอบแทนคงที่ โดยที่
ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ10
รายละเอียดการคานวณ
มูลค่าปัจจุบัน (NPV)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ผลการคานวณ
3,409,179.60
38%
2 ปี 4 เดือน
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จากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีผลตอบแทนของโครงการเท่าเดิม
และต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่า ถ้าหากต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะ
ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบัน (NPV) จากเดิมมูลค่าปัจจุบัน (NPV) 4,944,763.21 เปลี่ยนเป็นมูลค่าปัจจุบัน
อยู่ที่ 3,409,179.60 ลาดับถัดมา อัตราผลตอบแทนภายใน จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 48 ลดลงถึงร้อยละ
10 โดยอัตราผลตอบแทนภายในอยู่ที่ร้อยละ 38 ลาดับสุดท้าย ระยะเวลาคืนทุนจากเดิมอยู่ที่ 1 ปี 11
เดือน เมื่อต้น ทุน ของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่ งผลให้ ระยะเวลาคืนทุนเพิ่มขึ้น 5 เดือน โดย
ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 4 เดือน
กรณีที่ 3 มีการกาหนดให้อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 และต้นทุนสูงขึ้นร้อยละ10
ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟเมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง
ร้อยละ 10 และต้นทุนสูงขึ้นร้อยละ10
รายละเอียดการคานวณ
มูลค่าปัจจุบัน (NPV)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ผลการคานวณ
566,039.45
17%
3 ปี 11 เดือน

จากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีผลตอบแทนของโครงการลดลงร้อย
ละ 10 และต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่า ถ้าหากอัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10
และต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะส่งผลให้มูลค่าปัจจุบัน (NPV) จากเดิมมูลค่าปัจจุบัน
(NPV) 4,944,763.21 มีก ารปรั บ ตัว ลดลง ซึ่ ง มูล ค่า ปัจ จุบั น อยู่ ที่ 566,039.45 ล าดั บถั ดมา อัต รา
ผลตอบแทนภายใน จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 48 เมื่อผลตอบแทนของโครงการลดลงร้อยละ 10 และ
ต้น ทุน ของโครงการเพิ่ มขึ้น ร้ อ ยละ 10 ส่ งผลให้ อัตราผลตอบแทนลดลงถึงร้อยละ 31 โดยอัตรา
ผลตอบแทนภายในอยู่ที่ร้อยละ 17 ลาดับสุดท้าย ระยะเวลาคืนทุนจากเดิมอยู่ที่ 1 ปี 11 เดือน เมื่อ
ผลตอบแทนของโครงการลดลงร้ อ ยละ 10 และต้ นทุ นของโครงการเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 10 ส่ งผลให้
ระยะเวลาคืนทุนเพิ่มขึ้นสูงถึง 2 ปี โดยระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 3 ปี 11 เดือน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ทั้งในกรณีปกติและกรณี ห าความอ่อนไหวของโครงการ พบว่า มูล ค่า
ปัจจุบัน (NPV) ยังคงมีค่า NPV > 0, เมื่อโครงการตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการลดลงในทุกๆกรณี โดยลดลงต่าสุดอยู่ที่ 17% และระยะเวลาคืนทุน เมื่อโครงการ
ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเพิ่มขึ้นในทุกๆกรณี สูงสุดอยู่ที่ 3 ปี 11 เดือน
เมื่อพิจ ารณาทั้ง 3 กรณีแล้ว แสดงให้ เห็นว่าโครงการร้านกาแฟนั้นคุ้มค่าแก่การลงทุน
เพราะสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ถึงแม้จะมีสภาวะดังกล่าวที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ทางการเงินของกิจการ นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
ด้านกาไรสุทธิและความสามารถในการชาระภาระดอกเบี้ย ทาธุรกิจดังกล่าวสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม. 2558 ได้ทาการวิเคราะห์ถึง
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อุ ป สงค์ ใ นการบริ โ ภคกาแฟที่ ม ากขึ้ น และผลการวิ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
ผลการวิจัยของ พัทธนันท์ สุดยอด และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2560) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ความอ่อนไหวของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากทั้ง 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณี
ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนของโครงการคงที่ 2) ต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ในขณะที่ผ ลตอบแทนของโครงการคงที่ ที่ส รุปได้ว่ากระแสเงิน สดสุ ทธิที่ได้ รับจากโครงการมีค่ า
มากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แสดงให้ เห็ นว่า โครงการดังกล่าวคุ้มค่าแก่การลงทุน อีกทั้งยังมีอัตรา
ผลตอบแทนอยู่ที่ (IRR) มากกว่า k ที่กาหนดไว้แม้จะต้องอยู่ในสภาวะต้นทุนเพิ่มและผลตอบแทน
ลดลง และมีระยะเวลาคืนทุนสูงสุด 3 – 4 ปี โดยประมาณ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบกิจการและครั้งต่อไป
ผลการวิจัยเรื่องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ แสดงให้เห็นว่าหากมี
ปั จ จั ย ใดที่ เข้ ามาส่ งผลกระทบต่ อผลการดาเนิ นการ ควรจะต้ องพิจ ารณาในการกาหนดกลยุ ทธ์
การบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกสภาวะและความแตกต่างของการบริโภคใน
แต่ละสถานที่ ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไปควรรวบรวมข้อมูลถึงความต้อ งการบริโภคกาแฟในแต่ละ
สถานที่มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุปถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในสถานที่ที่แตกต่างกัน อัน
เนื่องมาจากคุณลักษณะการบริโภคกาแฟที่แตกต่างกัน
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กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
MARKETING STRATEGY INFLUENCING PURCHASE DECISION IN ARIGATO COFFEE
SHOPS OF CONSUMER IN BANGKOK.
อรพรรณ เสมาฉิม1 วิลาวรรณ บัวนันท์2 ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์3 และอัญชลี เยาวราช 4
Orraphan Semachim1, Wirawan Buanan 2, Tannicha Virojrut,3 and Anchalee Yaowarach4
1,2,3,4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึ กษาการตั ดสิ นใจซื้อ สิ น ค้ าในร้ านกาแฟอาริก าโตะ
และศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
การเก็บข้อมูลในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานีและมีการซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ จานวน 400 คน และเลือกใช้วิธีการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า 1) การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุดคือเมนูเครื่องดื่มร้อน ได้แก่
มัทชะลาเต้ ช้อกโกแลต คาราเมลมัคคิอาโต้ มีสาเหตุในการเลือกซื้อสินค้าในร้านคือ ร้านตั้งอยู่ใน
พื้นที่ที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย มีบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือตนเอง จานวนเงิน
ที่ซื้อต่อครั้ง 51 - 100 บาท และเข้าใช้บริการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีระดับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในร้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 2) การทดสอบสถิติด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน พบว่า กลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่ ง เสริ มการตลาด มีค วามสั มพันธ์ กับการตัด สิ นใจซื้อสิ นค้าในร้ านกาแฟอาริ กาโตะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
คาสาคัญ : กลยุทธ์การตลาด การตัดสินใจซื้อ ร้านกาแฟอาริกาโตะ
ABSTRACT
The purpose of this research was to purchasing decisions in Arigato coffee
shops and marketing strategy influencing purchase decisions in Arigato coffee shops of
the consumer in Bangkok. This research was quantitative research using questionnaires
as a tool for data collection. The respondents of 400 consumers who lived in Bangkok
metropolitan and used to purchase in Arigato coffee shops were constituted as a
purposive sampling group of this study. 1) Analysis of purchasing decisions in Arigato
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coffee shops found that the product category that was most chosen is hot beverage
menu which was Mutcha late chocolate and caramel macchiato. The reason that
consumers bought the products in the store was located in an area where customers
can buy the product conveniently. Person aspects that affected the purchasing
decision were themselves. The amount of money purchased per product was 51 – 100
baths. The least was the frequency of buying products and consumers often used the
service 2 times per week and had the purchasing decisions in Arigato coffee shops at
a high level of purchasing decisions with an average of 4.11. 2) Test with statistics of
Pearson Product Moment Correlation Coefficient found that the marketing strategy
which was product price, place, and promotion related to the purchase decision in
Arigato coffee shops of the consumer in Bangkok which statistically significant at .05.
Keywords: Marketing ฆtrategy, Purchase Decision, Arigato Coffee Shops
บทนา
ในปัจจุบันมีธุรกิจหลายอย่างหลายประเภทเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับกับอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลาย
หลายประเภทและหลากหลายยี่ห้อทั้งของในประเทศหรือสินค้าจากต่างประเทศ และหนึ่งใน ประเภท
ของธุร กิจที่กาลั งเป็น ที่นิ ย มเป็ น อย่างมากในปัจจุบันก็คือธุรกิจร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นเป็น
จานวนมาก โดยในปี2562มีมูลค่าของร้านกาแฟที่เกิดขึ้นมากถึง 25,860 ล้านบาท ดังภาพที่ 1

ที่มา : นิตยสาร positiong, (15 ธันวาคม 2562)
โดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟประเภทคอฟฟี่ช็อป ที่มีการดาเนินกิจการในรูปแบบเครือข่าย
ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 75.0 ของมูลค่าตลาดคอฟฟี่ช็อปทั้งหมด มีมูลค่าประมาณ
17,397 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการในแต่ละรายล้วนมีจุดเด่นของแบรนด์ที่แตกต่างกันออกไป (กรม
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พัฒนาธุรกิจการค้า, 15 ธันวาคม 2562) ทาให้บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ทจากัด ได้เล็งเห็นโอกาส
ของธุรกิจนี้จึงได้เปิดธุรกิจร้านกาแฟในนามของร้านกาแฟสด Coffee Arigatoขึ้น โดยได้นาล่องการ
เปิ ด ร้ า นนี้ ใ นร้ า นแฟมิ ลี่ ม าร์ ท และขยายตั ว เข้ า สู่ ท็ อ ป ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากการกล่าวข้างต้น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ และศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเเข้าใช้
บริการร้านกแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินธุรกิจออนไลน์ต่อไปได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ า นกาแฟอาริ ก าโตะ ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิด

-

กลยุทธ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์/บริการ
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด

การตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านกาแฟ
อาริกาโตะ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
สมมติฐานการวิจัย
กลยุ ทธ์การตลาดมีความสั มพันธ์กับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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วิธีการวิจัย
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สิ น ค้ า ในร้ า นกาแฟอาริ ก าโตะของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลใน
การศึกษาและการศึกษาครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเคย
เข้าใช้บริการร้านกาแฟอาริกาโตะ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และเคยเข้าใช้บริการร้านกาแฟอาริกาโตะ เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549:74)
ทาให้ได้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่
เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนนี้คือ แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้
ทาการศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและการตัดสินใจ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งหมด 20 ข้อ โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale)
โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละมี 5 ตัวเลือก
ส่ ว นที่ 2 การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ า นกาแฟอาริ ก าโตะของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ
วัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และคาถามแบบเลือกตอบจานวน 5 ข้อ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) ความเที่ยงตรง ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัย ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่
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สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ให้คาชี้แนะและทาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่า
เนื้อหามีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา โดยแบบสอบถามประกอบด้ว ย
2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า
ผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
2) การทดสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) ผู้ วิ จัย ได้น าแบบสอบถามจ านวน
30 ชุด ไปทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน
30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)จึงต้อง
น ามาทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของ Cornbrash
(Cornbrash’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรูปในการประมวลผลและนาข้อบอกพร่องต่าง ๆ มา
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552:75) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่ น ของแบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้ค่ าระดั บความเชื่อ มั่น เท่ากับ 0.778 แสดงว่ า
เครื่องมือ มีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการเก็บรวม รวมข้อมูล และค้นคว้าจาก
หนังสือ บทความ เอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ข้อมูล
ในการ สนับสนุนผลการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.2 ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งกลุ่มตัวอย่า งเป็นผู้บริโภคที่อาศัยในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและเคยเข้าใช้บริการร้านกาแฟอาริกาโตะ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจซื้อ
สินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติ คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ( Inferential Statistics) ใช้ ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกั บกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติ คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ด้วยค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติหากมีค่าน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิจัย
ผู้ วิจั ยได้ ทาการวิ เคราะห์ ข้อมูลโดยจาแนกตามวั ตถุประสงค์ของการวิจัยจานวน 2 ข้อดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1: เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ นค้ า ในร้ า นกาแฟอาริ ก าโตะ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ได้ผลการวิจัย คือ
การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า ประเภทสินค้าที่
เลือกซื้อมากที่สุดคือเมนูเครื่องดื่มร้อนประเภท มัทชะลาเต้ ช้อกโกแลต คาราเมลมัคคิอาโต้ มีสาเหตุ
ในการเลือกซื้อสินค้าในร้านคือ ร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย มีบุคคลที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อคือตนเอง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อต่อครั้งเท่ากับ 51 - 100 บาท และเข้าใช้
บริการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน
กาแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยสามารถสร้างเป็นสมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจั ย : กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าในร้าน
กาแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานทางสถิติข้อที่ 1.
H0 : กลยุทธ์การตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
H1 : กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1.1 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน
n = 400
ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟ
อาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
R
Sig
.577
.000
.499
.000
.504
.000
.498
.000

* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 1.1 กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson
Product moment Correlation Coefficient) พบว่า กลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน
กาแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05
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นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลั ก (H0) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ดังต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .577 อยู่ในระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน
ด้า นราคา มี ค่า สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์เ ท่ า กับ .499 อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ในทิศ ทาง
เดียวกัน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ.504 อยู่ในระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .498 อยู่ในระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า ในร้ า นกาแฟ
อาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1: เพื่อศึกษาตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน การตัดสินใจซื้อสินค้า
ในร้านกาแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ
เมนูเครื่องดื่มร้อนประเภทมัทชะลาเต้ ช้อกโกแลต คาราเมลมัคคิอาโต้ มีสาเหตุในการเลือกซื้อสินค้า
ในร้านคือ ร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย มีบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อคือตนเอง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อต่อครั้งเท่ากับ 51 - 100 บาท และเข้าใช้บริการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจั ยของศิร ประภา นพชัย ยา (2558,หน้า 60) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหา
นครและปริมณฑล พบว่า สาเหตุที่เลือกซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน คือ สถานที่ตั้งร้านสะดวก
หาซื้อง่าย ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมสั่งมากที่สุด 5 อันดับคือ คาปูชิโน เอสเปรสโซ่ ลาเต้ อเมซอน
มอคค่า มีค่าใช้จ่ายต่อการซื้อครั้งละ 100 บาท และเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน สอดคล้อง
กับสุภาภรณ์ จินดาวงษ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟสดของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา ร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209
พบว่า สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าใช้บริการคือ ติดใจในรสชาติของเครื่องดื่ม นิยมเลือกซื้อ คาปูชิโน่ เอส
เพรสโซ่ ลาเต้ มีจานวนค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการต่อครั้ง 51-100 บาท นิยมเข้าใช้บริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 12.01-15.00 น. และสอดคล้องกับปณิศา มีจินดา (2553, หน้า12-13) ได้กล่าถึง
การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคโดยมี 3 ขั้น และขั้นที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าคือขันการซื้อและ
การบริการ คือ เป็นขั้นที่ผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์โดยตั้งคาถามกับตนเองคือ จะ
ซื้อหรือไม่ ทาไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อใด ซื้อที่ไหน ซื้ออย่างไร ซื้อเท่าใด ซื้อบ่อยเท่าใด ใช้เวลานานเท่าใดใน
การจัดหา การใช้และการกาจัด
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลูกค้ากลุ่มหลักของร้านกาแฟคือ กลุ่มลูกค้าที่มีเหตุผลของการเข้าซื้อ
เครื่องดื่มในร้านเพราะสถานที่ตั้งร้านเดินทางสะดวกสบาย และรสชาติของสินค้าตอบรับกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 51-100 บาท ใช้บริการอย่างน้อย
1-2 ครั้ ง ช่ว งเวลาที่มักเข้าใช้บริ การคือ ช่ว งเช้าและเที่ยง ทาให้ ผู้ประกอบการร้านกาแฟควรมี
การวางแผนเกี่ยวกับการขายสินค้า การตั้งราคา และช่วงเวลาที่ให้บริการที่ลูกค้ามักเข้าใช้ให้เหมาะสม
คือ ขายสินค้าหลากหลาย มีทั้งรูปแบบ รสชาติที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ตั้งราคาที่ลูกค้า
สามารถจ่ายได้ ในช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการจานวนมากต้องมีวิธีการในการบริหารเวลาที่เหมาะสม
เพื่อให้ลูกค้าไม่เกิดความเบื่อหน่าย เช่น การจัดคิว การแนะนาสินค้าอื่น ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ หรือ
การแจ้งเวลาที่แน่นอนในการรับสินค้าให้กับลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ใน
ร้านกาแฟอาริกาโตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อสิ น ค้ าในร้ านกาแฟอาริ กาโตะของผู้ บริโ ภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้ อ งกับ Schiffman,
Kanuk & Lazer (2010: 511) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจของผู้บริโภค หมายถึง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
นาเข้า ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลัพธ์ ซึ่งในขั้นนาเข้าผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมทาง
การตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การขายและสภาพแวดล้ อ มทางวั ฒ นธรรม สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ สุ กัญ ญา ละมุล (2559,
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด คา
เฟ่อเมซอน พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อการบริการด้านผลิ ตภัณฑ์ห รือการบริการ ด้าน
ช่องทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อ พฤติกรรมหลัง
การซื้อในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดคาเฟ่อเมซอน อย่างมีระดับ นัยสาคัญทางสถิติที่
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤชล ธนจิตชัย สุวรรณ เดชน้อย คุณัญญา หอมหวน และ
เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร (2560, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริ ก ารร้ านกาแฟของผู้ บ ริ โ ภคในจั งหวั ดนครราชสี ม า พบว่า คุณค่ าที่ไ ด้รับ คุณภาพบริการ และ
คุณภาพสิ น ค้า มีค วามสั มพั น ธ์ร ะดั บปานกลางกับ ความพึ งพอใจ (R = 0.616) โดยคุณ ค่า ที่ ไ ด้รั บ
คุณภาพบริการ และคุณภาพสินค้า สามารถทาให้เกิดความพึงพอใจได้ 37.9% (R Square = 0.379)
คุณภาพสินค้ามีค่าเฉลี่ย 3.71 อยู่ในระดับปานกลาง ,คุณภาพการบริการมีค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ,คุณค่าที่ได้รับมีค่าเฉลี่ย 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง,ความพึงพอใจของลูกค้ามีค่าเฉลี่ย
3.48 อยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น จึงสรุป ได้ว่า กลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง
การจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟ อาริกาโตะ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทาให้ผู้ประกอบการควรมี การวางแผนในกิจกรรมทางการตลาดแบบ
ครอบคลุม เพื่อให้สามารถเข้าถึง และจูงใจให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้าของร้านกาแฟ โดยเฉพาะใน
เรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นต้องนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การสร้างความหลากหลายของเมนูเครื่องดื่ม
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า รวมไปถึงการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ดูแตกต่างจนกลายเป็นสินค้าประจา
ร้านที่เมื่อลูกค้าต้องการสิน ค้านี้ จะนึกถึงร้านกาแฟอาริกาโตะเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ยังต้อง
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คานึงถึงการตั้งราคาที่ควรเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ ซึ่งจากผลการวิจัยลูกค้ามักจะมีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อต่อครั้งราวๆ 51-100 บาท ทาให้หากธุรกิจจะทาสินค้าเมนูใหม่ออกจาหน่ายอาจต้องกาหนด
ราคาให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ ส่วนช่องทางการจัดจาหน่ายในส่วนของร้านกาแฟอาริกา
โตะมีช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านแฟมิลี่มาร์ท ซึ่งเป็นช่องทางที่ทาให้
ลูกค้ามองเห็นและสะดวกในการเข้าใช้บริการแต่ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการอาจเพิ่มรูปแบบของการจัด
แสดงตัวร้านค้าให้มองเห็นเด่นชัดมากขึ้น เนื่องจากร้านกาแฟอาริกาโตะมักอยู่รวมกับแผนกเบเกอรี่ทา
ให้บางครั้งลูกค้ามองผ่านไป ซึ่งอาจสร้างจุดเด่นในการมองเห็นด้วยวางตัวสัญลักษณ์ของร้านเป็ นถ้วย
กาแฟขนาดใหญ่เพื่อให้ลูกค้าเป็นจุดสังเกตที่มองเห็นได้ง่ายขึ้นได้ และด้านการส่งเสริมการตลาด ควร
เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในร้านกาแฟเพิ่มขึ้น เพราะลูกค้ายังคิดว่าในแผนกนั้นเป็น
แผนกเบเกอรี่มากว่า ทาให้หากมีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ลูกค้ารู้จักและเข้าใช้
บริการเพิ่มขึ้นได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1.1. ในการกาหนดแผนกลยุทธ์การตลาดสาหรับร้านกาแฟ ผู้ประกอบการควรคานึงถึง
ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ โดยต้องมุ่งเน้นให้เมนูเครื่องดื่มของร้านมีความหลากหลายและแตกต่างจน
กลายเป็นจุดเด่นของร้าน เนื่องจากปัจจุบันมีจานวนร้านกาแฟที่เปิดจานวนมาก ทาให้เป็นทางเลือกที่
หลากหลายแก่ผู้บริโภค หากร้านสามารถสร้างจุดเด่นที่แตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ได้จะเป็นจุดดึงดูดใจ
ให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ที่ทาให้ผู้บริโภคเข้าและ
รับรู้ว่ามีร้านกาแฟอาริกาโตะอยู่ในจุดจัดจาหน่ายที่ทางร้านได้วางไว้
1.2. ควรมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก
และจะได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของร้านต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจร้านกาแฟที่ครอบคลุมทั้งด้าน
การตลาด การบริหารจัดการหน้าร้าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ
2.2. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการในร้านกาแฟอาริกาโตะ
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
MARKETING COMMUNICATION FACTORS INFLUENCING BEHAVIOR DECISION OF
CONSUMER IN 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE IN
ชุตินันท์ จันทร์ธิขตั 1 ศรินธร ไชยรัตน์2 และอัญชลี เยาวราช 3
Chutinan Chantikut1, Sarintorn Chairat2, and Anchalee Yaorach3
1,2,3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ
7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-elevenของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการดาเนินงาน
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเคยเข้าใช้บริการ
ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven จ านวน 400 คน และเลื อกใช้วิธีการสุ่มกลุ่ มตัว อย่างแบบตามสะดวก
ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ
7-eleven พบว่า สาเหตุที่เข้าใช้บริการเนื่องจากใกล้บ้าน ที่ทางานและเดินทางสะดวก ประเภทสินค้า
ที่เลือกซื้อคืออาหารอุ่นร้อนและเครื่องดื่ม มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง 101-300 บาท โดยเข้า
ใช้บริการโดยเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เข้าใช้บริการด้วยตนเองและมีระดับการตัดสินใจซื้ อสินค้าใน
ร้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 2) การทดสอบด้วยสถิติ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
พบว่า ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สิ น ค้าในร้ านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้ บริโ ภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ : สื่อสารทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ร้านสะดวกซื้อ
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the decision behavior of
consumer in 7- eleven convenience stores in Bangkok and to study the marketing
communication factors influencing decision behavior of consumer in 7- eleven
convenience stores in Bangkok. The research instrument was a questionnaire. The
sample, randomly selected by convenience sampling technique, consisted of 400
people who have been living in Bangkok and have bought something at 7- eleven
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convenience store before. The results of the study were as follows: 1) analysis of
decision behavior of consumer in 7- eleven convenience store found that reasons to
use the service due to being close to home, office and convenient. The type of product
purchased was warm food and drink. The cost of buying products per time was 101300 baht by using the service on average 2-3 times per week with self-service access
and high level of purchasing decisions in the shop with an average of 4.06. 2) According
to the multiple regression test results, advertising public relation and sale promotion
influenced decision behavior of consumer in 7- eleven convenience store in Bangkok
with the significance level of .05
Keywords: Marketing Communication, Behavior Decision of Consumer, Convenience
Store
บทนา
ร้านสะดวกซื้อ หรื อที่เรี ยกกันว่า Convenience store คือลั กษณะของร้านค้าปลี กที่มี
พื้นที่ในการขายตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึ้นไป จัดจาหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จาหน่ายสินค้าตามราคาตลาด และตั้งในแหล่งชุมชนเน้นการบริการและให้ ความ
สะดวกแก่ลูกค้า สาหรับประเทศไทยผู้ประกอบการที่สาคัญคือ 7-Eleven และ Family mart ซึ่งมี
แนวโน้มในการเติบโตอยู่ระหว่างร้อยละ 3.0 – 3.5 ในปี 2563-2564 แม้ว่าในปี 2562 จะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ยังคงได้แรงหนุนจากการบริโภคในประเทศจากมาตรการ
รัฐที่กระตุ้นการบริโภคช่วง เช่น อั่งเปาช่วยชาติ การลดหน่อยภาษีท่องเที่ยวของปี 2562 ผลของ
การเติบโตนี้ทาให้ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้า มาขยายการลงทุนในธุรกิจนี้ ได้แ ก่ ผู้ประกอบการ
ไทยจากกิจการค้าปลีกอื่น ๆ อาทิ Lotus Express, Mini Big C และ Top Daily ซึ่งมีทั้งการลงทุน
ร้ า นค้ าอิ ส ระ (Stand alone) และร้า นค้ า ในพื้น ที่ส ถานี บริ ก ารน้ามัน เพื่อ รองรับ กาลั ง ซื้ อของคน
เดินทางและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งผู้ประกอบการมีแนวโน้มขยายการลงทุนต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร
และเมืองรอง รวมถึงพื้นที่ที่มีการลงทุนในระบบคมนาคมขนส่ง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ, พื้นที่ EEC,
แนวชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพ ครอบคลุมพื้น และลงลึกระดับอาเภอ โดย
เน้นรูปแบบของร้านค้าปลีกที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้ ร้านสะดวกซื้อ อาทิ 7-Eleven มีแผนขยายการลงทุน
ปีละ 700 สาขาและตั้งเป้าที่จะขยายสาขาให้ได้ 13,000 สาขาภายใน 2564 ทาให้เกิดเป็นการ
แข่งขันกันในตลาดเพิ่มมากขึ้น (นิตยสาร Positioning, 3 ธันวาคม 2562)
ด้วยเหตุนี้ ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ น ใจซื้อสิ น ค้าในร้ า นสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้ บริโ ภคในกรุง เทพมหานคร ว่า มีการใช้
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดอย่างไรที่สามารถตอบสนองและกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและเข้าใช้
บริการอยู่เสมอ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน
สะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิด
การสื่อสารทางการตลาด
- การโฆษณา
- ประชาสัมพันธ์
- พนักงานขาย
- การส่งเสริมการขาย
- การตลาดทางตรง
(เสรี วงษ์มณฑา, 2540, หน้า 25และ
ฉัตรราณี หนูจันทร์, 2558, หน้า 41)

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร

(ธนากร มาอุทธรณ์, 2557, หน้า19)

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
สมมติฐานการวิจัย
การสื่อสารทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-elevenของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
การเก็บข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเคย
เข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-11
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และเคยเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-eleven เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น
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ขนาดตัวอย่ างสามารถคานวณได้จ ากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนด
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549:
74) ทาให้ได้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาด
ไม่เกิน ร้ อยละ 5 ที่ร ะดับ ความเชื่อมั่นร้อ ยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมิน ผล
การ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Accidental Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนนี้คือ แบบสอบถามที่
ผู้ วิจั ย สร้ างขึ้ น โดยอาศั ย ข้ อมูล ที่ได้ ทาการศึกษาจากแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ย วกับ การสื่ อ สารทาง
การตลาดและพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ า นสะดวกซื้ อ 7 -elevenของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานครประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมู ลที่ได้
ทาการศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดประกอบด้วย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง รวม
ทั้งหมด 25 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้
แต่ละมี 5 ตัวเลือก
ส่ ว นที่ 2 พฤติก รรมการตัด สิ น ใจซื้อสิ นค้ าในร้ านสะดวกซื้ อ 7-eleven ของ
ผู้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จ านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล แบบอันตรภาค (Interval
Scale) เป็นการวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบ
เพียงคาตอบเดียว และกาหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และคาถามแบบเลือกตอบจานวน 5 ข้อ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) ความเที่ยงตรง ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับวัดการวิจัย ศึกษา การสื่อสาร
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม
และนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ให้คาชี้แนะและทาการปรับปรุง
แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า เนื้ อ หามี ค วามเที่ ย งตรงและสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษา โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดและส่วนที่ 2 พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-elevenของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถามฉบับ
นี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
2) การทดสอบความเชื่อ มั่น (Reliability) ผู้ วิจั ยได้น าแบบสอบถามจานวน
30 ชุด ไปทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน
30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้อง
นามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบัค (Cornbrach,
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1990: 204) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการประมวลผลและนาข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.855 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการเก็บรวม รวมข้อมูลและค้นคว้าจาก
หนังสือ บทความ เอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ข้อมูล
ในการ สนับสนุนผลการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.2 ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่อาศัยในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและเคยเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-11
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรม
การตัดสิ น ใจซื้อสิ น ค้าในร้ านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้ บริโ ภคในกรุงเทพมหานคร ใช้ส ถิติ คื อ
ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้ า นสะดวกซื้ อ 7-eleven ของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ คื อ การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยค่า Sig.
หากค่า Sig. น้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จานวน 2 ข้อ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัต ถุประสงค์ข้อที่ 1: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ 7eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ต อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ได้ผลการวิจัย คือ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ า นสะดวกซื้ อ 7-eleven ของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่เข้าใช้บริการเนื่องจากใกล้บ้าน ที่ทางานและเดินทางสะดวก ประเภทสินค้า
ที่เลือกซื้อคืออาหารอุ่นร้อนและเครื่องดื่ม มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง 101-300 บาท โดยเข้า
ใช้บริการโดยเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เข้าใช้บริการด้วยตนเองและมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 : เพื่อ ศึ ก ษาการสื่ อสารทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อพฤติก รรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยสามารถสร้างเป็นสมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจั ย : การสื่ อสารทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
สินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven
สมมติฐานทางสถิติข้อที่ 1.
H0 : การสื่อสารทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวก
ซื้อ 7-eleven
H1 : การสื่อสารทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวก
ซื้อ 7-eleven
ตารางที่ 1.1 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
47.09
100.13
147.23

df
5
394
399

MS
9.42
.254

F
37.06

n = 400
Sig.
.000

* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ
7-elevenโดยรวม มีคามสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสามารถสร้างสมการได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถคานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้
ตารางที่ 1.2 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
n = 400
ตัวแปร
B
SE
t
Sig
ค่าคงที่ (Constant)
.734
.334
2.197
.029
ด้านการโฆษณา
.355
.062
5.772
.000
ด้านการประชาสัมพันธ์
.146
.048
3.050
.002
ด้านพนักงานขาย
-.006
.050
-.124
.901
ด้านการส่งเสริมการขาย
.302
.046
6.513
.000
ด้านการตลาดทางตรง
-.002
.055
-.035
.972
r =.566
Adjusted R2 = .311
R2 =.320 SE = .504
* ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ ผ ลการวิจัย พบว่ า ตั ว แปรที่ ส่ งผลต่อ พฤติก รรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-elevenคือ ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริม
การขาย ซึ่งสามารถ ทานายพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ด้านการ
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ตัดสินใจซื้อ ได้ร้อยละ 31.1 (adjusted R2 = .311) ผู้วิจัยจึงได้นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัว แปรมาเขียน
เป็นสมการพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-elevenด้านการตัดสินใจซื้อโดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี้
y = .734 + .355X1 + .146X2 + .302X3
ผลการศึกษา สรุ ป ได้ดั งนี้ ตั ว แปรที่มี ส่ ง ผลต่อ พฤติก รรมการตั ดสิ นใจซื้อสิ นค้าในร้า น
สะดวกซื้อ 7-eleven อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ได้แก่ คือ ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และการส่งเสริมการขาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .355 .146 และ .302 ตามลาดับ ซึ่งหมายความ
ว่า การสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่
เป็นตัวกาหนด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
หากไม่พิจารณาการสื่อสารทางการตลาดทั้ง 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven จะผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารทางการตลาดมีค่าอยู่ที่ระดับ .734
หน่ ว ย หากลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล จากการสื่ อ สารทางการตลาดด้ า นการโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ และการส่ ง เสริ ม การขาย เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ ลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-elevenเพิ่มขึ้น .355 .146 และ .302 หน่วย
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ก าหนดให้ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดทั้ ง 5 ด้ า น มี ค่ า คงที่ ส่ ว นตั ว แปรที่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้า นสะดวกซื้อ 7-eleven มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้าน
พนักงานขายและการตลาดทางตรง ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้บริโภค
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย เรื่อง การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1: เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ า นสะดวกซื้ อ
7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากการเก็บ รวมรวมข้อ มู ล จากผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
สาเหตุที่เข้าใช้บริการเนื่องจากใกล้บ้าน ที่ทางานและเดินทางสะดวก ประเภทสินค้ าที่เลือกซื้อคือ
อาหารอุ่นร้อนและเครื่องดื่ม มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง 101-300 บาท โดยเข้าใช้บริการโดย
เฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เข้าใช้บริการด้วยตนเองและมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.06 ซึ่ง สอดคล้ องกับ ศิริ ว รรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 187) ได้กล่ าวถึ ง
การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ต้องวิเคราะห์จากคาถาม 6W 1H เพื่อให้ได้คาตอบ
และนามาใช้ในการวางแผนการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 2) ผู้บริโภคซื้อ
อะไร 3) ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ 4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 6) ผู้บริโภคซื้อ
ที่ไหน และ 7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร โดยคาถามทั้ง 7 ข้อนี้จะเป็นแนวทางเบื้องต้นในการตัดสินใจ
วางแผนในกลยุ ทธ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโ ภคเป้าหมาย และสอดคล้ องกั บงานวิจัย ของ
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ราไพพรรณ พุฒธรรม (2558, หน้า 192) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ ผลการวิจัย
พบว่า สาเหตุที่ไปซื้อเนื่องจากใกล้บ้าน ซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้ า/ของใช้ส่วนตัว ไปซื้อสินค้าไม่แน่นอน
แล้วแต่โอกาส โดยซื้อสินค้าในช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. และตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง และสอดคล้อง
กับสุวรรณ เนียมประชา ศิริพร น้อยวงศ์ และประเณตรี คงงาม (2561, หน้า92) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้า
และบริการบ่อยที่สุดคือ สินค้าเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้แช่บ่อยที่สุด เหตุผลสาคัญที่สุดคือ มีสินค้าให้เลือก
ตามที่ต้องการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือ ตัวเอง ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าและบริการมากที่สุด
คือ 18.01 น. – 24.00 น. ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ย
ต่อครั้งคือ 201 - 300 บาท
ดังนั้นจากการวิจัยครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ
7-eleven ของผู้บริโภค มีสาเหตุของการเข้าใช้บริการคือ ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทางานและร้าน 7-eleven
มักตั้งอยู่ในบริเวณที่เดินทางไปซื้อสินค้าได้สะดวก และมีสินค้าให้เลือกตามที่ต้องการ นิยมซื้อสินค้า
ประเภท อาหารอุ่นร้อน เครื่องดื่มแช่เย็น และของใช้ส่วนตัว เข้าใช้บริการในช่วงเวลา 18.00- 24.00
น. ใช้บริการอย่างน้อย 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซึ่งหากธุรกิจจะวางแผนในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารทางการตลาดในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการขาย
การโฆษณา การ
ขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าเพิ่ม
มากขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการเข้าใช้บริการหรือซื้อสินค้า
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ คือ ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ .355 .146 และ .302 ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่า การสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกาหนด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ในร้ านสะดวกซื้อ 7-eleven ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชาญ มณีวงค์ (2556, หน้า 129) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ทของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคชอบร้าน
สะดวกซื้อในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) โดยชอบที่ความถี่ในการจัดการส่ งเสริมการขายมากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.23) สาหรับร้านมินิมาร์ท ผู้ปริโภคมีความชอบในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.12) โดยชอบ
ที่มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.16) โดยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มี
ผลต่ อ แนวโน้ ม ในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ และร้ า นมิ นิ ม าร์ ท ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 สอดคล้ องกับงานวิจัยของศิว า บุญเทพ
(2560, หน้า 13) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อ
7eleven ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ใน
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ของลูกค้าใน
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เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านการส่งเสริมการตลาดลูกค้าให้
ความคิดเห็นในเรื่องมีการทากิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิริภักตร์ ศิริ โทและอาทิตยา กิจประเสริฐ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่องการสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง
ตราสินค้า อีซี่โก เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าการทดสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการด้าน ต่างๆ และ แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหาร
สาเร็จรูปแช่แข็ง ตราสินค้าอีซี่โก โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
การสื่ อ สารการตลาดเชิง บู ร ณาการ สามารถอธิบ าย แนวโน้ม พฤติ กรรมการตั ดสิ น ใจซื้อ อาหาร
สาเร็จรูปแช่แข็ง ตราสินค้าอีซี่โก ได้ คิดเป็นร้อยละ 18.9 โดยดูจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ
0.189 โดยด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย การตลาดทางตรง และการตลาดบนสั ง คมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง ตราสินค้าอีซี่โกอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และสอดคล้ อ งกั บ เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542, หน้ า 25-26) ได้ ใ ห้
ความหมายของสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการว่า หมายถึงกลยุทธ์การประสานงาน และการรวมความ
พยายามทางการตลาดของบริษัท และการติดต่อสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุกเครื่องมือของ
การจูงใจที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อให้ได้ข่าวสารและภาพพจน์ที่สอดคล้องกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาด เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถประสานงาน
ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้สามารถเข้าใจ กระตุ้น จูงใจ และเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน โดยเฉพาะใน
ด้าน การโฆษณาที่สามารถสื่อสารข้อมูลทั้งในรูปแบบของภาพ เสียง ทาให้เข้าใจและกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในสินค้าได้ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ การทาตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สามารถกระตุ้นให้
เกิดยอดขายได้ในทันที เพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจ กรรมที่สามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ร้านสะดวกซื้อ 7-elevenจาเป็นต้องจัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอย่าง
ต่อเนื่องและใช้เครื่องมือต่างๆ จากเหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
สาหรับร้านสะดวกซื้อ 7-eleven มีกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกค้าที่
หลากหลาย แต่จากผลการวิจัย การสื่อสารทางการตลาดด้านพนักงานขาย และการตลาดทางตรงไม่มี
ผลกระทบกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ดังนั้น ธุรกิจควรมีการ
วางแผนในด้านการพนักงานขายและการตลาดทางตรงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของร้าน เพื่อให้
เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดนี้มาช่วยให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไปยังลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น อาทิ พนั กงานขาย อาจมี การให้ พ นั กงานช่ ว ยแนะน าสิ น ค้า ให้ กั บลู ก ค้ า มากขึ้ น การท า
การตลาดทาตรง เน้นในเรื่องการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการ
สมัครสมาชิกของร้าน ซึ่งจะทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องได้
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโ ภค
ระหว่างร้านสะดวกซื้อ 7-eleven และ Family mart
2. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดสงขลา
CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
SURVIVAL IN SONGKHLA PROVINCE
พรพิมล เพชรชี1 ชาญชัย ทวีกิติกุล2 และอนุวัต สงสม3
Pornpimon Petshe1, Chanchai Thaveekitikul2, and Anuwat Songsom3
1,2,3

สังกัดหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างของ
องค์ประกอบความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา ตามสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง จานวน 280 ราย จากเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน
และพนักงานของวิสาหกิจ การสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ซึ่ง
เป็นคาถามแบบเลือกตอบและมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวของลิเคิร์ท การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้น ฐานใช้ส ถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล ด้ว ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LISLEL
8.8 (student version) ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2/df=
1.93, CFI=0.94, RMSEA= 0.058, SRMR=0.069) ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สองโมเดลความอยู่ ร อดของ SMEs พบว่ า ประกอบด้ว ย 3 องค์ป ระกอบ คื อ การจัด การความรู้
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งเรียงลาดับน้าหนัก
องค์ประกอบจากมากไปน้อย เท่ากับ 0.86, 0.76 และ 0.57 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความอยู่รอดของธุรกิจ การจัดการความรู้ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
ABSTRACT
The purpose of this research was to validate the consistency of the survival
model of small and medium enterprises in Songkhla province based on the model
developed and empirical data. The sample consisted of 280 cases from SME owner,
manager, supervisor, and employee of SMEs by multi-stage sampling. The research
instruments were questionnaires which measured on multiple-choice questions and
five-point Likert scales. Descriptive statistics were used to describe primary data. While
the second-order confirmatory factor analysis was grounded in LISREL 8.8 program
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(student version). The results indicated that the model had a good fit with the empirical
data (X2/df =1.93, CFI=0.94, RMSEA =0.058, SRMR = 0.069).The confirmatory factor
analysis of the SMEs survival model consisted of 3 factors: knowledge management,
entrepreneurial characteristics, and competitive advantage. The factor loadings ranking
from the highest to the lowest were 0.86, 0.76, and 0.57.
Keywords: Business Survival, Knowledge Management, Entrepreneurial Characteristics,
Competitive Advantage
บทนา
วิสาหกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Business: SMEs) มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากช่วยให้เกิดการกระจาย
รายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม ทาให้มีการจ้างงาน และประชาชนเกิด
รายได้ ซึ่งทาให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น (ชนม์นภา ทับพรหม, 2562) โดยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศในปี 2562 มีจานวนทั้งสิ้น กว่า 3 ล้านกิจการ รองรับการจ้าง
งานกว่า 11 ล้านคน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 43 จากมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562)
จากข้อมูล ข้างต้น สะท้อนให้ เห็นวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นกลไกหลั ก
สาคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม ภายใต้โลก
ของการแข่ง ขัน ยุ ค ใหม่ ที่มีการเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ ผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถอยู่
รอดได้ในระยะยาว ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมของวรัญญา เยาวรัตน์ ลี, ภัทรี ฟรีสตัด และศักดิ์
ชาย จันทร์เรือง (2560) พบว่า ความอยู่รอดขององค์กรเกิดจากปัจจัยที่สาคัญ การบริหารจัดการและ
ภาวะผู้ น า ซึ่ ง จั ด เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial
Characteristics)และอี ก ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การอยู่ ร อด คื อ การจั ด การความรู้ ( Knowledge
Management) ขณะที่งานวิจัยของวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และวัลยา การามัญ (2560) กล่าวว่า SMEs
ยังต้องอาศัยหลักการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เพื่อให้เป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ และสามารถดารงอยู่ในความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ดั ง นั้ น จากความเชื่ อ มโยงของความอยู่ ร อดทางธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ประกอบการ การจัดการความรู้ และกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน งานวิจัยนี้จึงมีความ
สนใจที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกี่ยวกับความอยู่รอดของธุรกิจ ว่าเกิดจากองค์ประกอบ
เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน และการวัดองค์ประกอบเหล่านั้นพิจารณาจากตัวบ่งชี้ใดบ้าง โดยเลือกศึกษา
ในบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีจานวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูง และการจ้างงานสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (อนุวัต
สงสม, 2563) ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางเพื่อนามาพัฒนาการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบของความอยู่รอดดังกล่าว และส่งผลให้วิสาหกิจในพื้นที่สามารถดารงอยู่ได้ในระยะยาว
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดสงขลา
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
ความอยู่รอดของธุรกิจ (Business Survival)
ความอยู่รอดของธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจสามารถดารงอยู่ต่อไปได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง
โดยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (ภูวนารถ ถาวรศิริ และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558) ขณะที่นริศ เพ็ญโภไคย และนุจรี ภาคาสัตย์ (2561) กล่าวว่า ความอยู่
รอดขององค์กร คือ การที่ องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ห รือเป้าหมายจากการวางแผนการ
ดาเนินงานที่แสดงถึงผลความสาเร็จในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการทากาไร การมี
แผนการดาเนินงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นผลได้ในระยะยาว และความสามารถในการการแข่งขัน
ทางการค้าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาได้ จากความสามารถในการทากาไร ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และผลิตภาพขององค์กร สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ อ้างอิงการวัดความอยู่รอดของธุรกิจ จาก
งานวิจัยของวรัญญา เยาวรัตน์ ลี และคณะ (2560) โดยวัดความอยู่รอดขององค์กร (Organization
survival) จาก 2 องค์ประกอบ คือ ประสิทธิผลองค์กร และการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ส าหรั บ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความอยู่ ร อดของธุ ร กิ จ งานวิ จั ย นี้ ก าหนดขอบเขตการ
วิเคราะห์ ไว้ 3 ตัว แปร คือ คุณลั กษณะของผู้ ประกอบการ การจัดการความรู้ และกลยุทธ์ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Characteristics)
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
คิด การกระทา หรือพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ประเมินได้จาก ความเป็น
ตัวของตัวเอง ความคิดในเชิงนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้ าวในการแข่งขัน ความสม่าเสมอ
และใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความสาเร็จ (สายธิดา สระกบแก้ว และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ,
2561) งานวิจัยของวันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ (2558) ซึ่งศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้าดอน
หวาย จังหวัดนครปฐม พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการประเมินได้จาก ความเป็นตัวของตัวเอง
ความคิดในเชิงนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขัน ความสม่าเสมอและใฝ่ใจใน
การเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความสาเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ความก้าวร้าวในการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความสาเร็จในการประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.22 และความใฝ่ใจในความสาเร็จมี
อิทธิพลทางบวกต่อความสาเร็จในการประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากั บ 0.46 ขณะที่งานวิจัย
ของอาทิช แซ่ลี้ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ซึง่ ศึกษาศักยภาพการจัดการธุรกิจและคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ โดยใช้เทคนิควิธีนาเข้า ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อ
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ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.36
และความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความส าเร็ จ ในการประกอบธุ ร กิ จ โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.18 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรมรรณ นามวงศ์, ประภัสสร วรรณสถิต,
กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ และชัยวัฒน์ ใบไม้ (2562) ที่คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ทาให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็จ คือ มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระมั่นใจ มีความกล้าเสี่ยง เพื่อที่จะก้าวไปสู่
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ไม่ล้มเลิกความตั้งใจโดยง่าย มีความมุ่งมั่นพยายามแก้ปัญหาให้สาเร็จ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการความรู้ที่บุคคลหรือองค์กรสามารถนาความรู้มาพัฒนา
บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ สามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสังเคราะห์ตัวแปรการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
ดัชนีชี้วัด 6 ตัว ได้แก่ การกาหนดความรู้และแหล่งความรู้ การแสวงหาความรู้ การพัฒนาและสร้าง
ความรู้ ใหม่ การถ่ายทอดความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการนาความรู้ไปใช้ ดัช นีชี้วัดที่มี ความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีเพียง 3 ตัว คือ การกาหนดความรู้และแหล่งความรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดเก็บความรู้ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบมากกว่าเกณฑ์ที่ใช้วัดคือมากกว่า 0.5
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า การจัดการความรู้สามารถส่งอิทธิพลทางอ้อมในเชิง
บวกต่อความอยู่ ร อดขององค์กร โดยมีค่า สั ม ประสิ ทธิ์ถ ดถอยเท่ากั บ 0.007 (วรัญญา เยาวรัตน์
ลี และคณะ, 2560) ซึ่งงานวิจัยของนริศ เพ็ญโภไคย และนุจรี ภาคาสัตย์ (2561) ศึกษาอิทธิพลของ
สมรรถนะองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ ภาวะผู้นา และการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจ
และความอยู่รอดขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า การจัดการความรู้มีอิทธิพล
ทางบวกต่ อ ความอยู่ ร อดขององค์ ก รของบริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.27 ทั้งนี้ งานวิจัยของจิตรลดา เพลิดพริ้ง (2560) ซึง่ ศึกษาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการจัดการ
ความรู้ มี 6 กระบวนการ ได้ แ ก่ การก าหนดความต้ อ งการความรู้ การสร้ า งและจั ด หาความรู้
การจั ด เก็ บ ความรู้ การกระจายความรู้ การใช้ ค วามรู้ และการตรวจสอบและติ ด ตามความรู้
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.79 กล่าวได้ว่า การจัดการความรู้ และปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จ มีความสาคัญต่อการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสาเร็จ
ขณะที่ ก ารทบทวนวรรณกรรมของชวั ล ภร แก้ว แกมทอง (2560) ซึ่งศึ กษาการจัดการ
ความรู้ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ในการดาเนินธุรกิจ การจัดการความรู้ ก็คือ กระบวนการ
จั ด การความรู้ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการจั ด การความรู้ ข ององค์ ก ร ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดได้แก่ การสร้างความรู้ การจัด
เก็บความรู้ การถ่ายโอนความรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้ และการแสวงหาความรู้
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ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรใช้เพื่อแข่งขันภายในอุตสาหกรรม โดย
ต้องประเมินตนเองให้ได้ว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องใด และมีความสามารถในการทากาไรจากกลยุทธ์ใด
และการทากาไรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมอย่างไร (วัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2559) ในส่วนของกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ยังเป็น
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ เพื่อสามารถดารงอยู่ในความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทาให้
ธุรกิจประสบความสาเร็จ (วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และวัลยา การามัญ, 2560)
งานวิจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
ของอัจฉรา สุขกลั่น, และคณะ (2561) พบว่า การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันช่วยให้ธุรกิจมี
ความสามารถที่ แ ตกต่า งจากคู่ แข่ ง ขั น เพื่อ หากลยุ ท ธ์ท างการแข่ ง ขั น ที่ เ หมาะสมแก่ธุ ร กิ จ และ
สนับสนุนให้มีผลการดาเนินงานที่เหนือกว่ าคู่แข่ง เพื่อนาไปสู่การเป็นผู้นาการตลาดในธุรกิจเกษตร
ดังนั้น การใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันใน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน การมุ่งตลาด
เฉพาะส่วน และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและ
ถ่านไม้ยางพาราของบริษัท ดาเนินคาร์บอน จากัด จังหวัดราชบุรีของภานุมาศ พรมชาติ และวิโรจน์
เจษฎาลักษณ์ (2560) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้สูงกว่าคู่แข่งขัน องค์กรต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 3 ด้าน ประกอบด้วย การเป็น
ผู้นาด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน จากการทบทวนวรรณกรรม
ของวสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท์ (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ขายสินค้าที่ถูกกว่า คือ การ
เป็นผู้นาด้านต้นทุน ขายสินค้าและให้บริการที่ดีกว่า คือ การสร้างความแตกต่าง และการตอบสนอง
ต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน คือ ความเร็วในการทา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตัดสินทางการ
บริหารที่ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้า
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวสามารถกาหนดองค์ประกอบเชิงยืนยันความอยู่
รอดทางธุรกิจ ระหว่างตัวแปรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 14
ตัวแปร และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1
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ความใฝ่ใจในความสาเร็จ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความกล้าเสี่ยง

คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ
ประกอบการ

ความก้าวร้าวในการแข่งขัน

การกาหนดความรู้และแหล่งความรู้
การสร้างและจัดหาความรู้
การจัดเก็บความรู้

การจัดการ
ความรู้

ความอยู่รอด
ของธุรกิจ

การถ่ายทอดความรู้
การสร้างความแตกต่าง
การเป็นผู้นาด้านต้นทุน
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

การสร้าง
ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
ประชากรของการวิจัย คือ เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ตัวแทนของ
เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน จานวน 4 ราย ต่อ 1 กิจการ สาหรับหลักเกณฑ์
การก าหนดจ านวนตั ว อย่ า ง อาศั ยเกณฑ์ ตามแนวคิ ดของ Jackson (2003) ที่ เสนอว่ าอั ตราส่ ว น
ระหว่างจานวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้ ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ 1 และเกณฑ์ของ Hair, et al.
(2010) ที่เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าในโมเดล ให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 5 -10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ งานวิจัยฉบับนี้มีตัวแปรสังเกตได้ 14 ตัวแปร จึงกาหนด
ตัวอย่างจ านวน 280 ราย โดยแบ่งเก็บเป็นกิจการละ 4 ราย จานวน 70 กิจการ สาหรับการสุ่ ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การสุ่ มตัว อย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งกลุ่ มตาม
อาเภอ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอหาดใหญ่ อาเภอเมืองสงขลา และอาเภอสิงหนคร
ซึ่งเป็นสามอาเภอที่มีจานวน SMEs สูงสุดของจังหวัด โดยใน 1 กิจการในแต่ละอาเภอ จะเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 ราย คือ เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ดังกล่าวมาแล้ว
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ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา คือจะกาหนดโควตาในแต่ละอาเภอ ตามสัดส่วน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ จานวน 25 กิจการ ในอาเภอหาดใหญ่คิดเป็ น 100 ราย
จานวน 25 กิจการ ในอาเภอเมืองสงขลาคิดเป็น 100 ราย และจานวน 20 กิจการ ในอาเภอสิงหนคร
คิดเป็น 80 ราย หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดไว้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล โดย
แบบสอบถามนั้น แบ่ งออกเป็ น 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ประกอบการหรือผู้ ที่มี
บทบาทส าคัญกั บ วิส าหกิจ และข้อมูล เกี่ยวกั บการประกอบธุรกิจ ข้อคาถามเป็น แบบเลื อกตอบ
จานวน 8 ข้อ ตอนที่ 2-6 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรสังเกตได้ เป็นมาตราวัดแบบประมาณ
ค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ จานวน 42 ข้อ ซึ่งปรับปรุงมาจากวิมพ์วิภา เกตุ
เทียน (2556) วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) วรัญญา เยาวรัตน์ ลี และ
คณะ (2560) กิรติพงษ์ ปัญญาเรือง และสันติธร ภูริภักดี (2558) การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธิบาย ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ของตัวแปร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ้ ความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL เพื่อประเมินเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล
และเปรียบเทียบค่าน้าหนักของแต่ละองค์ประกอบ
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมจานวน 280 ราย พบว่า โดยส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 3040 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 37.9) ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 41.8) มีประสบการณ์ใน
การทางาน 1-5 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 48.9) และมีระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจไม่เกิน 5 ปีมากที่สุด
(ร้อยละ 40.7) เป็นธุรกิจขนาดย่อมมากที่สุด (ร้อยละ 51.4) เป็นประเภทของธุรกิจด้านการผลิตมาก
ที่สุด (ร้อยละ 34.3) ซึ่งส่วนใหญ่มีผลประกอบการมีกาไร (ร้อยละ 98.2)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โมเดล
ความอยู่รอดของวิสาหกิจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2/df=
1.93, CFI=0.94, RMSEA= 0.058, SRMR=0.069) สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง
พบว่า พบว่า น้าหนักองค์ประกอบแต่ละด้าน มีขนาดระหว่าง 0.57-0.86 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทุกค่า โดยเรียงลาดับจากมากสุด คือ การจัดการความรู้ รองลงมาคือคุณลักษณะของ
ผู้ ป ระกอบการ ตามล าดั บ ขณะที่ ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบของแต่ ล ะตั ว แปรสั ง เกตได้ พบว่ า
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบด้านความก้าวร้าวในการแข่งขันมากที่สุด
ขณะที่ตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบด้านการสร้างและจัดหาความรู้มาก
ที่สุด สาหรับตัวแปรแฝงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีค่าน้าหนักของสององค์ประกอบ
เท่ากัน คือ การสร้างความแตกต่างและการเป็นผู้นาด้านต้นทุน รายละเอียด ดังภาพที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
647
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความใฝ่ใจในความสาเร็จ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความกล้าเสี่ยง

0.50
0.55
0.69

คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ
ประกอบการ

0.79

ความก้าวร้าวในการแข่งขัน

0.76

การกาหนดความรู้และแหล่งความรู้

0.68

0.71

การสร้างและจัดหาความรู้
การจัดเก็บความรู้

0.59
0.64

การจัดการ
ความรู้

0.86

ความอยู่รอด
ของธุรกิจ

การถ่ายทอดความรู้
การสร้างความแตกต่าง
การเป็นผู้นาด้านต้นทุน
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

0.75
0.75
0.55

การสร้างความ
ได้เปรียบทางการ
แข่งขัน

0.57

0.59

การมุ่ง่ตลาดเฉพาะส่
ภาพที
2 ผลการ วน

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
การอภิปรายผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบความอยู่รอดของวิสาหกิจ พบว่า เกิดจาก 3 องค์ประกอบ ซึ่ง
เรี ย งตามล าดับ น้ าหนั กองค์ป ระกอบจากมากไปหาน้อย คือ การจั ดการความรู้ คุณลั กษณะของ
ผู้ ป ระกอบการ และการสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ผลการวิจัยดั งกล่ าว สอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ย ของวรั ญ ญา เยาวรั ต น์ ลี และคณะ (2560) ซึ่ ง อภิ ป รายได้ ว่ า การจั ด การความรู้ เ ป็ น
กระบวนการที่องค์การ สามารถนาความรู้มาพัฒนาบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ สามารถแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความรอบรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น วิสาหกิจ
ที่สามารถจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ จะส่งผลต่อการดาเนินงานและความอยู่รอด เช่นเดียวกับ
การที่เจ้าของกิจการมีความเป็น ผู้ประกอบการสูง คือ มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะการ
บริหารจัดการ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล ทาให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
นาพาองค์กรให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
สาหรับตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ ทีม่ ีค่าน้าหนักขององค์ประกอบมากที่สุด ด้านการสร้าง
และจัดหาความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของเจษฎา จันทรา (2560) ซึ่งอภิปรายได้ว่า หากวิสาหกิจมี
การสร้างและจัดหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ผู้นากลุ่มหาความรู้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่
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เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีการสร้างและจัดหาความรู้จากการฝึกอบรมและดูงาน มีการสร้างและ
จัดหาความรู้จากการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มวิสาหกิจ
ปัจจัยเหล่านี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการสร้างมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัวแปรแฝงคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบมากที่สุด ด้าน
ความก้าวร้าวในการแข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธีรา อะทะวงษา (2556) สามารถอภิปรายได้
ว่า ความก้าวร้าวในการแข่งขัน ดังกล่าว คือการทางานเชิงรุก การค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับวิสาหกิจ
การระบุความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดเดิม รวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการที่เปลี่ยนไป มีการติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวแปรแฝงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีค่าน้าหนักขององค์ประกอบมากที่สุด
ด้านการสร้างความแตกต่าง และการเป็นผู้นาด้านต้นทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของกิรติพงษ์ ปัญญา
เรือง และสันติธ ร ภูริภักดี (2558) ซึ่งอภิปรายได้ว่า วิสาหกิจที่สามารถสร้างความแตกต่างในทุก
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านสินค้า บริการ และกระบวนการภายในที่คู่แข่งขันเลียนแบบได้ยาก รวมถึงการ
แสวงหาแนวทางอื่ น ควบคู่ กั น ไปด้ ว ย เช่ น ต้ น ทุ น การผลิ ต เน้ น การสร้ า งกระบวนการผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุน การสนองความต้องการของลูกค้า และช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นต้น
การสร้างความแตกต่างควรยึดถือ ประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากตัวสินค้าและบริการ เพราะจะทา
ให้ลูกค้าไม่ยึดติดกับราคา จงรักภักดีต่อสินค้า บริการ และวิสาหกิจ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ จากผลวิจัยที่พบว่า ความอยู่รอดของวิสาหกิจมี
น้าหนั กองค์ป ระกอบจากการจั ดการความรู้มากที่สุ ด โดยเฉพาะด้านการสร้างและจัดหาความรู้
วิสาหกิจจึงควรมีการทางานร่วมกันของพนักงานในองค์กร และจากบุคคลภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs มีการร่วมมือฝึกอบรม การแนะนา หรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รวบรวมความรู้ สร้างเป็นฐานความรู้ที่บุคลากรในการปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ และเป็ น การแปลงความรู้ ฝั งลึ กให้ กลายเป็นความรู้ชัดแจ้ง เนื่องจากความรู้ส่ ว นใหญ่ใ น
วิสาหกิจเป็นความรู้ฝังลึก และพนักงานบางคนเท่านั้นที่รู้ หากบุคลากรเหล่านี้ออกจากงาน ความรู้ก็
จะสูญหายไปด้วย การสร้างฐานความรู้นั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับผู้ที่เริ่มงานใหม่ หรือบุคลกร
ที่กาลังประสบปัญหา แหล่งความรู้เหล่านี้อาจใช้แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเหล่านั้นได้ นอกจากนี้
จากผลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า ความอยู่ ร อดของวิ ส าหกิ จ ยั ง เกิ ด จากองค์ ป ระกอบ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน ดังนั้น วิสาหกิจควรที่จะมีความมุ่งมั่นสูงใน
การทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความพยายามล้าหน้า และมีการบริหารจัดการให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
โดยการสร้างความแตกต่างทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ รวมถึงการบริหารจัดการ ให้มีต้นทุน
การดาเนินงานที่ต่า เพราะองค์ประกอบเหล่านี้ จะเชื่อมโยงกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม เพื่อค้นหาตัว
แปรที่ เ ป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความอยู่ ร อดของธุ ร กิ จ เช่ น ความสามารถทางนวั ต กรรม
ขณะเดีย วกัน อาจวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละตัว เพื่อหาขนาดอิทธิพลของตัว แปร
ต่าง ๆ เหล่านั้น ที่มีต่อความอยู่รอดของวิสาหกิจ และนาไปประกอบการกาหนดกลยุทธ์ต่อไป
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สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แนวโน้มกระบวนการผลิตและการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ 2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่ นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรง
เรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย เป็น งานวิจัยแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริ ม าณ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก จ านวน 12 คน
ประกอบด้วย ครูระดับชั้นปฐมวัย 2 คน ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญไม้แปรรูป 3 คน
และผู้ประกอบการธุรกิจของเล่น 4 คน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีคานวณกลุ่ม
ตัว อย่ างตามแนวทางของ Krejcie และ Morgan ได้จานวนทั้งหมด 86 คน ประกอบด้ว ยครูและ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์พหุเชิงถดถอย ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวโน้มกระบวนการผลิตและการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นจากการใช้ไม้อัดชานอ้อยจานวน 2 แผ่น แผ่นที่ 1 สาหรับเป็นฐาน แผ่นที่ 2
สาหรับเจาะตามรูปเรขาคณิตที่ต้องการ ได้แก่ วงกลม เครื่องหมายบวก สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ดาว
และหัวใจ หลังจากนั้นนาไปลงสีและประกบไม้ทั้งสองแผ่นด้วยกาว และ 2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้าน
ความสวยงาม ส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
คาสาคัญ : ชานอ้อย เศรษฐกิจหมุนเวียน คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจ
ABSTRACT
The objectives of this research aimed to study 1) the tendency of processes
with product and design development in prototype product 2) the characteristics of
prototype product in geometric jigsaw plywood toys from bagasse. The study was the
research and development research by using Mixed Method Research by using an indepth interview with 12 keys informants consisted of 2 early childhood teachers, 3
parents, 3 wood experts, and 4 businessmen, and then distributing questionnaire in 86
samples by using Krejcie & Morgan compose of early childhood teachers and students.
Statistics for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and multiple
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regression analysis. The results showed that 1) the tendency of processes with product
and design development began with using plywood from bagasse 2 plates. The first
plate was for the base, and the second plate was for drilling in geometric forms: circle,
cross, square, triangle, star, and heart. After that, geometries were painted and
dovetailed with glue. 2) The characteristics of prototype products in geometric jigsaw
plywood toys from bagasse in utility and attractiveness affected to satisfaction of the
target group.
Keywords: Bagasse, Circular Economy, The Characteristics of Product, Satisfaction
บทนา
ประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการนา
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาใช้ มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งกลุ่มประชากรดังกล่าวยังก่อให้เกิดการเพิ่ม
ปริมาณขยะและอุณหภูมิของโลกที่สู งขึ้น จากปรากฏการณ์ดังกล่าวนาไปสู่ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรและมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นเรื่องจาเป็นที่
จะต้องได้รับการแก้ไขแนวทางการดูแลรักษาสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน (บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน), 2563) สาหรับแนวทางการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีการดาเนินการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุ นเวียน หรือที่เรียกกันว่า Circular Economy เป็นหนึ่งใน
ทางเลื อ กใหม่ ในส่ ว นของการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศให้ ด ารงไว้ ซึ่ง ความยั่ง ยืน โดยอาศั ย
กระบวนการ ประกอบด้วย การเลือกวัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีในวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
(รติมา คชนันทน์, 2562) นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนยังได้ตั้งอยู่บน 3 หลักการสาคัญ
ได้แก่ หลักการที่ 1 การรักษาและเสริมทุนด้านธรรมชาติ ผ่านการควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ หลั ก การที่ 2 การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ผ่ า นการ
หมุนเวียนผลิตภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ เพื่อคงการหมุนเวียนทรัพยากร และหลักการที่ 3 การรักษา
ประสิทธิภาพของระบบ ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเลี่ยงผลกระทบด้านลบ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
มุ่งเน้นให้เกิดการรักษาความสมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (กรมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย, 2562)
ในขณะที่อ้ อ ยเป็ น พื ช เศรษฐกิ จที่ นิ ย มปลู ก และสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศไทยมาเป็ น
เวลานาน มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ในภาคอุตสาหกรรมจะนิยม
ใช้อ้อยมาผลิตเป็นน้าตาลส่งออกจาหน่ายตามภูมิภาคต่าง ๆ (ชญานิน วังตาล และ รักชนก อินจันทร์,
2560) นอกจากนี้ กากหรือชานอ้อยยังนามาเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไอน้า โดยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนกากหรือชานอ้อยสามารถต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น เยื่อกระดาษ บรรจุ
ภัณฑ์จานชาม แผ่นไม้ทาเฟอร์นิเจอร์ ของเล่น เป็นต้น (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิ ทธิพลเมือง,
2561) อย่ า งไรก็ ตามสภาพป่ า ไม้มี อัต ราลดลงทุ กปี โดยผลการส ารวจพบว่า ประเทศมีเ นื้อ ที่ป่ า
138,566,875 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.21 ของพื้นที่ประเทศ แต่ภายหลังในปี พ.ศ.2556 พื้นที่ป่าไม้
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เหลืออยู่เพียง 102,119,537.50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศ (สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ ,
2558)
เนื่ อ งด้ ว ยจ านวนป่ า ที่ ล ดลงอย่ า งมาก ไม้ อั ด จึ ง เป็ น วั ส ดุ ท ดแทนไม้ ที่ ถู ก ใช้ ส ร้ า งเป็ น
เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ โดยการนากากหรือชานอ้อยเป็นหนึ่งในวัสดุที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสู่
การเป็นไม้อัด เพื่อผลิตเป็น ของเล่นเสริมทักษะอย่างจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิต มีขั้นตอนการเริ่มต้น
ตั้งแต่การนากากหรือชานอ้อยมาสับ และผสมกับกาวลาเท็กซ์ จากนั้นผ่านกระบวนการขึ้นรูป พร้อม
กับนาไปอัดกับความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ไม้อัดชานอ้อยที่มีคุณภาพสูง หลังจากขึ้นรูป
ไม้ อั ด ชานอ้ อ ยเสร็ จ สมบู ร ณ์ จากนั้ น ท าการขั ด ให้ เ รี ย บด้ ว ยเครื่ อ งขั ด กระดาษทราย เพื่ อ เก็ บ
รายละเอียดส่วนของชิ้นงานให้มีความเสมอกัน หลังจากทาทั้งหมดจนเสร็จก็นากาวลาเท็กซ์มาผสมกับ
ฝุ่ น ไม้ ใ นการอุ ด รอยแตกร้ า ว เมื่ อ กาวแห้ ง สนิ ท ขั ด ด้ ว ยเครื่ อ งขั ด กระดาษทรายอี ก ครั้ ง เพื่ อ เก็ บ
รายละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย (ณัชรกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ และ สาลินี อาจารีย์, 2561)
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ธุ ร กิ จ ของเล่ น ยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เศรษฐกิ จ ในแต่ ล ะชาติ เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ใ น
ศตวรรษที่ 18 พบว่า ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจาวันที่มีรูปแบบเล็กลง มุ่งเน้นการสร้างความเพลิดเพลิน
โดยมีรูปแบบวิธีการเล่นที่หลากหลาย อีกทั้งของเล่นยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่ของในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งยังมีประเภทที่แตกต่างกันออกไป เช่น ของเล่นที่ให้เด็กออกแรง ของ
เล่นที่เด็กต้องควบคุมการเล่นเอง ของเล่นที่ส่งเสริมจิ นตนาการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามของเล่น
ทั้งหมดนั้นไม่ได้เพีย งแต่ให้ความสนุกสนานกับเด็กเท่านั้น แต่ยังทาให้เด็กได้ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมีระบบส่งผลให้ธุรกิจของเล่นเป็นที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบั น โดยของเล่ นที่กลุ่มเป้าหมายพึ งพอใจจะต้องมีการเลือกใช้วัสดุที่ดีเหมาะสมใน
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งยังจะต้องบ่งบอกถึงประโยชน์ใช้สอย คือ
ผลิตภัณฑ์มีความทนทานแข็งแรงและสะดวกในการสัมผัสมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียน สามารถเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก ตลอดจนการคานึงถึ งความสวยงาม คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีมิติที่เหมาะสม และความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Kara et al., 2018)
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์
รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตของเล่นเสริมทักษะและพัฒนาจาก
การนาเอากากหรือชานอ้อยที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ไม่
เพียงแต่รักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเท่านั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรง
เรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อยจะผลิตออกมาเป็นลักษณะรูปทรงเรขาคณิต เนื่องจากของเล่นที่ทา
จากไม้นับว่าเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง รวมถึงกลุ่มเยาวชนเอง ในช่วงอายุระหว่าง
3-6 ปี ที่เริ่มมีการพัฒนาด้านสมองที่มีการเรียนรู้อย่างรวดเร็วสามารถจดจาได้ไว และด้านร่างกายที่มี
การเจริ ญเติบ โตของกล้ ามเนื้ อทั้งส่ วนของแขนและนิ้ว มือ ดังนั้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย โดยของเล่น
เหล่านี้จะฝึกให้เด็กเกิดการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังให้ทาการเรียบเรียงได้ถูกต้ องตาม
รูปทรงเรขาคณิต ตลอดจนการทาให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่
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ส่งผลให้เด็กสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาใช้กับตนเอง รวมถึงมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเติบโต
ได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มของกระบวนการผลิตและการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม่อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิต
จากเศษวัสดุชานอ้อยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
กรอบแนวคิด
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นการวิจัยด้วยวิธีการอุปนัยตามระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ จากนั้นจึง
มีก ารน าผลการศึ ก ษาไปทดสอบผลการศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารนิ รนั ย ตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ยเชิ ง ปริ ม าณ
สามารถอธิบายเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอนได้ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงขั้นตอน

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ด้วยเทคนิคการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เพื่ อ การหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐานในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากการค้นข้อมูล ร่วมกับการเก็บข้อมูล
ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากปรากฏการณ์ ใ นพื้ น ที่ โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขั้ น ตอนการศึ ก ษาเป็ น
2 ขั้นตอนประกอบด้วย
1. การศึกษาแนวโน้มของกระบวนการผลิตและการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยา
กรณีศึกษาเฉพาะ (Case Study) เป็นแนวทางการศึกษาที่แสวงหาคาตอบจากปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัย
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สนใจภายใต้ขอบเขตเฉพาะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่เน้นสถานที่หรือแหล่งของมูล จานวนมาก รวมทั้ง
ยังเป็นการระบุข้อมูลจากแหล่งที่มาที่มีคุณลักษณะเดียวกันทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถสรุ ปผลการศึกษา
เพื่อให้เกิดการอธิบายสรุปภาพรวม การวิเคราะห์การอธิบายเชิงเหตุผล และการอธิบายตามขอบเขต
ช่วงเวลา (ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2553) อีกทั้งกระบวนการศึกษายังสามารถที่จะกาหนดเป็นขั้นตอนย่อย
ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล หลั ก (Key Informant) ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การคั ด เลื อ กแบบ
เจาะจงจากหลากหลายอาชีพ จานวน 12 คน ประกอบด้วยครูระดับชั้นปฐมวัย 2 คน ผู้ปกครองที่มี
บุตรหลาน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญไม้แปรรูป 3 คน และ ผู้ประกอบการธุรกิจของเล่น ชั้นนาของประเทศ
ไทยจานวน 4 คน ได้แก่ 1) แปลนทอยส์ 2) วู้ดเด้นทอยส์ 3) เสาร์คาเกมส์ไม้ 4) น้องฝางของเล่นไม้
เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างกว้างขวาง ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้กาหนด ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักแต่
ละคนเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะสายอาชี พ สามารถอธิ บ าย ถึ ง
ความสาคัญ คุณลักษณะ และกระบวนการผลิตไม้อัดได้ รวมทั้งยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในฐานะผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินชีวิตของเด็กที่มีความใกล้ชิดและสามารถอธิบายพฤติกรรมของเด็กที่มีต่อ
ของเล่นได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้การบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field Note) พร้อมกับสร้างแนวคาถาม
แบบกึ่งโครงสร้ า งปลายเปิ ด ตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจั ย และการใช้เ ครื่อ งมื อบัน ทึกเสี ยงการ
สัมภาษณ์ ถอดข้อมูลเสียงที่ได้ให้อยู่ในรูปของข้อความ ตัวผู้วิจัยนับว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเป็นผู้บันทึกผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
ใช้แนวคาถามกึ่งโครงสร้างปลายเปิดสะท้อนความคิดเห็นตามประเด็นปัญหาของการวิจัยออกมาอย่าง
ลึกซึ้ง เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชาน
อ้อย ในการกาหนดแนวทางการศึกษาแนวโน้มกระบวนการผลิตและการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของเล่นไม่อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย จานวน 9 ประเด็น 1) ความ
เหมาะสมของรูปทรงและสัดส่วน 2) วัสดุมีความแข็งแรงเหมาะสม 3) ชนิดของไม้มีความเหมาะสมใน
การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ 4) ประสิ ทธิภ าพด้านอายุการใช้งาน 5) ความสะดวกในการสั มผัส 6) ความ
เหมาะสมของวัสดุต่อการใช้งาน 7) รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีมิติที่เหมาะสม 8) มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 9) สร้างคุณค่าให้กับวัสดุที่เหลือใช้
1.3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลจากการเก็บข้อมู ลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับครูระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนแห่งในเขตภาคกลางที่ไม่อ นุญาตระบุชื่อของสถานบันทางการศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญไม้ และผู้ประกอบการธุรกิจของเล่น จากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาเอกสาร
และการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก มีการบันทึกข้อมูลโดยการจดบันทึกลงสมุดและบันทึกเสียง รวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และถอดความหมายที่ได้มีการใช้แนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการสรุปผลและอภิปรายผลให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.4 ผู้ วิจั ย ได้ต รวจสอบความน่า เชื่ อถื อของข้อ มูล โดยใช้ห ลั ก ทฤษฎี แบบสามเส้ า
(Triangulation) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านตรวจสอบความถูกต้องของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

656

ข้อมูลที่มีแหล่งที่มาแตกต่างกัน (Data) ได้แก่ จานวนผู้ให้ข้อมูลหลัก และสถานที่แต่ละแห่ง 2) ด้าน
ผู้วิจัย แต่ล ะคนที่มีข้อมูลแตกต่างกัน (Researcher) จานวนทั้งสิ้ น 3 คน ร่ว มกันวิเคราะห์ ตีความ
3) ด้านแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ กับการทบทวน
วรรณกรรม
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิต
จากเศษวัสดุชานอ้อยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
วิเคราะห์ อิทธิพลของสมมติฐ านการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) สามารถกาหนดเป็น
ขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ซึ่ งเป็นกลุ่ ม
เดียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจานวนประชากรทั้งหมด 110 คน ผู้วิจัยจึงได้ใช้การคานวณขนาดกลุ่ม
ประชากรตัว อย่ างเพื่อการวิจั ย ค่าเฉลี่ ยประชากรของ Krejcie และ Morgan (1970) แบบตาราง
สาเร็จ รู ป จึ ง เลื อกกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย จานวนทั้งหมด 86 คน โดยใช้เทคนิค การสุ่ มแบบตาม
สะดวก
2.2 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสร้างแบบจาลองชุดคาถามตามประเด็นภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษาและสมมติฐาน
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 19 ข้อ โดยการสร้างแบบสอบถามประกอบด้วย ส่วนที่ 1
ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนที่ 2 ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษ
วัสดุชานอ้อย และส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ของเล่น ไม้อัดจิ๊ กซอว์รู ป ทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุช านอ้อย เป็ น มาตรฐานส่ ว นแบบประเมินค่า
(Rating Scales) จานวน 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สาหรับข้อคาถาม
ในบางข้อผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ ธนกร นิรันดร์นุต และ รัฐไท พรเจริญ (2559) ศึกษา
เรื่อง กรณีศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ในอุ ตสาหกรรมแปรรูปไม้เพื่อส่งเสริมงาน
ตกแต่งทางสถาปัตยกรรม
2.3 การทดสอบความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หา ( Context Validity) โดยการน า
แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น จากแนวคิ ด ทฤษฎี ด้ ว ยค่ า เที่ ย งตรง IOC (Index of Item Objective
Congruence) ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ จานวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยแต่ละข้อมากกว่า 0.5
2.4 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเข้าใจในข้อคาถามของกลุ่มตัวเองรวมถึงการเก็บข้อมูลและการนา
ข้ อ มู ล มาหาความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบบสอบถาม (Reliability of the Best) โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าสัมพันธ์มากกว่า 0.79 – 0.88 ซึ่งค่าเชื่อมั่นอยู่ในระดับพอใช้ จึง
สามารถนาแบบสอบถามไปใช้ในขั้นตอนต่อไปได้
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุ คคลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานนั่นก็คือ การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) ใช้เทคนิคการเลือกตัวแปร โดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

657

ผลการวิจัย
1. แนวโน้มของกระบวนการผลิตและการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้
อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยา
กรณีศึกษาเฉพาะจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลหลักจานวน 12 คน สามารถแบ่งออกเป็น 5
ขั้นตอนหลัก ผลการศึกษาพบว่า
1.1 การกาหนดวัสดุที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
จะต้องอาศัยการนากากหรือชานอ้อยจากอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลมาสับประมาณ 4 กิโลกรัมและ
ผสมกับ กาวลาเท็กซ์ ซึ่งเนื้อกาวมีสี ขาวและเหนียวติดทน เพื่อให้เกิดการยึดเกาะที่ดีและแข็งแรง
เหนียวแน่น อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่สามารถจับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
1.2 การประเมินต้นทุนและการกาหนดราคาขาย
การคาดการต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิต
จากเศษวัสดุชานอ้อย พิจารณาจากต้นทุนการผลิตที่แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) วัตถุดิบทางตรง คือ
ไม้ชานอ้อยที่รับมาจากโรงงานผลิตไม้อัดจากเศษวัสดุชานอ้อยราคาประมาณตันละ 300-400 บาท 2)
ค่าแรงทางตรง คือ ค่าแรงของแรงงานที่ทาหน้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรง
เรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อยวันละประมาณ 400 บาท 3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต คือ งบประมาณ
รายจ่ายนอกเหนือจากขั้นตอนการผลิต เช่น พนักงานบัญชี พนักงานการตลาด เป็นต้น
จากต้นทุนการผลิตทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น สามารถยกตัวอย่างได้ว่า ค่า
วัตถุดิบร้อยละ 25 ค่าแรงร้อยละ 25 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตร้อยละ 25 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ
10 ส่วนที่เหลือสามารถคิดเป็นกาไรร้อยละ 15
ส าหรั บ แนวทางการก าหนดราคาขาย จะค านวณจากเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
เปรีย บเทียบสมรรถภาพของผลิ ตภัณฑ์ในตลาดที่มีลักษณะคล้ ายกับของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรง
เรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย เพื่อนาผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการกาหนดราคาขาย รวมถึง
การประเมินจากรายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่จะไปจาหน่ายผลิตภัณฑ์
1.3 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายหลักคือ อายุ 30-45 ปี ที่มีบุตรหลาน ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิ ตของเด็ก จึงมีความใกล้ชิดและสังเกตพฤติกรรมเด็กได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้มีกลุ่มเป้าหมายรอง คือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้
และส่งเสริมศักยภาพพัฒนาการของเด็ก จึงต้องการของเล่นเอาไว้สาหรับรับรองนักเรียนในช่วงพัก
ระหว่างวัน ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชาน
อ้อยยังสามารถจัดจาหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ร้านค้าขายของเล่นในตลาดสาเพ็งห้างสรรพสินค้า
ชั้นนาทั่วประเทศ รวมถึงมีการจัดจาหน่ายผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์แหล่งรวมของเล่นไม้ และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
1.4 การออกแบบขั้นตอนการผลิต
1.4.1 เริ่มต้นจากการนากากหรือชานอ้อยมาผ่านกระบวนการแปรรูปกลายเป็น
ไม้อัดจากเศษวัสดุชานอ้อย
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1.4.2 การนาไม้วีเนียร์ซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อไม้บาง ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร มาปิดผิว
ไม้อัดชานอ้อยสาเร็จรูปมีขนาด 1.20 X 2.40 เมตร เพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติสวยงามไม่ต่าง
จากไม้จริง
1.4.3 ล าดับ ต่อมาเป็น การนาไม้อัดชานอ้อยส าเร็จรูปมี ขนาด 1.20 X 2.40
เมตร มาตัดให้มีขนาด 21 X 29.7 เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร จานวนสองแผ่น
1.4.4 จากนั้นนาไม้อัดชานอ้อย 1 แผ่นจาก 2 แผ่นที่ได้มา เข้าสู่กระบวนการ
Computer Numerical Control (CNC) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในการ
ผลิตชิ้นส่วนวัสดุโดยการกลึงให้ได้ขนาดและรูปทรงเรขาคณิตที่ต้องการจานวน 6 รูป ได้แก่ วงกลม
เครื่องหมายบวก สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ดาว และหัวใจ
1.4.5 ชิ้นส่วนเรขาคณิตจานวน 6 รูปที่ผ่านกระบวนการ CNC นามาใส่สี เริ่ม
จากวงกลม มีสีเขียวได้จากใบเตย เครื่องหมายบวก มีสีแดงได้จากเม็ดคาแสก สี่เหลี่ยม มีสีดาได้จาก
กาบมะพร้าวเผา สามเหลี่ยม มีสีม่วงได้จากดอกอัญชัน รูปดาว มีสีเหลืองได้จากเหง้าขมิ้น รูปหัวใจ มี
สีส้มได้จากแครอท โดยสีที่ใช้ดังกล่าวเรียกว่า นอนท็อกซิก เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติไม่มีสารปนเปื้อนที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือผู้สัมผัส
1.4.6 นาไม้ที่ถูกเจาะรูจากกระบวนการ CNC มาทากาวลาเท็กซ์ข้างใต้เพื่อทา
การประกบให้เข้ากันกับอีกไม้ที่เตรียมไว้ที่มีขนาดเดียวกันในการทาเป็นฐาน
1.4.7 นาไม้ที่ประกบกันเรียบร้อยมาทาการขัดตามขอบ รวมถึงบริเวณของไม้ที่
มีความคมในแต่ละด้านตามรูปทรงด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย เพื่อให้ขอบไม้มีความเรียบและช่วยลด
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
1.4.8 หลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจาก
เศษวัสดุชานอ้อยมาเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายนาไปสู่กระบวนการทดสอบการใช้งานเพื่อให้ผ่าน
มาตรฐานเครื่องหมายอุตสาหกรรมของเล่นของประเทศไทย (มอก.) ซึ่งอยู่ในส่วนของ EN-71(EN =
European Norm) Safety toys. เป็นมาตรฐานสินค้ายุโรปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของเล่น นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้กาหนดโครงร่างต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อยจากการ
สัมภาษณ์และการสังเคราะห์ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงร่างต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเลขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
1.5 การระบุ ลักษณะส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์
รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย มี
ขนาดของฐาน กว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับกระดาษขนาด A4 โดยมี
ชิ้นของรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด 6 ชิ้น ประกอบด้วย วงกลม เครื่องหมายบวก สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
รูปดาว และรูปหัวใจ อีกทั้งยังมีการใส่สีเพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยแต่ละรูปทรงจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
6 เซนติเมตร แต่สาหรับรูปหัวใจมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร รวมถึงการออกแบบให้มีเนื้อหาของ
คาศัพท์ภาษาอังกฤษปรากฏอยู่บนรูปทรงต่าง ๆ นอกจากนี้ของเล่นที่มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต
จะมีลักษณะนูนชันเกินขอบฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้เล่นให้สามารถหยิบจับหรือสัมผัสได้ง่าย
2. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุ
ชานอ้อยที่ส่ งผลต่อความพึง พอใจของกลุ่ มเป้า หมาย โดยใช้ร ะเบียบวิธีก ารวิจัย เชิง ปริ มาณเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 86 คน ผลการศึกษาพบว่า
การรายงานสถิติเชิงพรรณนาแสดงกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.6) ส่วนใหญ่
เป็นเด็ก (ร้อยละ 74.7) การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 76.7) รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000
บาท (ร้อยละ 74.7) ภูมิลาเนาภาคตะวันตก (ร้อยละ 74.4) รวมทั้งราคาที่คาดว่าจะขาย 100-150
บาท (ร้อยละ 46.5) สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้
อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้านวัสดุ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์
รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้านวัสดุ
ตัวแปร
ด้านวัสดุ
ความเหมาะสมของรูปทรงและสัดส่วน (xmat1)
วัสดุมีความแข็งแรงเหมาะสม (xmat2)
ชนิ ด ของไม้ มี ค วามเหมาะสมในการขึ้ น รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(xmat3)
รวม (x1)

̅
𝑥

SD

แปลผล

4.23
3.60
3.73

0.89
0.86
1.08

มากที่สุด
มาก
มาก

3.86

0.61

มาก

จากตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ
̅=
เล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้านวัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥
3.86, SD = 0.61) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า ความเหมาะสมของรูปทรงและสัดส่วน (xmat1)
̅ = 4.23, SD = 0.89) รองลงมา คือ ชนิดของไม้มีความเหมาะสมในการขึ้น
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥
̅ = 3.73, SD = 1.08) และวัสดุมีความแข็งแรงเหมาะสม
รูปผลิตภัณฑ์ (xmat3) อยู่ในระดับมาก (𝑥
̅ = 3.60, SD = 0.86) ตามลาดับ สาหรับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
(xmat2) อยู่ในระดับมาก (𝑥
คุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
ด้านประโยชน์ใช้สอย มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์
รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้านประโยชน์ใช้สอย
ตัวแปร
ด้านประโยชน์ใช้สอย
ประสิทธิภาพด้านอายุการใช้งาน (xdef1)
ความสะดวกในการสัมผัส (xdef2)
ความเหมาะสมของวัสดุต่อการใช้งาน (xdef3)
รวม (x2)

̅
𝑥

SD

แปลผล

3.44
3.83
3.95
3.74

0.97
0.95
0.97
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่น
ไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
̅ = 3.74, SD = 0.61) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า ความเหมาะสมของวัส ดุต่อการใช้งาน
(𝑥
̅ = 3.95, SD = 0.97) รองลงมา คือ ความสะดวกในการสัมผัส (xdef2)
(xdef3) อยู่ในระดับมาก (𝑥
̅ = 3.83, SD = 0.95) และ ประสิทธิภาพด้านอายุการใช้งาน (xdef1) อยู่ใน
อยู่ในระดับมาก (𝑥
̅ = 3.44, SD = 0.97) ตามลาดับ สาหรับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการ
ระดับมาก (𝑥
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พัฒ นาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่น ไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัส ดุช านอ้อย ด้านความ
สวยงาม มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์
รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้านความสวยงาม
ตัวแปร
ด้านความสวยงาม
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีมิติที่เหมาะสม (xbeau1)
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (xbeau2)
สร้างคุณค่าให้กับวัสดุที่เหลือใช้ (xbeau3)
รวม (x3)

̅
𝑥

SD

แปลผล

3.78
3.79
4.02
3.86

1.00
0.91
1.00
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่น
̅
ไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้านความสวยงาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥
= 3.86, SD = 0.63) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า สร้างคุณค่าให้กับวัสดุที่เหลือใช้ (xbeau3) อยู่
̅ = 4.02 , SD = 1.00) รองลงมา คือ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (xbeau2) อยู่
ในระดับมาก (𝑥
̅ = 3.79 , SD = 0.91) และ รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีมิติที่เหมาะสม (xbeau1) อยู่
ในระดับมาก (𝑥
̅ = 3.78, SD = 1.00) ตามลาดับ สาหรับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในระดับมาก (𝑥
ในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ต้ น แบบของเล่ นไม้ อั ดจิ๊ ก ซอว์ รู ป ทรงเรขาคณิ ต จากเศษวั ส ดุช านอ้อ ย มี
รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊ก
ซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
ตัวแปร
ความรู้สึกในทางบวกของเด็กที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (ysat1)
การเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู้ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์
(ysat2)
การพัฒ นาทักษะการแก้ไขปั ญหาที่ไ ด้รับจากผลิ ตภัณฑ์
(ysat3)
การเปลี่ ย นแปลงของแต่ล ะช่ว งอายุที่มีผ ลต่อผลิ ตภัณฑ์
(ysat4)
รวม (y)

̅
𝑥
4.20
3.99

SD
0.87
0.80

แปรผล
มาก
มาก

3.83

0.87

มาก

3.77

0.79

มาก

3.94

0.50

มาก

จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้
̅ = 3.94, SD = 0.50 )
อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥
เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า ความรู้สึกในทางบวกของเด็กที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (ysat1) อยู่ในระดับ
̅ = 4.20, SD = 0.87 ) รองลงมา คือ การเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์
มาก (𝑥
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̅ = 3.99, SD = 0.80) การพัฒ นาทักษะการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจาก
(ysat2) อยู่ ในระดับ มาก (𝑥
̅ = 3.83, SD = 0.87) และการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงอายุ
ผลิตภัณฑ์ (ysat3) อยู่ในระดับมาก (𝑥
̅ = 3.77, SD = 0.50) ตามลาดับ
ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ (ysat4) อยู่ในระดับมาก (𝑥
ในล าดับ ต่อมาผู้ วิจั ย ได้น าตัวแปรความคิดเห็ นเกี่ยวกับคุณลั กษณะการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์
ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อยกับตัวแปรความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชาน
อ้อ ย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis) โดยการใช้ เ ทคนิ ค
วิชาการเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีคัดเลือกตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise) ซึ่งสามารถเสนอข้อ
ค้นพบต่างๆดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้อัด จิ๊กซอว์
รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ
เล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
ตัวแปร
(constant)
ด้านประโยชน์ใช้สอย (x1)
ด้านความสวยงาม (x2)

b
1.84
0.31
0.25

SD
0.36
0.08
0.08

Beta
0.38
0.31

t
5.10
4.01
3.30

Sig.
000
0.00
0.00

̂ = 1.84 + 0.38 (x1) +
Adjusted R2= 0.28; Durbin-Watson = 0.51; สมการถดถอยพหุคูณ; 𝑥
0.31 (x2) [Y = ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์
̂ = ตัวทานาย]
รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย, 𝑥
จากตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย โดยมีตัวแปรอิสระจานวนทั้งหมด 3 ด้าน
เมื่อผ่านการคัดเลือกแบบขั้นตอน จะเหลือตัวแปรอิสระเพียงแค่ 2 ด้านประกอบด้วย ด้านประโยชน์
ใช้สอย (x1) ด้านความสวยงาม (x2) สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิต จากเศษวัสดุชานอ้อย ได้ร้อยละ 28 (Adjusted R2 = 0.28)
โดยมีตัวพยากรณ์ที่สาคัญที่สุด คือ ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านความสวยงาม มีค่าเบต้าเท่ากับ
0.38 และ 0.31 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ ทั้ง 2 ด้าน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษ
วัสดุชานอ้อย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. แนวโน้มของกระบวนการผลิตและการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊ก
ซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
1.1 การกาหนดวัสดุที่ใช้ในการผลิตไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
พบว่า การผลิตภัณฑ์ไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อยจะต้องอาศัยการนากากหรือ
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ชานอ้อยจากอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลมาเข้าสู่กระบวนการในการทาไม้อัดชานอ้อยที่มีคุณภาพ
โดยเข้าสู่กระบวนการ CNC ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทางานด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และผ่านมาตรฐาน
เครื่องหมายอุตสาหกรรมของเล่นของประเทศไทย (มอก.) อยู่ในส่วนของ EN-71 (EN = European
Norm) Safety toys. เป็นมาตรฐานสินค้ายุโรปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของเล่น เพื่อการันตีคุณภาพและ
ความเชื่อมั่นหากมีการพัฒนาเพื่อจาหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับของ ปราณิศา พาน้อย (2559) พบว่า EN71 คื อ การก าหนดให้ ต้ อ งมี ม าตรฐาน Consumer Product Safety Commission (CPSC) และ
ASTMF9633 ในกรณีการผลิตสินค้าที่เป็นของเล่นเด็กไว้ด้วย เบื้องต้นเมื่อได้ทราบถึงมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของของเล่นเด็กแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นเงื่อนไขสาคัญที่มาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กในประเทศไทยอีกด้วย
1.2 การประเมินต้นทุนและการกาหนดราคาขาย พบว่า การคาดการต้นทุนของผลิตภัณฑ์
ไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย พิจารณาจากต้นทุนการผลิตที่แบ่งออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่ 1) วัตถุดิบทางตรง คือ ไม้อัดชานอ้ อยที่รับมาจากโรงงานผลิตไม้อัดจากเศษวัสดุชาน
อ้อย 2) ค่าแรงทางตรง คือค่าใช้จ่ายในการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากขั้นตอนการผลิต เช่น
พนักงานบัญชี พนักงานการตลาด เป็นต้น 3) การกาหนดราคาที่คาดว่าจะขายให้ดูเกณฑ์ที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบสมรรถภาพหรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีลักษณะคล้ายกับของเล่นไม้
อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ซึ่งสอดคล้องกับของ วปิยาภรณ์ ขาสุข (2558)
พบว่า ทางผู้ประกอบการควรมีการประเมิน หรือคาดคะเนจานวนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการในแต่ละช่วงอย่างรอบคอบ เพื่อการระบุรราคาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
ในแต่ละช่วงค่าวัตถุดิบจากผู้ขายปัจจัยการผลิตมีการปรับเพิ่มหรือลดราคาตามสภาพเศรษฐกิจที่ยาก
ต่อการคาดเดา
1.3 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายหลักที่คาด
ว่าจะสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุ 30-45 ปี มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิตของเด็ก ซึ่งจะมีความใกล้ชิดและสังเกตพฤติกรรมเด็กได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย
รอง คือ โรงเรี ย นระดับ ประถมศึกษา เนื่องจากเป็นสถานที่แห่ งการเรียนรู้และส่ งเสริมศักยภาพ
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ บุณยนุช เอื้อศิรินุเคราะห์ (2558) พบว่า กลุ่มตลาดเป้าหมายเป็น
ปัจจัยสาคัญมากที่สุดที่จะทาให้โรงงานและแข่งขันได้ในยุคดิจิตอลทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย สามารถ
นาผลการศึกษามาวางแผนและพัฒนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันผลิตภั ณฑ์ไม้อัดจิ๊ก
ซอว์รู ป ทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อยยังสามารถจัดจาหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
1.4. การออกแบบขั้นตอนการผลิต พบว่า กระบวนการผลิตไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิต
จากเศษวัสดุชานอ้อย เริ่ม ต้นจากนาไม้วีเนียร์มาปิดผิวไม้อัดชานอ้อ ย แล้วนาไม้อัดชานอ้อยมาตัด 2
แผ่น โดยแผ่นหนึ่งเป็นฐาน อีกแผ่นนาไปเข้าสู่กระบวนการ CNC เพื่อให้ได้รูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด
6 ชิ้น ประกอบด้วย วงกลม เครื่องหมายบวก สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปดาว และรูปหัวใจ จากนั้นนา
รูปทรงเรขาคณิตดังกล่าวไปใส่สีที่เรียกว่า สีนอนท็อกซิก เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับของ
วรอัญญู ณรงค์เดชา (2562) พบว่าการนาสีจากธรรมชาติมาใช้นอกจากเป็นการลดการใช้สารเคมีได้
ในเบื้องต้นแล้วยังก่อให้เกิดการรู้จักคุณประโยชน์ของพืชในแต่ละชนิดนาความผูกพันที่มนุษย์เคยมีต่อ
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ธรรมชาติ ภายหลั งจากการใส่ สีเ รี ยบร้อย ต่อมานาไม้อัดชานอ้อย 2 แผ่ นมาประกบกันด้ว ยกาว
ลาเทกซ์ แล้วจึงนาไปขัดตามขอบมุมด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายเพื่อลดความคมของผลิตภัณฑ์ นับว่า
เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนมีความสาคัญเนื่องจากผู้ซื้อจะสัมผัสได้ถึงโครงร่างทางกายภาพที่มีมาตรฐาน
1.5 การระบุ ลั ก ษณะส าหรั บ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเล่ น ไม้ อั ด จิ๊ ก ซอว์ รู ป ทรง
เรขาคณิ ต จากเศษวั ส ดุ ช านอ้ อ ย กระดานจิ๊ ก ซอว์ รู ป ทรงเลขาคณิ ต มี ข นาดของฐาน กว้ า ง 21
เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร โดยมีชิ้นของรูปทรงเรขาคณิตมีลักษณะนูนชันเกินขอบทั้งหมด 6
ชิ้น ประกอบด้วย วงกลม เครื่องหมายบวก สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปดาว และรูปหัวใจ ซึ่งมีเส้นผ่าจุด
ศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร และ รูปหัวใจ มีเส้นผ่าจุดศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร รวมถึงการออกแบบให้มี
คาศัพท์ภาษาอังกฤษของรูปทรงต่างๆ กากับไว้ เพื่อให้สามารถเข้าใจคาศัพท์และรูปทรงได้ชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกับของ วินัย สยอวรรณ และคณะ (2560) พบว่า การใส่คาศัพท์ในกระดานจิ๊กซอว์รูปทรง
เรขาคณิต ที่เหมาะสมในการเรียนรู้และจดจา จะช่วยให้สามารถเข้าใจในรูปร่าง ลักษณะของรูปภาพ
อีกทั้งมีความสอดคล้องกับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
2. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชาน
อ้อยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จากตัวแปรอิสระทั้ง 2 ด้านที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัส ดุชานอ้อย ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย ส่งผลต่อความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรง
เรขาคณิ ต จากเศษวั ส ดุ ช านอ้ อ ย สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ า นอายุ ก ารใช้ ง านท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความทนทานแข็งแรงและความสะดวกในการสัมผัส ซึ่งมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียน หลีกเลี่ยง
ผิวสัมผัสที่แหลมคมเพื่อไม้ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน รวมถึงความเหมาะสมของวัสดุต่อการใช้งาน
โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับของ จิตตินันท์ เดชะคุปต์
และปัทมาวดี เล่ห์มงคล (2558) พบว่า การนาเกณฑ์ที่ทาให้ผู้บริโภคคานึงถึงในการเลือกอันดับต้นๆ
คือ ความปลอดภัยของวัสดุที่นามาทาของเล่น เพื่อลดอันตราย ที่จะเกิดกับผู้บริโภคน้อยลง อีกทั้งยังมี
ความแข็ งแรงทนทาน ดังนั้ น ประโยชน์ ใช้ส อยจึงส่ งผลต่อความพึงพอใจในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
2.2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย ด้าน
ความสวยงาม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรง
เรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย สามารถอธิบายได้ว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์มีมิติที่เหมาะสม ในส่วน
ของการนู้ น เว้า โค้ง ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้วัสดุที่มีความแตกต่างจากวัสดุไม้ทั่วไปในตลาด โดยมีการ
ใช้ไม้อัดชานอ้อยในกระบวนการผลิต อีกทั้งสร้างคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์มีการนาไม้จาก
เศษวัสดุชานอ้อยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการนาเอากากหรือชานอ้อยที่ผ่านกระบวนการ
แปรรูปมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับของ ปิยาภรณ์ คายิ่งยง (2558) พบว่า การใช้ประโยชน์จาก
เศษไม้ที่เหลืออยู่มาเพิ่มมูลค่าโดยการนาไปทาสิ่งของอื่นๆ เช่น ของตกแต่ง ของเล่น ก่อ ให้เกิดความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
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แตกต่างจากตลาดอื่น ดังนั้น ด้านความสวยงามใช้จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจากเศษวัสดุชานอ้อย
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเล่นไม้อัดจิ๊กซอว์รูปทรงเรขาคณิตจาก
เศษวัสดุชานอ้อย ผู้วิจัยได้จาแนกข้อเสนอแนะจากการวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ผลการวิจัยพบว่า ไม้อัดชานอ้อยมีการผ่านกระบวนการผลิตที่ต้องใช้สารเคมี โดย
มีผลในด้านความปลอดภัยในการใช้งานของเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญอันดับแรกที่ต้องตระหนักเนื่อง
ด้วยเด็กยังขาดวุฒิภาวะและอาจจะต้องได้รับคาแนะนาในการเล่นของเล่น ในกระบวนการผลิตจึงควร
ใส่ใจในเรื่องวัสดุที่ใช้ เช่น กาว ชานอ้อย สารเคลือบไม้ เป็นต้น โดยวัสดุสาหรับผลิ ตเหล่านี้จะต้อง
ได้รับมาตรฐาน ปราศจากการปนเปื้อน ตลอดจนถึงเป็นมิตรกับเด็กและสิ่งแวดล้อม
1.2 ผลการวิจั ย พบว่า ไม้อัดชานอ้อยมีลั ก ษณะนิ่มและแตกหั ก ง่าย ซึ่ง กลายเป็ น
อุปสรรคในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ของเล่นที่คงทนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นควรเพิ่ม
ขนาดความหนาของไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตให้ไม้อัดชานอ้อยมีความแข็งแรง
และเป็นเนื้อเดียวกันให้มีคุณสมบัติคล้ายกับไม้ทั่วไปมากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาประเด็ น เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆที่ ท าจากเศษวั ส ดุ ช านอ้ อ ย เช่ น
เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์อาหาร ถ่านชีวภาพ เป็นต้น เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ด โดยสามารถนามาหมุนเวียนในกระบวนการทางธุรกิจ เนื่องจากมีการใช้อ้อยใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่ งผลให้ กากหรือชานอ้อยมีจานวนมากขึ้น ตลอดจนถึงปัจจุบันผู้ คนได้
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการเลือกใช้วัสดุที่สามารถหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 ควรศึ ก ษาในด้ า นของการท าการตลาด โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ในด้ า นการ
บริหารธุรกิจ ได้แก่ Marketing Mix, Five Force, SWOT และ BCG Matrix เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความสาเร็จและส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เอกสารอ้างอิง
กรมนิ คมอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศ. (2562). เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยน. ECO CHALLENGEMAGAZINE.
15(3), 1-40.
จิตินันท์ จิตเดชะคุปต์ และปัทมาวดี เล่ห์มงคล. (2558). การเล่นของเด็กในครอบครัวไทย ลักษณะ
และปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พั ฒ นาการเด็ ก ในช่ ว งปฐมวั ย . สาขาสั ง คมศาสตร์ ,
สถาบั น วิ จั ย และการพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. จั ง หวั ด นนทบุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชญานิน วังตาล และ รักชนก อิน จันทร์. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยของ
ชุมชนบ้ านป่าก่อพัฒ นา ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ล าว จังหวัง เชียงราย. วิทยานิพนธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

666

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต, , คณะครุศาสตร์, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. จังหวัดเชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ณัชรกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ และ สาลินี อาจารีย์. (2561). การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร. วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 28(2), 469-476.
ธนกร นิรันดร์นุต และ รัฐไท พรเจริญ (2559). กรณีศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้เพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม, 1 มกราคม – มิถุนายน
2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน). (2563). เศรษฐกิจหมุนเวียน. สืบค้นเมื่อ 2563,
10 มกราคม, จาก https://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/circular-economy
บุ ณยนุ ช เอื้อ ศิริ นุ เคราะห์ . (2558). พฤติ กรรมการซื้ อและความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บปั จจั ยที่ มีผ ลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อหนังสื อการ์ตูนญี่ปุ่นของประชาชนหลั กสู ตร. หลั กสูตรวารสารศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. จังหวัดปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปราณิศา พาน้อย. (2559). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ของ
เล่ น เด็ ก . หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต , กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายธุ ร กิ จ , คณะนิ ติ ศ าสตร์ ,
มหาวิทยาลัยศรีประทุม. จังหวัดกรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีประทุม.
ปิย าภรณ์ คายิ่ งยง. (2559). การสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับวัส ดุเหลือใช้สู่ ผ ลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเศษไม้. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
, สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. จังหวัด ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ยาใจ พงษ์ บ ริ บู ร ณ์ . (2553). การศึ ก ษาแบบกรณี ศึ ก ษา : Case Study. วารสารศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 33(4), 42-50.
รติมา คชนันทน์. (2562). เศรษฐกิจหมุนเวียน. วารสารบทความวิชาการ. 5(1), 1-8.
วปิยาภรณ์ ขาสุข. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าราย
เดือ น ในเขตยานนาวาจั งหวัด กรุง เทพมหานคร. หลั กสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณ ฑิต ,
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. จังหวัดปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรอัญญู ณรงค์เดชา. (2562). การสกัดสี จากธรรมชาติ. หลั กสู ตรศิล ปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,
สาขาวิช าศิล ปะและการออกแบบ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลั ยนเรศวร.
จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วินัย สยอวรรณ และคณะ. (2560). การพัฒนาสื่ อของเล่นจิ๊กซอว์ภาพเรื่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็ก พิเศษ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา กรุงเทพมหานคร. วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา. 10(2) 46-57.
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนสิทธิพลเมือง. (2561). คนไทยรู้ยังอ้อย 1 ตัน ผลิตอะไรได้บ้าง?. สืบค้นเมื่อ
2563, 10 มกราคม, จาก https://www.tcijthai.com/news/2018/12/scoop/8620 .pdf

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

667

สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์. (2558). ป่าไม้:แหล่งกาเนิดและความสมดุลของชีวิต. วารสารบทความวิชาการ.
1(3), 1-6.
Kara, O., Erdogan, N. & Erkan, B. (2018). The power of competitiveness of the toy sector
in turkey and the necessity of specialized toy organized industrial zones.
Journal of global and regional studies in terms of economical and social.
2018(1), 10-27
Krcjcie, Robert V, and Darylc W. Morgan. (1970). Determining Sample Size for Research
Activities. Journal of Educational and Psychogical Mcasurcment,30 (3), p. 607
610.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
THE MOTIVATION AFFECTING CUSTOMERS’ PURCHASE ON “OAP’S” COFFEE GROUND
EXTRACTS SOAP IN FUTURE PARK RANGSIT DEPARTMENT STORE
ปรีญานันท์ โพธิ์เงิน1 และระชานนท์ ทวีผล2
Priyanun Phoguen1 and Rachanon Taweephol2
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร phoguen_p@silpakorn.edu
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร rachanon@ms.su.ac.th

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจหรื อ ระดั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส บู่ ก ากกาแฟ Oab’s Soap และ (2) เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เก็บข้อมูล
ด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคชาวไทยในห้างสรรพสินค้าฯ จานวน 400 คน
ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับแรงจู งใจของผู้บริโภคเมื่อจาแนกรายด้านพบว่า ด้ านตัว
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านจิตวิทยา ด้านพฤติกรรม และด้านสถานที่ อยู่ใน
ระดับมาก สาหรับระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด และ (2) ตัวแปรอิสระจานวน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพฤติกรรม และด้านสถานที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กาก
กาแฟ Oab’s Soap
คาสาคัญ : แรงจูงใจ สบู่กากกาแฟ โอบโซพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
ABSTRACT
The objectives of this research aimed (1) to study the level of motivation that
affected the purchase of coffee ground extracts soap and (2) to study the motivation
affected the purchase of coffee ground extracts soap in Future Park Rangsit Department
Store which collected data by using questionnaire from 400 samples. Statistics for data
analysis was the percentage, mean, standard deviation, and multiple regression
analysis. The result showed that (1) the level of motivation by consumers was found
that the product was at the highest level, followed by psychology, behavior and
location. At a high level of the opinions regarding the purchase of the products were
at the highest level, and (2) Independent variables in 3 elements which were product,
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behavior, and location affected the motivation to buy “Oab’s” coffee ground extracts
soap.
Keywords: Motivation, Oab’s Soap, Circular Economy
บทนา
เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดทางเลือกใหม่ของระบบอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนและ
ออกแบบ เพื่อให้เกิดการคืนสภาพให้ชีวิตใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการทดแทนการทิ้งขยะเมื่อสิ้นสุด
การบริโภค โดยวัสดุทาหน้าที่เป็นองค์ประกอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้น จะถูกนากลับมากลับมาสร้างคุณค่า
ใหม่ในลักษณะของการหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์
ธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลด้วยการเอาทรัพยากรเก่ามาใช้งานใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบ
และการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจานวนประชากรทั่วไป
อีกทั้งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมาในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การใช้พลังงานทดแทน การจากัด
ปริมาณการใช้สารเคมีภัณฑ์ที่เป็นพิษ ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคของการนาวัสดุแต่ละประเภทกลับมาใช้ซ้า
อีกครั้ง รวมไปถึงการออกแบบวัสดุผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และโมเดลทางธุรกิจใหม่ จะต้องมี
ความแตกต่ า งจากธุ ร กิ จ ดั้ ง เดิ ม เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค (เศรษฐกิ จ
หมุนเวียนใหม่, 2563)
สาหรั บสบู่ โอบโซพ (Oab’s Soap) เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กาลังเป็นที่นิยมในกลุ่ มของ
ผู้บริโภคทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะกลุ่ม วัยรุ่นและวัยทางาน ซึ่งทางผู้ประกอบการตราสินค้าได้ค้นพบว่า
คุณสมบัติของกากกาแฟที่เหลือจากการบดและชง มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ จึงเริ่มค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกาแฟอราบิก้าในรูปแบบของสบู่สาหรับผิวหน้าและร่างกาย (วันวาน,
2563) ในขณะเดียวกันการเพิ่มส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณอย่างกากกาแฟอราบิก้ายังช่วยลด
ริ้วรอยหยาบกร้านและเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิว พร้อมกับการใช้สารสกัดจากเมล็ดเผาโลน่าที่ช่วยลด
อาการบวมและเซลลูไลท์ ตามด้วยการเพิ่มสารสกัดจากผงขมิ้นชันที่สามารถกาจัดสิวที่หลัง รวมทั้ง
น้ามันราข้าวที่อุดมไปด้วยวิตามินบีและอี ควบคู่กับสารสกัดจากเชียร์ชัตเตอร์ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น
และกลี เซอร์ รี น บริ สุ ท ธิ์ ที่ ออกแบบมาช่ว ยขจั ดสิ่ งสกปรกไม่ รูขุ ม ขนเกิ ด การอุด ตัน จะเห็ น ได้ ว่ า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ Oab’s Soap ที่เป็นได้ทั้งสบู่ และสครับในก้อนเดียว อีกทั้งยั ง
ได้รับรางวัลคุณภาพจาก เบส เฟเชียล โซพ และ เบส ออฟ เดอะ เบส บาส โซพ (Best of The best
Bath Soap) ที่รับประกันได้ว่า Oab’s Soapได้นาส่วนผสมหลักที่ผ่านการใช้แล้ว นามาต่อยอดให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับตราสินค้าได้อย่างสร้างสรรค์ (ปาณิสรา อารยะสกุล, 2563 )
ในขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กาลังเข้าสู่ท้องตลาด มีส่วนช่วยในการสนับสนุนความน่าสนใจ
ของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเจ้าของตราสินค้า จะต้องปฏิบัติตามคามั่นสัญญาให้ไว้กับผู้บริโภค
อย่างสม่าเสมอ (ปราริชาติ, 2563) รวมถึงการนาเสนอสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการ
บริโภค ร่วมกับการส่งเสริมความรู้ให้กับตัวแทนจาหน่ายในการอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์โดย
ละเอีย ดบ่ งบอกถึงความเป็ น มืออาชีพ (กรีดอิส กู๊ด , 2563) จากข้อมูล ดังกล่ าวทาให้ เห็ นถึงความ
สอดคล้องกับคุณภาพการบริการของสบู่ Oab’s Soap ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือจากผู้ประกอบการที่
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มีอาชีพเป็นศิลปินและดารานักแสดงชั้นนาของเมืองไทย ประกอบกับสามีของผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
เป็นแพทย์ผิวหนังคอยให้คาปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความปลอดภัย และการคานึงถึงขึ้น
ตอนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคภายใน 3 วัน เป็นอีกหนึ่งคามั่นสัญญาที่บ่งบอกได้ถึงความเอา
ใจใส่ ต่อผู้บ ริโภค นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังทาหน้าที่ผู้ ดูแลสื่ อสังคมออนไลน์ที่เป็นช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ สามารถให้คาปรึกษาและการตอบคาถามผู้บริโภคด้วยตนเอง ตลอดจน
การสาธิตผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ในการใช้จริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น (วีระ
ศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์, 2563)
จากประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ขึ้น มาอย่ า งต่อเนื่ อ ง เป็ น แนวคิดที่จะช่ว ยนาทรั พยากรที่ เหลื อใช้ผ่ านกระบวนการคืน สภาพเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทารายได้ให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งการนาหลักการสร้างแรงจูงใจเข้ามาช่วยเพิ่มความ
หน้าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตราสินค้า Oab’s Soap เป็นสบู่ที่มีความโดดเด่นด้วยคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าและเรือนร่างของกลุ่มผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “แรงจูงใจที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้าฟิว
เจอร์พาร์ครังสิต” เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการสร้างมูลค่าของผู้ประกอบการและการทาความเข้าใจใน
พฤติกรรมความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค สามารถนาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่น่าสนใจ
และยกระดับคุณภาพของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ แรงจูงใจและระดับการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s
Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
1. วิธีการดาเนินวิจัย
1.1 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิว
เจอร์พาร์ครังสิต
1.2 การกาหนดประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค
รั ง สิ ต ที่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส บู่ ก ากกาแฟ Oab’s Soap โดยก าหนดขนาดตั ว อย่ า งตามแนวทางของ
Cochran จานวน 384 คน (Cochran, 1977) ซึ่งผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจานวนทั้งสิ้น
400 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Accidental
Sampling)
1.3 การก าหนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามจ านวน 26 ข้ อ
ประกอบด้วยส่ วนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการ
ตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภั ณฑ์ และส่ ว นที่ 3 การตั ดสิ น ใจซื้อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ส บู่ กากกาแฟ Oab’s Soap ของ
ผู้บ ริ โภคในห้ างสรรพสิ นค้าฟิว เจอร์พาร์ครังสิ ต เป็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating scale)
ลักษณะข้อความประกอบด้วยข้อความที่เป็นการให้ความสาคัญในแต่ละเรื่องโดยมีคาตอบให้เลือก 5
ระดับของมาตราวัดแบบลิเคิท (Likert scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดการประเด็นและ
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยพร้อมกับการกาหนดสมมติฐาน
2.2 การสร้างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการวิจัยโดยใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามปลายปิด โดยพิจารณาถึงความถูกต้องครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้
2.3 การน าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นเสนอต่อผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการ
ให้บริการของธุรกิจบริการ เพื่อความเที่ยงตรงและถูกต้องของแบบสอบถามจานวน 3 ท่านโดยเลือก
คาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 3 ในแต่ละ
ข้อคาถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 0.85
2.4 การนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์สบู่
Oab’s soap ในบริ เวณปริ มณฑล ซึ่ งไม่ใช่ตัว อย่างจานวน 40 คน ในห้ างสรรพสิ นค้าเซียร์รังสิ ต
จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามนาไปใช้ได้
จริง มีค่าอยู่ที่ 0.85 ซึ่งมากกว่า 0.70
2.5 การน าแบบสอบถามที่ผ่ า นการตรวจสอบความเที่ ยงตรงและความเชื่ อมั่น ไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม จนกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในบริ เวณห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดย
ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.2 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 75.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 91.2 รายได้ประมาณไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ภูมิลาเนาอยู่ในภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 83.4 นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ที่วัต
สั น คิด เป็ น ร้ อยละ 53.9 ผู้ บ ริ โ ภคบริโ ภค 1เดือน ต่อ 2 ก้อน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ส าหรับระดับ
แรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านจิตวิทยา มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านจิตวิทยา
ตัวแปร
ด้านจิตวิทยา
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลในครอบครัวหรือคน
ใกล้ชิดมาบริโภค
การพบเห็นผู้มีชื่อเสียงที่ชื่นชอบในสังคมมาบริโภค
ข้อมูลทั่วไปที่ระบุสรรพคุณทางการฟื้นฟูผิวหนังทาให้ผู้บริโภค
ผิวพรรณดีขึ้น
รวม (ALLP)

𝐱̅

SD

แปลผล

3.95

0.99

มาก

4.05
4.39

0.82
0.75

มาก
มากที่สุด

4.13

0.07

มาก

จากตารางที่ 1 แสดงระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านจิตวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅
= 4.13, SD = 0.70) เมื่อมีการจาแนกด้านพบว่า ข้อมูลทั่วไปที่ระบุสรรพคุณทางการฟื้นฟูผิวหนัง ทา
ให้ผู้บริโภคผิวพรรณดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.39, SD = 0.75) รองลงมา คือ การพบเห็นผู้มี
ชื่อเสียงที่ชื่นชอบในสังคมมาบริโภค อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.05, SD = 0.82) และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมาบริโภค อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.95, SD = 0.99)
ตามลาดับ สาหรับระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านตัวผลิตภัณฑ์ มีรายระเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านตัวผลิตภัณฑ์
ตัวแปร
ด้านตัวผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีการรับรองมาตรฐานที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย
มีฉลากระบุรายละเอียดแหล่งผลิตวันหมดอายุที่ชัดเจน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
รวม (ALLP)

𝐱̅
4.39
4.36
4.15
4.29

SD

แปลผล

0.65 มากที่สุด
0.68 มากทีส่ ุด
0.86
มาก
0.60 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 แสดงระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านตัวผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.29, SD = 0.60) เมื่ อ มี ก ารจ าแนกด้ า นพบว่ า ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ก ารรั บ รอง
มาตรฐานที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุ ด (x̅ = 4.39, SD = 0.65) รองลงมา คือ
ฉลากระบุรายละเอียดแหล่งผลิต วันหมดอายุที่ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.36, SD = 0.68)
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และการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการผลิ ต อยู่ ใ นระดั บมาก ( x̅ = 4.15, SD = 0.86) ตามล าดั บ
สาหรับระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านพฤติกรรม มีรายระเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านพฤติกรรม
ตัวแปร
ด้านพฤติกรรม
ผลิตภัณฑ์แสดงออกถึงการดูแลและเอาใจใส่สุขภาพ
การได้รับข่าวสารต่างๆของผลิตภัณฑ์จึงเกิดความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ
การใช้กากกาแฟมาทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็น
เศรษฐกิจหมุนเวียน
รวม (ALLB)

𝐱̅

SD

แปลผล

4.35
4.22

0.70
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด

4.01

0.82

มาก

4.20

0.64

มาก

จากตารางที่ 3 แสดงระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.20, SD = 0.64) เมื่อมีการจาแนกด้านพบว่า ผลิตภัณฑ์แสดงออกถึงความห่วงใยและใส่ใจ
สุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.35, SD = 0.70) รองลงมา คือการได้รับข่าวสารต่างๆ จึงเกิด
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.22, SD = 0.73) และ การใช้กาก
กาแฟมาทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01, SD = 0.82)
ตามลาดับ สาหรับระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านพฤติกรรม มีรายระเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับแรงจูงใจของผู้บริโภคด้านสถานที่
ตัวแปร
ด้านสถานที่
สถานที่ทาเลที่ตั้งร้านค้าสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก
ภายในมีการจัดวางผลิตภัณฑ์ที่เป็นระเบียบสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน
ทางร้านมีผู้ให้คาแนะนาและคอยอธิบายสรรพคุณให้ทราบ
โดยละเอียด
มีการเติมผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาเพียงพอต่อความต้องการ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์
รวม (ALLP)

𝐱̅

SD

แปรผล

4.35
4.23

0.73
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด

4,32

0.73

มากที่สุด

4.00

0.72

มาก

4.20

0.59

มาก

จากตารางที่ 4 แสดงระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.20, SD = 0.59) เมื่อมีการจาแนกด้านพบว่า สถานที่ทาเลที่ตั้งร้านค้าสามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.35, SD = 0.73) รองลงมาคือ ทางร้านมีผู้ให้คาแนะนาและคอย
อธิบายสรรพคุณให้ทราบโดยละเอียด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.32, SD = 0.73) ภายในร้านมีการ
จัดวางผลิตภัณฑ์ที่เป็นระเบียบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.23, SD = 4.67 ) และ
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ทางร้านมีการเติมผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.00, SD =
0.72) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ สาหรับระดับความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กาก
กาแฟ Oab’s Soap มีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกผลิตภุณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาค์รังสิต
ตัวแปร
SD
แปรผล
𝐱̅
การตัดสินใจซื้อสบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาค์รังสิต
เนื่องจากมีราคาที่สามารถยอมรับได้
4.33
0.72 มากที่สุด
เนื่องจากเป็นกระแสความนิยมยอมรับที่สื่อสารผ่านช่องทาง 4.19
0.67
มาก
ต่างๆ
เนื่องจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.26
0.76 มากที่สุด
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.20
0.78
มาก
รวม (Y)
4.24
0.61 มากที่สุด
จากตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภุณฑ์สบู่กากกาแฟ
Oab’s Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาค์รังสิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =
4.24, SD = 0.61) เมื่อมีการจาแนกด้านพบว่า ข้อมูลทั่วไปของราคาที่สามารถยอมรับได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.33, SD = 0.72) รองลงมา คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.26, SD = 0.76) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.20, SD
= 0.78) และ เนื่องจากกระแสความนิยมยอมรับที่สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ (x̅= 4.19, SD = 0.67)
อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ผู้วิจัยได้นาตัวแปรระดับแรงจูงใจของผู้บริโภค ความเชิงสัมพันธ์เชิงอิทธิพลกับตัวแปร
ระดั บ แรงจู งใจที่ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ผลิ ต ภัณฑ์ ส บู่ กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้ บ ริโ ภคใน
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ฟิ ว เจอร์ พ าร์ ค รั ง สิ ต ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
Regression Analysis) พร้อมวิธีการใช้เทคนิควิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise)
ซึ่งสามารถนาเสนอข้อค้นพบต่างๆดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การทดสอบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาค์รังสิต
ตัวแปร
b
SD
Beta
t
Sig.
(Constant)
0.83 0.15
5.65 0.00
ด้านตัวผลิตภัณฑ์ (PRDT)
0.61 0.05 0.59 12.28 0.00
ด้านพฤติกรรม ( BHVR)
0.30 0.05 0.32 6.65 0.00
ด้านสถานที่ (PLACE)
0.10 0.04 0.09 2.22 0.03
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Adjusted R2 = 0.63 : Durbin-Watson = 1.76; สมการถดถอยพหุ คู ณ : Ŷ = 0.83 +
̂ = ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
0.59(PRDT) + 0.32( BHVR) + 0.09(PLACE) [Y
̂=
ซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , Y
ตัวทานาย]
จากตารางที่ 6 แสดงการทดสอบโดยพบว่าแรงจูงใจของผู้บริโภคด้านตัวผลิตภัณฑ์ (PRDT)
ด้านพฤติกรรม (BHVR) และ ด้านสถานที่ (PLACE) สามารถพยากรณ์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต คิดเป็น
ร้อยละ 63 (Adjusted R2 = 0.63) โดยมีตัวพยากรณ์ที่สาคัญ คือ ด้านตัวผลิตภัณฑ์ ด้านพฤติกรรม
ด้านสถานที่ มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.59, 0.32 และ 0.09 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าความเอาใจใส่ทั้ง 3
ด้าน ส่งผลการซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
แรงจู งใจของผู้ บ ริ โ ภคด้านตัว ผลิ ตภัณฑ์ ส่งผลต่อตัดสิ นใจซื้อเผลิ ตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ
Oab’s Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มีการ
รับรองมาตรฐานที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัย เนื่องด้วยการมีฉลากระบุรายละเอียดแหล่งผลิต วัน
หมดอายุ ที่ชั ดเจน อีก ทั้งบรรจุ ภั ณฑ์ยังให้ ค วามส าคัญ กับมาตราฐานที่รักษาการปนเปื้อน ดั้งนั้ น
ผู้ป ระกอบการจึ งควรสร้ างตราผลิ ตภัณฑ์ให้เป็นที่รับรู้ในรายละเอียดดังกล่ าว เพื่อให้ เเกิดความ
น่าเชื่อถือและกลายเป็ น ที่ย อมรั บ จากผู้ บริโภคกลุ่ มอื่ นๆ ในระดับตลาดมวลชน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัย ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2560) พบว่า ระดับแรงจูงใจของผู้บริโภคด้านตัวผลิตภัณฑ์ให้
ส่งผลให้ผู้ ใช้บริ การมีการตัดสิน ใจซื้ออย่างรวดเร็ว เนื่องจากตราสินค้าเป็นที่รับรู้อย่างแพร่ห ลาย
รวมทั้งการยอมรับคุณภาพของสินค้าที่ผ่า นการรับรองความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต ตลอดจน
กลายเป็ น ที่ย อมรั บ จากผู้ บ ริ โ ภค อีก ทั้งยั งสอดคล้ อ งกับงานวิ จัยของ Ghaffari และคณะ (2017)
อธิบ ายเกี่ยวกับ ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ บริโภค มีส าเหตุมาจากกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง และการมี ชื่ อ เสี ยงของตราสิ น ค้ า ในตลาดที่ มี ผู้ ซื้ อ เป็ น จ านวนมาก
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของเสรี วงษ์มณฑา (2545) อธิบายว่า การที่ผู้บริโภคจะซื้อ
สินค้าและบริการประเภทใดก็ตาม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานได้ในระดับ ความคาดหวัง ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือในศักยภาพของผลิตภัณฑ์
ดังนั้นแรงจูงใจด้านตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
แรงจูงใจของผู้บริโภคด้านพฤติกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่กากกาแฟ Oab’s
Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้บริโภคห่วงใยและ
ใส่ใจสุขภาพ พร้อมกับการรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดความเข้าใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ รวมทั้งการใช้กากกาแฟยัง
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เป็นการสนับสนุนการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งยังสนับสนุนภาพ
ลักษณ์ตราสินค้าที่ดีให้ผลิตภัณฑ์ที่อาจทั้งมีความน่าเชื่อถือ แก่ผู้กาลังตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กาก
กาแฟ Oab’s Soap ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิจัย ของ ณัฐ รดา ปัญ จศุ ภ โชค (2560) พบว่ า การรับ รู้
คุณภาพบริ ก ารควรให้ ค วามส าคัญกั บข้อมู ล ของผลิ ตภั ณฑ์โ ดยละเอียด เพื่อให้ ผู้ บริ โ ภคสามารถ
ตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับ ณัฐภัสสร ชารีกุล และชุติมาวดี ทองจีน (2561) ที่อธิบาย
ว่า การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์และแหล่งที่มา เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าผ่าน
เรื่องราวต่างๆ ให้มีความน่าสนใจแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Madi (2017)
พบว่า ผู้ บ ริโ ภคยั งคงให้ ความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ที่สร้างสิ นค้าใหม่ออกสู่ ตลาดอย่างเนื่อง เพื่อเป็น
หลักการกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อธิบายว่า แรงจูงใจเกิดจากความต้องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยในการดารงชีวิต การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในบางรายการยังได้รับความสนใจตามคาจาเป็นในชีวิต
ประจา ดังนั้นแรงจูงใจด้านพฤติกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
แรงจูงใจของผู้บริโภคด้านสถานที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s
Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ผลการศึกษาพบว่า สถานที่หรือทาเลที่ตั้ง
ร้ านค้าที่ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเดิ น ทางเข้า ถึงได้ส ะดวก และภายในร้า นมีการจั ดวางผลิ ต ภัณฑ์ที่เป็ น
ระเบียบสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกครั้งที่ต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันทางร้านมีการ
เติมผลิตภัณฑ์ภายในชั้นวางอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้บริโภคต้องการ อีกทั้งทางร้านมีผู้
ให้บริการที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและคอยอธิบายสรรพคุณให้ทราบเบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ธนะพล แซ่ลิ้ ม (2562) ที่ อธิบ ายว่ า การประเมินความต้องการที่แท้จ ริงของตั ว ผู้ บริโ ภคเกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การดูแลอานวยความสะดวก ณ จุดให้บริการจะช่วย
ให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจตั้ ง แต่ วิ น าที แ รกนั้ น มี ค วามส าคั ญ ไม่ แ พ้ ก ระบวนการให้ บ ริ ก ารข้ อ อื่ น ๆ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) อธิบายการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้บริโภคก่อนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่คาดการณ์เกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การให้ข้อมูลสาหรับการเข้าถึงแหล่งจาหน่ายอย่างครบถ้วน ดังนั้นด้านสถานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ Oab’s Soap ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการวางแผนการผลิตสินค้าในระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา แบรนด์ Malee & Friends และ (2) ศึกษาเทคนิคการประชาสัมพันธ์
สินค้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา แบรนด์ Malee & Friends การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาการกรณีศึกษา (Case Study) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ จานวน 2 คน และลูกค้าที่
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า จ านวน 9 คน ผลการศึก ษาพบว่ า (1) กระบวนการวางแผนการผลิ ตสิ น ค้า ของ
ผู้ประกอบการ มีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1.1) นาเข้าผลผลิตจากแหล่งอุตสาหกรรม (1.2) แปรรูป
ผลผลิตที่นาเข้ามา (1.3) การคัดกรอง และ (2) เทคนิคการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ (2.1) การระบุเนื้อหา (Content) เป็นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจ
และเพิ่มผลกาไรในอนาคต (2.2) การออกแบบ (Design) ให้ความสาคัญกับสื่อประชาสัมพันธ์จะเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้เข้าใจเนื้อหา (2.3) ช่องทาง (Action) เป็นการทาการตลาดผ่าน
ช่องทางดิจิทัลเพื่อทาการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ (2.4) การประเมินผล (Evaluation)
เป็นการตรวจสอบความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับความนิยม
คาสาคัญ : กระบวนการวางแผนการผลิ เทคนิคการประชาสัมพันธ เศรษฐกิจหมุนเวียน
ABSTRACT
This research aimed to study 1) the production planning process in the
circular economy of Malee & Friends brand and 2) the public relations techniques for
products in the circular economy of Malee & Friends brand. This study was qualitative
research designed by using the case study method and collecting data from in-depth
interview. The key informants were 11 peoples: 2 entrepreneurs and 9 customers. The
study indicated that (1) there are 3 production planning processes; (1.1) Importing
products from industrial sources (1.2) Transformation and (1.3) Screening and (2) There
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were 4 processes of public relations techniques; (2.1) Content which was creating and
distributing content that can attract and increase profits in the future. (2.2) Design was
focusing on public relations media will be the link between the brand and the
customer to understand the content. (2.3) Action was the marketing through digital
channels to quickly communicate with customers and (2.4) Evaluation was an
evaluation on the success of the product publicity
Keywords: Production planning process, Public relations techniques, Circular economy
บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละจุดประสงค์
ของภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ในอดีตพบว่าทรัพยากรจะถูกนามาใช้เป็นวัตถุดิบในระบบการ
ผลิตสินค้า หากเลิกใช้แล้วจะถูกทิ้งและไม่นากลับมาใช้ซ้า จึงก่อให้เกิดขยะปริมาณมหาศาลที่เรียกว่า
ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง ยิ่งไปกว่านั้นในโลกอุตสาหกรรมที่มีจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น มา
พร้ อ มกั บ กั บ ความต้ อ งการบริ โ ภคที่ ห ลากหลายตามรสนิ ย ม อี ก ทั้ ง ยัง ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงกระตุ้ น ของ
ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยกลุ่มผู้ผลิตต้องปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของตลาดด้วยการออก
สิ น ค้า ใหม่ ให้ ตอบสนองลู ก ค้ าที่ เป็ น กลุ่ มเป้า หมาย รวมทั้ง ปัญ หาการก าจั ดซากสิ นค้ าที่ ไ ม่ถู กวิ ธี
ก่อให้เกิดมลพิษและสารพิษปนเปื้อนในระบบนิเวศน์ที่ทวีความรุนแรง นาไปสู่สาเหตุของภาวะโลก
ร้อนที่กลายเป็นปัญหาไปทั่วโลก (สมจิณณ์ พิลึก, 2562)
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นจุดเริ่ม ต้นในการปรับเปลี่ยนมาใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ที่มีเป้าหมายสาคัญด้วยการส่งเสริมการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมถึงการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรใหม่จะต้องตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างแท้จริง สาหรับ
ประเทศไทยการนาเศรษฐกิจ หมุน เวียนมาใช้ จาเป็นต้องมีภ าคการผลิ ตในหลายอุตสาหกรรมเข้า
ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กัน และกัน อีกทั้งนโยบายการส่ งเสริ มของภาครัฐ และหน่ว ยงานอื่นๆ ที่ร่ว มกันผลั กดันให้ ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ (จุฑามาส แก้วสุข และคณะ, 2558)
สาหรับกลุ่มสินค้าทรายแมวแบรนด์มาลี แอนด์ เฟรนด์ (Malee & Friends) หรือทราย
แมวที่เ ป็ น ที่รู้ จั กกัน ในชื่อ “ทรายแมวมาลี ” เป็น อีกหนึ่ง ในตัว อย่างผลิ ตภัณ์ จากระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนที่กาลังได้รับความนิยมของกลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งยังเป็นแบรนด์เดียว
ในไทยที่มีผลรับรองจากห้องทดลองระดับสากล โดยชาคริต เจริญฉิม ผู้ประกอบการ ได้มีจุดเริ่มต้น
การทาแบรนด์ทรายแมวมาลีจากการศึกษาหาข้อมูลถึงแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตทรายแมว
อย่างจริงจังเป็นเวลานานถึง 3 ปี พร้อมกับการวางแผนการตลาดไว้ล่วงหน้าด้วยการสร้างแบรนด์
Malee & Friends ให้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มของคนรักสัตว์เลี้ยง จากนั้นจึงมีการจาหน่ายอุปกรณ์และ
ของเล่นสาหรับแมวหลากหลายประเภทต่อมา (มาลีแอนด์เฟรนด์ , 2563) ยิ่งไปกว่านั้นทรายแมวมาลี
ยังเป็นที่รู้จักในชื่อของทรายแมวเต้าหู้ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตมาจากกากถั่วเหลืองธรรมชาติ 100%
จุดเด่นของสินค้าเป็นการบอกเล่าถึงกระบวนการผลิตด้วยการนาถั่วเหลืองมาแช่ บด และต้มกับน้า ใน
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ลาดับต่อมาจะเป็นการกรองเอาแค่ส่วนน้าไปใช้ในการจาหน่าย ทาให้เหลือกากถั่วเหลืองจากการกรอง
จานวนมากและไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ หากนาไปทิ้งก็จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่น อย่างไรก็ตาม
การนาเอากากถั่วเหลืองใช้เป็นประโยชน์ผ่านการแปรรูปเป็นส่วนประกอบของทรายแมวเต้าหู้ จึงทา
ให้ทรายแมวปลอดภัยและไร้ฝุ่น สามารถตักทิ้งลงในชักโครกได้ง่ายดาย อีกทั้งยุคสมัยปัจจุบันการ
เลี้ยงแมวแบบระบบปิดที่ผู้เลี้ยงจะต้องดูแลอยู่ในห้องได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น ดังนั้น
ทรายแมวมาลีจึงเป็นสินค้าทางเลือกที่ดีสาหรับคนเลี้ยงแมว (ไพฑูรย์ ทองทรัพย์, 2558)
ในขณะที่ขีดความสามารถของระบบอินเทอร์ เน็ตเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้สามารถเกิด
การเจรจาต่อรองซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงรูปแบบในการประกอบธุรกิจผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตยังช่วยลดข้อจากัดของระยะทาง สามารถเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์อาจให้ความสาคัญถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับลูกค้า รวมไปถึงการได้สินค้าที่มีต้นทุนมาในราคาที่ไม่สูงมากนัก ทาให้สามารถจาหน่ายออกไปได้
อย่ างรวดเร็ ว (เทพรั ตน์ พิมลเสถียร, 2560) สิ่ งที่ทาให้ การจาหน่ายออนไลน์ประสบความส าเร็จ
เริ่มต้นจากการจัดวางตาแหน่ งของเครื่องมือค้นหาสินค้าที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
รวมทั้งผู้ใช้งานระบบจะได้รับความปลอดภัยในการเข้าถึงสินค้า และการชาระเงิน ตลอดจนการ
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว โดยจะไม่มีการนาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปเปิดเผยในช่องต่างๆ ก่อนได้รับ
อนุ ญาต ตลอดจนการปรั บ ปรุ งข้ อ มูล ให้ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้า กลุ่ ม เป้า หมายอย่ า ง
สม่าเสมอ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด เมื่อเปรียบเทียบการจาหน่าย
สินค้าใหม่ในยุคก่อนที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการลงทุน (ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล และคณะ,
2560)
ตามที่กล่าวมาจะเห็ นได้ว่าการนาเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับมาใช้กับธุรกิจทรายแมวมาลี
สะท้อนให้เห็นถึงการนาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดสินค้าใหม่ขึ้น ช่วยลดการเกิดขยะและ
คานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้อยที่สุด โดยทรายแมวมาลีผ ลิตมาจากเบนโทไนต์แท้ ไม่ผสม
ปูนซีเมนต์ แต่ผสมกับเกลือ ทะเลและกากถั่วเหลือง ทาให้ไม่ส่งกลิ่นและสามารถดูดซึมของเสียได้ดี
นอกจากนี้ทรายแมวมาลียังเป็นทรายแมวเจ้าแรกที่ทาการขายผ่านช่ องทางออนไลน์ โดยปัจจุบัน
ตลาดสินค้าสาหรับสุขภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับการจัดจาหน่ายออนไลน์กาลังเป็นที่นิยมมากขึ้นตามความทันสมัยของเทคโนโลยี ผู้วิจัยจึง
สนใจศึ กษา “การกาหนดแผนการผลิ ตและเทคนิค การประชมสั ม พั นธ์ สิ น ค้ าในระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน กรณีศึกษา แบรนด์ Malee & Friends” โดยผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะทาให้ทราบ
ถึงกระบวนการผลิตทรายแมวมาลี รวมไปถึงแนวคิดการวางแผนการตลาดและเทคนิคการจาหน่าย
ออนไลน์ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
สร้างกาไรแก่ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์เนื้อหาของสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนการผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา
แบรนด์ Malee & Friends.
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2. เพื่อศึกษาเทคนิคการประชาสัมพันธ์สินค้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา แบ
รนด์ Malee & Friends.
วิธีการวิจัย
1. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยเรื่อง “การกาหนดแผนการผลิ ตและเทคนิคการประชาสั มพันธ์สินค้าในระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา แบรนด์ Malee & Friends.” เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดาเนินธุรกิจของแบรนด์ Malee & Friends. ซึ่งเป็นธุรกิจของผู้ประกอบการชาวไทยที่
ผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ยงและเป็นแบรนด์ที่มีผลรับรองจากห้องทดลองในด้าน
ความปลอดภัยต่อสัตวเลี้ยง โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ คือ ทรายแมวมาลี ที่มี
คุณสมบัติดับกลิ่นมูลแมว ซึง่ มีกระบวนการผลิตคัดสรรจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่สามารถย่อยสลาย
ได้ จึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยในการลดปริ ม าณขยะของเสี ย และส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากรในการผลิ ต ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลลัพธ์ของการศึกษาจะทาให้ ทราบ
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนกระบวนการผลิต ตลอดจนเทคนิคการประชาสั มพันธ์สินค้าผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆ ผู้วิจัยเริ่มจากการกาหนดหัวข้อเรื่อง ปัญหา และจุดมุ่งหมายของการวิจัย รวมถึงค้นคว้าข้อมูล
และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานขอความร่ว มมือกับผู้ประกอบการและลู กค้า เพื่อขอ
สัมภาษณ์เชิงลึกและรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ใช้เครื่องมือตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล และเรียบเรียงผลงานวิจัย โดยผู้วิจัยวางแผนลาดับขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นกระบวนการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ทางเลือกด้วยระเบียบวิธีวิจัย เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิทยากรณีศึกษา (Case Study) เป็นวิธีการศึกษาหา
ความรู้ความจริงในทางสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างมาก เช่น ความคิด ทัศนคติ
ค่านิยม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยใช้การบรรยายอย่างมีหลักฐานหรือมีทฤษฎีสนับสนุนเป็นการศึกษา ที่
ให้ความสาคัญกับความสนใจของผู้วิจัยมากกว่าเน้นที่ผู้อ่าน โดยผู้วิจัยจะทาความเข้าใจกับกรณีที่
เกิดขึ้นในพื้นที่และอธิบายสิ่งที่เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน และมีหลักฐานสนับสนุน โดยผู้วิจัยใช้การ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ย วกับ กระบวนการวางแผนการผลิ ต สิ นค้ า ทรายแมวมาลี และเทคนิ คการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในช่องทางสื่อต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่ทาหน้าที่เป็นผู้ผลิต
สินค้าตามวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้า
ในฐานะผู้ บ ริ ก ารที่ ค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสารประกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง ความหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์และตีความจากเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์
อย่ าง Facebook Fan page ที่ ชื่อว่า Malee & Friends ที่มีผู้ ผ ลิ ตเนื้อหาเป็นผู้ ป ระกอบการคอย
ควบคุมดูแล โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และเขียนรายงานผลการวิจัย
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล แบบสามเส้ า (Triangulation)
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย (1) ด้านการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่ต่างกัน ได้แก่
สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และ กลุ่ มผู้ให้ข้อมูลหลักจากผู้ประกอบการกับลูกค้า (2) ด้านผู้วิจัยแต่ละ
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คนที่มีข้อมูลแตกต่างกัน โดยมีจานวนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในการร่วมวิเคราะห์และตีความสิ่งที่ปรากฏใน
ผลการสัมภาษณ์ (3) ด้านวิธีการวิจัยในแต่ล ะขั้นตอนที่มีการประยุกต์การเก็บรวบรวมตามความ
เหมาะสมจากการสั มภาษณ์เชิงลึ กร่ว มกับการสั งเกตสินค้าและสื่อสังคมออนไลน์ (ชาย โพธิสิตา,
2556) และน าข้อมูล ที่ผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือมาจัดหมวดหมู่เพื่อนาไปเขียน
สรุปผลรายงานวิจัย อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งเป็นการศึกษาข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive) ที่มีข้อมูล
มาจากการลงภาคสนาม จากนั้นจึงมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่การสร้างข้อสรุป
ผู้วิจัยสามารถอธิบายในลักษณะของกรอบแนวคิดเชิงขั้นตอนได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงขั้นตอน
2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 ขอบเขตด้านพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลหลัก: ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าทรายแมว แบรนด์ Malee & Friends.
จ านวน 2 คน ที่ เ ป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง แบรนด์ แ ละการก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการจั ด จ าหน่ า ย รวมทั้ ง การใช้
ทรัพยากรทางด้านเนื้อหาเพื่อสร้างการสื่อสาร โดยผู้วิจัยทาการลงพื้นที่ไปยังสถานประกอบการที่อยู่
โครงการเนตรทองคา เลขที่ 75/5 หมู่ 4 ตาบลไทรม้า อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อ
รวบรวมข้อมูลในมุมของผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
จาก Facebook Fan page: Malee & Friends. จานวน 9 คน นอกจากนี้ ผู้ วิจัยยังใช้เทคนิคการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลในมุมของลูกค้า จากเนื้อหาที่ได้มีการประชาสัมพันธ์และ
การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์
2.2 ขอบเขตด้านเวลา: ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่เดือน ธันวาคม
2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
2.3 ขอบเขตด้านเนื้ อหา: ผู้ วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดดิจิทัล เศรษฐกิจหมุนเวียน การตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อนามาใช้ในการกาหนดคาถามการวิจัยที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งการนาไปใช้อธิบายความสอดคล้องในเชิงผลการศึกษาและแนวคิด
ทฤษฎีในส่วนของการอภิปรายผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
จากการศึก ษาพบว่า ยุ คสมั ยปัจจุ บันการเลี้ ย งแมวแบบระบบปิดเพิ่ มมากขึ้นในแต่ล ะ
ครอบครัว ซึ่งในขณะเดียวกันแมวยังเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่จะต้องขับถ่ายบนกอง
ทรายเท่านั้น โดยการค้นคว้าพัฒนาจนเกิดเป็นสินค้าทรายแมวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยภาวะการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางราย
ลดต้น ทุ น สิ น ค้ าด้ว ยการผสมสารเคมีเ ข้าไปทดแทนวัตถุดิ บหลั ก ที่มีต้น ทุนสู ง ก่อให้ เกิดอั นตราย
โดยตรงต่อแมวและลูกค้า อีกทั้งทรายแมวจะจับตัวเป็นก้อนแข็งที่ใช้เวลาย่อยสลายนาน นาไปสู่การ
สร้างปริมาณขยะจานวนมหาศาล ดังนั้นผู้ประกอบการจึงคิดค้นพัฒนาทาธุรกิจทรายแมวของไทยที่มี
คุณภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ได้แก่
1. กระบวนการวางแผนการผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษาแบรนด์
Malee & Friends. ผลการศึกษาพบว่า สินค้าในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงที่มุ่งเน้นการจาหน่ายอาหาร
สัตว์เลี้ยง เป็น ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิ ตสินค้าอาหารทะเล โดยการนาของเหลื อจาก
กระบวนการผลิตมาบด ผสมแต่งกลิ่น และการอัดเม็ด ให้กลายเป็นสินค้าใหม่ เช่นเดียวกับสินค้าทราย
แมว ที่เป็นผลพลอยได้อ ย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมแร่ดิน เต้าหู้ หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรของเหลือ
หากทิ้งไปจะไม่มีมูลค่า ดังนั้นการพิจาณาคุณสมบัติของเต้าหู้ด้วยการนามาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่า
กลายเป็นสินค้าทรายแมวแบรนด์ Malee & Friends. โดผู้ประกอบการมีการวางลาดับขั้นตอนการ
ผลิต ดังนี้
1.1 การนาเข้าผลผลิตจากแหล่งอุตสาหกรรมขุดเหมือง เมื่อทาการระเบิดภูเขาไฟ จะได้
ก้อนแร่ดินภูเขาไฟที่มีชื่อว่าแร่ดินเบนโทไนท์ กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมจะนาแร่หินไปเข้า
เครื่องบดได้ผลผลิตออกมาเป็นเกล็ดเบนโทไนท์ เพื่อนาไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง แป้งเด็ก
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ผงซักฟอก และจะได้ผงแร่เบนโทไนท์ที่เหลือจากการบดเป็นผลผลิตพลอย
ได้ ที่มีคุณสมบั ติในการดูดซับ ที่มีประสิ ทธิภ าพ หรือการนาเข้ากากถั่ว เหลื องที่เหลื อจากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตสินค้าจากถั่วเหลืองธรรมชาติ 100% มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปทรายแมว
1.2 การน ากากถั่ ว เหลื อ งที่ น าเข้ า มาแปรรู ป ด้ ว ยวิ ธี ก ารอบแห้ ง และการบี บ อั ด ให้
กลายเป็นลักษณะต่างๆ อาทิ แบบเม็ด แบบแท่ง แบบเกล็ด จากนั้นจึงนาเข้าสู่กระบวนการปรับแต่ง
กลิ่นต่างๆ ตามเอกลักษณ์ของแต่ละสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า โดยผู้ประกอบการ
ได้มีการสารวจความคิดเห็นจากลูกค้าที่ชื่นชอบกลิ่นหอม เช่น พีช ลาเวนเดอร์ เป็นต้น และจะต้องมี
คุณสมบัติสามารถดับกลิ่นมูลแมวได้เป็นอย่างดี
1.3 การประเมินคุณภาพทรายแมวทั่วไปที่จาหน่ายตามท้องตลาดยังพบปัญหาเรื่องฝุ่น
ละอองที่อยู่ในตัวสินค้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของแมวและลูกค้าที่สัมผัสเป็นประจา
ทางผู้ประกอบการจึงให้ความสาคัญกับการคัดกรองฝุ่น ด้วยวิธีการนาวัตถุดิบที่ได้จากการแปรรูปไป
กรองโดยใช้เครื่องกรองฝุ่นก่อนนาไปใส่ในบรรจุภัณฑ์ จนกลายเป็นสินค้าทรายแมวไร้ฝุ่นที่ได้รับการ
ยอมรับและมีความแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขัน
2. เทคนิ คการประชาสั ม พันธ์ สิ นค้ าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึก ษา แบรนด์
Malee & Friends. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการได้ริเริ่มธุรกิจจากการศึกษาค้นหากลุ่มลูกค้า
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เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า โดยการรักษามาตรฐาน
คุณภาพสิ นค้าและการบริ การ เนื่ องจากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันเป็นยุคการตลาด
ออนไลน์ที่มีคู่แข่งจานวนมหาศาล ซึ่งการที่จะทาให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก จะต้องออกแบบขั้นตอนการ
ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เพื่อให้ลูกค้าบอกเล่าเรื่องราวสินค้าไปยัง กลุ่ม
ตลาดใหม่ต่อไป โดยผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้
2.1 การระบุเนื้อหา (Content) พิจารณาจากมุมมองของผู้ประกอบการที่อธิบายถึงการ
สร้ า งรู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ให้ มี ค วามแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง รายอื่ น โดยการบอกเล่ า ถึ ง
คุณสมบัติของสินค้าที่ครบถ้วนชัดเจน อาทิ ทรายแมวเต้าหู้มาลีผลิตจากกากถั่วเหลืองธรรมชาติ ไม่ใช้
ยาฆ่าแมลง เนื้อสัมผัสไม่ก่อให้เกิดฝุ่น สามารถตักทิ้งลงชักโครกได้ อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกค้าด้วยใบรับรองผลจากห้องทดลองว่าแบรนด์มีการผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่มีสารปนเปื้อน
และมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายเข้าไปในแผนการตลาดใน
การจาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ เช่น การบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงบ้าน การกาหนดเงื่อนไขการซื้อ
สินค้าครบ 3 ถุงฟรีค่าจัดส่งพัสดุ การลดราคาเมื่อยอดสั่งซื้อครบ 8 ถุง เป็นต้น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ส่งผล
ให้กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจและกระตุ้นความต้องการ ในขณะเดียวกันในมุมมองของลูกค้ายังพบว่า
เนื้อหามีความน่าสนใจให้ข้อมูลที่ชัดเจน สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยการระบุวิธีการใช้ในแต่ละ
ขั้น ตอนด้ว ยข้อความที่เน้ น ใจความส าคัญและไม่มีตัว อักษรที่มากจนเกินไป อี กทั้งเนื้อหาที่มีการ
นาเสนอจะต้องมีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเลี้ยงแมวที่เป็นเกร็ดความรู้
2.2 การออกแบบ (Design) เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้แบรนด์สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ได้โดยตรง ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับการใช้ศิลปะที่สวยงามบ่งบอกถึงรูปแบบการดาเนิ นชีวิต
ของลูกค้าที่มีรสนิยมรักสัตว์เลี้ยงผ่านการใช้ภาพถ่ายบรรยากาศสะดุดตาโดยการใช้แมวสื่อความหมาย
เช่น ภาพแมวกาลังกินน้าจากน้าพุแมว แมวกาลังนั่งในรถเข็น เป็นต้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ
ยังคงเลือกที่จะนาเสนอวิดีโอ และรูปภาพโปสเตอร์ ที่สอดแทรกเนื้อหาข้อมูลของสินค้า นอกจากนี้
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล หลั กที่เป็ น ลู กค้าให้ ความเห็ นว่า การออกแบบที่ส วยงามและมีการจัดระเบียบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้มีสัดส่วนที่สบาย รวมทั้งการใช้การวางภาพสินค้าเหมาะสม และการใช้สีซึ่งส่งผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกและภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นมิตรสามารถเข้ าถึงได้ง่าย ได้แก่ สีส้ม ขาว และดา
นอกจากนี้การใช้รูปแมวเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ ควบคู่กับดการใช้ข้อความที่สั้นกระชับทาให้ลูกค้า
เข้ าใจข้อ มูล สิ น ค้ า ได้ ร วดเร็ ว แต่ใ นมุม มองกลั บ กัน พบว่ า การออกแบบโดยการเลื อกใช้ ภ าพสื่ อ
ความหมายยังค่อนข้างเรียบง่ายและไม่ค่อยน่าสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
เลี้ยงภายในบ้านของผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน
2.3 การเลือกช่องทาง (Action) ที่กลุ่มผู้ประกอบการทาการตลาดผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ด้ ว ยการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทาง Facebook Fan page ก าหนดช่ ว งเวลากลางวั น เท่ า นั้ น
โดยเฉพาะวันพุธเป็นช่วงที่ลูกค้าใช้งานเฟซบุ๊คมากที่สุดและวันอื่นๆ รองลงมาตามลาดับ ซึ่งกลุ่มลูกค้า
สามารถติ ด ต่ อ สอบถามในกรณี เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ผ่ า นระบบกล่ อ งข้ อ ความ (Inbox Messenger) ได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ในล าดั บ ต่ อ มา เมื่ อ สิ น ค้ า ได้ รั บ ความนิ ย มทางแบรนด์ ไ ด้ มี ร ายการที วี
หนั ง สื อ พิ ม พ์ เว็ ป ไซต์ ที่ ป ระสานงานมาติ ด ต่ อ ขอสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้เพิ่มขึ้น
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2.4 การประเมินผล (Evaluation) ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มผู้ประกอบการ
อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์สิน ค้าส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นและมีมูลค่าการซื้อที่มาก
ขึ้นกว่าเดิม ในขณะเดียวกันทางแบรนด์จึงมีการพิจารณาการเพิ่มขึ้นของยอดขายให้สูงขึ้น เนื่องจากมี
จานวนลูกค้าที่ส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าไปใช้จะกลับมาพร้อมข้อเสนอแนะหรือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ
สินค้าหลังการซื้อไปแล้วในช่องทางต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบจากจานวนผู้ติดตามข่าวสารของทาง
Fan Page ในปั จ จุ บั น ที่สู งถึ ง 52,000 ที่ก ดถูกใจ (Likes) ซึ่งหลั กฐานเหล่ านี้ เป็นสิ่ งยืนยันความ
น่าเชื่อถือของคุณภาพสินค้าและความนิยมของแบรนด์ได้อีกด้วย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. กระบวนการวางแผนการผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา แบรนด์
Malee & Friends ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ประกอบการให้ ความส าคัญกับการคัดเลื อกวัตถุดิบจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าทรายแมวที่มีคุณภาพสามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีความปลอดภัยกับลูกค้าและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ
ควบคู่ กั บ การแสดงความเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ของคนรุ่ น ใหม่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะคู่รักคู่สมรสที่นิยมมีบุตรน้อยลง และประชากรจานวนมากนิยมความเป็น
อิสระและปฏิเสธที่จะไม่แต่งงาน ซึ่งเป็นการดาเนินชีวิตแบบอยู่ตัวคนเดียว ในบางกลุ่มตัดสินใจที่จะ
นาสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอย่างแมวและสุนัขมาอุปถัมป์ในฐานะเพื่อนรู้ใจหรือการดูแลเสมือนบุตรหลาน
มากขึ้น ทาให้ตลาดสินค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การเลี้ ยงแมวจะประสบ
ปัญหาในเรื่องของการหมักหมมทาให้เกิดสิ่งปฏิกูลของแมวเมื่อขับถ่ายในกระบะทราย โดยสินค้าทราย
แมวในท้องตลาดทั่วไปผลิตจากสารเคมี จึงไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและจะต้องบรรจุใส่
ถุงพลาสติกก่ อนน าไปทิ้ง จากสถานการณ์ก ลายเป็ นหนึ่ง ในปัจ จัยที่ก่ อให้ เกิ ด ปัญหาขยะจานวน
มหาศาลนาไปสู่สาเหตุของภาวะโลกร้อน ในขณะที่สินค้าทรายแมว แบรนด์ Malee & Friends ผลิต
จากกากถั่วเหลืองที่เหลือใช้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภัสสนันท์ หยุนแดง และบุญสนอง รัตนสุนทรากุล (2557) ที่อธิบาย
ถึงการออกแบบสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (Product Design for Environment) หรือการออกแบบสินค้า
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นแนวความคิดที่มุ่งเน้นการตระหนักถึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ช่วง
เริ่มต้นการออกแบบสินค้า โดยใช้หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองทางด้าน
ประโยชน์ใช้สอยที่มีคุณภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นประโยชน์จากการนาสิ่งปฏิกูลจากสัตว์เลี้ยงมาย่อยสลาย
เพื่อเป็นปุ๋ยในดินได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้ อมและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุสิ่ง
ปฏิ กู ล ที่ ย ากต่ อ การย่ อ ยสลายตามธรรมชาติ ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการวางแผนการผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Marcel C. และคณะ (2017) ที่อธิบายเกี่ยวกับหลักการผลิตและการใช้ทรัพยากร
หมุนเวียนอย่างครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถปฏิวัติสังคมจากระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิม นาไปสู่ความสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจและสินค้าแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยื นทั้ง
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ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการออกแบบที่ปราศจากขยะและ
มลภาวะ ควบคู่กับ การรักษาสิน ค้าและวัตถุดิบให้ใช้ได้นานที่สุด และยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ธรรมชาติในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ห รือขนาดเล็ก องค์กรและตัวบุคคลจากระดับ
ท้องถิ่นสู่สากล
2 เทคนิคการประชาสัมพันธ์สินค้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา แบรนด์ Malee
& Friends. ผลการศึกษาพบว่า การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย จาเป็นต้องใช้กระบวนการ
สร้างเนื้อหาที่มีความโดดเด่นน่าสนใจสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้า สามารถแบ่งองค์ประกอบได้
ดังนี้
2.1 เนื้อหา (Content) เป็นการกาหนดรูปแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีการเกริ่นนา
ประสบการณ์ ที่ ส ะท้ อ นรู ป แบบชี วิ ต ของผู้ ป ระกอบการให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความสนใจ พร้ อ มกั บ การ
สอดแทรกข้ อ มู ล สิ น ค้ า และบริ ก ารอย่ า งครบถ้ ว นชั ด เจนด้ ว ยการใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย โดย
ผู้ป ระกอบการจะปรั บเปลี่ ยนเนื้ อหาที่แสดงรายละเอียดของข้อมูล ที่ส อดคล้ องกับสถานการณ์ใน
ขณะนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนาเสนอเรื่องราวขั้นตอนการรักษาสุขภาพของแมว ควบคู่กับนาเสนอ
ประโยชน์ของสินค้าที่จาหน่าย และการเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ศุภเชษฐ์ เศรษฐโชติ (2560) พบว่า การกาหนดเนื้อหาและรูปแบบของสื่อจาเป็นต้องเน้นในเรื่องความ
ทันสมัยของเนื้อหา ดังนั้นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาจะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสามารถดึงดูด
ความสนใจ เพื่อผลประโยชน์ในด้านการกระตุ้นยอดขายหรือกาไรที่เป็นผลลัพธ์ เชิงบวกแก่แบรนด์ได้
ในอนาคต
2.2 การออกแบบ (Design) ผลการศึ ก ษาพบว่ า การออกแบบสื่ อด้ ว ยการน าเสนอที่
รูปภาพ วิดีโอ พร้อมสอดแทรกตัวอักษร ข้อความสั้นๆ ให้มีเอกลักษณ์ สวยงาม สามารถดึงดูดลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการออกแบบลักษณะของสื่อให้ดูเรียบง่าย และไม่เน้นการตกแต่งจนเยอะเกินไป
จะส่งผลให้ลูกค้าอ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ สุ นิ ส า ประวิชัย (2560) ที่ อธิบายถึงแนวทางการออกแบบสื่ อประชาสั มพัน ธ์ที่ต้ องอาศัย 5
องค์ประกอบดังนี้ (1) การจัดสมดุล แต่ละหน้าควรกระจายน้าหนักไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมาก
เกิน ไป (2) เค้า โครงของหน้ า ควรเลื อกรูปแบบที่ง่ายไม่ห วือหวานับ ตั้งแต่หั ว ข้อหลั ก หั ว ข้อย่อ ย
ข้อความ ภาพประกอบ และพื้นหลัง (3) ลักษณะตัวพิมพ์ ควรเลือกชนิดที่อ่านง่ายไม่ใหญ่หรือเล็ก
จนเกินไป ในส่วนหัวข้อควรเป็นตั วใหญ่หรือตัวหนา (4) การเลือกใช้สี จะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก
และภาพลักษณ์ของแบรนด์ จึงควรหลีกเลี่ยงสีจัดจ้านหรือหลากหลายเกินไป ทั้งนี้แต่ละหน้าไม่ควรใช้
สีเกิน 2-3 สี (5) การใช้ภาพประกอบ ภาพสามารถช่วยสื่อความหมายและดึงดูดความสนใจได้ จึงควร
เลือกภาพที่เข้าใจง่ายสื่อความหมายชัดเจนและส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงบวกเป็นหลัก
2.3 ช่องทาง (Action) เป็นการทาการตลาดผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียหลักของแบ
รนด์นั่ น ก็คือ Facebook Fan page เป็นหลั ก ซึ่งส่ งผลต่อการรับรู้ข่าวสารที่ระบุรายละเอียดของ
สินค้า แต่ในทางกลับกันการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook เพียงแหล่งเดียวอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด
เนื่องจากยังมีอีกหลายช่องทางที่สามารถเพิ่มการรับรู้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้ อาทิ การใช้ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ การตั้งบูธประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดีย ยอดนิ ย มอื่น ๆ อาทิ ไลน์ (Line), อิ นสตาแกรม (Instagram) ทวิ ตเตอร์ (Twitter) และยูทู ป
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(YouTube) ซึ่งปัจจุบันถูกพัฒนาในรูปแบบโปรแกรมสาเร็จรูปบนมือถือที่มีบัญชีผู้ใช้งานเป็นจานวน
มาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญฑริกา ตั้งอุดมสิริ (2560) ที่อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล เป็นการทาการตลาดรูปแบบใหม่ที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อทาการสื่อสารกับลูกค้า ทั้งนี้สื่อดิจิทัล
เป็นสื่อที่มีการใช้รหัสระบุตัวผู้ใช้งานได้ จึงทาให้นักการตลาดในสมัยใหม่ สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละครั้งยัง
ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน อาจเป็นประโยชน์กับลูกค้าและผู้ประกอบการต่อไป
2.4 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์
ที่สามารถพยากรณ์ได้จากแนวโน้มการซื้อสินค้าจานวนมากขึ้นกว่าเดิม โดยผู้ประกอบการต้องการ
ศึกษาว่าสินค้าที่จะเสนอขายจะต้องแสดงถึงคุณภาพของสินค้า สถานที่การจัดจาหน่ายและราคาที่
เหมาะสมที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้จากฟังก์ชั่นการทางานของสื่อโซเชียลมี เดียอย่าง Facebook เช่น
การแสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้า จานวนยอดกดถูกใจ และการเผยแพร่ต่อไปยังสื่อโซเชียลมีเดีย
ประเภทต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นสิ่งสาคัญต่อการการันตีการยอมรับของลูกค้า และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มผู้ที่สนใจให้
กลายมาเป็นลูกค้าของแบรนด์ได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภัทริกา ลาภชัยเจริญกิจ
และคณะ (2562) พบว่าอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
อุปกรณ์ที่เข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้ก ารตลาดแบบดิจิทัลมีความสาคัญต่อการดารงอยู่รอด
ของธุร กิจ โดยการตลาดดิจิ ทัล มีเครื่องมือหลากหลายให้ นักการตลาดเลื อกนาไปวางกลยุทธ์ทาง
การตลาด หากเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจะทาให้ประสบความสาเร็จมากขึ้น ดังนั้นการตลาดดิจิทัล
จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้ ประกอบการที่จาหน่ายสินค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันควรต้อง
ปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมลูกค้าในยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญที่ยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
1.1 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการเลือกทาการตลาดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียด้วย
วิธีการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้าในช่องทาง Facebook Fan Page เพียงอย่างเดียว อาจทาให้ลูกค้า
ได้รับ เนื้ อหาที่ไม่ครบถ้ว น เนื่ องจากลู กค้ามีความหลากหลายของช่วงอายุ รวมทั้งยังมีพฤติกรรม
ความถี่ในการใช้สื่อโซเชียลมี เดียแตกต่างกันออกไป ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน
การสร้างเนื้อหา (Content) ที่น่าสนใจ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม (Platform) เช่น
Instagram, Line, Twitter, YouTube และเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้ กับลูกค้า
สามารถนาความคิดเห็นของลูกค้ากลับนามาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
1.2 จากการศึกษาพบว่า การออกแบบเพื่อนาเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการมี
ความเรี ย บง่า ยและไม่ ค่อ ยน่ า สนใจเท่ า ที่ ค วร อาทิ สั ด ส่ ว นรู ป ภาพและข้ อ ความยัง ไม่ ส มดุ ล กั น
เท่าที่ควร ดังนั้นผู้ประกอบการควรเพิ่มเทคนิคการออกแบบให้มีความโดดเด่น เพื่อสร้างความแตกต่าง
จากสื่ อประชาสัมพันธ์ของคู่แข่ง อาทิ มีเนื้อหาและการออกแบบสื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
โดยเฉพาะ รวมถึงเพื่อนาเสนอสินค้าและบริการได้อย่างน่าสนใจของลูกค้ากลุ่มใหม่
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2. ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาการก าหนดแผนการผลิ ต และเทคนิ ค การ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพียงธุรกิจเดียว ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยควร
ขยายการศึกษาไปยังธุรกิจอื่นๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากกากถั่วเหลืองให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจขนมขบ
เคีย้ วชนิดแผ่นกรอบจากถั่วเหลืองชีวภาพผสมสมุนไพร สบู่ถั่วเหลืองผลัดเซลล์ผิวขาว เป็นต้น
2.2 การศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาแนวทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการนาเสนอ
ขายสินค้าในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา แบรนด์ Malee & Friends ด้วยการใช้สื่อช่องทาง
อื่นๆ ได้แก่ ดิจิตอลทีวี สถานีวิทยุ และการจัดอีเว้นท์ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ให้เกิดยอดขายที่
สูงขึ้นและเพิ่มผลกาไรให้กับธุรกิจ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
และ (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริการของตัวแทนจาหน่ายตราสินค้า FREITAG กรณีศึกษาตัวแทน
จาหน่ ายในกรุ งเทพมหานคร เป็ น งานวิจัยแบบผสมผสานด้ว ยเทคนิการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มลูกค้าที่เคย
ได้มาซึ่งสินค้าและการบริการกระเป๋า FREITAG จานวน 400 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ และการณ์สั มภาษณ์เชิ งลึ กกั บผู้ ให้ ข้อ มูล หลั ก คือ พนั กงานขายประจ าร้ านจานวน 5 คน ผล
การศึกษาพบว่า (1) ตัวแปรอิสระจานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ลูกค้า ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (2) กลยุทธ์การบริการของตัวแทนจาหน่าย จานวน ได้แก่ การระบุ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การกาหนดแนวคิดการให้บริการ การดาเนินกลยุทธ์การบริการ และการ
ออกแบบและจัดส่งบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเช่นกัน
คาสาคัญ : คุณภาพบริการ กลยุทธ์การบริการ การตัดสินใจ เศรษฐกิจหมุนเวียน ฟรายถาก
ABSTRACT
The objectives of this research aimed (1) to study the service quality that
affected to the purchase decision, and (2) to study the service strategy of FREITAG’s
dealers in Bangkok. The study was the Mixed Method Research by using Quantitative
Research and Qualitative Research. Collecting data by using questionnaires from 400
people by convenient sampling, Statistics for data analysis was percentage, mean,
standard deviation, multiple regression analysis, and In-depth interview included 5
shop assistances. The result showed that (1) service quality that affected the purchase
was empathy, followed by assurance, responsiveness, reliability, and tangible. (2)
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Service strategy of FREITAG’s dealers in Bangkok included identifying the target market,
defining service concepts, service strategy implementation, and design and delivery
service were affected by the purchase decision.
Keywords: Service Quality, Service Strategy, Decision, Circular Economy, FREITAG
บทนา
แนวคิดเศรษฐกิจหมุ น เวียนเป็นการคงไว้ซึ่งทรัพยากรทั้งในด้านของการแปรรูป ให้ เกิด
มูลค่า รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปราศจากของเสียและมลพิษ ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อ ป้องกันการใช้
ทรัพยากรเกินความจาเป็นของประชากรโลก (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2562) นอกจากนี้ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังเป็น
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการ การบริโภคของผู้บริโภค และการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชนทุกคนในสังคม เพื่ อการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร
ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางธรรมชาติ แ ละการย่ อ ยสลายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกลไลการนาทรัพยากรเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด (สมจิณณ์ พิลึก, 2562)
สาหรับกระเป๋าฟรายถาก (FREITAG) เป็นหนึ่งในสินค้าภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่
กาลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ทั้งในกลุ่มทวีปยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งตรา
สิน ค้า FREITAG ได้น าวัส ดุที่ใช้แล้ ว มาผ่านกระบวนการคิดและการผลิ ตจนเกิดสิ นค้า ที่มีมูล ค่าใน
ท้องตลาด (วณัส คะเนเร็ว, 2562) พร้อมทั้งยังเป็นการลดจานวนทรัพยากรที่ต้องใช้วัสดุใหม่มาผลิต
ทั้งหมด โดยกระเป๋าทุกใบล้วนเกิดมาจากวัสดุเหลือใช้มาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งทั้งหมดเป็นสาเหตุที่ทาให้
กระเป๋า FREITAG มีเอกลักษณ์ทางตราสินค้าที่เฉพาะตัวด้วยเรื่องราวของวัสดุที่ไม่ซ้ากันในแต่ละใบ
เนื่องจากผ้าใบจากรถบรรทุกแต่ละคันนั้นมีลวดลายที่ไม่เหมือนกัน และไม่สามารถคาดเดาลวดลาย
บนกระเป๋าได้ ผู้ซื้อจึงเกิดความรู้สึกภูมิใจที่ตนเองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวในโลกนี้ นอกจากนี้
FREITAG ยังมีคุณสมบัติด้านความทนทานกันน้า กันรอยขีดข่วน ดูแลรักษาง่าย และยังสะดวกต่อการ
น าไปใช้ ง านในชี วิ ต ประจ าวั น ของคนปั จ จุ บั น อี ก ด้ ว ย รวมถึ ง ยั ง มี แ หล่ ง จ าหน่ า ยไม่ ม ากนั ก
ภายในประเทศไทย ทาให้ตราสิน ค้าถูกยกระดับเป็นของหายากกว่ากระเป๋าทั่ว ไปที่จาหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้า (ปริญญา ก้อนรัมย์, 2560)
ในขณะที่คุณภาพการบริการและกลยุทธ์การบริการของแบรนด์กระเป๋า FREITAG เป็นส่วน
หนึ่งที่ทาให้ลูกค้ายึดมั่นและเชื่อถือในตราสินค้า ส่งผลให้มียอดขายที่เติบโตยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปี
ประกอบกับการแสดงความเอาใจใส่ด้านการบริการก่อนและหลังการขายของพนักงาน อาทิ การให้
ความรู้ แ ละการแนะน าสิ น ค้ า จากพนั ก งาน ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจต่ อ ตั ว สิ น ค้ า มากยิ่ ง ขึ้ น
ตลอดจนการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน (กาญจนา ทวินันท์ และแววมยุรา คาสุข , 2558) อย่างไรก็ตามในส่วนการบริการหลังการ
ขายที่ลูกค้ายังสามารถติดต่อขอรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ฟรี ภายในระยะเวลา 3 ปี เพียง
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แค่ลู กค้าต้องน าใบเสร็ จ รั บประกันมาแสดงเพื่อรับการดูแลจากผู้จัดจาหน่าย อีกทั้งกระบวนการ
ดังกล่าวยังช่วยสร้างความผูกพันธ์กับตราสินค้ากับกลุ่มลูกค้าเดิมอีกด้วย (ภาวินี ทองแย้ม, 2560)
จะเห็ น ได้ ว่ า การน าแนวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นมาใช้ เป็ น การตระหนั ก ถึ ง การรั ก ษา
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยุคที่มีอัตราการเกิดของประชากรที่สูงขึ้น ย่อมส่งผล
ต่ อ การแย่ ง ชิ ง ทรั พ ยากรเพื่ อ ด ารงชี พ ในชี วิ ต ประจ าวั น แนวคิ ด ดั ง กล่ า วยั ง มี ส่ ว นช่ ว ยลดการใช้
ทรัพยากรฟุ่มเฟือยผ่านกระบวนการนากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ธุรกิจใหม่ที่รู้จักนาเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นสินค้า ซึ่งในปัจจุบันผู้คนให้ความสาคัญกับการ
ดูแลรักษาทรัพยากรมากขึ้น หากพิจารณาจะพบว่ากระเป๋า FREITAG มีคุณลักษณะตรงตามแนวคิด
ของสินค้าเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งตราสินค้าที่กาลังเป็นที่นิยมมากเพิ่มขึ้นในกลุ่มของผู้
ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและกลุ่มวัยรุ่นชาวไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการยกระดับกลยุทธ์การ
จั ดการคุณ ภาพบริ ก ารของตราสิ นค้ า FREITAG กรณีศึ กษาตั ว แทนจาหน่า ยในกรุง เทพมหานคร
ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการบริการและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่
ตัดสินใจซื้อตราสินค้า FREITAG โดยตัวแทนจาหน่ายสามารถนาไปปรับปรุง ขั้นตอนการบริการให้มี
ความเหมาะสม เพื่อให้สินค้าเป็นที่ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งยังเป็น
แนวทางการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทรัพยากรที่เหลือใช้เหล่านี้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้า FREITAG กรณีศึกษา
ตัวแทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษากลยุ ท ธ์ก ารบริก ารของตั ว แทนจาหน่า ยตราสิ น ค้า FREITAG กรณี ศึก ษา
ตัวแทนจาหน่ายในกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยอ้างอิงตัวแปรอิสระจากพาราซุรามานและคณะ (Parasuraman et at.,1985)
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วิธีการวิจัย
1. หลักการดาเนินงานวิจัย
1.1 การวิจั ย นี้ เป็ น งานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด้ว ยเทคนิค การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
การยกระดับกลยุทธ์การจัดการคุณภาพบริการของตราสินค้า FREITAG กรณีศึกษาตัวแทนจาหน่าย
ในกรุงเทพมหานคร
1.2 การกาหนดประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คื อ กลุ่ มลู กค้าที่ซื้อ สิ นค้าและการบริการ
ภายใต้ตราสิ นค้า FREITAG กับทางในร้าน Pronto สยามแสควร์ ซอย 11 กรุงเทพมหานคร เป็น
การศึกษาโดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ วิจัยกาหนดขนาดตัว อย่างตามแนวทางของ
Cochran จานวน 384 คน (Cochran, 1977) ซึ่งผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจานวนทั้งสิ้น
400 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Accidental
Sampling) จากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นพนักงานบริการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า
ที่เขัามาภายในร้าน รวมทั้งยังจะต้องใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้าและ
รายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดีในแต่ละรอบการประเมิน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นพนักงานขายของทางร้านจานวน 5 คน มีประสบการณ์การให้บริการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.3 การเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย ปริมาณด้วยแบบสอบถามปลายปิดแบ่งเป็น 4 ส่วน
จานวนทั้งหมด 30 ข้อ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคสินค้า
ของลูกค้าที่ซื้อกระเป๋า FREITAG เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของตราสินค้า FREITAG และส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อกระเป๋าตราสินค้า
FREITAG ของผู้ บริโ ภค โดยมีคาตอบให้เลื อก 5 ระดับ แบบมาตราวัดลิ เคิท (Likert Scale) ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด
ที่มีประเด็นคาถามไปในทิศทางของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จานวน 1 ข้อ
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยจากหนังสือ
บทความ วารสาร และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดประเด็นและสร้างกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานการวิจัย
2.2 การสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาด้วยการพิจารณาถึงความครอบคลุมและความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงภาษาที่
ใช้ในแบบสอบถาม
2.3 การนาแบบสอบถามที่ร่างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญในด้านการให้บริ
การของธุรกิจบริการ เพื่อความเที่ยงตรงและถูกต้องของแบบสอบถาม โดยเลือกคาถามให้สอดคล้อง
กับ วัต ถุป ระสงค์ และเลื อกเฉพาะข้อค าถาม ที่มีค่ าดัช นี ความสอดคล้ องของค าถามแต่ล ะข้อกั บ
วัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ที่มีค่าเท่ากับ 0.67
2.4 การนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ในกลุ่มลูกค้าที่เคยได้รับการบริการ
และซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG ในเขตปริมณฑลผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างจานวน 30
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คน จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามทั้งชุดมีค่าเท่ากับ 0.88 เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าแบบสอบถามนั้นสามารถเอาไปใช้ได้จริง
2.5 การนาเสนอแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นไปเก็บ
ข้อมูลภาคสนามจริง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในบริเวณกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อกระเป๋า
FREITAG โดยดาเนิ น การเก็ บ ข้ อมู ล ระหว่า งวั นที่ 9 ธั นวาคม 2562 – 25 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2563
ซึ่งผู้วิจัยจะดาเนินการศึกษาด้วยเทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามลาดับของวัตถุประสงค์การวิจัย
3. วิธีวิทยา
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
แบบสอบถามแต่ละรายการแล้ว จึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
แบ่งการวิเคราะห์ดังนี้
3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการใข้ ค่ า สถิ ติ พ รรณนาทั้ง หมด (Descriptive
Statistics)
3.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวแปรโดย
วิธีการเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise) ในการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
3.2 ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ไ ด้ ที่ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ด้ ว ย วิ ธี ป ร า ก ฎ ก า ร ณ์ วิ ท ย า
(Phenomenology) เพื่ออธิบายพื้นฐานการให้ความหมายและแนวความคิดจากประสบการณ์ส่วน
บุคคลของกลุ่มพนักงานขายภายในร้านจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยจะต้องตีความและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิคการสังเกต
ผลการวิจัย
1. คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้า FREITAG กรณีศึกษาตัวแทนจาหน่ายใน
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30
ปี คิดเป็นร้อยละ 64.7 มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอาชีพนักเรียน
หรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 68.2 มีรายได้อยู่ที่ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อคือตัวลูกค้าเอง คิดเป็ นร้อยละ36.6 ได้รับข้อมูลผ่านเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 47.9 มีความถี่ในการซื้อกระเป๋า 1-2 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 52.4 รวมทั้งมีประเภทกระเป๋า
ที่นิยมซื้อคือ กระเป๋าสะพายข้าง คิดเป็นร้อยละ 46.2 สาหรับระดับคุณภาพบริการด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible)
ตัวแปร
x̅ SD
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible)
ความสุภาพเรียบร้อยในการแต่งกายของพนักงาน (T1)
3.87 0.99
ความสะอาดและสวยงามของการตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน 3.91 0.96
ของร้านค้า (T2)
การจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อจานวนลูกค้า 3.80 1.06
(T3)
รวม (AllT)
3.87 0.90

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร
(Tangible) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87, SD = 0.90) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า ความ
สะอาดและสวยงามของการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในของร้านค้า (T2) อยู่ในระดับมาก (x̅ =
3.91, SD = 0.96) รองลงมา คือ ความสุภาพเรียบร้อยในการแต่งกายของพนักงาน (T1) อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 3.87, SD = 0.99) และการจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อจานวนลูกค้า
(T3) อยู่ในระดับ มาก (x̅ = 3.80, SD = 1.06) ตามล าดับ ส าหรับระดับคุณภาพบริการด้านความ
น่าเชื่อถือ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ตัวแปร
ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ความรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการของพนักงาน (RL1)

x̅

SD

แปลผล

3.76 0.91

มาก

มาตรฐานและคุณสมบัติของสินค้าที่จาหน่ายภายในร้าน (RL2)
4.01 0.99
ความตรงต่อเวลาในการเปิด – ปิดร้าน ตามเวลาทีได้ระบุไว้ (RL3) 3.82 0.97
รวม (AllRL)
3.86 0.87

มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 แสดงระดับคุณภาพบริการด้านความเป็นน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.86, SD = 0.87) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า มาตรฐานและคุณสมบัติของ
สินค้าที่จาหน่ายภายในร้าน (R2) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.91, SD = 0.96) รองลงมา คือ ความตรง
ต่อเวลาในการเปิด – ปิดร้าน ตามเวลาทีได้ระบุไว้ (R3) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87, SD = 0.99) และ
ความรู้ ในเรื่ องของสิ น ค้าและบริ การของพนักงาน (R1) อยู่ในระดั บมาก (x̅ = 3.80, SD = 1.06)
ตามล าดั บ ส าหรั บ ระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นการตอบสนองต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร มี ร ายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับคุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
ตัวแปร
x̅ SD
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness)
ความหลากหลายของช่องทางการชาระเงิน (RP1)
3.75 0.91
ความกระตือรือร้นของพนักงานในการให้บริการลูกค้า (RP2)
3.79 0.91
ความเหมาะสมของจ านวนพนั กงานบริ การเพี ยงพอต่ อจานวน 3.81 0.97
ลูกค้า (RP3)
รวม (AllRP)
3.78 0.87

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 แสดงระดับคุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.78, SD = 0.87) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า ความเหมาะสมของ
จ านวนพนั กงานบริ การเพีย งพอต่อจานวนลู กค้า (RP3) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.81, SD = 0.97)
รองลงมา คื อ ความกระตื อ รื อ ร้ น ของพนั ก งานในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า (RP2) อยู่ ใ นระดั บ มาก
(x̅ = 3.79, SD = 0.91) และความหลากหลายของช่ องทางการช าระเงิน (RP1) อยู่ ในระดับ มาก
(x̅ = 3.75, SD = 0.91) ตามลาดับ สาหรับระดับคุณภาพบริการด้านการการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า
มีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับคุณภาพบริการด้านการการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance)
ตัวแปร
x̅ SD
ด้านการการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance)
ความเท่าเทียมของพนักงานในการให้บริการลูกค้า (A1)
นโยบายการประกั น สิ น ค้ า ในกรณี ช ารุ ด ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ผลิต (A2)
กิริยามารยาท ความสุภาพเรียบร้อย ความอัธยาศัยดีของพนักงาน
(A3)
รวม (AllA)

แปลผล

3.86 0.97
4.00 0.94

มาก
มาก

4.07 0.96

มาก

3.98 0.87

มาก

ตารางที่ 4 แสดงระดับคุณภาพบริการด้านการการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98, SD = 0.87) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า กิริยามารยาท
ความสุภาพเรียบร้อย ความอัธยาศัยดีของพนักงาน (A3) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07, SD = 0.96)
รองลงมา คือ นโยบายการประกันสินค้า ในกรณีชารุดภายใต้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต (A2)
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, SD = 0.94) และความเท่าเทียมของพนักงานในการให้บริการลูกค้า (A1)
อยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅ = 3.86 SD = 0.97) ตามล าดั บ ระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นการเอาใจใส่ มี
รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ระดับคุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy)
ตัวแปร
ด้านการการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance)
การจดจารายละเอียดของลูกค้า (E1)
การรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของลูกค้า และพร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ไข (E2)
การแนะนาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (E3)
รวม (AllE)

x̅

SD

แปลผล

3.87 0.88 มาก
4.02 0.98 มาก
4.02 0.95 มาก
3.98 0.85 มาก

ตารางที่ 5 แสดงระดับคุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 3.98, SD = 0.85) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า การรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของ
ลูกค้า และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข (E2) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02, SD = 0.98) รองลงมาคือ การ
แนะนาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (E3) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02, SD = 0.95) และ
การจดจารายละเอียดของลูกค้า (E1) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87 SD = 0.88) ตามลาดับ สาหรับ
ระดับคุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ มีรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ระดับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG
ตัวแปร
x̅ SD
การตัดสินใจซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG (Decision)
ลู ก ค้ า ซื้ อ กระเป๋ า ตราสิ น ค้ า FREITAG เนื่ อ งจากสิ น ค้ า มี ก าร 4.17 0.99
ออกแบบตรงกับรสนิยมส่วนตัว (D1)
ลู ก ค้ า ซื้ อ กระเป๋ า ตราสิ น ค้ า FREITAG เนื่ อ งจากเป็ น สิ่ ง ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน (D2)
ลูกค้าซื้อกระเป๋าตราสิน ค้า FREITAG เนื่องจากต้องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (D3)
ลูกค้าซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG เนื่องจากมีราคาที่สามารถ
ยอมรับได้ (D4)
ลูกค้าซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG เนื่องจากกระแสความนิยม
ยอมรับที่สื่อสารผ่านช่องท่างต่าง ๆ (D5)
รวม (AllDe)

แปลผล
มาก

4.21 0.98

มากที่สุด

3.96 0.99

มาก

3.94 1.05

มาก

4.06 0.99

มาก

4.06 0.82

มาก

ตารางที่ 6 แสดงระดับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.06, SD = 0.82) เมื่อมีการจาแนกรายด้านพบว่า ลูกค้าซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจาวัน (D2) อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.21, SD = 0.98) รองลงมา
คือ ลูกค้าซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG เนื่องจากสินค้ามีการออกแบบตรงกับรสนิยมส่วนตัว (D1)
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อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17, SD = 0.99) ลูกค้าซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG เนื่องจากกระแสความ
นิยมยอมรับที่สื่อสารผ่ านช่องทางต่าง ๆ (D5) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.06, SD = 0.99) ลูกค้าซื้อ
กระเป๋าตราสินค้า FREITAG เนื่องจากต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (D3) อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 3.96, SD = 0.99) และลูกค้าซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG เนื่องจากมีราคาที่สามารถยอมรับ
ได้ (D4) (x̅ = 3.94, SD = 0.99) ตามลาดับ จากผู้วิจัยได้นาตัวแปรระดับคุณภาพการให้บริการทั้ง 5
ด้ า น กั บ ตั ว แปรระดั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ า FREITAG ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) ด้วยการใช้เทคนิควิธีการเลือกตัวแปรอิสระ โดยวิธีคัดเลือกตัวแปร
อิสระแบบขั้นตอน (Stepwise) ซึ่งสามารถนาเสนอข้อค้นพบต่างๆ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การทดสอบคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ในบริเวณ
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
B
SD Beta t
Sig.
Constant
0.53 0.10
5.19 0.00
ด้านการเอาใจใส่ (Empathy)
0.33 0.06 0.34 6.04 0.00
ด้านการการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) 0.24 0.05 0.25 4.65 0.00
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
0.11 0.04 0.11 2.51 0.01
(Responsiveness)
ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
0.13 0.05 0.15 2.59 0.01
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) 0.09 0.04 0.09 2.08 0.04
Adjusted R2 = 0.77: Durbin-Watson = 1.54; สมการถดถอยพหุ คูณ: Ŷ = 0.53 + 0.33 (ALLE)
+0.24 (ALLA) +0.11 (ALLRP) + 0.13 (ALLRL) + 0.09 (ALLT) [Ŷ = ตั ว แปรตาม คื อ ระดั บ การ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG ของลูกค้า, Ŷ = ตัวทานาย]
จากตารางที่ 7 แสดงการทดสอบพบว่า คุณภาพบริการ ด้านความเอาใจใส่ (Empathy)
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness)
ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ได้ร้อยละ
77 (Adjusted R2 = 0.77) โดยมีตัวพยากรณ์ที่สาคัญที่สุดคือ ด้านการเอาใจใส่ ด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ลูกค้า ด้านการตอบสนองแก่ผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.34, 0.25, 0.15, 0.11, และ 0.09 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพ
บริการทั้งหมด 5 ด้าน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้า FREITAG กรณีศึกษาตัวแทนจาหน่ายใน
กรุงเทพมหานคร
2. การศึกษากลยุทธ์การบริการของตัวแทนจาหน่ายตราสินค้า FREITAG เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
สามารถกาหนดแนวทางออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยผู้วิจัยการเทียบเคียงคาตอบในประเด็นเดียวกัน
อ้างอิงแนวคิดทฤษฎีของ George (2018) ผลการศึกษาพบว่า
2.1 การระบุกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
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ทางร้านมีการกาหนดแนวทางการแบ่งส่วนตลาดลูกค้าที่มีความหลากหลายของช่วงอายุ
และอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีจานวนการเข้าซื้อสินค้าบริการมากที่สุด คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกาลังซื้อ ซึ่งในปัจจุบันทางร้านไม่มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และจากการ
สังเกตยังพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางร้านจะเป็น เพศหญิงและเพศชายในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน
ในขณะที่พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ปรากฏให้เห็นในกรณีที่ลูกค้ายังไม่พึงพอใจในลวดลายที่ชอบ
จะร้องขอให้พนักงานค้นหาแบบที่ต้องการจนกว่าจะพึงพอใจ หรือมีการสั่งจองสินค้าล่วงหน้า สาหรับ
ลูกค้าที่มาซื้อในครั้งแรกพนักงานจะมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งการสอบถามความ
ต้องการของลูกค้าที่สอดคล้องกับการใช้งานตามกลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มนักศึกษาที่พนักงานจะแนะนา
สินค้าที่มีความแข็งแรง มีหูจับ สามารถรองรับน้าหนักได้ เนื่อ งจากลูกค้าจะมีการนาไปใส่เอกสารและ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
2.2 กาหนดแนวคิดการให้บริการ
ทางร้านมีข้อได้เปรียบจากการอธิบายให้ความหมายของตราสินค้าที่มีความทนทานและ
กาลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน โดยทางร้านจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ เฟสบุ้ค
(Facebook) ในช่วงที่มีสิน ค้าใหม่เข้ามาจะมีการประกาศแจ้งเตือนแต่จะไม่แสดงรูปสิ นค้าให้เห็ น
ชัดเจนมากนัก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจมาชมสินค้าที่ร้านด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
พนักงานจะต้องเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่กาลังนาเข้ามาจาหน่าย โดยจะต้อง
นาเสนอจุดเด่นของแต่ละรุ่นได้อย่างละเอียดและชัดเจน
2.3 การดาเนินกลยุทธ์การบริการ
ทางร้านมีจานวนพนั กงานขายประจาร้านเพียง 5 อัตรา และไม่มีผู้จัดการคอยควบคุม
นโยบายการบริการแต่อย่างใด นอกจากนี้ การคานวณต้นทุนการบริการเป็นค่าเช่าสถานที่บริเวณย่าน
การค้าที่สาคัญของกรุงเทพมหานครที่มีราคาสูง ซึ่งถือว่าเป็นทาเลที่ได้เปรียบในด้านการแข่งขันที่ดี
ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกและพบเจอได้ง่าย
2.4 การส่งมอบการบริการ
ทางร้านคานึงถึงสถานการณ์ในการให้บริการที่แตกต่างกันไป ในกรณีที่ลูกค้ามา 2 คน หาก
พบว่ามี 1 คนไม่ได้ให้ความสนใจ ทางพนักงานจะเข้าไปสอบถามพูดคุยเพื่อนาเสนอสินค้าให้ด้ว ย
เช่นกัน ในส่วนการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งที่มีคุณภาพสินค้าและราคาใกล้เคียง
กัน โดยทางร้านจะกาหนดให้พนักงานแสดงความเอาใจใส่ด้วยการผูกสัมพันธ์ผ่านการจดจาลูกค้าราย
เก่าที่พบเจอหน้ากันบ่อยครั้ง สาหรับลูกค้ารายใหม่จะมีการชักชวนให้ใช้สินค้า ด้วยการให้สิทธิ์ในการ
ทดลองถือหรือสวมใสภายในร้านได้จนกว่าจะพอใจ อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลหลักยังอธิบายว่า การ
ป้ องกัน คู่แข่งในสนามแข่งขัน ยั งเป็นเรื่ องที่ยังไม่จาเป็นในขณะนี้ เนื่องจากแบรนด์มีการกาหนด
ตาแหน่งตราสินค้าระดับที่สูง และมีราคาขายที่แพงกว่าอยู่แล้ว ประกอบกับมีกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมั่น
ในตราสินค้าอยู่เป็นจานวนมาก
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าตรา FREITAG กรณีศึกษาตัวแทนจาหน่ายใน
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
คุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG ของ
ลูกค้า สามารถอธิบายได้ว่า ลูกค้าเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงการได้รับบริการ นับว่าเป็นแนวโน้มที่ทา
ให้เกิดปฏิสั มพั นธ์ที่ดีร ะหว่างลูกค้าและพนักงาน อีกทั้งยังสัมผั สได้ถึงความตั้งใจในการให้ บริการ
เกิดขึ้นตั้งแต่ลูกค้าเดินเข่า?มาภายในบริเวณร้าน โดยจะได้รับการแนะนาสินค้าและพนักงานช่วย
ลูกค้าเลือกสินค้าที่พึงพอใจที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2561) พบว่า
การเข้าใจและทาความรู้จักกับลูกค้าจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า หากพนักงานบริการลูกค้า
แต่ละโดยเปรียบลูกค้าเสมือนญาติพร้อมจะดูแลอย่างเป็นกันเอง โดยเฉพาะการให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
รายละเอียดการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ย่อมทาให้ลูกค้า เกิดความพึง
พอใจ ดังนั้นคุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า FREITAG ของลูกค้า
คุณภาพบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าตราสินค้า
FREITAG ของลูกค้า สามารถอธิบายได้ว่า การที่พนักงานมีกิริยามารยาทที่สุภาพและมีอัธยาศัยดี
รวมถึงทางร้านยังมีนโยบายรับประกันสินค้าของทางตราสินค้า FREITAG ทาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ
ในตัวสินค้าและผู้ให้บริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางบวกให้แก่ตราสินค้าอีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนะ พุทธรักษา (2556) พบว่า ลูกค้ามักจะให้ความสาคัญกับการที่ ผู้ให้
บริการมีการแสดงออกทางบุคลิก ภาพที่เป็นมืออาชีพ ที่ทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ
ดังนั้นคุณภาพบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อกระเป๋า FREITAG
ของลูกค้า
คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าตรา
สินค้า FREITAG ของลูกค้า สามารถอธิบายได้ว่า การที่ร้านค้ามีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย
ทาให้ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชาระเงินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจาเป็นอย่างมากในสังคมไร้เงินสดใน
ปั จ จุ บั น และยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในการช าระเงิ น รวมไปถึ ง การที่ พ นั ก งานมี ค วาม
กระตือรือร้นในการบริการ ทาให้ลูกค้าไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือที่ยาวนาน เนื่องจากในลูกค้าบาง
รายอาจมีเวลาที่จากัดในการเลือกซื้อสินค้า หากพนักงานไม่สามารถตอบสนองได้ ลูกค้าอาจปฏิเสธ
การเลือกซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวรรยา เวสประชุม (2557) ที่อธิบายว่า ผู้ให้บริการ
สามารถเพิ่มโอกาสในการมารับบริการของลูกค้าอีกครั้ง โดยเน้นไปที่ความกระตือรือร้นของพนักงาน
แต่รอบการทางาน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีความเต็มใจใน
การช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันทีทันใด ดังนั้น คุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการจึงส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า FREITAG ของลูกค้า
คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าตราสินค้า FREITAG
สามารถอธิบายได้ว่า การที่ทางร้านมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทาให้ลูกค้า
เกิดความเชื่อถือในตัวของตราสินค้าว่าที่บ่งบอกได้ถึงแหล่งนาเข้าที่ถูกลิขสิทธิ์ และสามารถเข้าไป
ตรวจสอบประวัติความเป็นมาและคุณภาพสินค้าแต่ละประเภทได้ อีกทั้งการที่พนักงานมีความรู้ใน
เรื่องของสินค้าอย่างถ่องแท้ จนทาให้สามารถตอบข้อซักถามลูกค้าได้ในทันที สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ วิมลรัตน์ หงส์ทอง (2555) ที่อธิบายกว่า การที่พนักงานให้คาแนะนาและบริการลูกค้าได้ให้เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด แสดงถึงความถูกต้องแม่นยาของการบริการที่ได้รับการฝึกฝน รวมทั้งควรให้
ความสาคัญกับการแสดงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ลูกค้า พร้อมกับการกาหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ลู กค้ารับรู้ ได้ง่าย ดังนั้น คุณภาพบริการด้านการความน่าเชื่อถือจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กระเป๋า FREITAG ของลูกค้า
คุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าตรา
สินค้า FREITAG ของลูกค้า สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ให้บริการมีลักษณะทางกายภาพที่ดี เช่น แต่งกาย
สุภาพ มีการรักษาความสะอาดย่อมทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้านค้า
ได้มีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยไว้อย่างมีสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบ มีที่นั่งรองรับลูกค้าอย่างเพียงพอ ทา
ให้ ลู กค้า เกิด ความรู้ สึ กสะดวกสบาย อี กทั้ง ทางร้านยังให้ ความส าคัญ กับการออกแบบร้ านค้ าทั้ ง
ภายนอกและภายในที่น่าดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านให้เกิดความรู้สึกสนใจและอยากเข้าไปเลือกชมสินค้า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลทิชา ศรีบารุง (2557) ที่อธิบายว่า การที่อุปกรณ์สาหรับการให้บริการ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และร้านค้ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการนั้น
ทาให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจเข้ารับบริการทันที ดังนั้น คุณภาพบริการด้านการความเป็นรูปธรรมของ
การบริการจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า FREITAG ของลูกค้า
2. กลยุทธ์การบริการของตัวแทนจาหน่ายตราสินค้า FREITAG แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด กาหนดแนวคิดการให้บริการ การดาเนินกลยุทธ์การบริการ และการส่ง
มอบการบริ ก าร ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ทั้ ง 4 ขั้ น ตอนเป็ น การออกแบบกระบวนการตามเป้ า หมายของ
ผู้ประกอบการที่จะต้องการจะผลักดัน ให้ธุรกิจประสบความเสร็จยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในทุกขั้นตอนจะ
มุ่งเน้นให้พนักงานมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งรายใหม่และกลุ่มลูกค้าประจา ซึ่งคุณภาพบริ การ
ที่มีความคงที่และเที่ยงตรงจะช่วยให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้งต่อไปด้วยมูลค่าที่สูงขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อาภา สิงห์คาพุด (2557) พบว่า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้พนักงานสามารถทราบข้อมูลลูกค้า ด้วยการเรียนรู้พฤติกรรมผ่านการสังเกต และยังสามารถนา
ข้อมูลเหล่านี้มาใข้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย รวมทั้งการคาดคะเนความต้องการของลูกค้ารายเก่าได้อย่างแม่นยา
ในขณะเดี ย วกั น การที่ ร้ า นค้ า ตั้ ง อยู่ ใ นท าเลที่ ตั้ ง อยู่ ใ นย่ า นการค้ า ที่ ส าคั ญ ของ
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ น ศูน ย์การของการเดินทางและการท่องเที่ยวที่กลุ่มลู กค้าทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยนาเสนอสินค้าและบริการให้เป็นที่
รู้จักภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ Kotler (2000) กล่าวว่า ลูกค้าจะ
เลือกร้านค้าที่อยู่ใกล้และสะดวกที่สุด โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนจานวนมาก จะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการนาเสนอขายสินค้าไปมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องการยกระดับกลยุทธ์การจัดการคุณภาพบริการของตราสินค้า FREITAG
กรณีศึกษาตัวแทน จาหน่ายในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้จาแนกข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้เป็น 2
ประเภท ได้แก่
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้บริการควรเพิ่มความถี่ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้มาก
ขึ้น พร้ อมกับการเพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ช่องทางต่างๆ ในโซเขียลมีเดีย เช่น
เฟสบุ้คและทวิตเตอร์ พร้อมทั้งการทาเนื้อหาแนะนาสินค้าตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งใหม่
2.1 ควรศึกษาประเด็นปัญหาการวิจัย องค์ประกอบของธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อชื่อเสียง
ของตราสินค้า เพื่อ เป็นแนวทางการรับรู้ถึงองค์ประกอบที่ทาให้ตราสินค้านั้นประสบความสาเร็จทาง
ธุรกิจ รวมถึงการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอนาคต เพื่อส่งเสริม
ความภักดีของตราสินค้า และยังเป็นการป้องกันการสูญเสียลูกค้าอีกด้วย
2.2 ควรศึกษาการยกระดับกลยุทธ์การจัดการคุณภาพบริการของตราสินค้า FREITAG
กรณีศึกษาตัวแทนจาหน่ายในสาขาอื่นๆ ในประเทศไทย อาทิ เชียงใหม่ เพื่ อเปรียบเทียบคุณภาพการ
บริการของตราสินค้าในแต่ละสาขา นอกจากนี้ผู้วิจัยที่สนใจสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มประชากรใน
การศึกษา โดยเลื อกกลุ่ มตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น นักเรียน ผู้ สู งอายุ เป็นต้น เพื่อการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตราสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยมและความต้องการใน
กลุ่มอื่นๆ
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RISK IDENTIFICATION OF BANGKOK – NAKHON RATCHASIMA HIGH SPEED
RAILWAY LINES CONSTRUCTION PROJECT USING THE FAULT TREE ANALYSIS
Ploywarin Sangsomboon
Faculty of Liberal Arts , Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Pathum Thani, e-mail: ploywarin_s@rmutt.ac.th

ABSTRACT
Studies on the high- speed railway line construction project in Bangkok's
Nakhon Ratchasima are very limited. The aim of this paper was to effectively identify
the potential risks of the project, which is key to guaranteed the successful completion
of Bangkok – Nakhon Ratchasima high speed railway lines construction project.
Therefore, there are two level potential risk analyses which are (1) the country risk and
( 2) construction project risk are carried out in this paper. The country risks include
government risk, economic risk, law risk, social risk and natural risk. Construction project
risks include: management risk, technology risk, action risk and contract risk. The fault
tree analysis method is used to identify the risks of project and then the 24 bottom
events are ranked which showed the main risk of Bangkok – Nakhon Ratchasima high
speed railway lines construction project. In the process of the construction, the
prevention and control work should be taken according to the above 8 risks. The
findings in this paper provided important guidance to the risk identification of Bangkok
– Nakhon Ratchasima high speed railway lines construction project which may benefit
to the further risk assessment and project controllabitlities to improve the managerial
level of the projects and for engineers who are involved in the project under study.
Keywords: Bangkok-Nakhon Ratchasima, High Speed Railway Lines, Construction Project,
The Fault Tree Method, Risk Identification
INTRODUCTION
The “ Belt and Road” initiative will vigorously promote the regional
development strategy propelled by the Thai government under the “ Thailand 4. 0”
strategy, which not only plays an important role in improving Thailand’ s steady
economic growth, structural adjustment and people’ s livelihood, but also acts as a
key to facilitate Thailand’s economic and social stability. Economic benefit is the main
concern of the Thai government in promoting high-speed rail projects.
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The Cabinet approved the railway construction from Bangkok to Nakhon
Ratchasima that is undertaken by the State Railway of Thailand ( SRT) . The railway is
nearly 253 kilometers, which is expected to open in 2021 and the design speed is 250
kilometers per hour. The railway begins from Bang Sue station, and is designed to go
through Don Muang Airport and finally reach the Pak Thong Chai station in Nakhon
Ratchasima. The first phase of the project has 4 stages for its completion. The first
section will be ban Klangdong- Pang Asoka in Pak Chong district, with a total length of
3. 5 kilometers; the second section is Pak Chong- Klong Khanan Chit, which is 11
kilometers long; the third section is Kaengkhoi-Nakhon Ratchasima, which will be 119.5
kilometers and the fourth section is Bangkok- Kaengkhoi, which will cover 119
kilometers, all of which have a total investment of 5.46 billion US dollars. This project
is part of the regional transportation networks, especially the China’ s “ the belt and
road” initiative, which connects Southeast Asia with other countries in the Eurasian
region.
As a systematic science, risk management emerged in western industrialized countries.
In many western countries, there are journals dedicated to risk management research,
which brings together the latest research results. The contents include the
development of new risk management methods, theoretical perfection, application
reports and experiences. After the industrial revolution in the 18th century, Henri Fayol
( 1916) , the French scientific management master, published his book Administration
Industrielle Et Générale concerning risk management. Henri took the lead in introducing
risk management ideas into the management of enterprises. As such, Henri became a
founding father of modern risk management theory. However, a complete risk
management system was not formed. Sameh Monir EI-Sayegh summed up risks in the
United Arab Emirates construction engineering industry as internal and external risks.
External risks are categorized into political risks, socio-cultural risks, economic risks and
natural risks. These external risks include owner risks, designer risks, contractor risks,
subcontractor risk and supplier risk ( Sameh Monir EI- Sayegh. Terry Lyons et al.
conducted a survey on the risk management techniques adopted by construction
industry managers in Queensland and found that the most commonly used risk
identification method is brainstorming. The most commonly used risk assessment
technology is qualitative assessment and the risk solutions frequently used are
contracts and insurance in the engineering construction industry. Xu Feng constructed
risk influencing factor figure for the problems that existed in the risk management of
overseas engineering projects and the weaknesses in the current risk control by using
the SWOT analysis method, thus automatically identifying risk factors by Xu Feng ,2013.
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Risk identification refers to the use of various methods and procedures for
the identification of different and to analyze the underlying factors that lead to the
risk incident before occurances. The risk identification process involves two steps. First,
investigate the risks and identify various risks that exist, that is, determining which types
of risks are involved according to various signs appearing in the risk investment process.
In general, it is determined on the basis of investors' experience and the description of
various risks in investment theory. Secondly, analysis of various risk factors that cause
risk accidents. To find out potential risks and their causes through a variety of risk
analysis methods in order to lay the foundation for the subsequent risk management
work. summarized risk identification methods from qualitative analysis and quantitative
analysis. He summed up brainstorming, analytic hierarchy process, expert investigation
and subjective probability judgment and decision making analysis. The Fault Tree
Algorithm ( FTA) is an important method for safety analysis based on deductive
reasoning. It can identify and evaluate project faults, and comprehensively identify
various failure factors, their mutual relations and impact levels that may occur in the
project, thus predicting the risk and instability of project failure. The fault tree method
can not only analyze the direct risks of the project, but also reveal its potential risks.
In the analysis process, both qualitative analysis and quantitative analysis can be used.
OBJECTIVES
1. The uses of the fault tree method is the identification of the potential risks
of the high-speed railway network construction project of the SRT.
2. To study the causes of the project risks and builds a fault tree model for
the project risk identification, then ranks the project risks to clarify its importance in
the project construction.
3. The practical significance for improving the risk management level of the
high- speed railway network construction project of the SRT and for enriching the risk
management theoretical system of the railway project construction.
PROPOSED METHOD
1. Risk Factors of High Speed Railway Construction Project
Overseas railway project risk can generally be divided into national risk and
project risk. National risks are included political risks, government risks, economic risks,
legal risks, social risks and natural risks. Project risks are included management risks,
technical risks, behavior risks and contract.
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2. Risk identification of high- speed railway construction project based on fault
tree method
2.1 Concept of risk identification project
In railway risk management, risk identification, is the process of identifying
sources of risk, areas of influence, events (including environmental changes), causes of
accidents and potential consequences. The aim of this step is the identification of the
factors that may generate, enhance, hinder, accelerate or postpone safety risk events.
It is of three types scientific, systematic and comprehensive. Comprehensive
identification is very essential because there is no risk identified in this stage and it will
not be included in further analysis. Therefore, risk identification is one of the most
basic procedures in the process of high- speed rail project risk management. It is the
first and the most important step in risk assessment. It may be considered as the most
difficult risk assessment refers to the risk identification, which considers perceiving and
identifying risks as the basic content of risk assessment.
2.2 Risk Identification Method for Construction Project
As the with general construction projects, includes there are many risk
identification methods. In general, most of the methods are based on survey data,
aiming at different investment phases. Risk identification monitors the following three
approaches. First, is the use of personal experience; secondly is referring to risk
management information for similar projects; and third is the adaptation of expert
opinion. O n basis of these three ideas, the commonly used methods for identifying
investment risk are as follows: (1) Expert Investigation Method; (2) Analytic Hierarchy
Process, AHP); (3) Fault Tree Analysis, FTA).
2.3 The identification of risk factors for high-speed railway construction
project through fault tree method
Considering the advantages and disadvantages of each risk identification
method based on the characteristics of the high-speed railway construction project in
Nakhon Ratchasima, Bangkok. The royal Government of Thailand funds the project
and China provides technology. Both Chinese and Thai engineers participate in the
construction process so as to recruit and encourage railway personnel for the SRT. The
high-speed railway project in Nakhon Ratchasima, Bangkok has started, but due to lack
of experience in the construction of the Thai railway, new problems are often
encountered. Therefore, the fault tree method is used for the identification of risks
about the high-speed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok.
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3. Construction of fault tree model for risk identification of high- speed railway
construction project
The common events in fault tree method are divided into top- level events,
bottom events, and intermediate events. The top-level event refers to the top risk of
the research project, namely, the risk T of the high-speed railway construction project
in Nakhon Ratchasima, Bangkok. The bottom event X refers to the basic event which
is located at the lowest end of the fault tree. It does not need to analyze the causes
needed for other events. The intermediate event H refers to the independent event
between the top event and the bottom event, including political risk, economic risk,
legal risk, contract risk, technical risk, management risk, construction delay risk and
environmental protection risks of the high- speed railway construction project in
Nakhon Ratchasima, Bangkok. According to the analysis of the risk factors of the highspeed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok, the risk events of
the high- speed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok are listed
as shown in Table 3.1. Among them: X1 and X2 are direct political risks; X9, X10 and
X11 can be referred to as direct contract risks H41; X12 and X17 are coordinate risk for
project personnel and can be expressed as H61; X18 and X19 are decision- making
security risks and can be expressed as H62; X20, X21, and X22 which may be referred
to the direct progress risk H71. According to the analysis of the risk events of the highspeed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok, a risk tree mode is
constructed, as shown in Table 1 below.
Table 1 Risk Events of High-Speed Railway Construction Project
Top-level events Intermediate events Bottom events
Political instability X1
Political risk H1
Potential social conflicts X2
Policy reform X3
Inadequate and improper use of funds X4
Exchange and interest rate changes X5
The risk of high- Economic risk H2
speed railway
Inflation X6
construction
Differences of legal railway systems
projects T
between two countries X7
Legal risk H3
Thai Law System Changes X8
Incomplete contract terms X9
Contract risk H4
Improper selection of contract type X10
Unchecked contract qualification X11
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Inappropriate coordination among
participants X12
Imperfect technical solution design X13
Improper technology X14
Technical risk H5
Improper technical support X15
Technical deviation of teaching and
exchange X16
Inappropriate coordination among
participants X12
Management risk H6 Improper management of subcontractors X17
Improper safety supervision X18
Improper management decision X19
Insufficient supply of goods X20
Undemanding construction control and
Construction delay
backward progress X21
risk H7
Difficulties in communication between
constructors in two countries X22
Differences of environmental protection
system X23
Protection risk H8
Increased demand for environmental
protection in Thailand X24

Figure 1 Fault Tree Modes for Identifying High-Speed Railway Projects
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RESULTS
1. Qualitative analysis of fault tree model for risk identification of high-speed
railway construction projects
The qualitative analysis of the fault tree model for risk identification of highspeed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok involved finding out
all the failure modes that led to the risk from eight aspects: political risk, economic
risk, legal risk, contract risk, technical risk, management risk, construction delay risk,
and environmental protection risk. Based on fault tree mode for risk factors
identification of high- speed railway line construction project in Nakhon Ratchasima,
Bangkok in Figure 1, this paper we used Boolean algebra method to calculate the
minimum cut set T of the fault tree for risk identification of the high- speed railway
construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok. The calculation procedures are
as follows:
T  H1  H 2  H 3  H 4  H 5  H 6  H 7  H 8

  X 1 X 2  X 3    X 4 X 5 X 6    X 7 X 8    X 12 H 41 
  X 13 X 14 X 15 X 16   ( H 61  H 62 )   X 4 H 71    X 24  H 81 
  X 1 X 2  X 3    X 4 X 5 X 6    X 7 X 8   X 12  X 9  X 10  X 11 
  X 13 X 14 X 15 X 16   ( X 12 X 17  X 18  X 19 )

(4-1)

 X 4  X 20  X 21  X 22    X 24  X 7 X 23 
 X 1 X 2  X 3  X 4 X 5 X 6  X 7 X 8  X 12 X 9  X 12 X 10  X 12 X 11
 X 13 X 14 X 15 X 16  X 12 X 17  X 18  X 19
 X 4 X 20  X 4 X 21  X 4 X 22  X 24  X 7 X 23

According to the above formula, the total number of minimum cut- set of
fault tree identification for high- speed railway construction projects in Nakhon
Ratchasima, Bangkok is 16, which means that there are 15 patterns that can lead to
the risk of high- speed railway construction projects in Nakhon Ratchasima, Bangkok,
including {X1, X2}，{ X3}，{X4, X5, X6}，{X7, X8}，{X12, X9}，{X12, X10}，{X12, X11}，
{X13, X14, X15}，{X12, X17}，{X18}，{X19}，{X4, X9}，{X4, X10}，{X4, X11}，{X24}，{X7,
X23}.
Table 2 Results of an expert survey for the possibility of bottom event of the highspeed railway construction project
greater
great
common
minor
less
Bottom events
possibility possibility possibility possibility possibility
X1
1
3
2
3
1
X2
0
2
3
2
3
X3
3
3
2
2
0
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Bottom events
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24

greater
great
possibility possibility
2
3
2
3
1
2
3
3
2
3
1
2
1
3
2
0
0
1
2
3
2
1
3
2
3
2
1
2
1
1
3
4
3
3

2
3
1
2
2
3
3
4

common
possibility
3
3
4
2
3
3
2
1
4
2
3
2
3

minor
possibility
1
2
2
2
1
3
2
3
3
2
2
2
1

less
possibility
1
0
1
0
1
2
3
4
2
1
2
1
1

1
2
4
3
3
2
2
2

2
1
2
3
1
1
2
1

4
2
2
1
1
0
0
0

2. Rank of risk factors for high-speed railway construction projects
The project risk factors are ranked on the basis of analysis of the importance
of risk factors in the high- speed railway construction project in Nakhon Ratchasima,
Bangkok. The bottom events of the high-speed railway construction project in Nakhon
Ratchasima Bangkok are divided in five levels. These levels are " greater possibility,
great possibility, common possibility, minor possibility, and less possibility." In addition,
five criteria of Six Sigma are introduced for five levels of the bottom events, namely, 3
σ (0.0668), 4 σ (0.00621), 5 σ (0.00023), 5.5 σ (0.000032), and 6 σ (0.0000034). In line with
the expert consulting graded approach, 10 experts including project management
experts for railway construction, personnel for risk management and relevant scholars
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are invited to select the possibility of various risk events for the high- speed railway
construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok. The survey results from experts
are shown in Table 3.2
According to the survey results from the experts, the weighted average of the
probability of the bottom event for each high- speed railway construction project in
Nakhon Ratchasima, Bangkok is calculated, and the probability of 24 bottom events
are as follows:
 5

p  X i     nij  S j  /10
 j 1


i  1, 2

24

(4-2)

Where: nij is the number of experts selected for the j level of the i bottom
event, and Sj is the Six Sigma value for the j level. The probability function of the toplevel event is f= q( T) , which is a multivariate linear function of the bottom event
probability p(Xi).
In this paper, the partial derivative If( i) of the multivariate linear function is
defined as the importance of the bottom event probability. The calculation method
is as follows:
(4-3)
I f  i   q T  / p  X i 
According to the formula ( 2) , the probability of 24 bottom events of the highspeed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok is as follows:
p(X1)=0.008599, p(X2)=0.001318, p(X3)=0.021955, p(X4)=0.015296, p(X5)=0.015298,
p(X6)=0.008021, p(X7)=0.021955, p(X8)=0.015296, p(X9)=0.008001, p(X10)=0.008596,
p(X11)=0.013394, p(X12)=0.000723, p(X13)=0.015276, p(X14)=0.014057, p(X15)=0.021335,
p(X16)=0.021355, p(X17)=0.007953, p(X18)=0.015273, p(X19)=0.007400, p(X20)=0.008001,
p(X21)=0.021355, p(X22)=0.028632, p(X23)=0.021955, p(X24)=0.022573.
Based on formula ( 3) , the probabilities of 24 bottom events of the high- speed
railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok rank are follows:
If(X1)=0.001318, If(X2)=0.008599,, If (X4)=0.058110, If (X5)=0.000123, If(X6)=0.000234,
If(X7)=0.037251, If(X8)= If(X23)=0.021955, If (X9)= If (X10)= If (X11)= If (X17)=0.000723,
If(X12)=0.037944, If(X13)=0.000006, If(X14)=0.00007, If (X15)= If (X16)=0.000005,
If(X3)=If (X18)= If (X19)= If(X24)=1, If (X20)=If (X21)= If (X22)=0.015296,
According to the calculation results, the probabilities of 21 bottom events of
the high- speed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok rank is as
follows:
X3=X18=X19=X24>X4>X12>X7>X8=X23>X20=X21=X22>X2>X1>X9=X10=X11=X17>X6 >X5 >
X14>X13>X15=X16
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Thus, it can be concluded that the probability of bottom event such as policy
change X3, unfulfilled safety supervision X18, lacking management experience X19, high
requirements of Thai National Railway Bureau in terms of environmental protection
X24, and capital inappropriateness and improper use X4 are the highest, which indicates
that probability of high- speed railway construction project in Nakhon Ratchasima,
Bangkok is most sensitive to the above five types of bottom event, namely, political
risk, management risk, environmental protection risk and economic risk. This also
reflects the major risks of overseas railway projects. On one hand, liable factors are
present in the Thai government and the Thai National Railway Bureau decided to invest
in the construction of the project by its own. The capital may not be available during
the project. On the other hand, China owns extensive experience in railway
construction. China is the in charge of the project, as China will provide railway training
SRT personnel in the process. However, effective implementation maybe challenged
due to language barrier. Besides, contract risks and legal risks are the subordinate risks
of the high-speed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok.
CONCLUSIONS
This paper analyzes the potential risks of the project from high-speed railway
construction project risk and engineering risk in Nakhon Ratchasima, Bangkok. It uses
the fault tree method for the identification of risk events of the high- speed railway
construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok and ranked 24 project risk
underlying events. Finally, the main risks of the high-speed railway construction project
in Nakhon Ratchasima, Bangkok are reached, which includes political risk, management
risk, environmental protection risk and economic risk. During the actual construction
process of the high-speed railway construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok,
prevention and control should be focused on the above 8 risks.The management level
of project managers should be improved by strengthening the quality regulation of
project construction. The project plan control mechanism and funding surety and
safety mechanism should be established. The resilience of the high-speed railway line
construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok are needed enhancement, so as
to ensure the smooth and high- quality completion of the high- speed railway
construction project in Nakhon Ratchasima, Bangkok. On the basis of these findings in
this paper provide vital scientific method to support and provide practical guidance
for the risk identification of the high- speed railway construction project in Nakhon
Ratchasima, Bangkok. Based on the findings in this paper, the risk assessment and
control research for the project of the high- speed railway construction in Nakhon
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Ratchasima, Bangkok can be carried out in the near future is an effort to further
complete the risk management system of the project.
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ความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวของเพศทางเลือก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
TOURISM DEMAND AMONG LGBT GROUP IN BANGKOK
จุรีรัตน์ หนองหว้า
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สังกัด หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ E-mail: jureerat@vru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาความต้ อ งการรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วของเพศทางเลื อ ก ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย (เพศชาย) 400 คน เป็นวิจัย
เชิงสารวจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มีมากกว่า 2 ตั ว
(F-Test / ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า
ส่ ว นใหญ่เป็ น เกย์ ที่มีลั ก ษณะชาย อายุระหว่าง 20 - 29 ปี มี การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี อาชี พ
นั กศึกษา และมีร ายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ความต้องการรูปแบบการท่องเที่ย วของ
เพศทางเลือก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ นักท่องเที่ยว
เพศทางเลื อ กมี ค วามต้ อ งการรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นั น ทนาการเพื่ อ ความบั น เทิ ง มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์ ตามลาดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐ าน พบว่า บทบาททางเพศที่ต่างกัน มีความต้องการรูปแบบ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย และรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง แตกต่างกัน เพศทางเลือกที่มีอายุที่ต่างกัน มีความต้องการรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง
แตกต่างกัน อาชีพเพศทางเลือกที่ต่างกัน มีความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ และรูปแบบการท่องเที่ ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง
แตกต่ า งกั น ระดั บ การศึ ก ษาและรายได้ ข องเพศทางเลื อ กที่ ต่ า งกั น มี ค วามต้ อ งการรู ป แบบ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือ
ติดต่อธุรกิจ และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความต้องการ รูปแบบการท่องเที่ยว เพศทางเลือก
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ABSTRACT
The purpose of this study is to study the tourism demand among LGBT group
in Bangkok. The sample for this study was Thai tourist ( male) . This research study of
samples was 400 Thai people. Statistics used for data analysis were mean, percentage,
standard deviation, comparison of the difference between the 2 variables, with a oneway analysis of variance (ANOVA) and Scheffe’s test. The results showed that most of
the sample of this study was gay men of age between 20-29 years old, education level
in bachelor degree, most were students, and income average between 10,001-20,000
baht. The overall demand of tourism among LGBT group in Bangkok is in medium
range. In other word, LGBT tourist showed highest demand in tourism recreation for
entertainment. Followed by health tourism and homestay tourism respectively.
Hypothesis test result found that: The difference in personal factor of gender
influences the demand in natural tourism, cultural tourism, adventure tourism, and
tourism recreation for entertainment. The difference in personal factor of age
influences the demand in MICE tourism and tourism recreation for entertainment. The
difference in personal factor of occupation influences the demand in health tourism,
MICE tourism, and tourism recreation for entertainment. The difference in personal
factor of education level and average income influences the demand in natural
tourism, cultural tourism, health tourism, sports tourism, adventure tourism, home stay
tourism, MICE tourism, and tourism recreation for entertainment.
Keywords: Tourism Demand, LGBT Tourism model
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บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีการขยายตัว
สูงขึ้นและมีบทบาทสาคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวน
นักท่องเที่ยว 32,529,588 คน และในปี พ.ศ. 2560 จานวน 35,591,978 คน มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และก่อให้เกิดรายได้รวม 1,824,042.35 ล้านบาท
(กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย และส่ งผลต่อการเตรี ย มการรองรับ กลุ่ ม นัก ท่อ งเที่ยวทุก กลุ่ ม อาทิ กลุ่ มนักท่องเที่ยวทั่ ว ไป
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศทางเลือก
ในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศทางเลือกจัดว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่า สนใจ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่ได้รั บ การยอมรั บ และมีบ ทบาทมากขึ้น ในสั ง คมในระดับ ต่าง ๆ ทั้งทางอาชีพ ระดับการศึ ก ษา
โดยเพศทางเลื อกนั้ น มีอ าชี พที่ มั่น คงและมีรายได้เ ฉลี่ ยสู ง จากการส ารวจทางความคิดเห็ น กลุ่ ม
เพศทางเลือกจานวน 185 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า มีรายได้เฉลี่ย 40,001
ถึ ง 80,000/เดื อ น (กฤช เตชะประเสริ ฐ , 2556) จากผลการวิ จั ย ท าให้ ท ราบว่ า เพศทางเลื อ กมี
ความสามารถในการใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ รวมถึงเพื่อการท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากมีอัตรารายได้ต่อเดือน
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไป และการเติบโตของประชากรที่เป็นเพศทางเลือกซึ่งมีแนวโน้มที่
จะสู งมากขึ้น เรื่ อย ๆ สั งเกตได้จ ากการดาเนินการของธุรกิจและสถานประกอบการในปัจจุบันที่
ต้ อ งการน าเสนอขายสิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า ง ๆ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง สิ น ค้ า ทางการท่ อ งเที่ ย ว
มี ก ารน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เพศทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย รูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ รูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการและเพื่อความบันเทิง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การนาเสนอรูปแบบทางการท่องเที่ยว
ให้แก่เพศทางเลือกนั้น ผู้ประกอบการยังไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเพศทางเลือกได้
มากนักและยังไม่มีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เฉพาะสาหรับเพศทางเลือก
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความต้ อ งการรู ป แบบทางการท่ อ งเที่ ย วของ
เพศทางเลือก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการสร้างแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือกทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบทางการท่องเที่ยวของเพศทางเลือก ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของเพศทางเลือกที่มีต่อความต้องการรูปแบบการ
ท่องเที่ยว
กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรและกาหนดกรอบแนวคิดในการทาวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. บทบาททางเพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน

ความต้องการรูปแบบ
การท่องเที่ยวของเพศทางเลือก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
5. การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
6. การท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์
7. การท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ
8. การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเพื่อความบันเทิง

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย บทบาททางเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
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วิธีการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเพศทางเลือก
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวของเพศทางเลือก
ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ก ารวั ด ระดั บ ความต้ อ งการตามปั จ จั ย ต่ า ง ๆ โดยแบ่ ง รู ป แบบ
การท่ อ งเที่ ย วเป็ น 8 รู ป แบบ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์
การท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเพื่อความบัน เทิง
รวมจานวน 30 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามได้ ผ่ า นการทดลองใช้ (Try Out) แล้ ว มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.94
ใช้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยการประมาณค่าเนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน
แต่ทราบว่ามีจ านวนมาก และกาหนดสั ดส่ ว นของกลุ่ มประชากรที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2551) และนาไปสุ่มกับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น กลุ่มเพศทางเลือกให้
มากที่สุด ทาการเก็บข้อมูล ในช่วงวันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์ -อาทิตย์ และหยุด
นั ก ขั ต ฤกษ์ ) เป็ น เวลา 2 เดื อ น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม เพศทางเลื อ กโดยหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวของเพศทางเลือก ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลี่ย (̅X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
เปรียบเทียบความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวของเพศทางเลือก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อ
ความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยว โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย (F-Test / ANOVA)
ผลการวิจัย
เพศทางเลือกส่วนใหญ่เป็นเกย์ที่มีลักษณะเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีอายุ 20 - 29 ปี
คิดเป็นร้อยละ 66.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 อาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ
40.8 รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0
โดยภาพรวม ความต้ อ งการรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วของเพศทางเลื อ ก ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.32, S.D. = 0.60) กล่าวคือ มีความต้องการในรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.64, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ การท่องเที่ยว
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เชิงสุขภาพ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.61, S.D. = 0.81) และการท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์ อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 3.52, S.D. = 0.87) ตามล าดั บ และเมื่ อ แยกพิ จ ารณาเป็ น รายรู ป แบบ พบว่ า รู ป แบบ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x̅= 3.13, S.D. = 0.86) กล่ า วคื อ กิ จ กรรม
ท่ อ งเที่ ย ว ทางทะเล เช่ น การด าน้ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x̅= 3.40, S.D. = 0.99) รู ป แบบ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.46, S.D. = 0.78) กล่าวคือ การท่องเที่ยวทาง
ศาสนา เช่น การทาบุญไหว้พระ อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.57, S.D. = 0.89) รูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.61, S.D. = 0.81) กล่าวคือ กิจกรรมบาบัดรักษาสุขภาพ เช่น
รักษาโรค ศัลยกรรม อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.68, S.D. = 0.97) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅= 3.05, S.D. = 1.13) กล่าวคือ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมการแข่งขัน กี ฬา
อยู่ ในระดับ ปานกลาง (x̅= 3.19, S.D. = 1.25) รูปแบบการท่อ งเที่ยวแบบผจญภั ย อยู่ในระดั บ
ปานกลาง ( x̅= 3.32, S.D. = 0.84) กล่ า วคื อ การผจญภั ย แบบซอฟท์ แอดแวนเจอร์ เช่ น
การปั่ น จั ก รยาน เป็ น ต้ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x̅= 3.34, S.D. = 0.97) รู ป แบบการท่ อ งเที่ยว
เชิงโฮมสเตย์ อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.52, S.D. = 0.87) กล่าวคือ ต้องการผ่อนคลายในแหล่งท่องเที่ยว
ที่ไม่เกิดความวุ่นวาย อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.82, S.D. = 1.03) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือ
ติดต่อธุรกิจ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 2.84, S.D. = 1.17) กล่าวคือ การติดต่อประสานงานทางธุรกิจ
อยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 2.87, S.D. = 1.31) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง
อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.64, S.D. = 0.65) กล่าวคือ การเลือกซื้อสินค้า (Shopping) อยู่ในระดับมาก
(x̅= 4.07, S.D. = 0.92)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
บทบาททางเพศที่ต่างกัน มีความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรม การท่ อ งเที่ ย วแบบผจญภั ย และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นั น ทนาการเพื่ อ ความบั น เทิ ง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงค่าเปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้
รูปแบบการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
6.301
290.430
290.731
6.607
242.138
248.746
6.181
277.303
283.484

df
3
396
399
3
396
399
3
396
399

MS
2.100
0.733

F
2.864

P
.037*

2.202
0.611

3.602

.014*

2.060
0.700

2.942

.033*
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รูปแบบการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการ
เพื่อความบันเทิง

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
3.695
166.602
170.298

df
3
396
399

MS
1.232
0.421

F
2.928

P
.034*

*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อายุ ที่ ต่ า งกั น มี ค วามต้ อ งการรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประชุ ม หรื อ ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ และ
การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงค่าเปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้
รูปแบบการท่องเที่ยว

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ
รวม
การท่องเที่ยว
ระหว่างกลุม่
เชิงนันทนาการ
ภายในกลุ่ม
เพื่อความบันเทิง
รวม

SS
4.540
165.758
170.297
2.554
98.239
95.792

df
3
369
399
3
396
399

MS
1.513
0.419

F
3.615

P
.013*

0.851
0.235

3.615

.013*

*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ระดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี ค วามต้ อ งการรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ
การท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบ
ผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ และการท่องเที่ ยว
เชิ ง นั น ทนาการเพื่ อ ความบั น เทิ ง แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงค่ า
เปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้
รูปแบบการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่

SS
6.868
289.863
296.731
7.007
241.738
248.746
7.596
258.897
266.493
29.491

df
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3

MS
2.289
0.732

F
3.128

P
.026*

2.336
0.610

3.826

.010*

2.532
0.654

3.873

.009*

9.830

8.107

.000*
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วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รูปแบบการท่องเที่ยว

แหล่งความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงผจญภัย
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงโฮมสเตย์
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการ
ภายในกลุ่ม
เพื่อความบันเทิง
รวม

SS
480.187
509.678
7.084
276.400
283.484
16.148
288.067
304.715
7.469
162.829
170.298
2.554
98.239
95.792

df
396
399
3
396
399
3
396
399
3
369
399
3
396
399

MS
1.213

F

P

2.361
0.698

3.383

.018*

5.549
0.727

7.628

.000*

2.490
0.411

6.055

.000*

0.851
0.235

3.615

.000*

*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อาชี พ ที่ ต่ า งกั น มี ค วามต้ อ งการรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงค่าเปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้
รูปแบบการท่องเที่ยว

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงสุขภาพ
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการเพื่อความ
ภายในกลุ่ม
บันเทิง
รวม
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
8.310
258.183
266.493
4.949
165.348
170.298
2.784
93.008
95.792

df
3
396
399
3
369
399
3
396
399

MS
2.770
0.652

F
4.248

P
.006*

1.650
0.418

3.951

.009*

0.928
0.235

3.951

.009*
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วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายได้ ที่ ต่ า งกั น มี ค วามต้ อ งการรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ การท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง วั ฒ นธรรม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า การท่ อ งเที่ ย วแบบผจญภั ย การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง โฮมสเตย์
การท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงค่าเปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้
รูปแบบการท่องเที่ยว

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงธรรมชาติ
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงวัฒนธรรม
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงผจญภัย
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงโฮมสเตย์
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
ภายในกลุ่ม
เชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ
รวม
ระหว่างกลุม่
การท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการ
ภายในกลุ่ม
เพื่อความบันเทิง
รวม
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
15.124
281.607
296.731
9.173
239.573
248.746
28.014
481.664
509.678
12.545
270.939
283.484
8.338
296.377
304.715
5.802
164.495
170.297
3.264
92.529
95.792

df
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
369
399
3
396
399

MS
5.041
0.711

F
7.089

P
.000*

3.058
0.605

5.054

.002*

9.338
1.216

7.677

.000*

4.182
0.684

6.112

.000*

2.779
0.748

3.714

.012*

1.934
0.415

4.656

.003*

1.088
0.234

4.656

.003*
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วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาความต้ อ งการรู ป แบบทางการท่ อ งเที่ ย วของเพศทางเลื อ ก ใน เขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผลของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวได้ ดังนี้
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พบว่า มีความต้องการท่องเที่ยวทางทะเล ดาน้า เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักในการออกเดินทางท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเกย์คือเพื่อพักผ่อนและ
หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจาวัน (Relax & Escape) ซึ่งเป็นปัจจัยที่คล้ายกับนักท่องเที่ยว
กลุ่มอื่น ๆ โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ กีฬากลางแจ้งหรือกิจกรรม Soft Adventure เช่น
เดิ น ป่ า กี ฬ าทางน้ า ดั ง นั้ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ กลุ่ ม
เพศทางเลือก ยกตัวอย่างเช่นบริษัทธุรกิจ ท่องเที่ยว ต้องเน้นการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้
ผู้เดินทางได้พักผ่อน และความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อเพิ่มความสบายใจเป็นสิ่งสาคัญ โดยการเลือก
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว อาทิเช่น สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะใน
การเดินทาง แหล่งช้อปปิ้ง มัคคุเทศก์ ต้องคานึงถึงการพักผ่อนได้ใกล้ชิดธรรมชาติโดยจัดให้มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น การดาน้า โดยจัดให้มี พื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กับกลุ่มเพศทางเลือก เพื่อให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนของเขาได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่ างมี
ความสุข นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารทางการตลาดให้ถึงกลุ่มเพศทางเลือกโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤช เตชะประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มชายรักชาย
(เกย์) ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง 1 ปี วัตถุประสงค์
ในการเดิน ทางท่องเที่ย วเพื่อการพักผ่ อนหย่อนใจและเพื่อติดต่ อธุรกิจ ประชุมสั มมนามีการวาง
แผนการเดินทางล่วงหน้า ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและจัดการรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตนเองและจะเดินทางคนเดียวมากที่สุด รูปแบบการท่องเที่ยวที่กลุ่มชายรักชาย (เกย์) ที่อาศัยในเขต
จังหวัดขอนแก่นมีความสนใจคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่กลุ่มชายรักชาย (เกย์) ที่อาศัยในเขตจังหวัด
ขอนแก่นมีความสนใจโดยมีความสนใจในกิจกรรมเดินป่าศึกษาถ้า ดูนกและธรรมชาติ กิจกรรมเลือก
ซื้อสินค้า และกิจกรรมเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า มีความต้องการท่องเที่ยวทางศาสนา ทาบุญ
ไหว้พระ เนื่องจากกลุ่ มเพศทางเลื อกมีความสนใจและความต้องการด้านรูปแบบการท่ องเที่ ยวที่
ไม่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเพศทางเลือกถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่
มีธุร กิจ ต่าง ๆ เข้าใจน้ อยที่สุ ด แต่เป็นกลุ่ มที่ มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เฉลี่ ยสู ง ดังนั้น ผู้ ที่ส่ วน
เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น บริษัทธุรกิจท่องเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ จะต้องทาความเข้าใจในกลุ่มลูกค้า
อย่างลึกซึ้ง และออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้ได้ความรู้ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมอย่าง
ถูกต้องในการทากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการพบปะเรียนรู้กับผู้คนในแหล่งท่องเที่ยวที่เลื อกเดินทาง
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตณัฐ เพ็งชัย (2549) การศึกษาวิถีชีวิตของเกย์ ผลการศึกษา พบว่า
1) เกย์มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ 2) เกย์มีการสร้างตัวตนผ่านรูปแบบการดาเนินชีวิต
ในด้านต่างๆ 3) เกย์มีวัฒนธรรมทางเพศที่มีรูปแบบชัดเจน แต่เนื่องจากสังคมมีความคุ้นเคยและ
คาดหวังต่อลั กษณะเฉพาะทางของเพศชายและหญิง เกย์ จึงต้องมีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ เช่น
รูปแบบการดาเนินชีวิต การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอื่นๆ แม้กระทั่งความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ และ
การแสดงตนต่ อสั ง คม ซึ่งบางครั้ ง อาจไม่ ได้ เป็ น ความต้ องการที่ แ ท้จริ ง ของเกย์ แต่เพื่อให้ ไ ด้ รั บ
การยอมรับทางสังคม ในการดาเนินชีวิตของเกย์จึงจาเป็นต้องควบคุมพฤติกรรมและปรับตัวเองให้เป็น
รูปแบบวิถีชีวิตเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของบุคคลทั่วไป
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า มีความต้องการทากิจกรรมบาบัดรักษาสุขภาพ เช่น
รักษาโรค ศัลยกรรม เป็นต้น กลุ่มเพศทางเลือก คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือ
รสนิ ย มทางเพศและการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ความแตกต่าง
ด้านอัตลั กษณ์ท างเพศนั้ น อาจส่ งผลกระทบต่ อ ความรู้สึ ก ในการด ารงชีวิ ต ความมั่นใจในตนเอง
การต้องการการยอมรับทางสังคมมากขึ้น จึงจาเป็นต้องสร้างความมั่นใจและความสุขให้ตนเองด้วย
การให้ความสาคัญในกิจกรรมบาบัดรักษาสุขภาพ รวมถึง การศัลยกรรม ดังนั้น ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว หรือบริษัทธุรกิจนาเที่ยว ควรมีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบสัมมนาพิเศษสาหรับกลุ่ม
เพศทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านอารมณ์ (EQ) หรือการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ รวมไปถึงธุรกิจ
ประเภทที่ พั ก แรมที่ อ าจจะมี บ ริ ก ารกิ จ กรรมเพื่ อ สุ ข ภาพส าหรั บ เพศทางเลื อ กโดยเฉพาะ เช่ น
การนวดเพื่อสุ ขภาพ สปา โยคะ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ศิริว งศ์ และคณะ
(2555) ศึกษาถึงการให้รางวัลกับตัวเองของกลุ่มชายรักชายมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากรสารสนเทศ
เพชรบุรี พบว่า กลุ่มชายรักชายให้รางวัลตนเองเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่ทาให้ตนเองมีความสุข
ทั้งกายและจิ ตใจ การสร้ างขวัญและกาลั งใจแก่ ตนเองเมื่ อกระทาในสิ่ งที่ ตั้งใจไว้ส าเร็จหรื อ เป็ น
ปลอบใจในกรณี ที่ ท าสิ่ ง ที่ มุ่ ง หวัง ไม่ ส าเร็จ เป็น การท าให้ ต นเองเป็ น ที่ ยอมรั บ ของสั ง คมและเป็น
การกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดความภาคภูมิใจ พบว่า รูปแบบในการให้รางวัลตนเองคือ การให้
รางวัลตนเองด้วยการท่องเที่ยวยังสถานบันเทิง หรือสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี ต่างๆ การให้รางวัล
ตนเองด้ ว ยการบ ารุ ง ผิ ว พรรณ รวมถึ ง ร่ า งกายให้ ต นเองดู ดี อ ยู่ เ สมอๆ การให้ ร างวั ล ตนเองด้ ว ย
รับประทานอาหารจานพิเศษหรือมื้อพิเศษ และการให้รางวัลตนเองด้วยการซื้อสิ่งของมีค่า ราคาแพง
ของแบรนด์เนม หรือของที่กาลังเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก และในการให้รางวัล ตนเองกระบวนการใน
การให้รางวัลตนเองคือ การหาโอกาสในการให้รางวัลตนเอง การแสวงหาข้อมูล การตัดสินใจให้รางวัล
ตนเอง และการประเมินคุณค่าภายหลังการซื้อ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พบว่า มี ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมการแข่งขัน
กีฬา เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้กิจกรรมการกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งความสนใจต่อกีฬาเป็นการท่องเที่ยว
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ของกลุ่มเฉพาะสาหรับผู้ที่ชื่นชอบในกีฬานั้น จึงจะออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปชมหรือเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ โดยไปเป็นกลุ่มเพื่อความสนุกสนาน ดังนั้น องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินกิจกรรมการกีฬา ให้มีการออกแบบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเพศทางเลือก
รวมถึงขั้นตอนการให้บริการให้มีความสะดวกสบาย จัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่ายแต่ได้รับ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤช เตชะประเสริฐ (2556) ได้ทาการศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ที่อาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่น ผลวิจัยพบว่า
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่กลุ่มชายรักชาย (เกย์) ที่อาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่นมีความสนใจโดยมีความ
สนใจในกิจกรรมเดินป่าศึกษาถ้า ดูนกและธรรมชาติ กิจกรรมเลือกซื้อสินค้า และกิจกรรมเยี่ยมชมการ
แข่งขันกีฬา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภณัฐ ชูศิลป์ทอง และคณะ (2559) ศึกษาถึง
ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของแฟนคลับฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของแฟนคลับฟุตบอลลีก
อาชีพของประเทศไทยระหว่างภูมิภาค ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการเข้าชม
การแข่งขัน 1–5 ครั้งต่อ 1 ฤดูกาล มีผู้ร่วมเดินทางมาชมการแข่งขันเป็นเพื่ อน เดินทางมาถึงวันที่
แข่งขันและเดินทางกลับเลย เลือกเดินทางมาชมการแข่งขันด้วยรถส่วนตัวเพราะความสะดวกสบาย
เคยไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพก่อนและหลังการแข่งขัน เลือกช่วงเวลาใน
การเดินทางไปท่องเที่ยวภายในวันที่แข่งขัน (ก่อนเวลาการแข่งขัน) เคยมีการเดินไปท่องเที่ยวจังหวัดที่
อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดที่มีการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ที่พักที่เลือกใช้บริการคือโรงแรม/รีสอร์ท/
บังกะโลเพราะความสะดวกสบาย จองที่พักผ่านทางโทรศัพท์ และมีการซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือของที่
ระลึกระหว่างเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ ในภูมิภาคต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
แตกต่างกัน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย พบว่า มี ความต้องการท่องเที่ยวเชิง ผจญภัยแบบซอฟท์
แอดเวนเจอร์ การปั่นจักรยาน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวสาหรับเพศทางเลือกเน้นการท่องเที่ยว
แบบไม่เร่งรีบ และต้องการใช้เวลากับสถานที่นั้น ๆ เพื่อซึมซับความรู้สึกและบรรยากาศที่ได้มาสัมผัส
และต้องการเห็นความเป็นอยู่และค้นพบแหล่งท่องเที่ยวผ่านสายตาของคนท้องถิ่น และต้องการไปใน
ที่ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไปเข้ า ไม่ ถึ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สมพงษ์ คงรุ่ ง เรื อ งสกุ ล (2556)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคสัญลักษณ์ ลวดลายผ้าในสินค้าแฟชั่นกับทัศนคติ รสนิยม
และการให้คุณค่าชีวิตของแต่ละกลุ่มประชากรชายรักร่วมเพศ พบว่า ในด้านการศึกษาและจาแนก
กลุ่มประชากรชายรักร่วมเพศตามหลักการ Socio-Styles และ 20 Personal Values Statements
และ Self-Theory จากการศึกษาโดยจาแนกกลุ่มตัวอย่างตาม วิถีชีวิตหลัก (Major Lifestyle) และ
วิถีชีวิตรอง (Minor Lifestyle) เพื่อให้คลอบคลุมและเข้าใจวิถี ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน สรุป
ผลการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้สนใจกลุ่มประชากรที่มีการ กระจายตัวของตัวอย่างเสมื อนจริงมากที่สุด 10
ลาดับแรก ซึ่งสามารถจาแนกได้ทั้งสิ้น 17 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 16 Adventure & Fun เป็นบุคคลที่ชื่น
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ชอบในการผจญภัย ชอบกิจกรรมที่มีความท้าทาย รู้สึกสนุกสนานในการใช้ชีวิตที่แตกต่าง นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ ปฐมพงษ์ ก๊อสตาร์ (2548) ศึกษาถึงความต้องการความพึงพอใจและปัญหาของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ผจญภั ย ที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ผจญภั ย บริ เ วณ
เกาะเสม็ด พบว่า ในด้านกิจกรรม นักท่องเที่ยวมีความต้องการอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ต้องการเข้า
ร่วม ได้แก่ เจ็ทสกี การดาน้าการดาน้าปะการังน้าตื้น พายเรือแคนู ขี่จักยานเสือภูเขา และกิจกรรม
เดินชมธรรมชาติ ส่วนกิจกรรมอยู่ในระดับน้อยคือ วินเซิร์ฟ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์ พบว่า มีความต้องการผ่อนคลายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
หนีความวุ่นวายจากในเมือง กลุ่มเพศทางเลือกต้องการเดินทางท่องเที่ ยวเพื่อหาประสบการณ์ และ
การสัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่างจากวิถีชีวิตปัจจุบัน และค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ความดั้งเดิมของ
ชุมชน ไม่ปรุงแต่ง (Real & Authentic) ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งสาคัญ และชุมชนใด ๆ ก็ตามที่จัด
ให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์แล้วหากมีความต้องการรองรับกลุ่มเพศทางเลือก ควรมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นเพศทางเลือกนั้นและเป็นมิตรกับกลุ่มคนเหล่านี้ เป็นสาคัญ ดังนั้นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องยกตัวอย่างธุรกิจที่พักแรม ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
การบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น มิ ต ร (LGBT - Friendly) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ยของ ปิ ย ะฉัตร
ปวงนิยม และคณะ (2560) ศึกษาเรื่องแนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดจากกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีความหลากหลายทางเพศ สาหรับธุรกิจโรงแรม พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยว LGBT ให้ความสาคัญกับ
การบริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นมิตร (LGBT-Friendly) โดยเฉพาะการที่โรงแรมหรือที่พักตั้งอยู่
ในย่าน ทาเลที่ใกล้กับแหล่งชุมนุมของผู้ที่มีรสนิยมแบบเดียวกัน และการที่โรงแรมหรือที่พักมีชื่อเสียง
หรือมีภาพลักษณ์ที่ดีในกลุ่ม LGBT ในขณะที่โรงแรมที่พักแบบโฮมสเตย์ และโรงแรมแบบบูทีคที่มี
เรื่องราว หรือประวัติศาสตร์ก็สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้ได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล (2556) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคสัญลักษณ์ ลวดลายผ้าใน
สินค้าแฟชั่นกับทัศนคติ รสนิยม และการให้คุณค่าชีวิตของแต่ละกลุ่มประชากรชายรักร่วมเพศ พบว่า
ในด้านการศึกษาและจ าแนกกลุ่ มประชากรชายรักร่ว มเพศตามหลั กการ Socio-Styles และ 20
Personal Values Statements และ Self-Theory จากการศึกษาโดยจาแนกกลุ่มตัวอย่างตาม วิถี
ชีวิตหลัก (Major Lifestyle) และวิถีชีวิตรอง (Minor Lifestyle) เพื่อให้คลอบคลุมและเข้าใจวิถี ชีวิต
ของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน สรุปผลการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้สนใจกลุ่มประชากรที่มีการ กระจายตัวของ
ตัว อย่ างเสมือนจริ งมากที่สุ ด 10 ล าดับแรก ซึ่งสามารถจาแนกได้ทั้งสิ้ น 17 กลุ่ ม โดยกลุ่ มที่ 13
Simplicity & Accuracy บุคคลที่มีความเรียบง่ายในการใช้ชีวิต ไม่ชอบความหวือหวา ไม่ชอบความ
วุ่นวาย รักสันโดษ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประชุมหรือติดต่อธุรกิจ พบว่า มีความต้องการติดต่อประสานงาน
ทางธุรกิจ เนื่องจากกลุ่มเพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่คานึงถึงภาพลักษณ์ที่ดูดี และมีศักยภาพในการซื้อสูง
และไม่มีภาระด้านการมีบุตร ส่วนใหญ่การทางานหรือประกอบอาชีพกลุ่มเพศทางเลือกนั้นจะทางาน
บริษัทเอกชน และทาธุรกิจส่วนตัว เพราะโดยพฤติกรรมแล้วเป็นกลุ่มที่ชอบงานอิสระ มีความต้องการ
มองหาช่องทางในการสร้างธุ รกิจเป็นของตนเอง ดังนั้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ควรจัดทา
โปรแกรมท่องเที่ยวที่มีการประชุม/สัมมนา จัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์และ
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ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเฟรนไชน์ที่ต้องการขยายมาถึงกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่จะมีฐานลูกค้า
ที่ มี อ านาจในการซื้ อ สู ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ กฤช เตชะประเสริ ฐ (2556) ได้ ศึ ก ษาถึ ง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในจังหวั ดขอนแก่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมี
การเดินทางท่องเที่ยวในช่วง 1 ปี วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและ
เพื่อติดต่อธุรกิจ ประชุมสัมมนามีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและ
จั ด การรู ป แบบการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตนเองและจะเดิ น ทางคนเดี ย วมากที่ สุ ด รู ป แบบการ
ท่องเที่ยวที่กลุ่มชายรักชาย (เกย์) ที่อาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่นมีความสนใจคือ การท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศ การท่องเที่ย วชมวัฒ นธรรมและประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่กลุ่มชายรักชาย (เกย์) ที่อาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่นมี ความสนใจโดยมีความสนใจใน
กิจกรรมเดินป่าศึกษาถ้า ดูนกและธรรมชาติ กิจกรรมเลือกซื้อสินค้า และกิจกรรมเยี่ยมชมการแข่งขัน
กีฬา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง พบว่า มีความต้องการการเลือกซื้อ
สินค้า (Shopping) เพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่มีอัตราการซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตสูง เพราะกระบวนการ
ใช้ ง านง่ า ยและรวดเร็ ว โดยสิ น ค้ า ที่ นิ ย มซื้ อ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพสู ง และจะค านึ ง ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดู ดี
มี ลั ก ษณะเฉพาะ ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการด้ า นการขายสิ น ค้ าที่ ร ะลึ ก หรื อ จั ด กิ จ กรรมนัน ทนาการ
ควรจัดทาแอพพลิเคชั่นสาหรับขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีกระบวนการให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ใช้สัญลักษณ์ธงสีรุ้งประดับสินค้าเพื่อสื่อถึงการสนับสนุนกลุ่มเพศทางเลือก หรือจัดทาสินค้ารุ่นพิเศษที่
แสดงออกถึงการให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมาจาหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ลี้ประเสริฐ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “เพศวิถีและพฤติกรรมการเลื อก
แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มชายรักชายชาวไทย” ผลวิจัยพบว่า เพศวิถีของกลุ่มนี้เป็นบุคคล
ที่แสดงออกทางเพศมากที่สุด โดยมีมุมมองความสัมพันธ์ทางเพศ ว่าการรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องปกติ
มีการเปิดเผยตัวตนต่อเพื่อน ครอบครัว และสังคม ความรู้สึก ปกติในการแสดงออกหรือปรากฏตัวใน
ที่ ส าธารณะ โดยสถานที่ ใ ช้ ใ นการพบปะสั ง สรรค์ เป็ น สถานบั น เทิ ง เช่ น ผั บ หรื อ บาร์ ลั ก ษณะ
การแต่งตัวแสดงถึงความเป็นตัวตน ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีการจัดระเบียบสังคม มีความพอใจต่อการ
ตอบรับของสังคม และมีความคิดเห็นที่มีต่อการเบี่ยงเบนทางเพศว่าเป็นเรื่องปกติ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นสถานบันเทิงมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1.1 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาและสารวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่น ๆ ของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม
การท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว และเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือความต้องการในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของกลุ่มเพศทางเลือกในพื้นที่ที่ต่างกัน
1.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) ผู้ ให้ บ ริ การและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการรองรับในรูปแบบการท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อความบันเทิง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิง
โฮมสเตย์ และควรศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มเพศทางเลือกให้มากขึ้น
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการท่องเที่ยว ควรจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการให้
หลากหลายเพื่อให้ สอดคล้องกับระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันของกลุ่มเพศทางเลื อ กที่
แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภั ก ดี ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ในการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการ
จองโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน 240 ราย จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคาถามแบบเลือกตอบและมาตรวัดประมาณค่า 5
ระดับ ตามแนวของ ลิเคิร์ท โมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง และ
10 ตัวแปรสั งเกตได้ การวิเคราะห์ ข้อมูล พื้นฐานโดยใช้ส ถิติพรรณนา ขณะที่การตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL 8.80 student
version ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2/df=
1.84, CFI=0.99, RMSEA=0.06, SRMR=0.04) โดยพบว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์
และภาพลั กษณ์การบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยขนาด
อิทธิพล เท่ากับ 0.73 และ 0.65 นอกจากนี้ ยังพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.54 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: ความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์, การจองโรงแรม, แอปพลิเคชัน, การยอมรับเทคโนโลยี
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ABSTRACT
The purpose of this research was to analyze the factors affecting Electronic
Loyalty in Hotel Booking Applications. The sample consisted of 240 Thai tourists who
booked the hotel in Mueang District, Songkhla Province by multi-stage sampling. The
research instruments were questionnaires which measured on multiple-choice
questions and five-point Likert scales. The developed structural equation model
(SEM) consisted of 4 latent and 10 observable variables. Descriptive statistics were
used to describe primary data. The consistency of the model and path analysis was
assessed by LISREL 8.80 program (student version). The results showed that the SEM
model had a good fit with the empirical data (X2/df=1.84, CFI=0.99, RMSEA=0.06,
SRMR=0.04). The electronic trust and service image factors had a positive direct
effect on electronic loyalty with an effect size of 0.73 and 0.65. Additionally,
technology acceptance factors influenced directly towards electronic trust with an
effect size of 0.54 at a significant level of 0.05.
Keywords: Electronic Loyalty, Hotel Booking, Applications, Technology Acceptance
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
ภายในประเทศมี ท รัพ ยากรธรรมชาติที่ มี ค วามอุด มสมบู รณ์ และมีบุ ค ลากรทางการท่ องเที่ ย วที่ มี
ศักยภาพที่พ ร้อมจะผลักดัน ให้ อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวมี การเติบ โตอย่างมั่ นคง (นิศ ศา ศิล ปเสรฐ ,
2560) ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร โดยนานวัตกรรมออนไลน์ เข้ามาใช้
เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ประกอบกับในแต่ละปีมีจานวนนักท่องเที่ยวทั้ง
คนไทยและชาวต่ างชาติ ได้ ท าการจองที่ พั กเพื่ อพั กผ่ อนจากการท างาน เว็บ ไซต์ จองที่ พั กจึงเป็ น
ทางเลือกหนึ่ งของนักท่องเที่ยวในการค้นหาข้อมูลการเดินทางและที่พักเพื่ อใช้ในการวางแผนการ
เดิน ทาง พร้อมทั้งยั งสามารถกาหนดค่าใช้จ่ายได้ล่ วงหน้า ดังนั้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจอง
ห้องพัก ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดได้เป็นอย่างดี (วิยะดา ไทยเกิด, 2557)
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี แ ละอิ น เตอร์ เน็ ต มี ค วามส าคั ญ กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักและมีบทบาทมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน คนส่วนใหญ่หัน
มาเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ เนื่องด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบ ผู้บริโภคมีเวลาเลือกซื้อสินค้า
น้อยลง มีช่องทางการชาระเงินมากมายที่สะดวก รวดเร็ว และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ง่ายมากขึ้น ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การ
ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) และความไว้ใจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Trust)
จึงเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประสบผลสาเร็จ (สุธนา ณ นคร, 2562) ทั้งนี้มี
ผู้บริโภคจานวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจในการซื้อสินค้า หรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากราคาสินค้าหรือบริการที่ต่ากว่าร้านค้าสมัยใหม่ในรูปแบบเดิม เพราะช่องทางการจาหน่าย
ดังกล่าว มีต้นทุนสินค้าในด้านการส่งเสริมการตลาดที่ต่ากว่าร้านค้าสมัยใหม่ในรูปแบบเดิมที่มีหน้า
ร้าน (บุษยา วงษ์ชวลิตกุล และคณะ, 2560)
บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อสินค้าและบริการดังกล่าว ส่งผลให้ ธุรกิจการให้ บริการจอง
ห้องพักแบบออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จึงทาให้เกิดธุรกิจคนกลางในการรับจอง
โรงแรมที่ เรี ย กว่า Online Travel Agent (OTA) ที่ ให้ บ ริก ารจองโรงแรม รวมถึ งบริก ารด้ านการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น Agoda, Expedia และ Booking.com รวมถึงเว็บไซต์ของโรมแรมเอง
ด้ ว ย (นิ วัฒ น์ ชะตะวิ ท ยากู ล , 2557) จากความก้ า วหน้ าทางเทคโนโลยี โ ดยเฉพาะอิ น เทอร์เน็ ต
ในปัจจุบัน ทาให้เกิดการแข่งขันที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะแนวโน้มในธุรกิจ
การบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมยังคงมีอยู่เสมอและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน
ทาให้ เกิดกระบวนการทางอิ น เทอร์เน็ตหรือการซื้ อสิ น ค้าและบริการผ่ านออนไลน์ที่ มีอิท ธิพ ลต่ อ
แรงจูงใจของผู้บริโภคและยังส่งผลต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการจองโรมแรมผ่านแอปพลิเคชัน พบว่าผู้บริโภคพึ่งพาการค้นหาข้อมูลข่าวสารมากขึ้น (นิติยา
มหาชานิกะและภักดี มานะหิรัญเวท, 2557)
ภาคใต้เป็ น ภาคที่มีการเจริญ เติบโตด้านการท่องเที่ยวสู ง มีแหล่ งท่องเที่ ยวจานวนมาก
ที่ได้รับความนิยมทั้งคนไทยและต่างประเทศ จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มขยายการลงทุน
ในธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และได้ รั บ การยอมรั บ ทั้ งในและต่ างประเทศด้ านความสวยงาม และความหลากหลายทางการ
ท่องเที่ย ว เป็ น หั วเมืองหลักทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง (สิริทิพย์ ฉลอง, 2560) นอกจากนี้
จังหวัดสงขลามีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียและมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอาเภอเมืองสงขลา
(สานักงานจังหวัดสงขลา, 2560) ด้านนักท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เข้าพักแรมในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 2553 ถึง ปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (กรมการท่องเที่ยว,
2560) แต่อย่างไรก็ตามจะเห็ น ได้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า
นักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ ประชาชนในจังหวัดสงขลาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การทาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตค่อนข้ างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ของภาคใต้
ดังจะเห็นได้จากสานักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ที่แสดงสถิติครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารในภาคใต้ ระบุว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในครัวเรือนมากที่สุดในภาคใต้ คือ 340,806 ครัวเรือน
จากบทบาทและความส าคัญของการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ าว รวมถึงบริบทของ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่ าสนใจอย่างจังหวัดสงขลา งานวิจัยฉบับนี้ จึง สนใจที่จะศึกษาเรื่องการยอมรับ
เทคโนโลยี และความไว้วางใจทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาร่วมกับตัวแปรภาพลักษณ์การบริการ
(Service Image) เนื่องจากภาพลักษณ์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานของธุรกิจ ทุกประเภท
การมีภาพลักษณ์ที่ดี จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกหรือสัมพันธภาพอันดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะก่ อให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่างกัน (มะลิ ว รรณ ช่ อ งงาม, 2559) โดยงานวิ จัย นี้ มุ่ งเน้ น การ
วิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรหลักดังกล่าว ที่ส่งผลต่อความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจอง
โรงแรมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะมีสั ดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 97 (ทัตพิชา แสงเพชร และคณะ, 2561)
ทั้งนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ กาหนดกลยุทธ์
เพื่อสร้างความภักดีของผู้บริโภคในการจองที่พักออนไลน์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจองโรงแรมผ่าน
แอปพลิเคชันของนักท่องเที่ยวขาวไทย ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรแฝง (Latent Variables)
ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชันของลูกค้า รวมถึงการวัดตัวแปร
แฝงเหล่านั้น ผ่านตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) ของนักวิชาการและนักวิจัยต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Acceptance) เป็ น การศึ ก ษาถึ งการที่ บุ ค คล
ยอมรับว่าเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ โดยสามารถแก้ปัญหารวมถึง
สร้างอรรถประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้เทคโนโลยี โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Davis
(1989) ซึ่ ง อธิ บ ายถึ งรู ป แบบการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Adoption Model) แนวคิ ด
ดั งกล่ า วได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากในการน ามาใช้ ในการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ท ราบถึ งกระบวนการใช้
เทคโนโลยีของผู้บริโภค รวมถึงยังสามารถอธิบายเหตุผลและอิทธิพลที่สาคัญนาไปสู่การใช้เทคโนโลยี
(วสุธิดา นุริตมนต์ และทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ, 2561) ทั้งนี้การนาเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติ และการใช้
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งานเทคโนโลยี ที่ ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การน าเทคโนโลยีม าใช้ งานท าให้ แ ต่ล ะบุ ค คลมีป ระสบการณ์
ความรู้ ทักษะในการใช้งานเพิ่มเติม (เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์, 2559)
จากการทบทวนวรรณกรรมของชุมแพร บุญ ยืน และคณะ (2561) พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีวัดได้จาก 2 มิติ คือการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (Perceived usefulness) และ
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) ซึ่งงานวิจัยของธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์
(2558) ที่ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชันของ
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารในเขตกรุ ง เทพ พบว่ า การยอมรั บ เทคโนโลยี มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความไว้ ว างใจ
เช่นเดียวกับ งานวิจัยของนิธิ นิ่มปรางค์ และอนุวัต สงสม (2562) ที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อการซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความไว้วางใจอิเล็ กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.67 จึงนามากาหนดเป็นสมมติฐานได้ดังนี้
H1: การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความไว้วางใจทางอิเล็กทรอนิกส์
ความไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Trust หรือ e-Trust) การรับรู้ของผู้บริโภค
ที่มีความเชื่อใจว่า ผู้ให้บริการออนไลน์นั้นมีมาตรการรักษาข้อมูลของผู้บริโภค และข้อมูลของผู้บริโภค
ที่ได้ทาธุรกรรมผ่ านแอปพลิ เคชัน จะได้รับความคุ้มครองถูกเก็บไว้เป็นความลั บ อีกทั้งยังมั่นใจว่า
ช่องทางออนไลน์ มีข้อมูล ที่ น าเสนอไว้ ถูกต้อง ครบถ้ว น และมีข้อ มูล ที่ เป็ นปั จจุบัน (รัศมิ์ล ภัส วร
เดชธนันกุล, 2558)
จากการทบทวนวรรณกรรมของสุ ต าภั ท ร คงเกิ ด (2559) พบว่ า ความไว้ ว างใจทาง
อิเล็กทรอนิกส์สามารถวัดได้จาก 3 มิติ คือ ด้านข้อมูล (Information) การทาธุรกรรม (Transaction)
และการให้ข้อตกลง (Commitment) ซึ่งงานวิจัยของอณัศยาภา บุญรอด และประสพชัย พสุนนท์
(2561) ทีศ่ ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านบริการพร้อมเพย์
ของผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางระบบอินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบว่า ความ
ไว้วางใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกับผลงานวิจัย
ของศุภากร ชินวุฒิ (2558) พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีในการจอง
ห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.37 จึงนามากาหนดเป็น
สมมติฐานได้ดังนี้
H2: ความไว้ ว างใจทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี อิ ท ธิ พ ลทรงตรงเชิ ง บวกต่ อ ค วามภั ก ดี ท าง
อิเล็กทรอนิกส์
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ภาพลักษณ์การบริการ (Service Image) เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคที่มีต่อการ
บริการของธุรกิจเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์กรหรือตัวธุรกิจ ซึ่งบริษัทหนึ่ง ๆ อาจมีผลิตภัณฑ์
และบริการหลายชนิด และหลายยี่ห้อจาหน่ายอยู่ในท้องตลาด ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการนอกจากจะ
เลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการโดยพิจารณาจากคุณภาพสินค้าหรือบริการที่จะได้รับแล้ว ยังพิจารณา
จากภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจที่จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการประกอบด้วย ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับความฝังใจหรือการยึดมั่น ความคาดหวัง และประสบการณ์ (มะลิวรรณ ช่องงาม, 2559)
จากการทบทวนวรรณกรรมของมะลิวรรณ ช่องงาม (2569) พบว่า ภาพลักษณ์การบริการ
ของผู้ ให้ บ ริ การจองโรงแรมออนไลน์ วัด ได้ จาก 3 มิติ คือ ด้านบุ คลากร (Personnel) ด้านความ
ปลอดภัย (Security) และด้านห้องพัก (Room side) นอกจากนี้ ยังพบว่าภาพลักษณ์โดยรวมของผู้
ให้บริการจองโรงแรมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มาใช้
บริการจองโรงแรม โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.40 เช่นเดียวกับงานวิจัยของเตชะพิทย์
ผลาวงศ์ และมฑุปายาส ทองมาก (2559) ที่ศึกษาภาพลักษณ์ ขององค์กรและคุณภาพของโปรแกรม
ประยุกต์ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่อง พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรผู้ให้บริการ
มีความสัมพัน ธ์ทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าต่อองค์กร โดยมีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.81 จึงนามากาหนดเป็นสมมติฐานได้ดังนี้
H3: ภาพลักษณ์การบริการของผู้ให้บริการออนไลน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-loyalty) คือการที่ผู้บริโภคมีทัศนะคติที่ดีและชอบซื้อ
สิน ค้าหรือใช้บ ริการจากร้ านค้าออนไลน์ ส่ งผลให้ มีการซื้อซ้าในอนาคตและบอกต่อให้ เพื่อน โดย
ผู้บริโภคที่มีทัศนคติชื่นชอบกับบริษัทที่ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมีความตั้งใจ
ซื้อซ้าจากร้านค้าออนไลน์ (อนุวัต สงสม, 2561) จากการทบทวนวรรณกรรมของภัททิยา รัตนมังคละ
(2560) พบว่า ความภักดีอิเล็กทรอนิกส์วัดได้จาก 2 มิติ คือการกลับมาใช้บริการซ้า และการบอกต่อ
ซึ่งเป็นทัศนคติในเชิงบวกส่งผลต่อการซื้อซ้า เช่น การโพสต์ข้อความกล่าวชื่นชมเว็บไซต์ที่ใช้อยู่ในทาง
ที่ ดี เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความเชื่ อ ใจเกี่ ย วกั บ บริ ก าร และน าไปสู่ ก ารเกิ ด ความภั ก ดี ท างพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านพฤติกรรมมากขึ้น
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถกาหนดสมมติฐานแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัวแปร และ
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้กาหนดประชากรคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน
ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้จาก
การสุ่ ม จ านวนตัว อย่ างเท่ากับ 240 ราย ซึ่งอาศัยเกณฑ์ ตามแนวคิดของ Jackson, D. L. (2003)
ที่เสนอว่าอัตราส่วนระหว่างจานวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้ ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ 1 และเกณฑ์
ของ Hair, et al. (2010) ที่ เสนอว่ า ควรพิ จ ารณาจากค่ า พารามิ เตอร์ ที่ ต้ อ งการประมาณค่ า
ในแบบจาลอง และให้ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ โดยงานวิจัยฉบับนี้มีตัว
แปรสังเกตได้ 10 ตัวแปร ดังนั้นผู้วิจัยจึงกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 20 เท่า หรือ 240 ราย
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการสุ่ม แบบเจาะจง กล่าวคือ มีคาถามคัด
กรอง ว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้ แอปพลิเคชันจองโรมแรม TraveliGo, Booking.com,
Traveloka, Agoda, Hotels Combined, Trivago, Hotel Quickly และ Expedia อย่ า งใดอย่ า ง
หนึ่ง เพื่อจองโรงแรมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มากกว่า 1 ครั้ง หลังจากนั้นทาการสุ่มตาบลในอาเภอ
เมืองสงขลามา 3 ตาบลแบบเจาะจง ซึ่งเป็นตาบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
คือ ตาบลเขารูปช้าง บ่อยาง และเกาะยอ แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก เพื่อให้ ได้นักท่องเที่ยวที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไข และเก็บแบบสอบถาม ตาบลละ 80 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม
นั้น แบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็น
พฤติกรรมการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน โดยลักษณะของคาถามจะเป็นแบบเลือกตอบ สาหรับ
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ตอนที่ 3-6 เป็นคาถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่าง ๆ ซึ่งข้อคาถามเป็นมาตราวัดแบบประมาณค่า
ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพื่อวัดว่า ข้อ
คาถามหรือข้อความแต่ละข้อวัดได้ตรง ครอบคลุม และเป็นตัวแทนของเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องการวัด
หรือไม่ โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence) หรือค่า IOC ซึ่งทุกข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-1.00
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะ
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบการแจกแจง
ตัวแปร ด้วยการประมาณค่าด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป และใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL เพื่อทดสอบแบบจาลองการวัด การทดสอบแบบจาลอง
สมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 240 ราย ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 67.1) มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 39.2) โดย
ส่วนใหญ่มีสภานภาพโสด (ร้อยละ 64.6) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 27.5) รองลงมา
ทาอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 26.7) ส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท (ร้อยละ 38.8)
สาหรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน พบว่า ส่วนใหญ่จองโรงแรมที่พัก
ผ่านแอปพลิเคชันใน 3 เดือนที่ผ่านมา 4-6 ครั้ง (ร้อยละ72.5) ส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชัน TraveliGo
(ร้อยละ 26.7) รองลงมาแอปพลิเคชัน Traveloka (ร้อยละ 23.8) โดยผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่ า
แอปพลิเคชันรวดเร็วและประหยัดเวลา (ร้อยละ 37.9) โดยส่วนใหญ่จองโรงแรมซึ่งตัดสินใจจากราคา
(ร้อยละ 36.7) ขณะเดียวกัน พบว่า ส่วนใหญ่จะกลับมาจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน อีกในอนาคต
และเหตุผลที่เลือกจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน เพราะรวดเร็ว ประหยัดเวลา และโปรโมชันราคาของ
โรงแรมในแอปพลิเคชันเป็นที่น่าสนใจ
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ ย
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้มากที่สุด (𝑥 = 4.04 และ S.D. = 0.03) และรองลงมาเป็น
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่วนความไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยด้านข้อมูลมากที่สุด
(𝑥 = 4.07 และ S.D. = 0.02) รองลงมาเป็นด้านการให้ข้อตกลง และด้านการทาธุรกรรม ตามลาดับ
ส่ ว นภาพลั ก ษณ์ ก ารบริ ก าร มี ค่ าเฉลี่ ย ด้ านห้ อ งพั ก มากที่ สุ ด (𝑥 = 4.03 และ S.D. = 0.03) และ
รองลงมาเป็นด้านบุคลากร และด้านความปลอดภัย ตามลาดับ และส่วนความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์
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มีค่าเฉลี่ยด้านการกลับมาใช้บริการซ้ามากที่สุด (𝑥 = 4.07 และ S.D. = 0.03) และรองลงมาเป็นด้าน
การบอกต่อ รายละเอียดดัง ตารางที่ 1
ตัวแปร
1. การยอมรับเทคโนโลยี
1.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
1.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
2.ความไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์
2.1 การให้ข้อตกลง
2.2 การทาธุรกรรม
2.3 ด้านข้อมูล
3.ภาพลักษณ์การบริการ
3.1 ด้านบุคลากร
3.2 ด้านความปลอดภัย
3.3 ด้านห้องพัก
4.ความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์
4.1 การบอกต่อ
4.2 การกลับมาใช้บริการซ้า

Mean

S.D.

การแปลผล

4.04
3.96

0.03
0.03

สูง
ปานกลาง

4.01
4.00
4.07

0.04
0.04
0.02

สูง
สูง
สูง

3.96
3.81
4.03

0.03
0.03
0.03

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

4.03
4.07

0.03
0.03

สูง
สูง

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่วัดจาก
ตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์
ผลการพัฒ นาแบบจาลองการวัด (Measurement Model) ซึ่งประกอบด้วยจานวน 4
ตัวแปรแฝง และ 10 ตัวแปรสังเกตได้ พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าความเชื่อมั่น
เชิงโครงสร้างของมาตรวัด (Construct Reliability) มากกว่า 0.67-0.85 และค่าความแปรปรวน
เฉลี่ ย ที่ ถู ก สกั ด ได้ (Average Variance Extracted) มากกว่ า 0.52-0.76 แสดงว่ า องค์ ป ระกอบ
มีค่าความเชื่อมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et
al., 2010) แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรแฝงที่นามาพัฒ นาแบบจาลองในงานวิจัยนี้ รวมถึงข้อคาถามใน
แบบสอบถามที่ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม
สาหรั บ ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความภักดีท างอิเล็ กทรอนิกส์
พบว่ า มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (X2/df=1.84, CFI=0.99, RMSEA=0.059,
SRMR=0.039) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปรแฝงการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน ที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากับ 0.74 (p<.05) ตัวแปรแฝงความ
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ไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการธุรกรรม ที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงสุด เท่ากับ 0.66 (p<.05) ตัว
แปรแฝงภาพลักษณ์การบริการ ด้านความปลอดภัยที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงสุด เท่ากับ 0.68
(p<.05) ตัวแปรแฝงความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบอกต่อที่มี ค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงสุด
0.58 (p<.05)
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิ จัย เพื่อวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงใน
แบบจาลอง พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54 ขณะเดียวกันพบว่าความไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีอิเล็ กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.73 เช่นเดียวกับ
ภาพลักษณ์การบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.65 รายละเอียดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 1 ซึ่งพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความไว้วางใจทางอิเล็กทรอนิกส์ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์
(2558) และนิธิ นิ่มปรางค์ และอนุวัต สงสม (2562) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี
ซึ่งเกี่ ย วข้ องกับ การเรี ย นรู้ ข องลู ก ค้ าในการใช้ งานระบบแอปพลิ เคชั่น ที่ เกี่ ยวข้ องกับ จองโรงแรม
ออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการหรือขั้นตอนในการจอง การยืนยันการจอง การชาระเงิน และการบริการ
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หลั งการจอง หากสิ่ งเหล่ านั้ น ท าให้ ลู กค้ารู้สึ ก หรือรับ รู้ถึ ง ความง่ายในการใช้งาน และการรับ รู้ถึ ง
ประโยชน์ เป็ น ไปตามที่ ลู ก ค้ า คาดหวั ง จะส่ งผลให้ ลู ก ค้ าเกิ ด ความพึ งพอใจ และความไว้ ว างใจ
ตามลาดับ
ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 2 ซึ่งพบว่าความไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของอณัศยาภา บุญรอด
และประสพชัย พสุนนท์ (2561) และศุภากร ชินวุฒิ (2558) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ความไว้วางใจ
ที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน ตั้งแต่
ขั้ น ตอนในการโอนเงิน จากการจองโรงแรม จากการจ่ า ยเงิน ผ่ านบั ต รเครดิ ต หรือ โอนเงิ น ผ่ า น
แอปพลิเคชัน โดยธุรกิจต้องมีการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้า และธุรกิจจะต้องรักษาข้อมูลของ
ผู้บริโภคที่ได้ทาธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน ให้ได้รับความคุ้มครอง และถูกเก็บไว้เป็นความลับ เมื่อ
ลูกค้ามีประสบการณ์และเกิดความพึงพอใจกับการที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทาตามสัญญา จะนาไปสู่
ความไว้ว างใจ และมีการใช้บ ริ การซ้าและต่อเนื่อง จึงส่ งผลต่อความภั กดี ทั้งในแง่การกลั บ มาใช้
บริการซ้า และการแนะนาหรือการสื่อสารปากต่อปาก
ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 3 ซึ่งพบว่าภาพลักษณ์ ของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวรรณ
ช่องงาม (2559) และเตชะพิทย์ ผลาวงศ์ และมฑุปายาส ทองมาก (2559) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า
ภาพลั ก ษณ์ ก ารบริ ก ารที่ ลู กค้ ามองต่อ ธุรกิ จแบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เกิด ขึ้ น จากการบริก ารในตัว ของ
แอปพลิเคชัน ที่เกิดจากการบริการระหว่างการทาธุรกรรม และบริการหลังการขายหากลูกค้าประสบ
ปัญหาจากการจองโรงแรม สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการได้หากลูกค้าเกิดปัญหา และหากลูกค้ามีข้อ
สงสัย สามารถติดต่อสอบถาม หากลู กค้าเกิดความพึงพอใจจากภาพลั กษณ์ การบริการในลั กษณะ
ดังกล่าว จะส่งผลต่อความภักดีในการกลับมาใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ ซ้า และการแนะนาหรือการ
สื่อสารปากต่อปาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะในการน าผลจากการวิจั ยไปใช้ ป ระโยชน์ จากข้ อค้ น พบที่ ท ราบว่าความ
ไว้วางใจอิเล็กทรอนิกส์ และภาพลักษณ์การบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า
ผู้ให้บริการหรือตัวแทนที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ให้บริการจองโรงแรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ควรการสร้างการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยกิจการออนไลน์ควรมุ่งเน้นการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของระบบการจองโรงแรมออนไลน์ ผู้ให้บริการออนไลน์ควรแสดงความเป็นตัวตน
ที่มีอยู่จริงที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ เช่น เลขทะเบียนการค้า การนาเสนอเอกสารหรือใบรับรอง
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จากหน่วยงานด้านการคุ้ มครองผู้บริโภค หรือสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ
ออนไลน์อาจใช้กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ซึ่งเป็นที่รู้จักหรือได้รับการยอมรับในสังคม และเคย
มีประสบการณ์การใช้บริการออนไลน์กับแอปพลิเคชันของตนเองมาแล้ว เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับ
ผู้บริโภคอื่นๆ
(2) การพัฒนาภาพลักษณ์การบริการของผู้ให้บริการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน ควรมี
กลยุทธ์ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ใน
รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ มาวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการ และพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารจอง
แอปพลิเคชัน หลังจากนั้นจึงออกแบบบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในมิติต่าง ๆ
ให้ได้มากที่สุด เช่น ความพร้อมและความมีประสิทธิภาพของระบบบริการ รวมถึงการออกแบบการ
ชดเชยหรือการหาสิ่งทดแทนรองรับ ในกรณีเมื่อเกิดความผิดพลาดในการบริการ เป็นต้น
สาหรับข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม เพื่อค้นหา
ตัวแปรที่อาจมีอิทธิพลต่อความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งเสริมการตลาดของผู้ให้บริการจอง
โรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน แต่ละราย ขณะเดียวกันอาจมีการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
ระหว่างลูกค้าแต่ละกลุ่ม
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง แรงจูงใจ
ทางการท่ อ งเที่ ย ว ภาพลั ก ษณ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย ว การตลาดเชิ งประสบการณ์ และผลสั ม ฤทธิ์ก าร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมย่านเมืองเก่า เทศบาลนครสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย
จานวน 260 ราย ซึ่งได้จาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่ง
เป็ น คาถามแบบเลื อ กตอบและมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวของลิ เคิร์ท โมเดลสมการ
โครงสร้างที่พัฒ นาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง และ 13 ตัวแปรสังเกตได้ การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานโดยใช้สถิติพรรณนา ขณะที่การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลและการวิเคราะห์เส้นทาง
อิท ธิพ ล ใช้โปรแกรมส าเร็ จ รู ป LISREL 8.80 student version ผลการวิจั ยพบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้ า งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (X2 /df=1.94, CFI=0.97, RMSEA=0.06,
SRMR=0.05) โดยพบว่า ปั จ จั ย ด้านแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว การตลาดเชิงประสบการณ์ และ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว ด้วยสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.50, 0.55 และ 0.76 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
747
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

อิทธิพลทางตรงต่อ การตลาดเชิงประสบการณ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.44 ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ: แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว, ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว, การตลาดเชิงประสบการณ์

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop a causal relationship model between
tourism motivation, destination image, experiential marketing, and cultural tourism
achievement in the context of the old townsite, Songkhla Municipality. The sample
consisted of 260 Thai tourists by purposive sampling. The research instruments were
questionnaires which measured on multiple-choice questions and five-point Likert
scales. The developed structural equation model (SEM) consisted of 4 latent and 10
observable variables. Descriptive statistics were used to describe primary data. The
consistency of the model and path analysis was assessed by LISREL 8 .8 program
(student version). The results showed that the SEM model had a good fit with the
empirical data (X2 / df=1 .9 4 , CFI=0 .9 7 , RMSEA=0 .0 6 , SRMR=0 .0 5 ). The tourism
motivation, experiential marketing, and destination image factors had a positive direct
effect on tourism achievement with an effect size of 0 . 5 0 , 0 . 5 5 , and 0 . 7 6 .
Additionally, tourism motivation factors influenced directly towards experiential
marketing with an effect size of 0.44 at a significant level of 0.05.
Keywords: Tourism motivation, Destination Image, Experiential Marketing
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บทนา
การท่ อ งเที่ ย วนั บ ได้ ว่า เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การกระตุ้ น และพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยการเพิ่มคุณค่า สร้างจุดเด่น ความเป็น
เอกลักษณ์ให้กับพื้นที่นั้น เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศและชาวไทย
ให้เกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว สัมผัสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่ยังคงกลิ่นอาย
ความเป็ น ไทยอย่ างสมบู ร ณ์ และเป็ น การเปิ ด ประสบการณ์ ใหม่ ๆ ให้ แ ก่ นั กท่ อ งเที่ ยวที่ ม าเยื อ น
(สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562)
การท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมการเดินทางของมนุษย์ ด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะ
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การซื้อสินค้า การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งมีความสาคัญในการจูงใจให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อสนองความต้องการของตนเอง (นรพล เกตุทัต , 2557)
ในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้ใช้กลยุทธ์และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ด้วยมิติใหม่ที่มุ่งเน้นการตลาดเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ด้วย
จุดมุ่งหมายที่ว่าไม่ใช่แค่สร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการยกระดับ
ความภักดีของนักท่องเที่ยวให้แนบแน่นด้วยการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและสนับสนุนต่อองค์กร
ธุรกิจอีกด้วย (ชลิดา อู่ผลเจริญ และพรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2559)
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ประการหนึ่งคือ การสร้าง
และรักษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว โดยที่นักท่องเที่ยวจะประเมินภาพลักษณ์หรือสภาพแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อการตัดสินใจ (ปทิตตา ภูวัฒนศิลป์ และวสุธิดา นุริตมนต์ , 2560) และ
การท่องเที่ยวจะประสบความสาเร็จได้นั้น มาจากการทาตลาดที่สร้างประสบการณ์ ณ จุดสัมผัสต่างๆ
และการมีภาพลักษณ์ที่ดี อันนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ที่ได้ตามเป้าหมาย
หรือความคาดหวังที่ตั้งไว้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ การรับรู้ ทัศนคติที่ดี ความพึง
พอใจ การแนะนาบอกต่อ และการกลับมาเที่ยวซ้า (นรพล เกตุทัต, 2557)
เมื่อพิจารณาการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก
หนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเดินทางไปสู่ประสบการณ์ และ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชุมชนทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้จังหวัดสงขลาจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่
มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม เนื่ องจากเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างที่มีแหล่ ง
ท่องเที่ยวหลากหลาย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากซึ่ง
ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ ยมเยือนท่องเที่ยวในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน
ทั้งสิ้น 5,538,377 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวไทย (สานักงานสถิติจังหวัดสงขลา, 2561) และ
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมักจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม คือ ย่านเมืองเก่า ตั้งอยู่ในเขต
อาเภอเมือง ของจังหวั ดสงขลา เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมไทย
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จีน และมุสลิม สะท้อนถึงวิถีชีวิต และสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ รวมทั้งอาหารการ
กินที่มีชื่อเสียงมากมาย มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมสัมผัสอีก
ด้วย เช่น การจัดให้มีกิจกรรมในรูปของถนนคนเดิน กิจกรรมย้อนวันวาน หรือการนั่งรถชมย่านเมือง
เก่า เป็นต้น (ประภาพรรณ แก้วสิยา, 2557)
ดังนั้น จากความสาคัญของตัวแปรหลักด้านการท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาอิทธิพลระหว่างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และการตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเลือกศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้ งประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ในย่ า นเมื อ งเก่ า สถานประกอบการและร้ า นค้ า ชุ ม ชน ให้
ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และนาไปสู่การเดินทางเข้ามากลับมา
ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าซ้าอีกในอนาคต รวมถึงมีการแนะนาหรือบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว การตลาดเชิงประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านสงขลา
เมืองเก่า
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมครั้ ง นี้ น าเสนอรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตั ว แปรแฝง (Latent
Variables) ที่ส่ งผลต่อผลสั มฤทธิ์ในการท่องเที่ยว รวมถึงการวัดตัวแปรแฝงเหล่านั้น ผ่ านตัวแปร
สังเกตได้ (Observed Variables) รวมถึงข้อคาถามต่างๆ โดยอ้างอิงจากแนวคิด ของนักวิชาการและ
นักวิจัยต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การท่ องเที่ ย วเชิงวัฒ นธรรม (Cultural Tourism) เป็น รูป แบบการท่องเที่ ยวที่เน้ นการ
เดิน ทางไปสู่ ป ระสบการณ์ และกิจกรรมการมี ส่ ว นร่ว มในวิถี ชีวิตชุม ชน อัน เป็ น ผลเกี่ยวเนื่ องกั บ
วัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม (สมศักดิ์ ตันติเศรณ์ และคณะ, 2560) โดยตัวแปร
ผลลั พ ธ์ ที่ ง านวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส นใจคื อ ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Achievement) ซึ่ ง
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาการการทาตลาดแก่นักท่องเที่ยวและเกิดเป็นผลลัพธ์ โดยมีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ ความสุข ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว (ขัตติยา ชัช วาลพาณิชย์
และสุดาพร สาวม่วง, 2557)
จากการทบทวนวรรณกรรมของขนิษ ฐา บรมส าลี และรัฐพล สั นสน (2560) ซึ่งศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวตลาดน้าแบบยั่งยืน วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการท่องเที่ยวจาก 4
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องค์ประกอบ คือ การที่นักท่องเที่ยวเกิดคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ้า การแนะนา
บอกต่อ สาหรับตัวแปรแฝงที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการท่องเที่ยว งานวิจัยฉบับนี้สรุป
จากการทบทวนวรรณกรรม ได้ดังนี้
แรงจู ง ใจทางการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Motivation) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ก ระตุ้ น ให้
นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสนองความต้องการของตนเอง การท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้นั้น
นักท่องเที่ย วจะต้องมีสิ่ งบั น ดาลใจ จึงนาไปสู่การขับเคลื่อน หรือพฤติกรรมบางอย่างเพื่อมุ่งไปยัง
เป้าหมายอย่างมีทิศทาง (อภิดิฐ อุทิศธรรมศักดิ์, 2559)
จากการทบทวนวรรณกรรมของเมลดา ธนิตนนท์ (2560) ซึ่งได้วัดแรงจูงใจออกเป็น 3
องค์ป ระกอบ คือ การพั ก ผ่ อนหย่ อนใจ การเรียนรู้ และการหาประสบการณ์ ใหม่ ทั้ งนี้ งานวิจั ย
ของวรรณวีร์ บุญคุ้ม (2560) ซึ่งได้ศึกษาแรงจูงใจในการมาเยือนวัดสาคัญในจังหวัดเพชรบุรีและการ
รับ รู้ที่มีอิทธิพลต่อการกลั บมาเยือนซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า แรงจูงใจในการมาเที่ยวมี
อิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.62 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของสุ ร สิ ท ธิ์ อุ ด มธนวงศ์ (2562) ที่ ศึ ก ษาอิ ท ธิพ ลของแรงจู งใจที่ ส่ งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดภูเก็ต พบว่า แรงจูงใจเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อการตลาดเชิง
ประสบการณ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.62 และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.18 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 จากข้อมู ลดังกล่าวสามารถนามากาหนด
สมมติฐานได้ดังนี้
H1: แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตลาดเชิงประสบการณ์
H2: แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (Destination Image) เป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้ เจตคติ
และความประทับใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆโดยภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ (ณัฐพล สิริ
พรพิสุทธิ์ และปรีดา ไชยา, 2559)
จากการทบทวนวรรณกรรมของศลิษา ธีรานนท์ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (2559) พบว่า
ภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยว วัดได้ 4 องค์ประกอบ คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งดึงดูดความสนใจ
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโชคนิติ แสง
ลออ และสุชาดา กรเพชรปาณี (2558) ซึ่งศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความจงรักภักดีต่อ
แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดี โดยความจงรักภักดีในที่นี้ คือ การแนะนาบอกต่อ การกลับมาเที่ยวซ้า
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โดยมีค่าสั มประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.51 ณ ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 จึงนามากาหนดเป็น
สมมติฐานได้ดังนี้
H3: ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว
การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่
ระบุ ค วามต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น การสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วท าให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วรู้ สึ ก สนุ ก กั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม ณ จุ ด สั ม ผั ส ต่ า ง ๆ ในกิ จ กรรมหรื อ บริ ก าร เพื่ อ ให้
นั กท่องเที่ย วเกิดความประทับ ใจ ชื่นชอบและผู กพั นภักดีในแหล่งท่องเที่ ยวหรือบริการ ส่ งผลให้
กลับมาเที่ยวซ้าอีก หรือการบอกต่อ (พีรพงศ์ แท่นวิทยานนท์ และคณะ, 2562)
จากการทบทวนวรรณกรรมของสุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ (2562) ได้ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ
ที่ ส่ งผลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ก ารท่ องเที่ ย วเชิ งกีฬ าจั งหวัด ภู เก็ ต พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ ของ
นักท่องเที่ยว วัดได้ 3 องค์ประกอบ คือ ประสบการณ์เชิงกายภาพ ประสบการณ์เชิงอารมณ์ และ
ประสบการณ์ ก ารบริ ก าร แต่ เนื่ อ งจากตั ว แปรประสบการณ์ เชิ งกายภาพ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาพลั ก ษณ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย ว ท าให้ วัด งานวิจัย ครั้งนี้ เลื อ กวัด การตลาดเชิ งประสบการณ์ เ พี ย ง 2
องค์ประกอบ คือ ประสบการณ์เชิงอารมณ์ และประสบการณ์การบริการ เท่านั้น ทั้งนี้ จากงานวิจัย
ของสุ ร สิ ท ธิ์ อุ ด มธนวงศ์ (2562) พบว่า การตลาดเชิ งประสบการณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก าร
ท่องเที่ยว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.35 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธัญวลัย หงษ์ทอง (2560) ซึ่งศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และส่งผลต่อการรับรู้
เกิดความพึงพอใจ การบอกต่อและกลับมาท่องเที่ยวซ้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างการตลาด
เชิงประสบการณ์ กับผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว เท่ากับ 0.95 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จาก
ข้อมูลดังกล่าวสามารถนามากาหนดเป็นสมมติฐานได้ ดังนี้
H4: การตลาดเชิงประสบการณ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถกาหนดสมมติฐานแสดงเส้นทางอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร โดย
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยฉบับนี้กาหนดประชากร คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนที่มาเที่ยวย่านเมืองเก่า
อาเภอเมือง จั งหวัดสงขลา ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัว อย่างแบบ
เจาะจง กล่าวคือ ต้องมาเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ครั้ง
ส าหรั บ จ านวนตั ว อย่ าง อาศั ย หลั ก เกณฑ์ ข อง Hair, et al. (2010) ที่ เสนอว่า ควรพิ จ ารณาจาก
ค่ า พารามิ เตอร์ ที่ ต้ อ งการประมาณค่ า ในแบบจ าลองให้ ใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 5 -10 คนต่ อ 1
ค่าพารามิเตอร์ รวมถึงอาศัยเกณฑ์ของ Shumacker & Lomax (2010) ที่เสนอว่า อัตราส่วนระหว่าง
จานวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้ควรจะเท่ากับ 15-20 ต่อ 1 พารามิเตอร์ โดยงานวิจัยนี้มีตัวแปร
สังเกตได้ 13 ตัวแปร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดจานวนตัวอย่างเท่ากับ 260 ราย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น คือ ต้องเคยมาเที่ยวที่ย่านเมืองเก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่าน และกาหนดให้เป็นคาถามคัดกรอง
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เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม โดยผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารศึ ก ษาและทบทวน
วรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ เพื่ อ ก าหนดขอบเขตแบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เพื่ อ น ามาสร้ า งแบบสอบถามให้ ได้ ม าตรฐานและสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด โดย
แบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอน กล่าวคือ
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา เป็น ข้อ
คาถามเลือกตอบ
ตอนที่ 3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว เป็นคาถามที่ใช้ชี้วัดตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ การ
พักผ่อนหย่อนใจ การเรียนรู้ การหาประสบการณ์ใหม่
ตอนที่ 4 ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นคาถามที่ใช้วัดวัดตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่
สภาพแวดล้อม สิ่งดึงดูดความสนใจ กิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก
ตอนที่ 5 การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นคาถามที่ใช้ชี้วัดตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปรได้แก่
ประสบการณ์เชิงอารมณ์ ประสบการณ์การบริการ
ตอนที่ 6 ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว เป็นคาถามที่ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ คุณ
ค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ้า การแนะนาบอกต่อ
ทั้งนี้ ข้อคาถามในส่ ว นที่ 3-6 เป็น มาตรฐานวัด แบบประมาณค่าตามแนวทางของลิ เคิร์ท
(Likert Scale) คือ เป็นข้อคาถามแบบการให้ระดับความสาคัญหรือระดับความคิดเห็น แบบมาตรา
วัด ประมาณ 5 ระดั บ เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ได้ มี ก ารตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบถ้อยคาภาษา ประโยค และความสอดคล้องของข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ และคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Item-Objective Congruence
Index : IOC) โดยค่า IOC ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์จะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการตามขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ผู้วิจัย
และผู้ร่วมทาวิจัย กาหนดช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม รวมระยะเวลา 10 วัน (ระหว่างวันที่ 212 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งครอบคลุมทั้งวันปกติและวันหยุดราชการ เพื่อให้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุก
กลุ่ม ขั้น ตอนที่สอง ในวัน ที่เดิน ทางไปเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะมี คาถามคัดกรอง เพื่อพิจารณา
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คุณสมบัติของกลุ่มนักท่องเที่ยว ว่าจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวย่านสงขลา
เมืองเก่าไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา แล้วเก็บแบบสอบถามโดยกาหนดวันละ 26 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะ
เบื้ องต้น ของกลุ่มตัว อย่ าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งมหาวิทยาลั ยเป็ นผู้ ซื้อลิ ขสิ ทธิ์ โดย
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ความโด่งของตัว
แปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบการแจกแจงตัวแปร ด้วยการประมาณค่าด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด
(Maximum Likelihood) และใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป LISREL version student เพื่ อ ทดสอบ
แบบจ าลองการวัด การทดสอบแบบจาลองสมการโครงสร้างกับข้อมูล เชิงประจักษ์ และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 260
ราย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ 51.1) มีอายุอยู่ ระหว่าง 20-30 ปีมากที่สุด (ร้อยละ
28.1) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 55.0) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 43.5) โดยส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 32.7)
ซึ่งมีร ายได้ อยู่ ระหว่าง 15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 27.3) ส าหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยว
พบว่า เคยมาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่ามากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 52.7) โดยส่วนใหญ่มากับกลุ่ม
เพื่อน (ร้อยละ 51.2 ) มีการค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ระหว่าง 201-400 บาท (ร้อยละ 28.1) โดยใช้พาหนะ
รถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 53.8) การตัดสินใจมาเที่ยวเพราะได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับย่านเมือง
เก่า จากเพื่อนๆ และญาติ (ร้อยละ 41.2) จุดประสงค์ ของการเดินทางคือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และ
การซื้อของรับประทาน
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ยของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรแฝงแรงจูงใจท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ยด้านการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด (x̅ = 4.12 และ SD = 0.04) รองลงมาเป็นด้านการเรียนรู้
และการหาประสบการณ์ใหม่ ตามลาดับ ส่วนการตลาดเชิงประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยด้านประสบการณ์
เชิงอารมณ์ ม ากที่ สุ ด (𝑥̅ = 4.24 และ SD = 0.03) รองลงมาได้ แก่ ด้ านประสบการณ์ การบริการ
ตามลาดับ ส่วนต่อไปเป็นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (x̅ =
4.04 และ SD = 0.03) รองลงมาเป็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งดึงดูด
ความสนใจ ตามลาดับ และในส่วนของตัวแปรแฝงผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยด้านการแนะนา
บอกต่อ (x̅ = 4.20 และ SD = 0.03) รองลงมาคือด้านความพึ งพอใจ ด้านคุณ ค่าที่รับ รู้ และการ
กลับมาเที่ยวซ้าตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่1: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่วัดจากตัวแปรสังเกตได้ผล
การวิเคราะห์
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน S.D.
̅
𝒙
1.แรงจูงใจท่องเที่ยว
1.1การพักผ่อนหย่อนใจ
4.12
0.04
สูง
1.2การเรียนรู้
3.91
0.04
ปานกลาง
1.3การหาประสบการณ์ใหม่
3.81
0.04
ปานกลาง
2.การตลาดเชิงประสบการณ์
2.1ประสบการณ์เชิงอารมณ์
4.24
0.03
สูง
2.2ประสบการณ์การบริการ
4.21
0.07
สูง
3.ภาพลักษณ์ของแหลงท่องเที่ยว
3.1สภาพแวดล้อม
3.66
0.05
ปานกลาง
3.2สิ่งดึงดูดความสนใจ
3.52
0.05
ต่า
3.3กิจกรรมการท่องเที่ยว
4.04
0.03
สูง
3.4สิ่งอานวยความสะดวก
3.69
0.05
ปานกลาง
4.ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว
4.1คุณค่าที่รับรู้
4.11
0.03
สูง
4.2ความพึงพอใจ
4.15
0.03
สูง
4.3การกลับมาเที่ยวซ้า
4.04
0.04
สูง
4.4การแนะนาบอกต่อ
4.20
0.03
สูง
ผลการพัฒนาแบบจาลองการวัด (Measurement Model) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4
ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร โดยพบว่าแบบจาลองการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัด (Construct Reliability) อยู่ระหว่าง 0.65-0.84
และค่าความแปรปรวนเฉลี่ ยที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted) อยู่ระหว่าง 0.58-0.75
แสดงว่ า องค์ ป ระกอบมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น สู ง และสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของตั ว แปรใน
องค์ ป ระกอบได้ ดี (Hair, et al., 2010) แสดงให้ เห็ น ว่าตั ว แปรแฝงที่ น ามาพั ฒ นาแบบจาลองใน
งานวิจัยนี้ รวมถึงข้อคาถามในแบบสอบถามที่ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม
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สาหรับผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
การท่องเที่ยว ก่อนปรับแบบจาลอง พบว่า ดัชนีความกลมกลืนบางตัวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กล่าวคือ
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) ซึ่งมีค่ามากกว่า 2.00 รวมทั้งค่า RMSEA และ SRMR ยังคงมีค่าสูงกว่า
0.08 ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการปรั บ แบบจ าลอง โดยก าหนดให้ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปรแฝงมี
ความสัมพันธ์กันได้ หรือการปรับเมทริกซ์ Theta-Delta (TD) และ Theta-Epsilon (TE) ผลการปรับ
แบบจาลองดังกล่าว ทาให้แบบจาลองสมการโครงสร้างมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2/df
=1.94, CFI=0.97, RMSEA=0.060, SRMR=0.052) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปร
แฝงแรงจูงใจ ด้านการหาประสบการณ์ใหม่ ที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากับ 0.59 (p<.05)
ตัวแปรแฝงภาพลักษณ์แหล่องท่องเที่ยว ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูง
ที่สุด เท่ากับ 0.77 (p<.05) ตัวแปรแฝงการตลาดเชิงประสบการณ์ ด้านประสบการณ์การบริการมีค่า
น้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากับ 0.76 (p<.05) และตัวแปรแฝงผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว ด้าน
กลับมาเที่ยวซ้า มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด เท่ากับ 0.65 (p<.05)
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงใน
แบบจ าลอง พบว่ า แรงจู งใจมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่ อ การตลาดเชิ งประสบการณ์ โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.44 ขณะเดียวกันแรงจูงใจยังมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์การ
ท่องเที่ย ว โดยมีค่าสั มประสิ ท ธิ์อิท ธิพ ลเท่ากับ 0.50 ขณะที่ ภ าพลั กษณ์ แหล่ งท่องเที่ ยวมีอิทธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.76 เช่นเดียวกับ
การตลาดเชิงประสบการณ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.55 โดยรายละเอียดเป็นดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ตามสมมติฐาน H1 พบว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตลาดเชิง
ประสบการณ์ ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยสุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ (2562) ซึ่งสามารถอภิปราย
ได้ว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยสาคัญต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ เนื่องจากแรงจูงใจจะทาให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยวทีอ่ ยากมีประสบการณ์ที่ดี ความคาดหวัง
ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยากได้พักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนานกับการได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานที่ท่องเที่ยว และคาดหวังว่าจะได้พบสิ่งใหม่ๆ รวมถึงอาหารการกินหรือสิ่งอื่นๆ จากท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้ศัพท์ทางการท่องเที่ยวเรียกว่าปัจจัยผลักดัน (Push Factors) และปัจจัย
ดึงดูดหรือปัจจัยจูงใจ (Pull Factors)
ผลการวิจัยตามสมมติฐาน H2 พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์การ
ท่องเที่ยว ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวีร์ บุญคุ้ม (2560) และสุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
(2562) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า แรงจูงใจทั้งปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจ
แล้ว จะทาให้เขาได้รับประสบการณ์ หากประสบการณ์เหล่านั้นเป็นเชิงบวก จะทาให้นักท่องเที่ยว
รู้สึ กคุ้มค่า เกิดความพึงพอใจ และส่ งผลต่อการกลั บมาเที่ยวซ้า และการบอกต่อ ไปยังบุคคลอื่นๆ
ประเด็นเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการท่องเที่ยว
ผลการวิจัยตามสมมติฐาน H3 พบว่าภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของโชคนิติ แสงลออ, สุชาดา กร
เพชรปาณี (2558) และขนิษฐา บรมสาลี, รัฐพล สันสน (2560) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ภาพลักษณ์

758

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สาคัญของผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว เมื่อแหล่งท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่ดี ใน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสิ่งดึงดูดความสนใจ จนเกิดเป็น
ความประทับใจ ส่งผลให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว คือ ความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ้าและ
การบอกต่อ
ผลการวิจัยตามสมมติฐาน H4 พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ (2562)
และธัญวลัย หงษ์ทอง (2560) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ทั้งเชิงอารมณ์ และประสบการณ์จากบริการต่างๆ ที่ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุกกับการมี
ส่วนร่วม ณ จุดสัมผัสต่าง ๆ ในกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ชื่นชอบ
และผูกพันในแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการต่างๆ รู้สึกถึงความคุ้มค่า เกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้กลับมา
เที่ยวซ้าอีก หรือการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อันจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการท่องเที่ยวของแหล่ ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากข้อค้นพบว่าภาพลักษณ์ แหล่ ง
ท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
แหล่งเที่ยวนั้น ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ควรร่วมมือกัน โดยภาครัฐต้องมุ่งเน้นสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว เพราะมีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด โดยมีป้าย
และสัญลักษณ์บอกทางที่ชัดเจน มีพื้นที่ไว้สาหรับจอดรถ การให้บริการถังขยะที่เพียงพอ การจัดการ
ดู แ ลความสะอาดสภาพแวดล้ อ มของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามสวยงาม การสร้ า งกิ จ กรรมให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมที่หลากหลาย ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความคุ้มค่าที่ได้ตัดสินใจเลือกเดินทาง
มาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว ทั้งความคุ้มค่าเงิน เวลา และประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ ควรให้ความสาคัญกับการตลาดเชิง
ประสบการณ์ โดยเฉพาะประสบการณ์การบริการ เพราะมีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เช่น การ
จั ด กิ จ กรรมที่ ส ะท้ อ นความเป็ น อยู่ ข องคนในชุ ม ชนและแหล่ งเที่ ย วให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง โดยที่ ให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากขึ้น ผู้ประกอบการ
ก็ควรบริการด้วยความเต็มใจ สิน ค้าหรือบริการต่างๆ ต้องมีราคาที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมเหล่ านี้ผ่านสื่อต่างๆ ให้ บุคคลกลุ่มอื่นๆ รับทราบ
เพราะสิ่ งเหล่ านี้ ถือ ว่าเป็ น การสร้ างแรงจู งใจแก่ นั กท่ องเที่ ยวกลุ่ มใหม่ ๆ ที่ จะเข้ามาเที่ย วมากขึ้ น
ขณะเดียวกันยังเป็นการรักษานักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ กลับมาเที่ยวซ้า
และมีการบอกต่อไปยังผู้อื่น
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สาหรับ ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งต่อไป อาจจะมีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเพื่ อ
ค้นหาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้ เข้าใจกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งอาจจะนาผลการวิจัยมา
กาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องตรงตามความต้ องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาก
ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 2) เพื่อศึกษาบริบท
ของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต การดาเนินการวิจัยด้วยการใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กับชาวบ้าน
แบบเจาะจง ทั้งการสัมภาษณ์เป็นรายคนและการประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อเป็นการทดสอบ ความ
เที่ ย งของข้อ มูล ที่ ได้รั บ การประชุ มเชิงปฏิ บั ติ การกับ คณะกรรมการและประชาชนที่ คั ดเลื อกมา
จานวน 15 คน โดยใช้การวิเคราะห์การหาปัญหาและข้อสรุปของชุมชนจากแผนที่เดินดิน ผลการวิจัย
พบว่ า ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของชุ ม ชนในหมู่ ที่ 2 ต าบลเมื อ งไผ่ อ าเภออรั ญ ประเทศ จั งหวั ด สระแก้ ว
โดยทั่วไปสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ มและที่ดอน มีห้วย หนอง คลอง บึง ทางทิศเหนือติดกับตาบลบ้าน
ใหม่หนองไทร ทิศตะวันออกติดกับตาบลฟากห้วย ทิศตะวันตกติดกับตาบลคลองทับจันทร์ และทิศ
ใต้ติดกับ ตาบลผ่านศึก โดยในปั จจุ บันพื้นที่ตาบลเมืองไผ่ถือเป็นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทาง
ภาครั ฐจะจั ดตั้งขึ้น ส าหรับ บริบ ทชุมชนด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่ ว นใหญ่ เป็ นชาวนา มีห นี้จาก
กองทุนหมู่บ้าน และมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งสามารถทารายได้สูง แต่ไม่มีตลาดของชุมชน ด้าน
สังคมประชาชน มีความรู้จักและใกล้ชิดกัน และเป็นชาวไทยพุทธ ด้านวิถีชุมชน ในวิสาหกิจชุมชนมี
การพัฒนาเครื่องมือการตาข้าวด้วยไฟฟ้า ลดต้นทุนและทาได้จานวนมาก ทั้งมีตู้แช่เก็บข้าวเม่าได้นาน
คาสาคัญ: แผนที่เดินดิน วิสาหกิจชุมชน บริบทชุมชน
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to create basic community information
and 2 ) to study the context of community under change of economy, society and
way of Life. The research processing was qualitative research methods and
community participatory practices by organizing a workshop with specific people
both individual interviews and testing as a group meeting. The precision of the data
were received from workshop with the committees and the selected 15 people by
analyzing the problem finding and the community conclusions from Geo-social
mapping. The result showed the basic information of people in Moo 2, Muang Phai ,
Aranyaprathet, Sa Kaeo Province. Generally, the area consisted of lowland, upland,
creek, swamp and canal. The north was next to Ban Mai Nong Sai Subdistrict, the
east was next to Fak Huai District, the west was next to Khlong Thap Chan
Subdistrict, and the south was next to Phan suk Subdistrict. The area of Mueang Phai
Subdistrict was considered an area of special economic zone which the government
will establish. In the context of the economic community, most people are farmers,
the debt were from the village fund, and had a strong community enterprise that can
generate high incomes without a community market. As A Thai Buddhist Pubilc
Society, people knew and closed to each other. In the community enterprise or
electric rice padding tools was developed to reduce costs in mass production by
having a freezer to store rice for a long time.
Keywords: Geo-social mapping, Community enterprise, Community context.
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บทนา
รัฐบาลของประเทศไทยมีนโยบายและกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาประชาชน ใน
ท้องถิ่นต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาให้กลุ่มอาชีพต่างๆมี
ขีดความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งในระดับชุมชนและระดับสังคม
แต่ก ารจะบรรลุ เป้ าหมายได้นั้ น ต้อ งอาศั ยการผลึ กก าลั งของทุ ก ฝ่ าย ทุ กระดับ ทั้ งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธวิธีและการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมาย (ชลธี,2555) งานวิจัยในประเทศไทยมักถูกตั้งโจทย์โดยนักวิชาการ หน่วยงานต่าง ๆ
เพียงเพื่อทดสอบทฤษฎีบางอย่าง หรือต้องการหาคาตอบบางอย่างที่กลุ่มคนเหล่านั้นสนใจ หรือเข้าไป
ทาวิจัยในท้องถิ่นเพื่อการวางแผนกาหนดนโยบายบางอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม แต่ผลงานวิจัยกลับไม่ได้ นาไปใช้ หรือไม่ตอบสนองกับปัญหา
ชุมชน ซึ่งบางปัญ หายังไม่ได้รับการแก้ไข และในบางปัญหากลับทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงได้มี
แนวคิ ดใหม่ในการสนั บ สนุ น การวิจัยคือ ไม่ว่าด้ว ยเรื่องอะไรที่ จะท าวิจัย โจทย์ควรมาจากชุมชน
ท้องถิ่น ทาแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ทาให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้
(ดวงพร, 2556) ดั งนั้ น งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่น จึ งมุ่ งเน้ น ให้ ค นในชุ ม ชน เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการคิด ตั้ง คาถามวางแผนและทาวิจัย เพื่ อหาคาตอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งเรียนรู้จากการ
ทางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นผ่านการปฏิบัติจริงอย่างมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง เป็นกระบวนการ
ทางานอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ผลที่คาดหวังจากการวิจัยไม่เน้นการ
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ แต่เน้นการสร้างกระบวนการวิจัยให้เป็นเครื่องมือเพิ่มพลัง หรือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของคนและชุมชน ให้สามารถสร้างกลไกในการแก้ปัญหาของชุมชน ทั้งในปัจจุบันและ
พร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ และชี้ นา
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (อาวรณ์ , 2550) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือ สาคัญในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้ มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมกันของ
คนในชุมชน เป็นการสร้างตัวตนของคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน เป็นการวิจัยที่แท้จริง ที่ทาให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน นาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและทาให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในที่สุด (ภาวิดา เจริญ
จินดารัตน์และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิรัตน์ , 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น องค์ ก รหนึ่ งที่ มี ก ลไกในการขั บ เคลื่ อ นชุม ชน สร้างรากฐานให้ ชุ ม ชนมี ค วาม
แข็งแกร่ง และที่สาคัญชุมชนต้องสามารถจัดการและพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการใช้ทรัพย์สินภูมิปัญญา
ในชุมชนในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่ง ในทางปฏิบัติ การนานโยบายที่เป็นรูปแบบ
กิจกรรม แนวทาง เพื่อเป็นการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง แต่ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนชุมชนนั้น
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มีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับความต้องการของชุมชน ทั้งทางด้านการเกษตร การผลิตสินค้า และ
การตลาด ชุมชนจะพัฒนาได้ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
ดังนั้นการเข้าไปส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร สินค้าเกษตร ศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปัญญา
ต่างๆ เพื่ อการเพิ่มมูล ค่า จะทาให้ ชุมชนสามารถพัฒ นาอย่างเป็นระบบ และช่วยยกคุณ ภาพและ
มาตรฐานการครองชี พ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น คนในชุ ม ชนต้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม และตั้ ง ใจที่ จ ะลงมื อ ท า
กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการนั้น ต้องเน้นการลงพื้นที่ เพื่อหาปัญหาของชุมชน ทั้งยังจะต้อง
ลงศึกษาถึงครอบครัวต่างๆ ในชุมชน ที่บางครอบครัวไม่สามารถจะพัฒนารายได้ของตนเองให้สูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น ปั ญหา เศรษฐกิจ ปัญ หาสุ ขภาพ ปัญหาสังคม ฯลฯ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ ของ
ชนบท มีอาชีพที่ใกล้เคียงกัน เช่นชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว เป็ น ชุมชน ที่ติดชายแดนไทยกับ ประเทศกัมพูช า แต่เดิม มีชื่อว่า ชุมชนยางเอน
เนื่องจาก ในพื้นที่มีวัดที่ชื่อ ว่า “วัดยางเอน” ตามชื่อต้นยางที่อยู่หน้าวัด โดยมีลักษณะที่เอียง จึงได้
นามาเป็นชื่อวัดและชื่อของชุมชน ต่อมาได้มาเปลี่ยนชื่อในภายหลังเป็น “วัดเนินสะอาด” ทั้งเปลี่ยน
ชื่อชุมชนเป็ นบ้านเนิ นสะอาดจากข้อมูลของกรมพัฒ นาชุมชน ปีพ.ศ. 2560 มีครัวเรือนของชุมชน
ทั้งหมด 200 ครัวเรือน แต่มีผู้อาศัยจริง 150 ครัวเรียน เพราะบางคนเสียชีวิต ส่วนหนึ่งก็อพยพเข้าไป
ทางานในเขตเมือง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจัดทาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
2. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
กรอบแนวคิด
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเฉพาะชุมชน โดยเลือกชุมชน
บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดการพัฒนาชุมชน โดยใช้แผนที่เดินดินและหาทรัพยากรของชุมชน
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจง คือกลุ่ม
ตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาจะดาเนินเฉพาะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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วิธีการวิจัย
การด าเนิ น การวิจั ย ได้ ร วบรวมข้อ มู ล ทั้ ง จากแหล่ ง ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ โดยสั ม ภาษณ์
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ เช่นกรมพัฒนาชุมชน โรงเรียน รวมถึง การศึกษารายงาน
ของ จปฐ. และบทความออนไลน์ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย รวมทั้ ง
ประหยัดเวลาของงานวิจัย และดาเนินการต่อด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับชาวบ้านแบบเจาะจง ทั้งการสัมภาษณ์เป็นรายคนและ
การประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อเป็นการทดสอบความเที่ยงของข้อมูลที่ได้ การประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
คณะกรรมการและประชาชนที่คัดเลือกมาจานวน 15 คน โดยทาการวิเคราะห์ห าแนวทางพัฒ นา
ชุมชน ประชากรที่ใช้ศึกษาประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในหมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทาให้ทราบถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่เป็นชาวนาซึ่งมีอาชีพหลักคือการเกษตร โดยปัญหาของเกษตรกรเกิด จากการวางแผนจาก
ภายนอกหรือจากส่วนกลางสั่งลงมา ชุมชนไม่ได้เป็นผู้คิดและทาเองจึงทาให้การทาแผนพัฒนาขาด
ความยั่งยืน การจัดทาแผนเพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นมีความสาคัญมากจึงควรเริ่มจากการร่วมจัดทา
แผนแบบมีส่วนร่วมด้วยการจัดประชุมร่วมกัน
ทั้งในด้านความคิดร่ว มปฏิ บัติ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผล ประกอบด้ว ย
ตัวแทน ประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกแต่ละหมู่ กลุ่มอาชีพ ตัวแทนประชาชนที่มีจิตอาสาเสียสละ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การ
พึ่งพาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
การทาแผนการ เตรียมการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนอย่าง
แท้จริง ที่สาคัญคือการรู้จักพื้นที่ของตนในการดาเนินงานต่างๆ ดังนั้นชุมชนจึงควรมีแผนที่เดินดินของ
ชุมชน เพื่อจะได้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสม คณะผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันเดินสารวจพื้นที่เพื่อจัดทา
แผนที่เดินดิน เมื่อกลับมาที่ห้ องประชุม ได้นาแผนที่ที่ได้ร่างไว้มาแสดงให้ชุมชนได้ช่วยกันคิดและ
ตรวจสอบอี กครั้ ง เพื่ อ จะได้ ท ราบถึ งทรัพ ยากร สถานที่ ส าคั ญ ลั กษณะชุ ม ชน ฯลฯ ในวัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมเขียนแผนที่เดินดิน ดังรูปที่ 2
ซึ่ ง เกิ ด จากการเดิ น ส ารวจ และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ส่ ว นรู ป ที่ 1 ได้ จ ากการค้ น หาด้ ว ย
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อินเตอร์เน็ท https://www.google.com/maps/place/ โดยใช้วัดเนินสะอาด เพื่อค้นหาสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆของชุมชน

รูปที่1 แผนที่แสดงหมู่ที่2 ชุมชนเนินสะอาด ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ที่มา : https://www.google.com/maps/place/

รูปที่ 2. แสดงแผนที่ชุมชนบ้านเนินสะอาด
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รูปที่ 3 แสดงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลงแผนที่เดินดิน

แผนที่ชุมชนเกิดจากความร่วมมือของผู้นาชุมชนและตัวแทนของชุมชนมาร่ วมกันให้ข้อมูล
ลงรายละเอียดของชุมชน ได้แก่ วัด ถนน ลาคลองสาธารณะ คลองส่งน้า บ้าน หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีชื่อว่า “บ้านเนินสะอาด” โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม
และที่ดอน มีห้วย หนอง คลอง บึง อยู่โดยทั่วไป ทางทิศเหนือติดกับตาบลบ้านใหม่หนองไทร ทิศ
ตะวันออกติดกับตาบลฟากห้วย ทิศตะวันตกติดกับตาบลคลองทับจันทร์ และทิศใต้ติดกับตาบลผ่าน
ศึก โดยในปัจจุบันพื้นที่ตาบลเมืองไผ่ถือเป็นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทางภาครัฐจะจัดตั้งขึ้น (ร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจใกล้เคียงพื้นที่พิเศษ) สาหรับสถานที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. วัดเนินสะอาด (วัดยางเอน) เป็นที่รวมจิตใจของคนในชุมชนและใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
ประชุม ประจ าเดื อ น งานเทศกาลต่ างๆ ของหมู่ ที่ 2 ต าบลเมื อ งไผ่ อ าเภออรัญ ประเทศ จั งหวั ด
สระแก้ว มีพระอธิการเอกชัย อัตตสิโน เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ รวมทั้งหมด 6 รูป ภายในวัดมี
ศาลาการเปรียญที่สามารถใช้ในการประชุมชาวบ้าน และประชุมกลุ่มต่าง ๆ วัดเนินสะอาดจึงเป็น
เสมือนที่รวมของชุมชน
2. ภายในชุมชนหมู่ที่ 2 ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ แต่มีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
พื้นที่บ้านเนินสะอาด ซึ่งอยู่ในบ้านหนองผักบุ้ง ตาบลฟากห้วย และอีกด้านฝั่งตะวันตกมีโรงเรียนเมือง
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ไผ่ ซึ่งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเมืองไผ่ ตาบลเมืองไผ่ ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเนินสะอาด เด็กส่วนใหญ่จะเดินทางไป
เรียนที่โรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้เมื่อถึงวัยต้องเข้าเรียน
3. ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ข้าวเม่าน้านม 100 เปอร์เซ็นต์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คือ นายสมคิด ตันเฮง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 (โทร.0895186807) มีบุตร 6 คน เดิมมี
อาชีพ รับราชการทหาร บ้านเดิมอยู่จังหวัดนครนายก แต่มาแต่งงานกับภรรยาที่จังหวัดสระแก้วในปี
พ.ศ.2516 จึงออกจากการเป็นทหารและมาอาศัยกับครอบครัวของภรรยาที่จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้านม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกัน เนื่องจากนายสมคิด ตัน
เฮง มีลูกทั้งหมด 6 คน แต่ละคนแยกครอบครัว และอยู่ในกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้านม
100 เปอร์เซ็นต์ ในชุมชนมีความรู้เรื่องการทาข้าวเม่า ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นภายในหมู่บ้าน เป็นเพราะ
ชาวนากลุ่มนี้ผลิตข้าวเม่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ในหมู่บ้านจะมีประชาชนที่ผลิตข้าวเม่าขาย
ประมาณ 50 คน ในปี พ .ศ.2544 ได้มีการรวมกลุ่ ม ดาเนิน การในรูปแบบศูน ย์ข้าวเม่ าน้ านม โดย
ข้าวเม่าน้านมที่ผลิตมีรสชาติดี อ่อนนุ่ม มีคุณค่าทางอาหารสูงทาให้เป็นที่นิยมบริโภค ปัจจุบันสามารถ
ผลิตออกไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกา ทาให้กลุ่มที่ผลิตข้าวเม่ามีรายได้ดี อย่างไรก็ตามปรากฏ
ปั ญ หาของการผลิ ต ข้ าวเม่าขาย เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ้ านเนิ น สะอาดประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ลู กข้ าว ซึ่ ง
สามารถทานาได้เพียงปีละครั้งเพราะขาดน้า
การผลิต จะเริ่มจากการปลูกข้าวเหนียว ซึ่งนายสมคิด ตันเฮง ได้เรียนรู้ว่าต้องคอยหาพันธุ์
ข้าวเหนี ยวมาพัฒ นาจนได้พัน ธุ์ที่ดี วิธีปลูกจะพยายามไม่ฉีดยาฆ่าแมลงด้วยสารเคมี จะกาจัดโดย
วิธีการใช้รถไถ ไถกลบดินและใส่น้าให้ท่วมพื้นนาหลังเก็บเกี่ยว ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงแล้วไถกลบจะช่วยลด
แมลงต่างๆ การปลูกพยายามใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องตามวิธี เช่นถ้าใช้จะต้องครบกี่วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้
เพื่อไม่ให้สารเคมีตกค้าง เมื่อต้นข้าวอ่อนเป็นสีเขียวก็เกี่ยว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนขึ้นกับ
แสงแดด ถ้ามีแสงแดดมากจะใช้เวลาน้อย นามาแปรรูปเอารวงข้าวออกและตา 7-8 นาที และนามา
ร่อนใหม่พร้อมนากลับไปตา ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้านม 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ใช้อุปกรณ์ ที่
พัฒนาขึ้นมา ทาให้สามารถตาได้อย่างดี ซึ่งมีจานวน 5 ชุด ชุดละ 4 ครก ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าโดยแต่ละ
วันจะทาได้ 30 ถัง เมื่อปี 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้านม 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับงบประมาณ
จากรัฐบาล เป็นจานวนเงิน 700,000 บาท ในการทาตู้แช่สาหรับเก็บข้าวเม่าที่ทาแล้วให้สามารถเก็บ
ได้ น านขึ้น ซึ่งมีข นาดบรรจุ ได้ 20 ตั น เมื่อ ข้าวเม่าต าเสร็ จ จะน ามาบรรจุถุงซีล ด้ว ยสุ ญ ญากาศ
ติดสติกเกอร์พร้อมจาหน่าย
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การตลาด ผลผลิตข้าวเม่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้านม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่
จะส่งไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะมียอดส่ง ขายประมาณ ปีละ 13 ตัน สาหรับมาตราส่วน
ถังละ 4 กิโลกรัม มีราคาขาย 800 บาทต่อถัง ถ้าไปดูราคาข้าวเปลือกจะมีราคา 100 บาทต่อถัง จึงทา
ให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ที่สามารถส่งออกได้เนื่องจาก สินค้าข้าวเม่าที่ไปตรวจค่า FTA ของสินค้า
ข้าวเม่าพบว่า ในผลิตภัณฑ์ข้าวเม่ามีคลอโรฟิลล์ธรรมชาติ แคลเซียม 8% วิตามิน เอ 4% ธาตุเหล็ก 2
% โดยผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเภทอาหารและขนม เมื่อสินค้าผ่านการตรวจแล้วทาให้สามารถส่งขายไป
สหรัฐอเมริกาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ราคาที่ส่งขายกิโลกรัมละ 200 บาท หรือตันละ 200,000 บาท
ทั้งนี้ไม่รวม ค่าขนส่งและภาษี ที่ลูกค้าจะเป็นผู้ชาระเอง
4. ร้านอาหารของชุมชน มี 2 แห่ง คือ แห่งแรกประกอบด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บ่อตก
ปลา รอบๆมี ทุ่ งนาที่ ส วยงาม ส่ ว นแห่ งที่ 2 คื อ ร้านอาหารชุ ม ชน จุด ชมวิว ทุ่ งดอกประเทื อง มี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และบริเวณใกล้เคียงเดินทางมารับประทานอาหารกลางวัน
และมาถ่ายรูป
ผลการวิเคราะห์พบว่า หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตาม
ทะเบี ยนบ้ านมีป ระชาชนอยู่ป ระมาณ 200 คน แต่จากการสอบถามกับผู้ ใหญ่ บ้านพบว่า จานวน
ประชาชนที่มีอยู่จริงจะมีประมาณ 154 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทานา โดยรวมส่วนใหญ่มีบ้านและที่ดิน
เป็นของตนเอง รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป กลุ่ มที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนประมาณ 50 คนซึ่งนับได้
ว่าเป็ น กลุ่ มที่ ส ามารถสร้างรายได้ให้ กับ ตนเองและครอบครัวอยู่ ในระดับ ที่สู งกว่าเกษตรกรทั่ วไป
เนื่องจากสามารถแปรรูปข้าวเหนียวให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้มีอาชีพอื่นอีกเล็กน้อยเช่นค้าขาย
ภายในชุมชนไม่มีตลาดเนื่ องจากบ้ านของประชาชนกระจายอยู่ทั่วไป ไม่เป็นกลุ่มตามที่ดินของตน
สาหรับวัยแรงงานก็จะเดินทางไปทางานยังฝั่งประเทศกัมพูชา ปัญหาที่สาคัญพบว่าประชาชนขาด
แหล่งน้ าในการทาเกษตรจากแผนที่เดิน ดิน จึงควรมีการสร้างอ่างเก็บ โดยใช้ที่ ดินสาธารณะเช่น
บริเวณใกล้วัดเพราะเป็นศูนย์กลางชุมชน แต่ต้องทาการขุดคลองเพื่อให้น้ามีการส่งไปตามที่ดินต่างๆ
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ความเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งที่มีในชุมชน
1.เศรษฐกิจ
1.มีสาธารณูปโภค น้า ไฟฟ้า ถนน
2.ประชาชนมีอาชีพเกษตร และเป็น
ชาวนาปลูกข้าวเป็นหลัก
3.มี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข้ า วเม่ า น้ านม
100% เป็นการพัฒนาจากข้าวเหนียว
ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
4.ประชาชนส่วนใหญ่เป็นหนี้กองทุน
หมู่บ้าน
2.สังคม
1.มี ป ระชาชนที่ เป็ น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
ส่วนมาก
2.ประชาชนภายในชุม ชนรู้จั กกั น ดี
และมี ค วามใกล้ ชิ ด กั น บางกลุ่ ม จะ
เป็นญาติพี่น้องกัน
3.ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4.มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน
3.วิถีชีวิต
1.ใช้ วิ ถี ชี วิ ต แบบพอเพี ย งเป็ น ส่ ว น
ใหญ่
2.มี ก ารรวมกลุ่ ม กั น ท าข้ า วเม่ า และ
เปลี่ ย นการท าโดยใช้ เครื่อ งจั กรเข้ า
มาช่วยการผลิตทาให้สามารถผลิตได้
จานวนมาก
3.มี ตู้ แ ช่ ข้ า วเม่ า สามารถเก็ บ ได้ ใ น
ระยะเวลาที่นานขึ้น

สิ่งที่ไม่มีในชุมชน
1.ไม่มี ตลาดภายในหมู่บ้ านเพื่ อ
รองรับสินค้าเกษตร
2.ไม่ มี ห้ า งหรื อ ร้ า นค้ า เพื่ อ ขาย
สินค้า
3.มีความแตกต่างของกลุ่มที่ขาย
ข้ า วเม่ า กั บ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
วิสาหกิจชุมชน
1.วัยแรงงานและวัยรุ่นจะออกไป
ทางานที่บริเวณโรงเกลือและฝั่ง
ประเทศกัมพูชา
2.มีความแตกต่างของกลุ่มที่ขาย
ข้ า วเม่ า กั บ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
วิส าหกิจชุมชนทาให้ รายได้และ
ความเป็นอยู่แตกต่างกัน

1.วิ ถี ชี วิ ต เปลี่ ย นไปกั บ กลุ่ ม ที่ มี
รายได้ดีขึ้นเพราะขายข้าวเม่าได้
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544
2.แม้ จ ะมี ก ารรวมกลุ่ ม กั น ท า
ข้ า วเม่ า แต่ ก็ มี เพี ย งบางกลุ่ ม ที่
เป็นญาติกัน ยังมีกลุ่ มชาวนาที่มี
ร า ย ไ ด้ น้ อ ย เ พ ร า ะ ไ ม่ ไ ด้
พั ฒ น า ก า ร เพิ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เนื่องจากปัญหาด้านการตลาด
จากการทาแผนที่ชุมชนสามารถอธิบายถึง วิถีชุมชน เศรษฐกิจของชุมชน และสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในช่วง ปีพ.ศ.2544 -2562
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ พบว่า หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มี
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต มีการรวมกลุ่ม มี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งสามารถขายข้าวเม่าส่งไปยังสหรัฐอเมริกาได้ และมีการนาเครื่องจักรที่
คิดขึ้นในการตาข้าวเม่าโดยใช้ไฟฟ้า มาช่วยในการผลิตทาให้เกิดเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มิ่ งสรรพ์ ขาวสะอาด ( 2547:หน้ า 5) ที่ พ บว่า การบริห ารจั ด การการพั ฒ นารูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระบวนการผลิต รวมถึงการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงโครงข่าย สามารถดาเนินธุรกิจได้โดยใช้ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเอกลักษณ์ทางวัฒ นธรรม ทั้งในระดับธุรกิจและผู้ประกอบการ
เพื่อให้มีความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆ
ก่อให้เกิดการผลิตในชุมชนและพึ่งตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พีรศักดิ์ วรฉัตร (2561:หน้า 291) ที่
กล่าวว่า สานักงานส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มียุทธศาสตร์ชาติที่จะสนับสนุนการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างสมดุล
ตามศักยภาพของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อยสาหรับแผนที่เดินดินของหมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ท าให้ ท ราบว่าเป็ น ชุมชนที่อ ยู่ติดชายแดน แต่คนส่ ว นใหญ่ ของชุม ชนเป็ น ชาวไทยเกือ บ
ทั้งหมด มีการดาเนินวิถีชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทรัพยากรที่สาคัญคือวัดเป็นศูนย์
รวมจิตใจและใช้ป ระกอบกิจการต่างๆของคนในชุมชน สอดคล้ องกับงานวิจัยของนุช จรี ศรีอุปโย
(2559:หน้า 228) ที่พบว่าการจัดการบริบทชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต
ที่ผ่ านการใช้เครื่องมือการศึ กษาชุมชนอย่างมีส่ วนร่ว ม จะทาให้ ส ามารถวิเคราะห์ ชุมชนได้อย่าง
ละเอียดและทราบความเป็นไปอย่างดี จากการจัดทาข้อมูลพื้นฐานของชุมชมและศึกษาบริบทของ
ชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือแผนที่เดินดิน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประยุกต์ใช้เครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมจะทาให้เห็นภาพรวมของชุมชมมากยิ่งขึ้นและ
ศักยภาพของชุมชนในด้านอื่นๆ เพราะการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวอาจจะทาให้มองเห็นมุมมอง
เดียว ถ้าใช้หลายเครื่องมือก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเครื่องมือไหนเหมาะสมสาหรับพื้นที่นั้นๆ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปในปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพบริการกับการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี
ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพคุณภาพ สัมภาษณ์ จานวน 8 คน ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 4 คน
และผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้บริการในวัดจานวน 4 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 385 คน ใช้วิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
ใช้ในการอธิบายค่ากระจายของข้อมูลที่ได้แบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปในปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัด มีที่
นั่ ง พั ก เพี ย งพอส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ต ามจุ ด ๆ รวมไปถึ ง ที่ จ อดรถ สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ
นักท่องเที่ยววัด มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีบริการห้องน้าที่สะอาด 2) ศึกษาความสัมพันธ์
คุณภาพบริ การกับ การตัดสิ น ใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่ มาท่ องเที่ยววัด พบว่า ความสั มพันธ์
ระหว่างตัวแปรชี้วัดที่ใช้ในการวิจัย มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงมาก เนื่องจากมีค่า r อยู่
ระหว่าง 0.329 ถึง 0.739 (r<0.80) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพบริการ การตัดสินใจ นักท่องเที่ยวชาวไทย
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ABSTRAC
This research aimed to 1 ) study the general conditions in the presence of
tourists who visited Thai Temple in Ayutthaya 2 ) study the relationship of service
quality with the decision of the tourists who visited Thai Temple in Ayutthaya. The
research approach combined research methods included qualitative research,
interviewed 8 people including 4 tourists from Thailand and 4 entrepreneurs stores.
And quantitative research, the samples were 385 tourists who traveled to Thai Temple
in Ayutthaya, using random sampling quotas and a simple random. The tools used in
this research were questionnaires and interviews. The statistical analysis included
percentage, mean, standard deviation in order to explain the distribution of the
questionnaire, with a correlation coefficient of Pearson. The results showed that: 1 )
the general current of tourists visiting Thai temple had ample seating for the elderly,
as well as parking spots. Facilities for tourists were food, beverages and sanitary
bathrooms 2) the study between service quality and the decision of Thai tourists found
that the relationship between variables, indicators used in the research were at the
moderate to high level because of r was between 0 . 3 2 9 to 0 . 7 3 9
(r <0.80) was statistically significant at the level 0.05.
Keywords: Service quality, The decision, Thai tourists
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บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่นาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศที่กาลังพัฒนา
ทั้งหลายทั่วโลกต่างมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นตัวดึงดูดเงินตราเข้าสู่ประเทศโดยจะเห็นได้จากการที่
รัฐบาลและหน่วยงานของกลุ่มประเทศนั้น ๆ ต่างพากันจัดตั้งองค์กรด้านการท่องเที่ ยว เพื่อหวังที่จะ
นาประเทศไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีงานทาก่อเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างกว้างขวางเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในด้านต่าง ๆ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี เป็นเอกลั ก ษณ์ ความเป็ น ไทยตกทอดมาจนถึ งปั จจุบั น (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานพระนครศรีอยุธยา, 2557) ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธ ยาในด้านการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ประกอบกับอาคาร
โบราณสถานแต่ละหลังมีลักษณะการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความได้เปรียบในด้านของการเดินทางที่มีความสะดวกสบาย มี
ระยะทางใกล้กรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานยังคงได้รับความนิยม เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดท่าการ้อง วิหารพระมงคลบพิตร นอกจากนี้การที่ภาครัฐและเอกชนยังร่วมมือ
กัน จั ดกิจ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ยวหลายกิ จ กรรม เช่น การแข่งขั นเรื อนานาชาติ และเรื อ ยาว
ประเพณี การจัดงาน ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
การจัดงานลอย กระทงกรุงเก่า 4 มุมเมือง เป็นต้น จึงส่งผลดีต่อการเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังคงอยู่บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันทรัพยากรดังกล่าวเริ่มเสื่อมโทรมลง ส่วนหนึ่งมาจากการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือยขาดจิตสานึก ขาดการบารุงรักษา ขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ปัจจุบันยังขาดการวางแผนและกรอบการดาเนินงานการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ส่งผลให้การท่องเที่ยว
ประสบปัญหาอย่างมากมาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพบริการกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพบริการ
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
4. การให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
5. การเข้าใจและการรู้จักผู้รับบริการ
(ประยุ กต์จ าก พรประภา ไชยอนุกูล ,
2557)

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัด
1. การรั บ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการหรื อ
การรับรู้ถึงปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
(ธฤติมา อัญญะพรสุข, 2559)

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และทาการสรุปประเด็นที่ได้จากสัมภาษณ์ จานวน 8
คน ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 4 คน และผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้บริการในวัดจานวน 4
คน เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปในปั จ จุ บั น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย ววั ด ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างในการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอนจึงใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างจากสูตรของคอแครน Cochran (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550,
หน้า 48) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล 97 คน วัดพนัญเชิงวรวิหาร 96 คน
วัดท่าการ้อง 96 คน วิหารพระมงคลบพิตร 96 คน สัดส่วนของประชากรที่สนใจเท่ากับ 0.50 และ
ระดับความเชื่อมั่น 95% วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling)
และกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
777
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่จดบันทึก
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย และผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้บริการในวัด
ขั้ น ตอนที่ 2 การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
การเข้าใจและการรู้จักผู้รับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ และกาหนดค่าน้าหนักตามวิธีของลีเคิร์ท (Likert)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัด
ประกอบด้ว ย การรั บ รู้ ถึงความต้องการหรื อ การรับรู้ ถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิ น
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ และกาหนดค่าน้าหนักตามวิธีของลีเคิร์ท (Likert)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ อนุ ญ าตดาเนิน การแจกแบบสอบถามจากมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นาหนังสือรับรองการศึกษาวิจัยและแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน
385 ชุด ไปดาเนินการเก็บข้อมูลให้กับกลุ่มตัวอย่า ง ได้แก่ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ตรวจสอบแบบสอบถามที่คืนมา ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละชุดและแยกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทาการสรุปผลการวิจัย
ต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ค่าสถิติพื้น ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean) ค่า ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ ายค่ า กระจายของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
แบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพทั่วไปในปัจจุบัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่จดบันทึก
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย และผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้บริ การโดยผลทาการวิจัยนามา
กล่าวสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล 8 คน ได้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย 4 คน และ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้บริการใน 4 คน
สรุปผลสภาพทั่วไปจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 4 คน
1. ด้านความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ การ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับ การ
ต้อนรับและการใส่ใจดูแลของเจ้าหน้าที่ ที่ดีเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
มีที่นั่งพักเพียงพอสาหรับผู้สูงอายุตามจุด ๆ รวมไปถึงที่จอดรถแบ่งสัดส่วนชัดเจนในการจอดรถบัส รถ
ส่วนตัว
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ กับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
และคาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยววัดอย่างครบถ้วน อานวยความสะดวกทางด้านการจราจรเป็น
อย่างดี
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับสิ่งอานวยความ
สะดวกเป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักท่องเที่ยววัด เช่น มีดอกไม้ ธูปเทียนให้บริการเป็นจุด ๆ มีบริการ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มต้องถูกสุขลักษณะ มีบริการห้องน้าที่สะอาด เป็นต้น จะช่วยตอบโจทย์และ
สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
4. ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ กับการจัด
ระเบียบเข้าแถวในการเช่าวัตถุมงคลมีราคาเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสวดมนต์ตอน
เย็น อาบน้ามนต์ การสะเคราะห์ต่อชะตา เป็นต้น
5. ด้านการเข้าใจและการรู้จักผู้ รับบริการ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับ วัด มี
เอกลักษณ์อย่างชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน ปรับปรุงเส้นทางให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น และมีมุมถ่ายภาพที่สวยงามโดดเด่นสะดุดตา เช่น สถาปัตยกรรม เจดีย์องค์ใหญ่
โบสถ์ เป็นต้น
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สรุปผลสภาพทั่วไปจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้บริการในวัด จานวน 4 คน
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ กับทางวัดได้
จัดเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ วัดได้จัดเจ้าหน้าที่คอย
อานวยความสะดวกแต่ละสถานที่ต่าง ๆ รอบบริเวณวัด วัดได้จัดทาป้ายประวัติความเป็นมาของวัด
และแผนที่รอบบริเวณวัดมีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้าง
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญวัดกับร้านค้า ได้
ร่วมมือร่วมใจทาเครื่องดื่มคอยบริการฟรีให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มน้าชื่นใจ เช่น น้ากระเจี๊ยบ น้ามะตูม น้า
ลาไย เป็นต้น
4. ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญแต่ละวัดได้มี
การแจกวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึก และร้านค้าได้ช่วยกันดูแลรักษารอบ ๆ โบราณสถาน ความสะอาด
อยู่ตลอดเวลา
5. ด้านการเข้าใจและการรู้จักผู้รับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ วัดได้มีการ
บอกเวลาเปิ ด – ปิ ดอย่ างชัดเจน ได้จัดทามุมถ่ายภาพสวย ๆ ให้ แก่นัก ท่องเที่ยวได้มาเที่ย วเก็ บ
บรรยากาศรอบ ๆ วัดอีกด้วย
จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพบริการ
กับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลวิจัยพบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.10 มีอายุที่ 21 –
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.10 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 23.90 รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.20
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพบริการของกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญเกี่ยวกับ คุณภาพบริการ โดย
รวมและรายด้าน (n=385)
ระดับความสาคัญ
คุณภาพบริการ
S.D.
แปลผล ลาดับ
x
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
4.22
0.852 มากที่สุด
(2)
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
4.10
0.848
มาก
(5)
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
4.22
0.756 มากที่สุด
(3)
4. ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
4.15
0.771
มาก
(4)
5. ด้านการเข้าใจและการรู้จักผู้รับบริการ
4.24
0.732 มากที่สุด
(1)
รวม
4.19
0.792
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพบริการโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.19, S.D. =
0.792) และรายด้าน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด คือ ด้านการเข้าใจและการรู้จัก
ผู้รับบริการ ( x = 4.24, S.D. = 0.732) รองลงมา คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ( x =
4.22, S.D. = 0.852) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( x = 4.22, S.D. = 0.756) และมีค่าคะแนน
เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ( x = 4.15, S.D. = 0.771)
รองลงมา คือ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ( x = 4.10, S.D. = 0.848) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัด ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉี่ย ค่าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ เกี่ยวกับ การตัด สิ น ใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัด โดยรวมและรายด้าน (n=385)
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ระดับความสาคัญ
ท่องเที่ยววัด
S.D.
แปลผล ลาดับ
x
1. ด้านการรั บ รู้ ถึงความต้องการหรือการรับรู้ถึง 4.18
0.720
มาก
(3)
ปัญหา
2. ด้านการค้นหาข้อมูล
4.00
0.862
มาก
(5)
3. ด้านการประเมินทางเลือก
4.17
0.719
มาก
(4)
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ
4.18
0.704
มาก
(2)
5. ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
4.25
0.769 มากที่สุด
(1)
รวม
4.16
0.755
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัด โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.16, S.D. = 0.755) และรายด้าน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ( x = 4.25, S.D. = 0.769) และมีค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับ มาก คือ ด้านการตัดสินใจ ( x = 4.18, S.D. = 0.704) รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ ถึง
ความต้องการหรื อการรั บรู้ ถึงปัญหา ( x = 4.18, S.D. = 0.720) ด้านการประเมินทางเลื อก ( x =
4.17, S.D. = 0.719) และด้านการค้นหาข้อมูล ( x = 4.00, S.D. = 0.862) ตามลาดับ
จากการศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพบริการกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความเป็นรูปธรรมของ
1
การบริการ
ความเชื่อถือไว้วางใจ
.739
ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
.626
ผู้รับบริการ
การให้ความเชื่อมั่น ต่อ
.629
นักท่องเที่ยว
การเข้าใจและการรู้จัก
.329
ผู้รับบริการ
* ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเข้ า ใจและการรู้ จัก
ผู้รับบริการ

ก า ร ใ ห้ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
ต่อนักท่องเที่ยว

การตอบสนองต่อผู้รับ
บริการ

ความเชื่อถือไว้วางใจ

ตัวแปร

ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต้น

1
.701

1

.657

.682

1

.430

.453

.523

1

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดที่ใช้ในการวิจัย มีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลางถึงมาก เนื่องจากมีค่า r อยู่ระหว่าง 0.329 ถึง 0.739 (r<0.80) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล คุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นามาอภิปรายได้ดังนี้
ผลการทดสอบลักษณะด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุที่ 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่า
กว่า 15,000 บาท
ผลการทดสอบคุณภาพบริการ พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว และ
ด้านการเข้าใจและการรู้จักผู้รับบริการ อย่างมีนัยสาคัญ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ การ
เข้าใจและการรู้จักผู้รับบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
มากที่สุ ด เนื่ องจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วมองว่า การบริ ก ารของเจ้า หน้ าที่ เป็ นสิ่ งส าคัญ บริเวณวัด มี ก าร
ออกแบบที่ดึงดูดใจ และมีห้องน้าที่สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาวี วงษ์บุตรศรี (2556)
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการในการบริการของเจ้าหน้าที่ ทางด้านแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ
การรองรั บ นั กท่องเที่ย ว การจั ดตั้งศูนย์บริการข้อมูล เพิ่มการประชาสั มพันธ์ ผ่ านสื่ อต่าง ๆ จัด
ระเบียบพื้นที่จอดรถ ดูแลความสะอาดของห้องน้า จัดทาป้ายแนะนาขั้นตอนการให้บริการพัฒนา
คุณภาพให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของปฐมา หาเรือนทรง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ปัจจัยด้านสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก (ในวัด) โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ปัจจัยด้านบุคลากร
พระ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านกระบวนการในการ
บริการและสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลย และสุดท้ายปัจจัยด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัด ด้านการรับรู้ถึงความ
ต้องการหรือการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ
และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ พบว่า ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคือ
ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยววัด คือ สถาปัตยกรรม ประติมากรรมจิตรกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และประเพณี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัทกร แสงสี และ เลิศพร ภาระสกุ ล (2560) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของ
แรงจูงใจและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยววัดใน
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณ
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ราชวราราม พบว่า การพบเห็นสิ่งแปลกใหม่และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แ ร ง จู ง ใ จ
ด้านปัจจัยดึงดูดในเรื่องของ สถาปัตยกรรมและความสาคัญของวัด และความมีชื่อเสียง มี ก ารรั บ รู้ ว่ า
วัดมีความแออัดของสถานที่ท่องเทีย่ ว การสื่อความหมายภาพลักษณ์ สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก
บรรยากาศความศักดิ์สิทธิ
ข้อเสนอแนะ
1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมและการดาเนินการต่าง ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยววัดผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ควรจัดทาเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยววัดผ่านสื่อต่าง ๆ
3. ควรมีมัคคุเทศก์พาชมสถานที่ และอธิบายประวัติความเป็นมาของวัดนั้น ๆ
4. ควรมีบริการให้ยืมผ้าถุงหรือผ้าคุม ในกรณีที่นักท่องเที่ยวแต่งกายไม่สุภาพ
กิตติกรรมประกาศ
การคันคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยดีจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ คาปรึกษา
แนะนา รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาจนถึงให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่ านที่ให้การอบรมและให้ความรู้ในการศึกษาเป็น อย่างยิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย
นาคนก ดร.ธเนส เตชะเสน และอาจารย์ ดร.ภัทรพล ซุ่มมี ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งให้คาแนะนาและคาปรึกษาในการแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือที่ ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยขอขอบคุณนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้
เสียสละเวลาให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่างและตอบแบบสอบถาม เพื่อให้วิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี
สุดท้ายขอขอบคุณบิดา มารดา บุคคลในครอบครัว เพื่อนทุกคน ที่คอยให้กาลังใจและให้
การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษา คุณความดีและประโยชน์แห่งการค้นคว้า
อิสระนี้ ผู้ขอมอบให้เป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปในปัจจุบันในการเลือกซื้อสินค้าเครื่องสาอางผ่านทางตลาดออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าเครื่องสาอาง จานวน
5 คน แบ่ ง เป็ น ผู้ ซื้ อ จ านวน 3 คน และผู้ ข ายจ านวน 2 คน และการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ 2) ศึ ก ษา
นวัตกรรมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ใน
จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและนวัตกรรมตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยกาหนด
ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 % โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 385 คน ที่เคยซื้อ
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การหาค่ าที วิ เคราะห์ เปรีย บเที ย บความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการศึกษาสภาพ
ทั่ว ไปในปั จ จุ บั น โดยวิธีการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก พบว่าสภาพทั่ว ไปของนวัตกรรมตลาด (1) ด้านการ
โฆษณา มี รีวิว สาธิต วิธีใช้ (2) ด้านการขายโดยพนักงาน ต้องมีความรู้ในผลิตภั ณ ฑ์ (3) ด้านการ
ส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น ลุ้นรางวัล ชิงโชค (4) ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ มีโพสน์ขายสินค้า
อย่างต่อเนื่อง (5) การตลาดทางตรง ผ่านทางมือถือ ลิงค์ข้อความ (6) ด้านความเชื่อถือในข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์ต้องปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย 2) จากการศึกษานวัตกรรมทางด้านการตลาดพบว่าปัจจัย
ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งผู้ บ ริโภคให้ ความส าคัญ สุ ด คือด้านความเชื่อถือในข่าวสาร การขายโดยใช้พนั กงาน
การตลาดทางตรง การโฆษณา การส่งเสริมการขายซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานีตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสินใจซื้อ เครื่องสาอาง ปัจจัยนวัตกรรมการตลาด สื่อดิจิทัล
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ABSTRACT
This research was a combined method conducted with the following
objectives 1 ) to study the current general conditions on online market for the
purchase of cosmetic products by consumers in Pathum Thani Province and 2 ) to
study marketing innovations that affected on cosmetic product purchasing decisions
in Pathum Thani Province. This research divided into two parts: a qualitative
research was for studying general conditions at present, interviews were conducted in
the research were 5 individuals which were 3 buyers and 2 sellers of cosmetic
products and a quantitative research was for studying the population which
consisted of 385 individuals. The sample size was by setting the confidence level of
95% selected using purposive sampling techniques. The research instrument was a
questionnaire. The statistical analysis included frequency, percentage, mean,
standard deviation, Independent t- test and F-test One-way analysis variance and
Multiple Linier Regression Analysis. The findings of this research were: 1) from the
study of current general conditions by in-depth interview found that the general
condition of the market innovation were (1) Advertising had products reviews
demonstrating how to use. (2 ) Personal selling must have product knowledge (3)
Sales promotion organize promotions, win prizes (4) Information had a continuous
product post. (5) Direct marketing via mobile, text links (6) Reliability in news. The
product must be safe without harmful substances and 2) from the study of marketing
innovation factors revealed that the 6 factors which consumers emphasized most
were credibility, personal selling, direct marketing, advertising, Sale Promotions, and
the public affecting the decision to buy cosmetics in Pathum Thani Province
respectively with a statistical significance of 0.05.
Keywords: Cosmetic, Buying decisions, Innovation, Factors in digital media marketing.
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บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังอยู่ในยุค 4.0 ยุคเศรษฐกิจใหม่ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการ
แข่งขันกันสูงทางธุรกิจการให้ความสาคัญกับูบริ
ผ้ โภคเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการบ่งบอกถึงความสาเร็จ
ถึงเป้าหมายต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและการบริการเพื่อความสอดคล้อง
กับยุคสมัยปัจจุบัน เน้นการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออานวยความสะดวกสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ให้เกิดความคุ้มค่าด้านการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุด การสื่อสารในยุคนี้จึงเน้นความรวดเร็วทันท่วงที
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการนาเสนอสิ่งใหม่ๆ ในตลาดที่ไม่เคยมีคู่แข่งขันทามา
ก่อนการให้ความสาคัญกับนวัตกรรมตลาด คือการสนับสนุนการส่งเสริมการขายและการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคเน้นการสื่อสารแบบรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะสามารถ
โน้ ม น้ าวพฤติ กรรมของผู้ บ ริ โภคให้ เกิ ดการยอมรับ และตั ด สิ น ใจซื้อ สิ น ค้ าและบริก ารที่ เสนอขาย
อุตสาหกรรมของเครื่องสาอางในประเทศไทย (Thailand Cosmetics Industry) เป็นอุตสาหกรรมที่
มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาคานึงถึงบุคลิกภาพ
ของตนเองมากขึ้นและมีสินค้าที่มีคุณสมบัติหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการเติบโตของ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
และสื่อสารกับแบรนด์สินค้าได้สะดวกรวดเร็ว มากขึ้น ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้
เข้ า สู่ ยุ ค ของเทคโนโลยี ที่ เรี ย กว่ า เว็ บ 3.0 (Web 3.0) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น เครือ ข่ ายสั งคม (Social
Networking Site) มีรูปแบบและความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย จากปัจจัยและความสาคัญ
ดังกล่าว โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททาให้ผู้บริโภคมีทางเลือก สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ทันสมัย โฆษณาประชาสัมพันธ์สามารถเข้ าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ดังนั้นการที่ จะครองใจผู้บริโภคก็ต้อง
อาศั ย ความแปลกใหม่ และมี ค วามรวดเร็ ว ด้ ว ยเหตุ ผ ลและความส าคั ญ ของนวัต กรรมทางด้ า น
การตลาดผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยของนวัตกรรมทางด้านการตลาดเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภค โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัว อย่างในเขตปทุ มธานี เนื่ องจากจังหวัดปทุมธานีเป็ นเขตบริการของมหาวิทยาลั ยราชภั ฎ วไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้นผลงานวิจัยที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิง
วิชาการและเป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาวิจัย หรือนามาประยุกต์ใช้กับองค์การรวมรวมทั้งสาหรับ
บุคคลและนักลงทุนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การวางแผนการตลาด
การปรับปรุงพัฒนาองค์การ โดยกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและเพื่อใช้เป็นแนวทางการแข่งขันใน
ตลาดได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในปัจจุบันในการเลือกซื้อสินค้าเครื่องสาอางของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษานวัตกรรมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสาอาง
ในจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(วรีรัตน์ บุนนาค, 2557)
นวัตกรรมทางด้านการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
1. การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
2. การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล
3. การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
4. การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
5. การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล
6. ความเชื่อถือในข่าวสาร
ประยุกต์จาก (อัฐพล วุฒิศักดิสกุล, 2560
และ แอนนา เจียรวงศ์วาณิช, 2555)

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
เครื่องสาอาง
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา
2. การแสวงหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
(กฤตยา อุ่นอ่อน, 2559)

ที่มา : แนวคิดนวัตกรรมการตลาดการสื่อสารออนไลน์ของ (Kitchen และPelsmacke , 2004)
ประยุกต์จากอัฐพล วุฒิศักดิสกุล, 2560 และแอนนา เจียรวงศ์วาณิช, 2555 และแนวคิดทฤษฎีการ
ตัดสินใจซื้อ (Kotler, 1994) ของกฤตยา อุ่นอ่อน, 2559
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วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย: แบบผสานวิธี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้าเครื่องสาอางผ่าน
ออนไลน์โดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึกและทาการสรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็นผู้ซื้อ
จานวน 3 คน และผู้ ขายจานวน 2 คนจานวนรวมทั้งหมด 5 คน 2) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยเลือกกลุ่มประชากรแบบแบบเฉพาะเจาะจงได้แก่ผู้ที่เคยซื้อสินค้าเครื่องสาอางผ่านสื่อ
สั ง คมออนไลน์ ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยใช้ วิ ธี ก ารส ารวจ (Survey Method) ด้ ว ยแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ ส ร้างขึ้น อ้างอิงการหาขนาดตัวอย่างจากสู ตรของ W.G. Cochran (1953) ไม่
ทราบขนาดตัวอย่าง กาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 % และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 5%
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล และนวัตกรรมทางด้านตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในจังหวัดปทุมธานี ขอบเขตด้านพื้นที่
คือผู้บริโภคสินค้าเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการ
ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสภาพปัจจุบันจากสื่ออินเทอร์เน็ต ส่วนที่ 2 คือ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการสัมภาษณ์ผู้ซื้อและผู้ขายที่เคยซื้อเคยขายเครื่องสาอางผ่านออนไลน์
และจดบันทึกข้อมูล ประเด็นสาคัญ จากผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม (Opened ended
Question) แบบปลายเปิด ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้วิจัยใช้การโพสต์ลิงค์บน
สื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง E-mail, Facebook, Line, และแจกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้เครื่องสาอาง
เป็ น แบบสอบถามที่ มี โ ครงสร้ า งเพื่ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า
เครื่ อ งส าอางผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ป ระกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ ใช้ แ บบสอบถามปลายปิ ด
(Questionnaire closed ended) ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 ข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล (Check list)
ส่ ว นที่ 2 และ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมทางการตลาดและการตั ด สิ น ใจซื้ อ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และกาหนดค่าน้าหนักตามวิธีของ ลี
เคิร์ท (Likert)
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ศึกษารายละเอียดงานวิจัยวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทา
การตรวจสอบพิจารณาหาข้อพกพร่องของเนื้อหาและนามาสร้างเป็นร่างแบบสอบถาม
3. ปรับ ปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามตามอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ ทรงคุณ วุฒิ
แนะนา
4. การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่ า น เพื่ อ หาค่ า ดั ช นี ข องความ ของความสอดคล้ อ ง (IOC) กั น ระหว่ า งข้ อ ค าถามแต่ ล ะข้ อ กั บ
จุดประสงค์
5. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามแล้วไปทดสอบใช้ (Try Out) กับ
ผู้ บ ริโภคที่เคยซื้อสิ น ค้าเครื่ องส าอางผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์กับ กลุ่ มที่มีลั กษณะคล้ ายคลึ งกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลมาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-coefficient) ของครอ
นบาคเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
63 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และดาเนินการเก็บข้อมูลค่าความเชื่อมั่นที่สามารถ
ยอมรับได้ จานวน 385 ตัวอย่าง เพื่อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่งการเก็บข้อมูลออกมาเป็น 2
ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือศึกษาข้อมูลเอกสารที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้
ซื้อ 3 คน และผู้ขาย 2 คน รวมจานวน 5 คน โดยผู้วิจัยทาการสรุปประเด็นสภาพทั่วไปในปัจจุบันใน
การเลือกซื้อสินค้าเครื่องสาอางของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยผู้วิจัยใช้การโพสต์ลิงค์บนสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง E-mail, Facebook, Line, และทา
การแจกแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองกับผู้ใช้เครื่องสาอางผ่านสื่อออนไลน์ใน
จังหวัดปทุมธานีจนครบจานวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน 3) ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละชุดที่คืนมาและแยกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มา
ทาการลงรหัสในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สถิติในการใช้วิจัย
นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มา
จัดหมวดหมู่ เข้ารหัสและวิเคราะห์หาค่าโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังต่อไปนี้ ค่าสถิติพื้นฐาน
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ได้แ ก่ 1.ค่ าร้ อยละ (Percentage) 2.ค่าเฉลี่ ย (Arithmetic Mean) 3. ค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใช้ในการอธิบายค่าการกระจายของข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม การ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าที -เทส (t-test Independent) ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็นอิสระ
ต่อกัน และของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance) และการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ
(Multiple Linear Regression Analysis)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในปัจจุบันในการ
เลือกซื้อสินค้าเครื่องสาอางผ่านสื่ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่จดบันทึก
จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อและผู้ขายโดยผลการวิจัยนามากล่าวสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ตอบแบบสอบถาม 5 คน ประกอบด้วยผู้ซื้อ 3 คน ผู้ขาย 2 คน
สรุปผลสภาพทั่วไปจากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อ จานวน 3 คน
1. ด้านโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการโฆษณาออนไลน์
รีวิวสินค้าผ่าน Facebook Line, IG , You tube และเพจร้านค้า มีรูปโฆษณารีวิวบุคคลที่ใช้จริง
แสดงภาพก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือ
2. ด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ กับการ
บริการให้ข้อมูลของพนักงานขายต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้น สามารถจูงใจในการขายได้
มีเพจบริการลูกค้า สามารถตอบกลับข้อมูลได้แบบรวดเร็วหากร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
3. ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับเพจร้านค้า
มีการลดราคาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการขายซื้อ 1 แถม 1 หรือมีขนาดทดลองให้ใช้ฟรี
4. ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญคือมีเพจ
บริการออนไลน์ หรือ Facebook ,Line You tube รีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ใช้จริง สาธิตวิธีการใช้
และนาเสนอสินค้าตัวใหม่ คอยให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษในวันสาคัญ
5. ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ คือมีการติดต่อ
โดยตรงผ่านช่องทางข้อความส่วนตัว (Message) ผ่าน Facebook, Line เสนอโปรโมชั่นพิเศษ เสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีเพจบริการให้กดติดตาม มีข้อมูลข่าวสารอัพเดตอยู่ตลอดเวลา
6. ด้านความเชื่อถือในข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ กับความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ มีองค์การอาหารและยารองรับ ไม่มีสารอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ และมีผู้ใช้จริง
เข้ามารีวิวก่อนการใช้หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ มีบุคคลเข้ามารีวิวจานวนมากทาให้ผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือ
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สรุปผลสภาพทั่วไปจากการสัมภาษณ์ผู้ขาย จานวน 2 คน
1. ด้านโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการโฆษณาออนไลน์
รีวิวสินค้าโดยการนาผลิตภัณฑ์มาทาการสาธิตวิธีการใช้จริง มีรูปโฆษณารีวิวบุคคลที่ใช้จริงแสดงภาพ
ก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ มีการทารูปโฆษณาสินค้าให้น่าสนใจ บอกถึงจุดเด่นของสินค้า เช่นราคา
และเสนอโปรโมชั่นบางส่วนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตา
2. ด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ กับการ
พนั ก งานขายเองต้อ งมี ความรู้ ค วามเข้าใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น เช่ น รายละเอี ยด สรรพคุ ณ วิธีการใช้
สามารถจูงใจในการขายได้ ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อ
3. ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการจัด
โปรโมชั่นให้ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ มีลุ้นรางวัล การชิงโชค มีโปรโมชั่นสุดคุ้ม ราคาพิเศษ มีของแถม
4. ด้านการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ กับการ
โพสน์สินค้าผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่อง มีการรีวิวสินค้าหรือใหม่ๆ เพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความจดจา
5. ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่ อดิจิทัล ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ คือการท า
การตลาดทางตรงติดต่อโดยตรงผ่านช่องทางข้อความส่วนตัว (Message) และทางโทรศัพท์มือถือ ,
ฝากลิงค์, จะช่วยให้ลูกค้าเห็นสินค้ามากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการติดต่อกับผู้ขาย
6. ด้านความเชื่อถือในข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับความปลอดภัย ของ
ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ทดลองใช้และแจ้งกับลูกค้าว่า ผู้ขายก็ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเอง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากการศึ กษาวิ จั ย เชิ ง ปริม าณ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย นวัต กรรมทางด้ า น
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานีผลวิจัย
พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 94.3 มีอายุ 19-29
ปี คิดเป็น ร้อยละ 46.5 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.6 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 45.5 รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.3
ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบหาความแตกต่างของผู้บริโภคให้ระดับการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ให้ระดับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางที่แตกต่างกัน พบว่าเพศ ที่แตกต่างกันให้ระดับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางที่ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้าน อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ างกันให้ระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้าน
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยรวมและรายด้าน (n=385)
นวัตกรรมทางด้านการตลาด
ระดับความสาคัญ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
(S.D.)
แปลผล ลาดับ
(X )
1. การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
4.38
0.626 มากที่สุด
(1)
2. การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล
4.12
0.689
มาก
(5)
3. การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
4.33
0.662 มากที่สุด
(3)
4.การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
4.35
0.621 มากที่สุด
(2)
5. การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล
4.00
0.970
มาก
(6)
6. ความเชื่อถือในข่าวสาร
4.15
0.628
มาก
(4)
รวม
4.22
0.699 มากที่สุด
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย นวั ต กรรมทางด้ า นการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี จากตารางพบว่านวัตกรรมทางด้านการตลาด
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.22, S.D.=0.699) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ( X =4.38,
S.D.=0.626) รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ( X =4.35, S.D.=0.621) ด้านการ
ส่ งเสริ มการขายผ่ านสื่ อ ดิจิ ทั ล ( X =4.33, S.D.=0.662) ด้ านความเชื่อถือในข่ าวสาร ( X =4.15,
S.D.=0.628) ด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัลมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.12, S.D.= 0.689) และ
ลาดับสุดท้ายคือการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัลมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.00, S.D.= 0.970)
ตารางที่1 การวิเคราะห์ทดสอบความถดถอยพหุคูณของปัจจัยนวัตกรรมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี
นวัตกรรมทางด้านการตลาด
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
t
sig
B
S.E.
Beta
ค่าคงที่ (Constant)

1.062

.210

5.067

.000

ความเชื่อถือในข่าวสาร

.361

.061

0.347

5.928

.000

การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล

.235

.050

0.251

4.704

.000

การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล

.148

.046

0.172

3.227

.001

การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล

.161

.052

0.146

3.107

.002
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นวัตกรรมทางด้านการตลาด

การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
S.E.
Beta
-.131

.052

0.135

t

sig

2.719

.007

R = 0.684, R2= 0.468, Adj R2 = 0.461, F = 7.392, D.W. = 1.914 Sig. = 0.000
a. Dependent Variable: การตัดสินใจซื้อ
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่1 ผลการวิเคราะห์ทดสอบความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression
Analysis) โดยวิธี Enter ระหว่างปัจจัยนวัตกรรมการตลาดและการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอา
งพบว่าปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง คือ ด้านความเชื่อถือในข่าวสาร การ
ขายโดยใช้พนั กงานผ่านสื่อดิจิทัล การโฆษณาผ่ านสื่อดิจิทัล การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล การ
ส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้โดยมีค่า D.W. เท่ากับ 1.914 ผลปรากฏว่าค่าความคลาดเคลื่อน
เป็นอิสระต่อกัน และจากสมการถดถอยที่ได้นี้ ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ถึง ร้อยละ
0.468 หรือ 46.8%
และจากการพิจารณาค่าความยืดหยุ่น (B) เท่ากับ 0.361,0.235,0.148,0.161และ -0.141
ตามล าดับ ค่าทางสถิ ติ F เท่ ากั บ 7.392 และ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งจะทาให้ ได้ค่าประมาณของ
แบบจาลอง ดังนี้
Y = (0.361) + (0.235) (ความเชื่อถือในข่าวสาร+ การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล )
+0.148 (การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล) + 0.143 (การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล) + -1.41 การส่งเสริม
การขายผ่านสื่อดิจิทัล และสามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระมีความผันแปรของตัวแปรตามได้ ดังนี้
เมื่ อ มี ก ารรั บ รู้ ค วามเชื่ อ ถื อ ในข่ า วสารเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1 จะมี ผ ลท าให้ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสาอางออนไลน์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ0.361 หรือ 36.1%
เมื่ อ มี ก ารรั บ รู้ ก ารขายโดยใช้พ นั ก งานผ่ านสื่ อ ดิ จิทั ล เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 1 จะมี ผ ลท าให้ การ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางออนไลน์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ0.235 หรือ 23.5%
เมื่อมีการรับรู้การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลทาให้การตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางออนไลน์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ0.148 หรือ 14.8%
เมื่อมีการรับรู้โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ผ่านสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลทาให้การตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางออนไลน์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ0.143 หรือ 14.3%
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เมื่อมีการรับรู้การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลในทางลบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลทาให้การ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางออนไลน์เฉลี่ยลดลงร้อยละ -0.141 หรือ -14.1%
ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาปัจจัยนวัตกรรมทางการตลาด พบว่าปัจจัยทั้ง 6
ด้าน คือการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การให้ ข่าวประชาสั มพันธ์
การตลาดทางตรง และด้านความเชื่อถือในข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลนั้น มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้า
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผู้บริโภคให้
ความส าคัญ สุ ดกับ ปั จ จั ยด้านความเชื่อถือในข่าวสาร การขายโดยใช้พ นักงานผ่ านสื่ อดิจิทั ล และ
การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมการขายผ่ านสื่อดิจิทัล
ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย นวั ต กรรมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
มีประเด็นที่น่าสนใจและนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลการทดสอบลั กษณะด้านปั จจัยส่ ว นบุคคลของผู้ บริโภค ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางใน
จังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่างกัน เพศ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้อเครื่องส าอางของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมธานีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าเพศ
ไม่ได้เป็นปัจจัยที่กาหนดความต้องการซื้อเครื่องสาอาง เพราะปัจจุบันผู้ชายรักการแต่งตัวมากขึ้นต้อง
ดูดีให้สมฐานะทางสังคมทาให้มีความต้องการบริโภคสินค้าเครื่องสาอางไม่แตกต่างกับเพศหญิง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรีรัตน์ บุนนาค (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์สาหรับแต่งหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางเกาหลีไม่แตกต่างกัน เพราะ
เพศชายมีความสนใจในการดูแลตนเองเช่นเดียวกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจั ย ของศศินาฏ ปาน
ทอน (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสาอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านเพศที่ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อที่
เครื่องสาอางที่แตกต่างกัน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยนวัตกรรมทางด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยการโฆษณา
ผ่านสื่อดิจิทัล การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล การให้ข่าว
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล และความเชื่อถือในข่าวสารมีผลต่อการ
ตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้ าเครื่ องส าอางของผู้ บ ริโภคในจังหวัด ปทุ มธานี อ ย่างมีนั ยส าคั ญ ผลการทดสอบ
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สมมติฐานจากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดได้แก่ความเชื่อถือในข่าวสาร
แหล่งที่มา ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลให้ระดับความสาคัญมากที่สุดในด้านความ
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ ของศศิน าฏ ปานทอน (2559) ที่ ศึก ษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความตั้ งใจซื้ อ
เครื่องสาอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ าผู้บริโภคจะมี
ความรู้สึกไว้วางใจเมื่อเว็บไซต์ร้านขายเครื่ องสาอางที่ได้การรับรองเครื่องหมาย ความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซด์ การรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของผู้ใช้งาน และผลการศึกษาวิจัยพบว่านวัตกรรมทางด้าน
การตลาดประกอบด้วยการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริม
การขายผ่านสื่อดิจิทัล การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางผ่าน
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ต รงกั บ แนวคิ ด นวั ต กรรมการตลาดการสื่ อ สารออนไลน์ ข อง (Kitchen และ
Pelsmacke , 2004 ซึ่งในการสื่อสารออนไลน์จะกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อและมีความสอดคล้อง
กับวัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2557) ทาการศึกษาวิจัยการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสาอางในประเทศไทย พบว่าองค์ประกอบการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณา
การทั้ง 5 องค์ประกอบของเฟซบุ๊ กมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการสร้างคุณค่าตราสินค้าในด้าน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลงานวิจัยสรุปได้ว่าการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการผ่านเฟซบุ๊กอัน
ประกอบด้วย การโฆษณาการให้การสนับสนุน การสื่อสารไปยังผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์สามารถ
สร้างคุณค่าตราสินค้าได้และนอกจากนี้พบว่าคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสาอาง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยนวัตกรรมทางด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เครื่องสาอางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความน่าเชื่อถือในข่าวสาร ด้านความปลอดภัยให้ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สอดคล้องกับผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และควรมี
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี การศึกษาวิจัยในครั้ง
ต่อไปอาจศึกษาในเขตพื้น ที่ จังหวัดอื่น เพื่อ นาผลวิจัยที่ได้ ประเด็นอื่นที่ได้จากการวิจัยมาใช้ เป็ น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและนาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
797
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เอกสารอ้างอิง
กฤตยา อุ่นอ่อน (2559).การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบารุงผิวหน้าของคนใน
กรุงเทพมหานคร. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. บัณฑิต
วิทยาลัยมหาลัยกรุงเทพ.
วรีรัตน์ บุนนาค (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์
สาหรับแต่งหน้าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2557). (12). การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซื้อเครื่องสาอางในประเทศไทย วิทยาการการจัดการสมัยใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 12
มีนาคม 62 จาก http:// www.thaicosmetic.org/index.php/tcmanews/newsfrom-media/49-6-2018
วิภาภรณ์ นันทสุทธิวารี (2559). กลวิธีการสื่อสารสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านเน็ตไอดอลทาง
สื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นหญิงไทย. สาระนิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศศินาฏ ปานทอน (2559).ปัจจัยที่ส่งผลตอความตั้งใจเครื่องสาอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สานักนวัตกรรมแห่งชาติ. (2558). นวัตกรรม คนไทยทาได้ จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติจริง.
กรุงเทพฯ: สานักนวัตกรรมแห่งชาติ.
สิริชัย แสงสุวรรณ (2559). พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร.ค้นคว้า
อิสระปริญญานิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
อัฐพล วุฒิศักดิ์สิกุล (2560). การสื่อสารการตลาด การตัดสินใจใช้ขนส่งออนไลน์ (Online
Messengers) ผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ค้นคว้าอิสระ
ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
แอนนา เจียรวงวาณิชย์ (2555). การเปิดรับการสื่อสารการตลาดและ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางสาหรับผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร. ค้นคว้าอิสระปริญญานิเทศศาตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้ชุมชนในอาเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์
PATTERN OF HOUSEHOLD WASTE SEPARATEION TO INCREASE INCOME FOR COMMUNITIES IN
SATUEK DISTRICT, BURIRAM PROVINC
สมบูรณ์ เย็นศิริ 1 กิตติมา ทามาลี 2
SOMBOON YENSIRI 1, KITTIMA THMALEE2
1,2 สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
tawan_yensiri@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ของคนในชุมชนอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนและรูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ ชุมชนในอาเภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ใน
ครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ใช้ แบบสอบถาม จานวน 384 คน วิเคราะห์ ข้ อมูล ด้ว ยสถิ ติ ค่ าความถี่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ ค่าแอลเอสดี และค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า
1) คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมในการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน อยู่ในระดับปานกลาง
3) รูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ที่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่
รูปแบบที่ 2 การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลในชุมชน/หมู่บ้าน โดยชุมชน/หมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการเอง
และรูปแบบที่ 3 การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลในชุมชนในรูปแบบของธนาคารวัสดุรีไซเคิล และ 4)
ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อรูปแบบการคัด
แยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
คาสาคัญ: วัสดุเหลือใช้ ,ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study the personal factors,
knowledge and understanding about separating waste materials in people in Satuek
community. 2) study the participation of people in the community and patterns of
household waste separation to increase income for the communities in Satuek
District, Buriram Province, and 3) study factors related to the separation model
Household waste to increase income for communities in Satuek District Buriram
Province. Data were collected by using 384 questionnaires and analyzed by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-value, F-value, LSD and Pearson's
correlation. The results showed that 1) the majority of the people in the community
had the knowledge and understanding of the separation of household waste at the
highest level. 2) Participation of the community members in the separation of
household waste. 3) The model of household waste separation to increase income
for the community which had the most agreed forms were type 2 waste
management and recyclable materials in communities / villages. The community /
village was operated by itself, and the third form was waste management and
recyclable materials in the community
Keywords: Scrap, Monetization, Management

800

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทนา
ปัญหาขยะนับวันจะเป็นปัญหาที่ทุกประเทศให้ความสาคัญ และมีการกาหนดนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ
ด้าน ที่ทาให้ ป ริมาณขยะเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน
บรรจุภัณฑ์ ทาให้ผู้ผลิตพยายามพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้คนมากขึ้น
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทาให้เกิดปริมาณขยะเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งในเองและชุม ชนขนาดใหญ่ หากปั ญ หาดั งกล่ าวไม่ ได้ รับ การแก้ไขโดยเร็ว จะส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากขยะจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ
และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคสู่คน ทาให้เกิดการเจ็บป่วย รวมทั้งทาลายสภาพภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม ดังนั้นปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงกลายเป็นปัญหาระดับชาติ ดังนั้นจึงเห็นได้
ว่าถึงแม้รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหลายภาคส่วน แต่การจัดการ
ดังกล่าวจะไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ดังนั้นการแก้ปัญหา
ขยะที่ต้นเหตุถือเป็นมาตรการที่สาคัญที่สุดโดยการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือ
วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน แบบบูรณาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลขยะหรือเศษ
วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนของตนเองเป็นก้าวแรก และด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทา
วิจัยโดยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงการสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ในเขตอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยจะเป็นผู้ศึกษารูปแบบ และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การคัดแยก การนากลับมาใช้ใหม่ของ
วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน รวมถึงช่องทางในการพัฒ นารูปแบบการอาชีพให้กับชุมชน ทั้งยังช่วยลด
มลภาวะให้กับสังคมอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้
ของคนในชุมชนอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและรูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ใน
ครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2.อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4.ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
7. จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะใช้ในครัวเรือน
1. ประเภทของเศษวัสดุเหลือใช้
2.การคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้
3. การนาเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
4.การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
การมีส่วนร่วมของคนในชุมในการคัดแยก
วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน
1.การค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา
2.การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
3.การปฏิบัติงาน
4.การติดตามผลและประเมินผล

รูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ใน
ครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอาเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
2.ชุมชน/หมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการ
3.ดาเนินการในรูปแบบของธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครัวเรือนในอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีจานวน 9,048
ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้แนวคิดและ
ทฤษฎีหลักกามีส่วนร่วมรวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการจัดทาแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้บูรณาการ
ออกมาเป็นแบบสอบถามสาหรับผู้แทนครัวเรือนในเขตชุมชนอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการจัดเก็บข้อมูล ด้านความรู้ การมีส่วนร่วม และความเห็นต่อรูปแบบการคัด
แยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถาม กับผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูล
2. นาแบบสอบถามไปสอบถามกับผู้แทนครัวเรือนนอกเทศบาลตาบลสตึก
3. นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลคาตอบ
ก่อนนามา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่สอบถามตัวแทนครัวเรือนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับและให้
คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. นาคะแนนที่ได้มาหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3. นาผลการประมวลผลจากโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติมาอธิบายในรูปแบบของตาราง
และคาบรรยาย
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน 16 - 20 ปี และมีจานวนสมาชิกในครัวเรือนจานวน 4 - 5 คน
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ใน
ครัวเรือนอยู่ในระดับมากที่สุด
3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมในการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
4. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
ในอาเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ ที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด
อภิปรายผล
1. คนในชุมชนในอาเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ โดยรวมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัด
แยกวัส ดุเหลื อใช้ในครั ว เรือนค่อนข้างมาก ทั้ งในเรื่องของประเภทของเศษวัส ดุเหลื อใช้ และการ
จัดการกับเศษวัสดุเหลือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา ยนต์สันเทียะ (2557) คนในชุมชนในอาเภอ
สตึ ก จั งหวัด บุ รี รั ม ย์ โดยรวมมี ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ การคัด แยกวัส ดุเหลื อใช้ ในครัว เรือ น
ค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องของประเภทของเศษวัสดุเหลือใช้ และการจัดการกับเศษวัสดุเหลือ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิทยา ยนต์สันเทียะ (2557) ที่ได้ศึกษารูปแบบและวิธีการกาจัดขยะที่เหมาะสมกับ
พื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบุ น นากอ าเภอหนองบุ ญ มาก จั งหวั ด นครราชสี ม า พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความตื่นตัวในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยในระดับดี นาไปสู่ (4) ปัญญา (Wisdom) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การนาไปใช้ เพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนจึงเป็ นสิ่ง
ส าคัญ ที่ จ ะทาให้ ชุม ชนสามารถบริห ารจัด การเศษวัส ดุเหลื อ ใช้ในครัวเรือนให้ เกิด รายได้ และลด
ปริมาณขยะในชุมชนไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา
2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอาเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการวางแผนเพื่อการคัด
แยกวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนยังอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านการติดตามผล
และประเมินผล ด้านการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา และด้านการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสิ่งสาคัญเพราะเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และ

804

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของแต่ ล ะคน ที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมในชุ ม ชน อั น จะเป็ น แรงกระตุ้ น ที่ ช่ ว ยท าให้ เกิ ด
ความสาเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่ม (Davis & Newstrom, 1989)
3. รูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุ มชนในอาเภอสตึก
จั งหวัด บุ รี รั ม ย์ นั้ น จากการศึ ก ษาทั้ ง 3 รูป แบบมี ค วามเหมาะสม และที่ เด่ น ชั ด และน่ าจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเขตอาเภอสตึก คือ รูปแบบที่ 2 การจัดการขยะ
และวัสดุรีไซเคิลในชุมชน/หมู่บ้าน โดยชุมชน/หมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการเอง
4. คนในชุมชนที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
ในอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติกุล ถวิล (2558)
5. ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ รูป แบบการคั ด แยกเศษวัส ดุ เหลื อ ใช้ ข องคนในชุ ม ชนมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบในการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอาเภอส
ตึกจังหวัดบุรีรัมย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุกร นาเมืองรักษ์ (2557)
6. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของคนโดยภาพรวม ด้านการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา
ด้านการวางแผนเพื่ อแก้ไขปั ญ หา ด้ านการปฏิ บั ติงาน และด้ านการติด ตามผลและประเมิ น ผลมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนใน
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกันยา บัวลาด (2560)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับรูปแบบการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ ชุมชนในอาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีความรู้มากขึ้นในด้านการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งในเรื่องของประเภทของเศษวัสดุเหลือ
ใช้ การคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ การนาเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ และการจัดการเศษวัสดุเหลือ
ใช้ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ที่ จ ะสามารถน าไปต่ อ ยอดเพื่ อ การขยายผลการจั ด การเศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
1.2 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับรูปแบบการคัดแยก
เศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญ สนับสนุนและส่งเสริมให้คนในชุมชมมีส่วนร่วม
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ในการค้น หาปั ญ หาและสาเหตุของปัญ หา การวางแผนเพื่ อแก้ไขปัญ หา การปฏิบัติงาน และการ
ติดตามผลและประเมินผลเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนัก และรับรู้ว่าปัญหาวัสดุเหลือใช้ใน
ชุมชน เป็นปัญหาของชุมชนที่จะต้องเร่งดาเนินการแก้ไข เพื่อหาทางออกรูปแบบการบริหารจัดการที่
ดีที่สุด และมีความยั่งยืนในระยะยาว
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก
ท่าน อาจารย์ ดร.กิตติมา ทามาลี ที่ได้กรุณ าเสี ยสละเวลาให้ คาปรึกษา ให้ คาแนะนา และเสนอ
ข้อคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ตลอดจนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ ได้ อ บรมสั่ งสอนและให้ ค วามรู้ และขอขอบคุ ณ เจ้า หน้ า ที่ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตลอดงานวิจัย
ขอขอบคุณ กลุ่ มตัว อย่ างที่ได้ให้ ความกรุณ ากรอกแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูล สาหรับนามาใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกาลังใจให้ตลอดมา จน
ผู้วิจัยสามารถทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงกราบขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการ
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี 2) เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานบริการสวัสดิการด้าน การกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี โดยประชากรที่
ใช้ในการวิจั ย คือ ผู้สู งอายุจังหวัดสระบุรีในการให้ บริการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนผู้ สูงอายุใน
จั งหวั ด สระบุ รี ซึ่ งไม่ ท ราบจ านวนที่ แ น่ น อน และใช้ ก ารก าหนดของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง จากสู ต รของ
Cochran (1997) ได้กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างจานวน 100 คน และใช้การเลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ได้แก่
ระดั บ ความพึ งพอใจ แบ่ งออกเป็ น 5 ด้าน คื อ 2.1) ด้ านการให้ บ ริการของเจ้ าหน้ าที่ 2.2) ด้ าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการงานส่วนกลาง 2.3) ด้านอานวยความสะดวก 2.4) ด้านคุณภาพ
การให้บริการ และ 2.5) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจานวน 67 คน (ร้อยละ 67.0) มีอายุ 60-70 ปี จานวน 67 คน (ร้อย
ละ 67.0) มี ส ถานภาพ สมรสอยู่ ด้ ว ยกั น จ านวน 38 คน (ร้ อ ยละ 38.0) มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา จานวน 80 (ร้อยละ 80.0) มีอาชีพ ค้าขาย จานวน 32 คน (ร้อยละ32.0) มีรายได้
5001-10000 บาท จานวน 48 (ร้อยละ 48.0) พบว่าระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรีพบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการ
ให้บริการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากและพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านคุณภาพการให้บริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุ ด ด้านการสื่ อสารประชาสั มพันธ์มีความพึงพอใจมากที่สุด และด้านอานวยความ
สะดวก มีความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ กองทุน ผลกระทบ คุณภาพชีวิต
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ABSTRACT
The research objectives are 1) to study the level of satisfaction of the
elderly towards the service of loans for the elderly fund in Saraburi Province 2) to
use the results from the study as a guideline for the development of welfare services
in Loaning of Elderly Funds in Saraburi Province. The population was elderly in
Saraburi province in providing services relating to loans for the elderly. The sample
size was calculated from the Cochran formula (1997). The samples consisted of 100
people and the selection of specific samples. The questionnaire divided into 3 parts,
1) general information, 2) satisfaction levels in 5 parts 2.1) staff service provision 2.2)
process for centralized 2.3) service convenience 2.4) service quality and 2.5) public
relations communication. Part 3 is an open-ended question. The results of the data
analysis showed that most of them are female, 67 people (67.0%), the sample with
60-70 years old is 67 people (67.0%), 38 people had already been married (38.0%).
Eighty samples have their education at primary school levels (80.0%). 32 samples
(32%) are the seller and 48% have income at 5001-10000 baht per month. The result
found that the satisfaction of respondents with the service on loans for the elderly
fund Saraburi was at a high level. and considered in each part found that the staff
service provision, service quality, and public relations communication show the
most satisfaction while service convenience show very satisfied.
Keywords: Elderly, Fund, Impact, Quality of Life

บทนา
ประเทศไทยมีจ านวนและสั ด ส่ วนของผู้ สู งอายุเพิ่ม ขึ้นอย่ างรวดเร็ว ส่ งผลให้ โครงสร้าง
ประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging society) คือ มีประชากรอายุ 60 ขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ 10ของประชากรทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในขณะนั้นมีประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10.4 (ชมพูนุช พรหมภักดิ์, 2556) ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนนับได้ว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่ 2 ที่เข้าสู้ สังคมสูงอายุ โดยรองมาจากประเทศสิงคโปร์ (สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,2559) ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจาปี
พ.ศ. 2559 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560) พบว่า ประเทศมีประชากรอายุ 60 ปี
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ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งหมายถึงประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Completeaged society) ในระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี ในขณะที่อัตราการเพิ่มประชากรกรลดลงเหลือเพียงร้อยละ
0.5 ต่อปี จากเมื่อ 50 ปีก่อนที่เคยเพิ่มด้วยอัตราที่สูงกว่า ร้อยละ 3 ต่อปีรายงานดังกล่าวยังบุว่าขนาด
ครัวเรือนของประชากรไทยมีแนวโน้มเล็กลง โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยตามลาพังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเช่นกัน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 34.3) มี
รายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน หรือรายได้น้อยกว่า 2,647 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ผลสารวจการ
ทางนของผู้สูงอายุที่สารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) พบว่า ในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมี
ประชากรสูงอายุที่ยังคงทางานอยู่จานวนมากถึง 4.06 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.8 ของผู้สู งอายุ
ทั้ ง หมดโดยจ านวนผู้ สู ง อายุ ที่ ท างานเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2556 จนถึ ง พ.ศ.2560การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรสู่สังคมสูงอายุ รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความสาคัญเร่งด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ
เพื่ อ แก้ไขและบรรเทาผลกระทบต่อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศจากปั ญ หา
ดังกล่าว
ที่ผ่านมาการกาหนดนโยบายและมาตรการภาครัฐด้านผู้สูงอายุของไทยมีการพัฒนาการมา
อย่างต่อเนื่องและมีความสาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ รวมถึงการออก
กฎหมายเพื่อรับรองสิทธิผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 เพื่อคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามสิทธิผู้สู งอายุที่ระบุในมาตรา 11
และที่สาคัญคือ ได้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ภายใต้สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (ปัจจุบันมีฐานะเป็นกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์) ตามมาตรา 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุศักยภาพ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมหลักของกองทุนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนโครงการ 2)
การกู้ยืมเงินทันประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 3) การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมชมรม องค์กร
ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง เกื้อกูลและดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้มาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่กองทุนผู้สูงอายุ ในจังหวัดสระบุรี จึงได้ทาการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในจังหวัดสระบุรี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านการให้ บ ริการของเจ้าหน้ าที่ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้ บริห ารงานส่ วนกลาง ด้าน
อานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบทัศนคติ
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ของผู้รับบริการต่อการได้รับบริการนามาแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานของกองทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
ทาให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอของใจผู้สูงอายุต่อกระบวนการดาเนินงานของกองทุน
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดสระบุรี
2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนผู้สูงอายุให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และตรวจตรวจเอกสารงานวิจัย ต่างๆ ทาให้ผู้วิจัยทราบ
ถึงรูป แบบ แนวคิด เรื่องความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในจังหวัด
สระบุ รีโดยกาหนดตัว แปรที่ ศึกษาประกอบด้วยตัว แปรต้น ได้แก่ ลั กษณะทั่ วไป ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการดาเนิ นงานของกองทุนผู้สู งอายุ ในจังหวัดสระบุรี ได้มาจากทฤษฎีของ Aday and
Andersen (อ้างในศิริลักษณ์ มากมณี, 2548:25)

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนผู้สูงอายุใน
จังหวัดสระบุรี
ได้แก่
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุใน
จังหวัดสระบุรี 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการงานส่วนกลาง
3. ด้านอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5.ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจั ย เรื่ อ งนี้ เป็ น การวิ จัย แบบเชิ งปริม าณ ประชากรที่ ใช้วิ จัย ครั้งนี้ มุ่ งศึ ก ษาเฉพาะ
ผู้สูงอายุในกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจานวนประชากรที่ไม่แน่นอน และใช้การกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Cochran (1997 ) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 100 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแปรต้น ประกอบด้วย เพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้ อาชีพ
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2.ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้
บริหารงานส่วนกลาง 3.ด้านอานวยความสะดวก 4.ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจโดยรวมในการได้รับบริการครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้จัดสร้างขึ้นโดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการศึกษาขั้นตอนกระบวนการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ได้แก่
เพศ ,อายุ ,สถานภาพการสมรส , ระดับการศึกษา ,อาชีพ และ รายได้
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการให้บริการต่อการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน ในด้านต่าง ๆ 5 ด้านดังนี้
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการงานส่วนกลาง
3. ด้านอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 3 เป็น คาถามปลายเปิดเพื่อให้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อที่จะนา
แนวทางไปปรับปรุงและแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่เข้ามารับการบริการการกู้ยืมให้มีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้ โปรมแกรม สาเร็จรูปทางสถิติ
2. โดยใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูล ไปเก็บข้อมูล จานวน 100 ชุด
3. นาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ได้นาแบบสอบถามทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาขั้นตอน
กระบวนการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในจังหวัดสระบุรี จานวน 100 ชุด โดยการวิเคราะห์ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การเก็บข้อมูล พบว่าในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจานวน 100 คนที่ได้เข้าเยี่ยมสัมภาษณ์ ส่วน
ใหญ่ เป็ น เพศ หญิ ง (ร้อยละ 80.0) มีอายุระหว่าง 60-80 ปี (ร้อยละ 54.0) แต่งงานหรือมีชีวิตคู่
(ร้ อ ยละ55.0) มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 5,001-10,000 บาท (ร้ อ ยละ70.0) มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา (ร้อยละ50.0) ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 65.0)
2. ระดับทางด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนกระบวนการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในจังหวัด
สระบุรี
2.1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจ ารณาแต่ล่ะ
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ
เป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้ ชี้แจงข้อสงสัย และให้คาแนะนาปรึกษาได้ชัดเจน รองลงมา คือ
เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามสามารถในการให้ ค วามความช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ างการ
ด าเนิ น งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองลงมา คื อ เจ้ า หน้ าที่ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ดี สามารถประสาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานร่วมกันได้และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เช่น ไม่รับสินบนไม่แสวงหาผลประโยชน์ ตามลาดับ
2.2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการงานส่วนกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาแต่ล่ะด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นตอนการดาเนินงานมีการบริหารจัดการอย่าง
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เป็นระบบ ไม่ยุ่งยากทาให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้สะดวกรองลงมา คือ ระยะเวลาขั้นตอนการ
ดาเนินงานมีความเหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด ตามลาดับ
2.3 ด้านนวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ล่ะด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือ แบบฟอร์ม คา
ร้อง แบบรายงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการให้ บริการ รองลงมา คือ มีการสนับสนุนข้อมูลเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับการให้บริการกองทุนผู้สูงอายุแก่ผู้รับบริการอย่างสม่าเสมอ ตามลาดับ
2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ล่ะด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือมีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ มีการให้ความ
ช่วยเหลือ และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ ตามลาดับ
2.5 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ล่ะด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบใหม่
เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯทาให้สามารถประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ลองลงมา มีการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการกองทุนผู้สูงอายุ (อาทิ คู่มือ แผ่นพับ
โปสเตอร์) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบ ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มีอายุระหว่าง 60-80 ปี แต่งงานหรือมีชีวิต
คู่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย
2. ระดับ ทางด้ านความพึ งพอใจการศึ กษาขั้น ตอนกระบวนการด าเนิ นงานของกองทุ น
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดสระบุ รี ได้แก่ ด้านการให้ บริการของเจ้าหน้าที่ , ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้ บ ริ ก ารงานส่ ว นกลาง, ด้ า นนวยความสะดวก, ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร, ด้ า นการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์พบว่าด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้ บริการงานส่วนกลางอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการบริการ การอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่า
ในปัจจุบันเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรจัดให้มีการเพิ่มยอดวงเงินการกู้ให้มากขึ้นกว่าจานวนเดิม
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บทคัดย่อ
งานวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอของใจผู้สูงอายุต่อโครงการเงิน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากจังหวั ดสระบุรีปีงบประมาณ 2563 และเพื่อนาผลที่ได้จาก
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการสวัสดิการด้านโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ภาวะยากลาบากจังหวัดสระบุรี โดยประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในโครงการเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากจังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
และใช้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1997) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 100
คน และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สาหรับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.0 มีอายุ 71-80ปี ร้อยละ 46.0 มี
สถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีสภาพที่อยู่ อยู่ในที่ดินบุคคลอื่น คิดเป็นร้อยละ34.0 มีระดับ
การศึกษาระดับ ประถมศึกษา คิด เป็ นร้อยละ 59.0 ไม่มีอ าชีพ คิดเป็ น ร้อ ยละ78.0 และมี รายได้
1,001-2,000 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 44.0 ส่ วนระดับความพึงพอใจของผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
โครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากจังหวัดสระบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้ บริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุ ด รองลงมาคื อด้านผลจากการให้ บ ริการมี ความพึงพอใจในระดับ มากและด้ านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ ภาวะยากลาบาก
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study the level of satisfaction of the
elderly towards the Elderly Assistance Project in difficult conditions, Saraburi
Province, fiscal year 2020 and to use the results from the study as a guideline for the
development of the elderly’s allowance assistance project in difficult conditions in
Saraburi province. The population is the elderly in the elderly’s allowance assistance
project in difficult conditions, Saraburi Province which is unknown. The sample size is
determined by the Cochran formula (1997). The sample group is 100 people who
were selected by judgments selection method. The tools were the questionnaires
and the statistics used in data analysis is frequency, percentage, mean and standard
deviation. The results found that most of the respondents were female, 64.0%, aged
between 71-80 years, 46.0% were widowed. 33.0% were in the condition of being in
another person's land 34.0 percent Have primary education 59.0 percent were
unemployed, accounting for 78.0 percent and earning 1,001-2,000 baht or 44.0
percent. The overall of level of satisfaction of respondents towards the Elderly
Assistance Program in Saraburi Province in a high level and when considered in each
aspect, it was found that the services of the staff/personnel that provided the service
were the most satisfied. Followed by the result of the service is satisfied at a high
level and the process/process of service is satisfied at a high level respectively.
Keywords: Satisfaction of the elderly Allowance, Difficult conditions
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บทนา
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปัจจุบันจานวนผู้สูงอายุและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ของประเทศ
ไทยเพิ่ มขึ้น ในอัตราที่รวดเร็ว โดยจะเห็ นได้จากจานวนประชากรสู งอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรรวมทั่วประเทศ ทาให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกาลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า
"ภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Population Ageing)" ซึ่งจะมีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ การ
จ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
(แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2พ.ศ.2545 - 2564) อันเป็นภารกิจที่สังคม และรัฐพึงมีต่อผู้สูงอายุ ซึ่ง
จากเหตุผลข้างต้นเป็นไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายแห่งความมั่นคงของสังคม ให้ผู้สูงอายุได้รับบริการพื้นฐาน
ด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางและทั่วถึงโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นจัดสวัสดิการ
สังคมให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามความต้องการและความจาเป็นโดยมีมาตรการการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหา
ด้านสุขภาพ เพราะเป็นวัยที่กาลังถดถอย ถูกโรคภัยเบียดเบียนได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหา
ทางเศรษฐกิจและด้อยการศึกษาด้วยแล้ว จะขาดความรู้พื้นฐานในด้านการป้องกันและการรั กษา
สุขภาพอนามัยเบื้องต้นตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตจนเข้าสู่วัย
สู งอายุ ก ารให้ บ ริ ก ารและสวัส ดิ ก ารต่ างๆ ส าหรับ ผู้ สู งอายุ โดยเฉพาะในเรื่อ งการรัก ษาพยาบาล
ประกอบกับความจากัดของทรัพยากร ทาให้การบริการต่างๆยังดาเนินการอยู่ในวงแคบไม่ พอเพียงที่
จะเอื้อให้ผู้สูงอายุได้ดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวัย 2.ด้านการศึกษา จากการรายงาน
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2543 พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่เคยเรียนหนังสือมีสัดส่วน 1ใน 4 ของผู้
อายุทั้งหมด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในอดีตระบบการศึกษายังให้บริการไม่ ทั่วถึงเหมือนในปัจจุบัน ส่วน
ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างน้อย คือ เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรือต่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 69.5 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 3.ด้านความมั่นคงของรายได้และการ
ทางาน สั งคมไทยเป็ น สั งคมเกษตรกรรมมาตั้ งแต่ ดั้ งเดิ ม ผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม เมื่อมีอายุมาก ร่างกายไม่อานวยต้องหยุดทางาน และทาให้ต้องประสบปัญหาการขาด
รายได้ เนื่องจากไม่มีหลักประกัน ในชีวิต ประกอบกับอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีรายได้ต่าไม่
สามารถเก็ บ ออมไว้ใช้ ในยามชราได้ 4.ด้านสั งคมและวัฒ นธรรมการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ มีผลให้รูปแบบโครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัว
เดี่ยว ก่อให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒ นธรรมที่เปลี่ ยนแปลงไป ให้การปรับตัวของผู้สูงอายุเป็นไปไม่ทันกับสภาพแวดล้อม ก่อให้ เกิด
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ความกดดันทางด้านจิตใจ ความเครียด ค่านิยม การแสดงออกที่วัยอื่นๆ จะพึงมีต่อผู้สูงอายุเปลี่ยนไป
ทาให้ผู้สูงอายุต้องพยายามปรับตัวให้ยอมรับในสภาพต่างๆ อันจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ และ
5.ด้านสวัส ดิการสั งคมการให้ บ ริการและสวัส ดิการสั งคมต่างๆ ส าหรับผู้ สู งอายุยั งมีขอบเขตและ
รูปแบบที่จากัด ไม่เพียงพอ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ และปริมาณปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัว
ได้ทันสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลให้ ผู้สูงอายุขาดคนดูแล ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพัง ขาดความอบอุ่น
ขาดความสั มพั น ธ์ที่ ดี ในครอบครั ว ขาดสั งคม ขาดที่ อยู่ อาศั ยและสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม ซึ่ ง
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ส าหรั บ โครงการช่วยเหลื อเงิน สงเคราะห์ ผู้ สู งอายุ ในภาวะยากล าบากถือเป็ นการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตัวเองได้ จึงเป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่มุ่งเพิ่มรายได้ของประชาชนภายใต้การรับผิดชอบของกระทรวง
พัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ กรมกิจการผู้ สู งอายุ (2563) ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ จึงได้
ทาการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
จังหวัดสระบุรี ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บ ริการ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านความพึงพอใจโดยรวม เพื่อทราบความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการได้รับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอของใจผู้สูงอายุต่อโครงการเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากลาบากจังหวัดสระบุรี
2. เพื่ อ น าผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาไปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นางานบริก ารสวัส ดิ ก ารด้ า น
โครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากจังหวัดสระบุรี
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และตรวจตรวจเอกสารงานวิจัย ต่างๆ ข้างต้น ทาให้
ผู้วิจัย ทราบถึงรูป แบบ แนวคิด และวิธีการที่ใช้ในการศึกษา เรื่อง ความพึงพอของใจผู้สู งอายุต่อ
โครงการเงิน สงเคราะห์ ผู้ สู งอายุ ในภาวะยากล าบากจั งหวั ด สระบุ รี โดยก าหนดตั ว แปรที่ ศึ ก ษา
ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และปั จจัยด้านความพึงพอใจของผู้ สูงอายุต่อโครงการเงินสงเคราะห์
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ผู้ สู งอายุ ในภาวะยากล าบากจั งหวั ดสระบุ รี ได้ ม าจากทฤษฎี ข อง Aday and Andersen (อ้ างใน
ศิริลักษณ์ มากมณี, 2548:25)
ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุต่อโครงการ
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากลาบากจังหวัดสระบุรี ได้แก่
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- สภาพที่อยู่อาศัย
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเงิน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
จังหวัดสระบุรี 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /
บุคลากรที่ให้บริการ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านผลจากการให้บริการ
4. ด้านความพึงพอใจโดยรวม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไปในโครงการเงิ น
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก ประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ส่วน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากลาบากปีงบประมาณ 2563 จัง หวัดสระบุรีจานวน 100 คน ซึ่งได้มาจากการคานวณโดยใช้สูตร
ของ Cochran (1997) กรณีที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และความคลาด
เคลื่อน 0.1 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 68 คน แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้น คือข้อมูล ทั่ วไป ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส สภาพที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และตัวแปรตาม คือความพึง
พอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากจังหวัดสระบุรี 4 ด้าน ได้แก่
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านผล
จากการให้บริการและด้านความพึงพอใจโดยรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้จัดสร้างขึ้นโดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุในโครงการ
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก ได้แก่ เพศ ,อายุ ,สถานภาพการสมรส ,สภาพที่อยู่อาศัย,
ระดับการศึกษา ,อาชีพ และ รายได้
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ภาวะยากลาบากจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563 ในด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านผลจากการให้บริการและ
ด้านความพึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุโครงการ
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากจังหวัดสระบุรี จานวน 100 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยล่ ะ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 : ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 : ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 : ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 : ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 : ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้สูงอายุโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีอายุ 71-80ปี จานวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีสถานภาพหม้าย จานวน 33 คน คิ ดเป็นร้อยละ 33.0 มีสภาพที่อยู่ อยู่ใน
ที่ดินบุคคลอื่น จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ34.0 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 59
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คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ไม่มีอาชีพ จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ78.0 และมีรายได้ 1,001-2,000
บาท จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44
2. ระดับ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากจังหวัด
สระบุรี พบว่า
2.1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาแต่ล่ะด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายที่สุภาพและเป็นมิตร
รองลงมา คือเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริการอย่างเต็มกาลังตามลาดับ
2.2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ล่ะ
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือแนะนาช่องทางการจ่ายเงิน รองลงมาคือการให้ข้อมูลรายละเอียด
ชัดเจนและเข้าใจง่ายและระยะเวลาการให้บริการตามลาดับ
2.3. ด้านผลจากการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ล่ะด้านพบว่าด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รองลงมา คือ ได้รับความ
ช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการและการได้รับข่าวสารและการบริการที่เป็นประโยชน์
2.4 ด้านความพึงพอใจโดยรวมในการในการได้รับบริก ารครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
3. แนวทางในการพัฒนางานบริการสวัสดิการด้านโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
จังหวัดสระบุ รี ให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพที่ ดีขึ้นนั้น ควรให้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในด้านโครงการเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก จังหวัดสระบุรีประสานงานกับเจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล
หรือผู้นาชุมชนให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงกระบวนการการจ่ายเงินให้
รวดเร็ว เพราะบางครั้งผู้สูงอายุไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและกระบวนการในด้านต่างๆของโครงการทาให้
ผู้สูงอายุที่เห็น สมควรให้ การช่วยเหลือต้องเสียสิ ทธิในการได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้นควรจัดให้ มี
เจ้าหน้ าที่ในการลงไปประชาสั มพันธ์ในแต่ละหมู่บ้านและรวมถึงการจัดทา วารสาร แผ่นพับ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะส่ งผลให้ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ าระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ต่ อ
โครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563 ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก และเมื่อพิ จารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้ บ ริการของเจ้าหน้าที่ /
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บุ ค ลากรที่ ให้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ านผลจากการให้ บ ริก ารและด้ า น
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเยาวลั กษณ์ การะเกษ (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้ สู งอายุต่อการ
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร ส่วนตาบลหนองหมื่นถ่าน อาเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ ยยังชีพขององค์การ
บริหาร ส่วนตาบลหนองหมื่นถ่าน อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านเจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้ บ ริ การ, ด้านขั้น ตอนการให้ บริการ, ด้านสถานที่ และสิ่ งแวดล้ อม, และด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก และงานวิจัยของเทศบาลตาบลไม้งาม (2561,บทคัดย่อ) ได้ศึกษารายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจาปี งบประมาณ 2561 ในด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านช่องทางการให้บ ริการ พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจงานการบริการโดยรวมส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1.ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่า
ที่สุดในข้อช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ดังนั้นควรมีการกาหนดแผนการดาเนินงานในส่วน
งานประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับเงินโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ภาวะยากลาบาก ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่โดนเฉพาะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากเป็นประจาทุกเดือนและกาหนดเวลาให้ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์
3. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าแนะนา สอบถามปัญหา แก้ปัญหาและวัดความพึงพอใจหลังการใช้
บริการทุกครัง้
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ความส าคัญ ของการศึกษาหลั งวัยเกษียณที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์จากการจัดโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือการได้รับการศึกษาหลังวัยเกษียณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของผู้สูงอายุที่ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุหลังวัย
เกษียณ ในจังหวัดสิงห์บุรี การศึกษาวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในจั งหวัดสิงห์บุรี ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในกลุ่มอายุ 60-65 ปี มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเข้าเรียนต่อเดือน ส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการเข้าเรียน 2-3 ครั้ง/เดือน ระยะเวลาในการเข้าเรียน 1-2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ชอบ
รูปแบบการเรียนที่ให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ของวัยผู้สูงอายุ ส่วน
เหตุผลในการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุนั้น คือ การอยากเข้าสังคมและอยากมีส่วนร่วม ทั้งนี้ยังได้มีการ
วัดพฤติกรรมที่ผู้เข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลง สามอันดับแรกคือ ด้าน
สังคม ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์และจิตใจ ผลจากการศึกษานี้เป็นประโยชน์แก่ทั้งหน่วยงาน
รัฐบาลที่รับหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและหน่วยงานเอกชนที่ทาธุรกิจหรือกาลังจะ
เริ่มทาธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ และการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนาข้อมูลไปประกอบการวางแผนการ
จัดกิจกรรมเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: โรงเรียนหลังเกษียณ ผู้สูงอายุ
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ABSTRACT
This research “The importance of education after retirement that affect to
daily life behavior of the elderly n Sing Buri Province”. The objective is to study the
benefits of organizing an elderly school or receiving an education after retirement To
study the different behaviors of the elderly who have been educated in the school
of the elderly after the retirement age. About affecting the daily living behavior of
the elderly in Sing Buri Province. The survey research was used for the study by
distributing questionnaires to participants who attend the elderly school in Sing Buri
Province. The study found that the majority group of participants is female and aged
in the range of 60-65 years old. The frequency of class participation is 2-3 times per
month and time range per class is 1-2 hours. Most participants like to know how to
prepare and handle for unexpected problems that might happen with elderly. The
reason for joining school after retirement because they want to socialize with other
elderly. Furthermore, the study found that school after retirement have improved
behaviors of participants in the perspective of sociality, intellectual, and emotion and
psychology. The study is beneficial for government agencies who are responsible for
developing and taking care of elderly. Moreover, private sector in the area of
hospitality or care giving for elderly would make better decision or plan appropriately
about activities for elderly based on the study.
Keywords: School after retirement, Elderly
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บทนา
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการมี
ประชากรผู้สูงอายุ (ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) เป็นจานวนมาก จากข้อมูลประชากรศาสตร์ได้แสดงจานวน
ผู้สูงอายุในประเทศไทยในตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2553 ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปว่าแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี
2553 จะมี จ านวนผู้ สู งอายุ ถึง 7,639,000 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 11.36 ของประชากรทั้ งหมด (กอง
วางแผน ทรัพยากรมนุษย์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2538) ซึ่ง
จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างสังคมผู้สูงอายุ แต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่ยังคงเป็นปัจจัยประกอบสาคัญ
ที่ติดตามมากับผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะทาให้เกิดอุปสรรคทางการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ ทั้งด้าน
ร่างกาย ที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 60 ปี ทาให้เกิดการถดถอยของประสิทธิภาพในการทางาน เช่น
เซลล์สมองที่ผ่านการใช้งานมามากกว่า 60 ปี นอกจากนั้นเซลล์สมองของผู้สูงอายุบางท่านอาจถูก
ทาลายจากการกระทบกระเทือน การกระแทก หรือจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ เซลล์
สมองบางส่วนถูกทาลาย ส่งผลให้ ผู้สูงอายุมีการสั่งงานของสมองในการทากิจวัตรประจาวันต่างๆใน
ชีวิตช้าลง และการผลิตแคลเซียมที่ลดลง รวมถึงผู้สูงอายุบางท่านไม่มีการดูแลหรือทานแคลเซียม
เสริมเพื่อบารุง ทาให้กระดูกเปราะบางเร็วขึ้น ร่างกายไม่แข็งแรง จึงมักมีปัญหาทางเรื่องของหัวเข่า
ขา ที่อาจเจ็บปวด ไม่ค่อยมีแรงเดิน หรือแขน ที่ไม่ค่อยมีแรงจับหรือยกสิ่งของ ถึงแม้จะเป็นเพียงของ
ที่มีน้าหนักไม่มากนัก ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากร่างกายที่เสื่อมสภาพ (สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทยและสานักงานกองทุนสนับสนุน อ้างถึงในจิราพร เกศพิชญวัฒนา, มปป.) อีกส่วนหนึ่ง
เกิดจากโรคประจาตัวที่ผู้สูงอายุเป็นเมื่ออายุมากขึ้น ทางด้านจิตใจก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งอาจ
ทาให้เป็นอุปสรรคทางการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ ทั้งการถูกละเลยจากลูกหลาน การถูกลด
บทบาท หน้าที่ และความสาคัญจากสังคม จนอาจทาให้ผู้ สูงอายุห มดกาลังใจและความเชื่อมั่นใน
ตนเอง จึ งไม่มีแรงกระตุ้น ในการทาให้ ตนเองมีความสุ ขหรือทากิจกรรมหลายๆอย่างตามที่ตนเอง
อยากจะทา อยากจะนาเสนอ หรือมีส่วนร่วม ทาให้ผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่
ซึมเศร้า ขี้บ่น ขี้น้อยใจ จากการถูกตีกรอบ หรือถูกจากัดความสามารถจากคนรอบข้างและตนเอง
ทั้งๆที่ผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะยังมีความสามารถที่จะสร้างคุณภาพในการใช้ชีวิตให้กับตนเองและ
ผู้อื่นได้อีกมากมาย (ศากุล ช่างไม้, 2550 และสุวดี เบญจวงศ์, 2541: 59) ดังนั้นการมีเวทีหรือสถานที่
ให้ผู้สู งอายุ ได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาโดยที่ ไม่ต้องอายใคร และแสดงให้เห็ นว่าผู้สูงอายุ
สามารถทาอะไรได้มากกว่าที่คนในวัยอื่นๆ คิด หรืออาจจะสามารถทากิจกรรมบางอย่างได้เทียบเท่า
กันกับคนในวัยอื่นๆ ทั้งนี้เวทีหรือสถานที่ที่จะสามารถทาให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก โดยที่ไม่ต้องอายใคร
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นั้น ก็คือ โรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่ องจากโรงเรียนของผู้ สูงอายุเปรียบเสมือนสถานที่ศูนย์กลางที่นาพา
ผู้สูงอายุมารวมกันเพื่อสร้างสังคมสาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน
ความสามัคคี และความเข้าใจซึ่งกันและกันในหมู่คณะ (วโรทัย โกศลพิศิษฐ์, 2550)
จากสถานการณ์และปัญหาดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
ความสาคัญของการศึกษาหลังวัยเกษียณที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุใน
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี เพื่ อ ทราบถึ ง ข้ อ มู ล ความแตกแต่ ง ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผลลั พ ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหาความสาคัญและประโยชน์ที่
ผู้สูงอายุได้รับ ได้พัฒนา และนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน จากโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวของผู้สูงอายุเอง และประโยชน์เพื่อการพิจารณาการขยายตัวของโรงเรียนผู้สูงอายุ ไป
ยังพื้ น ที่ชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัดอื่นๆที่ ยังไม่มีโรงเรียนผู้ สูงอายุ ต่อไปในอนาคต ทั้งจาก
ภาครัฐที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและให้ความสาคัญกับชีวิตหลังวัยเกษียณ รวมไปถึง
ภาคเอกชน สถานประกอบการณ์ ต่างๆที่ จาเป็ น ต้อ งให้ ความส าคั ญ แบบองค์ รวม ไม่ ใช่ แค่ ค วาม
ปลอดภัย แต่ยังคงรวมไปถึงการให้ความรู้สึกมีคุณค่า มีตัวตน และบทบาทความสาคัญแก่ผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสิงห์บุรี
2. เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิด
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- รายได้
- การศึกษา
- สถานภาพสมรส
พฤติกรรมการเข้าเรียน
- ความถี่ในการเข้าเรียน
ครั้ง/เดือน
- ระยะเวลาในการเรียน
ชั่วโมง/ครั้ง
- ประเภท/รูปแบบการเรียน
- เหตุผลในการมาโรงเรียน

พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี
- ด้านร่างกาย
- ด้านอารมณ์/จิตใจ
- ด้านสังคม
- ด้านสติปัญญา

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่ได้
เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ในปี 2563 จานวน 113 ราย และเลือกเลือกตัวอย่างทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือในเก็บข้อมูลจาก จานวน 100 คน เพื่อง่ายต่อการเลือกกลุ่มตัวอย่างของจานวนประชากรตาม
เกณฑ์การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
โดยใช้วีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็น
3 ตอน มีลายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามข้อมูลส่วนบุคล เพื่อวัดตัวแปรลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สภานะภาพ
ตอนที่ 2 เป็นคาถามพฤติกรรมการเข้าเรียน ได้แก่ ความถี่ในการเข้าเรียนต่อเดือน ระยะเวลาในการ
เรียนต่อครั้ง ประเภทหรือรูปแบบการเรียน และเหตุผลในการมาโรงเรียน
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัด
สิงห์บุรี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์/จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
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โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 : เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 : เห็นด้วยในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 : เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 : เห็นด้วยในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 : เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัด
สิงห์บุรี โดยการเก็บข้อมูลเป็นแบบแจกแบบสอบถามให้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administered
Questionnaire)
การประมลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistic) ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเข้าเรียน ความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน ของผู้ สูงอายุ โดยการนาเสนอข้อมูล แบบแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การศึก ษาเรื่อง “ความส าคัญ ของการศึกษาหลั งวัยเกษียณที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ” แบ่งการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นส่วนๆ
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistic) ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเข้าเรียน ความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ที่เหลือเป็นเพศชาย จานวน 40.00 คน คิดเป็นร้อยละ 40
ด้ า นอายุ ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ในกลุ่ ม อายุ 60-65 ปี จ านวน 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.00
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 65-70 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 กลุ่มอายุ 76 ปีขึ้นไป จานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และกลุ่มอายุ 71-75 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00
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ด้านรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-15,000 บาท จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00
รองลงมาคือ ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 15,001-25,000 บาท จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ 25,001 บาทขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00
ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00
รองลงมาคือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00
ด้านสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00
รองลงมาคือ อย่าร้าง/แยกกันอยู่/คู่สมรสเสียชีวิต จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และโสด
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00
ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00
รองลงมาคือ รับ จ้างทั่วไป จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ข้าราชการบานาญ/เกษียณอายุราชการ จานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.00 พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และว่างงาน จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 12.00
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าเรียน
ความถี่ในการเข้าเรียน/เดือน ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าเรียน 2-3 ครั้ง/เดือน จานวน 58
คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ 0-1 ครั้ง/เดือน จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ 45 ครั้ง/เดือน จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00
ระยะเวลาในการเข้าเรียน ชั่วโมง/ครั้ง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเข้าเรียน 1-2 ชั่วโมง
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ 3-4 ชั่วโมง จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00
5-6 ชั่วโมง จานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.00 และ 7 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
8.00
ประเภท/รูปแบบการเรียน ส่วนใหญ่มีประเภท/รูปแบบการเรียนของการเตรียมความพร้อม
รับมือกับปัญหา จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือประเภท/รูปแบบการเรียนของ
การฝึกอาชีพ จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ประเภท/รูปแบบการเรียนของการนั นทนาการ
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ประเภท/รูปแบบการเรียนของการรับมือหลังการเปลี่ยนแปลง
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ประเภท/รูปแบบการเรียนของการพบปะ/สังสรรค์ จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.00 ประเภท/รูปแบบการเรียนของการควบคุมอารมณ์/ฝึกสมาธิ จานวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.00 และประเภท/รูปแบบการเรียนอื่นๆ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00
ลักษณะของการเดินทางมาเข้าเรียน ส่วนใหญ่มีลักษณะของการเดินทางมาเข้าเรียนเพียง
ลาพัง จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือมีลักษณะของการเดินทางมาเข้าเรียน 2 คน
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กับเพื่อน จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 มีลักษณะของการเดินทางมาเข้าเรียน 3 คนกับเพื่อน
จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 มีลักษณะของการเดินทางมาเข้าเรียน 4 คนกับเพื่อน จานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ลักษณะของการเดินทางมาเข้าเรียน 5 คนขึ้นไป จานวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.00 และลักษณะของการเดินทางมาเข้าเรียน 2 คนกับคู่สมรส จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.00
เหตุผลในการมาเรียน ส่วนใหญ่มีเหตุผลอยากเข้าสังคม/มีส่วนร่วม จานวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ ต้อ งการความสุ ขสนุก สนาน จ านวน 27 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 27.00
ต้องการเรียนรู้ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ไม่อยากอยู่บ้าน จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
11.00 และตามเพื่อนข้างบ้าน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ ในจังหวัด
สิงห์บุรี โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของพฤติ ก รรมการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสุขภาพ นาเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้
ด้านร่างกาย
Mean
SD
ระดับความคิดเห็น
1. รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได้
4.31
0.58
มากที่สุด
2. ไขว้แขนและสัมผัสปลายนิ้วมือด้านหลัง
4.34
0.59
มากที่สุด
3. วาดรูปง่ายๆตามแบบได้
4.22
0.68
มากที่สุด
4. ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้ขาดได้
4.14
0.65
มากที่สุด
5. ออกกาลังกายเป็นประจา
4.35
0.73
มากที่สุด
รวม
4.33
0.38
มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน ของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ โดยภาพรวมเห็นมากที่สุด (Mean = 4.33,
Std. Deviation = 0.38)
เมื่ อ วิ เคราะห์ เป็ น รายข้ อ พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน ของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ออกกาลัง
กายเป็นประจา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (Mean = 4.35, Std. Deviation =0.73) รองลงมาคือ
สามารถไขว้แขนไปด้านหลังและใช้ปลายนิ้วสัมผัสกัน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (Mean = 4.34,
Std. Deviation = 0.95) สามารถรับ ลู กบอลที่ กระดอนจากพื้น ได้ มี ระดั บความคิ ดเห็ นมากที่สุ ด
(Mean = 4.31, Std. Deviation = 0.58) วาดรูปง่านๆตามแบบได้ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุ ด
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(Mean = 4.22, Std. Deviation = 0.68) และใช้กรรไกรตัดกระดาษให้ขาดได้ มี ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด (Mean = 4.14, Std. Deviation = 0.65) ซึ่งเป็นค่าที่ระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ตารางที่ 2 แสดงร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของพฤติ ก รรมการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านอารมณ์/จิตใจ นาเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้
ด้านอารมณ์/จิตใจ
Mean
SD
ระดับความคิดเห็น
1. มุ่งมั่น กล้าแสดงออก
4.41
0.65
มากที่สุด
2. มีความสนุกสนานและร่าเริง
4.40
0.64
มากที่สุด
3. มีความสนใจและกระตือรือร้น
4.32
0.60
มากที่สุด
4. ยอมรับและพอใจในตนเอง
4.14
0.80
มาก
5. รับฟังผู้อื่นและพร้อมแก้ไข
4.46
0.63
มากที่สุด
รวม
4.35
0.34
มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านอารมณ์/จิตใจ โดยภาพรวมเห็น
มากที่สุด (Mean = 4.35, Std. Deviation = 0.34)
เมื่ อ วิเคราะห์ เป็ น รายข้ อ พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านอารมณ์/จิตใจ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่ สุ ด คื อ รั บ ฟั งผู้ อื่น และพร้ อ มแก้ ไขปั ญ หา มี ระดับ ความคิด เห็ น มากที่ สุ ด (Mean =4.46, Std.
Deviation =0.63) รองลงมาคือ มุ่งมั่น กล้าแสดงออก ไม่เขินอายเมื่อร่วมกิจกรรม มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด (Mean = 4.41, Std. Deviation = 0.65) มีความสนุกสนาน ร่าเริงร่วมกิจกรรม มี
ระดั บ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด (Mean = 4.40, Std. Deviation = 0.64) มี ค วามสนใจ และ
กระตือรือร้นอยากร่วมกิจกรรม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (Mean = 4.32, Std. Deviation =
0.60) และยอมรับ และพอใจต่อผลงานของตนเอง มีระดับความคิดเห็ นมาก (Mean = 4.14, Std.
Deviation = 0.80) ซึ่งเป็นค่าที่ระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน
ของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสังคม นาเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้
ด้านสังคม
Mean
SD
ระดับความคิดเห็น
1. ช่วยเหลือตนเองได้
4.44
0.62
มากที่สุด
2. ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
4.41
0.53
มากที่สุด
3. ช่วยเหลือผู้อื่น
4.47
0.56
มากที่สุด
4. เสียสละ/แบ่งปัน
4.50
0.58
มากที่สุด
5. เคารพกฎ กติกา
4.43
0.64
มากที่สุด
รวม
4.45
0.36
มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสังคม โดยภาพรวมเห็นมากที่สุด
(Mean = 4.45, Std. Deviation = 0.36)
เมื่ อ วิ เคราะห์ เป็ น รายข้ อ พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสังคม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คื อ เสี ย สละ/แบ่ ง ปั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด (Mean = 4.50, Std. Deviation = 0.58)
รองลงมาคือ ช่วยเหลือผู้อื่น มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (Mean = 4.47, Std. Deviation = 0.56)
ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันต่างๆได้ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (Mean = 4.44,
Std. Deviation = 0.62) ปรับ ตัวเข้ากับผู้อื่นได้เร็ว มีระดับความคิดเห็ นมากที่ สุด (Mean = 4.43,
Std. Deviation = 0.64) และเคารพกติกา และระเบียบวินัยของกฎหมาย มีระดับความคิดเห็นมาก
(Mean = 4.41, Std. Deviation =0.53) ซึ่งเป็นค่าที่ระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
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ตารางที่ 4 แสดงร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของพฤติ ก รรมการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านสติปัญญา นาเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้
ด้านสติปัญญา
Mean
SD
ระดับความคิดเห็น
1. จาแนกลูกบอลตามลักษณะ
4.29
0.56
มากที่สุด
2. มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
4.30
0.58
มากที่สุด
3. จดจาสิ่งพื้นฐานที่เกิดภายใน3วัน
4.48
0.59
มากที่สุด
4. มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์
4.38
0.65
มากที่สุด
5. ยังคงใช้ภาษาสื่อสารอย่างชัดเจน
4.52
0.56
มากที่สุด
รวม
4.39
0.32
มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน ของผู้สูงอายุ ด้านสติปัญญา โดยภาพรวมเห็ นมากที่สุด (Mean =
4.39,
Std. Deviation = 0.32)
เมื่ อ วิเคราะห์ เป็ น รายข้ อ พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ ด้านสติปัญญา โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การใช้
ภาษาสื่อสารอย่างชัดเจน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (Mean = 4.52, Std. Deviation = 0.56)
รองลงมาคือ สามารถจดจาสิ่งพื้นฐานที่เกิดขึ้นภายใน 3 วันได้ มีระดั บความคิดเห็นมากที่สุด (Mean
= 4.48, Std. Deviation = 0.59) มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (Mean
= 4.38, Std. Deviation = 0.65) มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ มีระดับความคิดเห็ นมากที่สุด (Mean =
4.30, Std. Deviation = 0.58) และสามารถจาแนกลูกบอลตามลักษณะได้ มีระดับความคิดเห็นมาก
(Mean = 4.29, Std. Deviation = 0.56) ซึ่งเป็นค่าที่ระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปรวม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรผลระดับความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี นาเสนอในรูปแบบของตาราง ดังนี้
พฤติกรรมผู้สูงอายุ
Mean
SD
ระดับความคิดเห็น
ด้านสุขภาพ
4.33
0.38
น้อยที่สุด
ด้านอารมณ์/จิตใจ
4.35
0.34
น้อย
4.45
0.36
มากที่สุด
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
4.39
0.32
มาก
รวม
4.38
0.24
มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ โดยรวม มีความพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้ สูงอายุ ด้านสั งคม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุ ด
(Mean = 4.45, Std. Deviation = 0.36) ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นสติ ปั ญ ญา โดย
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (Mean = 4.39, Std. Deviation = 0.32) ด้านอารมณ์/จิตใจ
โดยภาพรวมมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด (Mean = 4.35, Std. Deviation = 0.34) และด้ า น
สุขภาพ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก (Mean = 4.33, Std. Deviation = 0.38) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความสาคัญของการศึกษาหลังวัยเกษียณที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน
ของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรีสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษามีจานวนทั้งสิ้น 100 คนเป็นเพศชายร้อยละ 40 และเพศหญิง
ร้อยละ 60 อยู่ในวัยอายุระหว่าง 60-75 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี และ 65-70 ปี ใน
อัตราที่เท่ากัน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 5,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี สถานะภาพสมรส มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายเป็นส่วนใหญ่
2. พฤติกรรมการเข้าเรียน
กลุ่มผู้เข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในจังหวัดสิงห์ บุรี ส่วนใหญ่แล้วเข้าร่วมเดือนละ 2-3 ครั้ง
ระยะเวลาที่เข้าเรียน 1-2 ชั่วโมง ประเภทหรือรูปแบบการเรียน ส่วนใหญ่เป็นการการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับปัญหาและรองลงมาคือการฝึกอาชีพ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโรงเรียนเดินทางมาเข้าเรียน
เพีย งล าพัง และเหตุผลหลั กที่เข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะอยากเข้าสังคมหรืออยากมีส่วนร่วม
รองลงมาคือต้องการความสุขสนุกสนานและต้องการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สู งอายุ ในจังหวัด
สิงห์บุรี
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ รายด้านพบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมมีการพัฒนามาก
ที่สุดคือด้านสังคม รองลงมาคือด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์/จิตใจ และด้านสุขภาพ ตามลาดับ
การเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมของผู้ สูงอายุเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้
ผู้สูงอายุได้พัฒนาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน ซึ่งด้านที่สาคัญที่สุดคือด้านสังคมที่ผู้สูงอายุจะได้
พบปะผู้คน ได้รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน รองลงมาคือด้านสติปัญญาที่ผู้เข้าร่วมยังคงสามารถสื่อสารได้
อย่างชัดเจน ด้านต่อมาคือด้านอารมณ์หรือจิตใจ ผู้เข้าร่วมสามารถเป็นผู้รับฟังที่ดียอมรับฟังผู้อื่น และ
พร้อมแก้ไขปัญหา และสุดท้ายคือด้านร่างกายที่ผู้เข้าร่วมจะได้มีสุขภาพที่ยังคงแข็งแรงจากการออก
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กาลั งกายเป็ น ประจ า เนื่ อ งจากที่ โรงเรีย นมี ก ารน าออกกาลั งกายก่ อ นเข้ าเรีย นในชั้ น เรียน ทั้ งนี้
ผู้เข้าร่วมสามารถนาท่าทางออกกาลังที่สอนไปใช้ออกในชีวิตประจาวันได้
ข้อเสนอแนะ
1. หากหน่ วยงานรัฐ บาลที่จัดตั้งโรงเรียนผู้ สูงอายุห รือเอกชนให้ บริการหรือจัดกิจกรรม
สาหรับผู้สูงอายุ สามารถพิจารณาการกิจกรรมต่างๆ สาหรับผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปี การ
จัดกิจกรรมเดือนละ 2-3 ครั้ง โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วม 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เดินทางมาเรียนเพียงลาพัง หรือบางคนมากับคู่สมรส
ดังนั้นการจัดบริการเรื่องการเดินทางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมาเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวกเป็นสิ่งที่ควร
พิจารณา และสามารถเป็นช่องทางรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือค่า
สมาชิก
3. ลักษณะหรือเนื้อหาของกิจกรรมไม่ควรเป็นเนื้อหาที่เป็นวิชาการมากเกินไป เนื่องจาก
ผู้ เข้าร่ ว มต้องการที่จ ะมาเข้าสั งคมหรืออยากมีส่ ว นร่ว มในการท ากิจกรรมร่ว มกั บคนอื่น ๆ ดั งนั้ น
รูปแบบของกิจกรรมควรเน้นความสนุกสนานและมีสาระควบคู่ไปด้วย
จากการศึกษานี้ ผู้ วิจัย หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งหน่วยงานรัฐ บาลที่รับหน้าที่ในการ
พัฒ นาและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและหน่วยงานเอกชนที่ทาธุรกิจหรือกาลังจะเริ่มทาธุรกิจเกี่ยวกับการ
บริการ และการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนาข้อมูลไปประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับ
กลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ
โครงการนี้ เป็ น การศึ ก ษาเรื่ อ งการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการช าระกองทุ น ผู้ สู ง อายุ โ ดยใช้
หลักประกันการโดยรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจาลองการบริหารเงินกู้ยืมของผู้สูงอายุให้
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักประกันภัยเพื่อให้ 1.) ผู้สูงอายุมีความมั่นคงของชีวิต ลด
ความกังวลหากผู้สูงอายุเสียชีวิต 2.) ช่วยทาให้รัฐมีเงินบริหารจัดการสาหรับผู้สูงอายุรายใหม่ 3.) ลด
ภาระงานในการทวงถามหนี้ของหน่วยงาน ซึ่งนักศึกษาได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั่งหมด
17 ท่าน เป็นผู้สูงอายุ 15 ท่าน และเป็นนักพัฒนาสังคมสงเคราะห์ 2 ท่าน ในปัจจุบันมีจานวนผู้ค้าง
ช าระกองทุ น เพื่ อการประกอบอาชีพ ของผู้ สู งอายุประจาจังหวัดปทุ มธานี ทั่ งสิ้ น 539 คน ซึ่งเป็ น
จานวนเงิน 9,165,508 บาท ซึ่งจากข้อมูลในรายงานฉบับนี้นักศึกษาได้สรุปผู้สูงอายุอยู่ 2 ประเภทที่
ยังไม่ได้ชาระกองทุน 1.) โครงการพึ่งอนุมัติ 2.) ไม่มีเงินชาระ,เสียชีวิต นักศึกษาจึงตั่งข้อสมมติฐานว่า
การทาประกันทางการเงิน ช่วยลดปัญหาการค้างช าระของผู้สูงอายุได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงได้ทาการ
ติดต่อไปที่นักพัฒนาสังคมและผู้สูงอายุเรื่องการใช้หลักประกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการศึกษา
แบบจาลองการบริหารเงินกู้ยืมของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ หลักประกันใน
การช่วยผู้ สูงอายุในจังหวัดปทุมธานีสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการชาระเงินให้ผู้ สูงอายุได้จากการ
สอบถามผู้สูงอายุ 15 คน มีผู้สนใจ 4 คน ไม่แน่ใจ 5 คน และไม่สนใจ 6 คน ทางพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสนใจในตัวโครงการนี้จากการสอบถามทั่งหมด 2 คน ให้ความสนใจ 2 คน
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ ประกันภัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
841
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ABSTRACT
This project is a study of increasing the potential of the payment of the
elderly fund using insurance. This report has objectives study the model of fund
management of the elderly to be able to be used efficiently by using the insurance
principle for 1) Elderly is stable in life, reduce anxiety if the elderly die 2) Help the
government to have money to manage the elderly.3) Reduce the workload of debt
collection for the employees in which the students interviewed 17 people involved,
15 were elderly and 2 Social developer. At present, there are overdue 539 people in
the elderly fund totaling 9,165,508 baht. According to the data in this report,
students have summarized 2 types of elder who have not paid the fund 1) Project
Reliance Approval. 2) No payment, died. Students therefore hypothesize that
financial insurance can help reduce the arrears of the elderly. Therefore, students
have contacted elderly and social developers regarding the use of insurance. The
results show that the study of the loan management model for the elderly to be
able to be used efficiently by using insurance to help the elderly in Pathum Thani
Province can help increase the payment potential for the elderly. From the
questionnaire of 15 elderly people, there are 4 interested people, 5 unsure, and 6
are not interested in social development and human security. These inquiries Total 2
and 2 people interested.
Keywords: Elderly,Elderly Fund,insurance

บทนา
ในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ) 66 ล้านคนในจานวน
นี้เป็น ผู้สูงอายุ 12 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั่งหมด ประเด็นท้าทายที่สาคัญคือ
ประชากรไทยกาลั งมีอายุ สู งขึ้น อย่ างรวดเร็วมากอีก 4 ปีข้างหน้ าเราจะเป็น “สั งคมสู งอายุอย่าง
สมบูรณ์” เมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุถึง ร้อยละ 20 และอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนประชากรสูงอายุจะสูงขึ้น
ถึงร้อยละ 30ของประชากรทั้งหมด อีก 20 ปีข้างหน้า จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จะลดลงจาก 12
ล้านคนเหลือ 9 ล้านคน คนในวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี จะลดลงจาก 44 ล้านคน เหลือ 37 ล้านคน
แต่ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวจาก 11 ล้านคนเป็น 20 ล้านคน(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู้สูงอายุไทย, 2561) สานักงานสถิติแห่ งชาติเผย ในปี 2560 มีจานวน ผู้สูงอายุร้อยละ 16.8 ของ
ประชากรทั่งประเทศ และมีจานวนผู้สูงอายุที่ทางาน 4.06 ล้านคน หรือร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั่ง
หมด และนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สานักงานสถิติ, 2560) ซึ่งผู้สูงอายุนั้นส่วนใหญ่มีรายได้ที่ต่ากว่า
เส้นความยากจน และยังประสบกับปัญหาถูกทิ้งจากลูกหลานของตน ซึ่งประชากรทางภาครัฐได้ให้
ความช่วยเหลือโดยการสร้าง กองทุนผู้สูงอายุ ขึ้นในสานักงานกรมกิจการผู้สูงอายุโดยให้กระทรวงการ
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับ การ
ส่งเสริมผู้สู งอายุ ให้ มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง กรม
กิจการผู้สูงอายุ.(2563) แต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเสียชีวิตได้มากอันดับ
ต้นๆเมื่อเทียบกับวัยอื่น อันเนื่อง มาจาก ปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือ อุบัติเ หตุ จากสถิติปี 25592562 พบ ผู้สูงอายุ บาดเจ็บด้วยการพลัดตกหกล้มทั้งหมด 141,895 ราย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ.(2563) ดังนั้ นนักศึกษาจึงได้เลือกสหกิจศึกษาที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แบบจาลองการบริหารเงินกู้ยืมของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมหาแนวทาง
ให้ผู้สูงอายุได้มีความมั่นคงในชีวิตและช่วยลดภาระหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาแบบจ าลองการบริ ห ารเงิ น กู้ ยื ม ของผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ส ามารถใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงสถานการณ์การทางานของกองทุนผู้สูงอายุ การทางาน และการประเมิน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุในจังหวัด ปทุมธานี
2. มีความรู้และความเข้าใจในผู้สูงอายุท้องถิ่นประจาจังหวัดปทุมธานี รวม ถึงปัญหาที
ผู้สูงอายุใน จังหวัด ร้องเรียน หรือ ต้องการความช่วยเหลือ
3. ทาให้ ทราบแนวทางในการแก้ปัญ หาผู้สู งอายุค้างชาระในกองทุนผู้ สูงอายุเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
นิยามเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ หรือ ผู้สูงวัยเป็นคาที่ที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมากโดยนิยมนับตามอายุ
ตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไปเรียกว่า คนแก่ หรือคนชราโดยพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคาว่า คนแก่ คือ มีอายุมาก หรืออยู่ในวัยชรา และ
ให้ความหมายของคาว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุชารุดทรุดโทรม
องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมี
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็นการนิยาม นับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัย
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65ปีเกิน 7% ของประชากร
ทั้งประเทศ
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือ
ประชากรอายุ 65 ปีเพิ่มเป็น 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ (พรหมภักดิ,์ 2556)
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวข้องกับกองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุกู้ยืม เป็นทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ โดยให้ผู้สูงอายุกู้ยืมได้ไม่เกิน 30,000 บาท หรือ แบบกลุ่ม
ไม่เกินกลุ่มละ 100,000 บาท และให้ชาระคืนเป็นงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่ง คุณสมบัติผู้
ขอกู้ยืมต้องมีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป และมีสัญชาติไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน
ประกอบอาชีพได้รับความโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหลงทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ โดย
เป้าหมายหลักของกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการขอกู้นั้น
ต้องมี ผู้ค้าประกัน 1 คน ต่อผู้กู้ 1 คน โดยจะต้องไม่เป็นผู้กู้เองและไม่เป็นผู้ค้าประกันให้กับผู้อื่นโดย
ผู้ค้าต้องมีภูมิลาเนาเดียวกับผู้กู้ และมีฐานะมั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2563)
กองทุนผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
จากข้อมูลการเก็บบันทึกย้อนหลังของผู้กู้กองทุนผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานีตั่งแต่ 25552562 ซึ่งมีจานวนทั่งสิ้น 1,012 คน เป็นจานวนเงินทั่งสิ้น 28,143,200 บาท มีผู้ค้างชาระเป็นจานวน
539 คน จานวนเงิน 9,165,508 บาท ซึ่งจากฐานข้อมูลไม่มีระบุว่าผู้ใดเป็นผู้เสียชีวิต ทาง ผู้ดูแลด้าน
กองทุนได้ส่งจดหมายทวงถามหนี้กับผู้สูงอายุทุกปี (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
(2563)
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แนวคิดเกี่ยวกับการประกันชีวิต
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับการประกันชีวิตการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่กลุ่มบุคคลจัดทา
กิจกรรม เพื่อช่วยกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต เมื่อบุคคลใดเสียชีวิต ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับ
บุคคลดังกล่าวก็จะได้รับเงินส่วนเฉลี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยบริษัทประกั นชีวิตจะรับหน้าที่
เป็นตัวกลางในการนาเงินจานวนหนึ่งไปจ่ายให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบุคคลที่เสียชีวิต การทาประกัน
ชีวิตจึงเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัยและครอบครัว หากเกิดการเสียชีวิต จะได้รับเงิน
ตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ หากมีชีวิตอยู่ จนครบกาหนดกรมธรรม์จะได้รับ เงิน ตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ซึ่งแล้วแต่แบบกรมธรรม์ที่ได้ทาประกันชีวิตไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
การประกันชีวิตประเภทสามัญ การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม และการประกันชีวิตประเภท
กลุ่ม (ชูเกียรติ ประมูลผล , 2538)
แนวคิดประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัยได้ให้ความหมายของ ประกันวินาศภัยไว้ว่าเป็นการประกันภัยทุก
ประเภทที่นอกเหนือจาก การประกันชีวิต โดยผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้
เอาประกัน ภัยหากทรัพย์สินที่ทาประกันภัยเอาไว้เกิดความสูญเสีย หรือ เสี ยหายจากภัยต่างๆ ซึ่ง
ความเสี ย หายนั้ น สามารถประเมิน ค่าเป็นตัว เงินได้ โดยประกันวิน าศภัยมีห ลายรูป แบบ (สมาคม
ประกันวินาศภัย.2563)
ประกันวินาศภัยภาคบุคคล
ประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) คือ การประกันภัยทุกประเภทที่นอกเหนือจาก การ
ประกันชีวิต โดยผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยหากทรัพย์สินที่ทา
ประกันภัยเอาไว้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายจากภัยต่างๆ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินค่า
เป็นตัวเงินได้ (มาสิบล็อก.2562)
ประกันสินเชื่อ AIA คุ้มครอง 5 ปี ชาเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว
ลดความกังวลเรื่องภาระหนี้ด้วย เอไอเอ ประกันสินเชื่อรายเดี่ยว เหมาะกับบุคคลที่มีหนี้สิน
ระยะยาว,ต้องการบริหารความเสี่ยง เอไอเอ ประกันสินเชื่อ คุ้มครอง 5 ปี ชาระเบี้ยประกันภัยครั้ง
เดียวผลประโยชน์กรณีเสียชีวติ เอไอเอ จะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามจานวนภาระหนี้ที่ยังคงค้างกับ
สถาบันการเงินเจ้าของสินเชื่อ ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์หลักจานวนเงินที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) จะจ่ายให้กับ
ผู้รับประโยชน์อื่นตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้
ฝ่ายประกันสินเชื่อ. (2556)
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ตารางที่ 1 : อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจานวนเงิน 1,000 บาท
อายุ
ชาย
60
69.25
61
76.46
62
84.37
63
92.92
64
96.26
65
98.47

หญิง
41.87
46.88
52.48
58.76
65.78
73.61

แนวคิด SWOT analysis
การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาดและความประสบความสาเร็จในชิ้นงาน SWOT มี
การใช้งาน อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก และยังสามารถ ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท ซึ่ง SWOT
มาจากตัวอักษรย่อของคา 4 คาคือ Strengths (จุดแข็ง) , Weaknesses (จุดอ่อน) , Opportunities
(โอกาส) , Threats (อุปสรรค) มากาเล็ต เฮลิเวย์. (2560).
ในการวิเคราะห์ SWOT ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
Strengths (จุดแข็ง)
- ขั้นตอนรัดกุม
- ที่ตั่งดีสามารถเข้าถึงได้ง่ายอยู่กลางจังหวัดปทุมธานี
- มีบริการการให้ความช่วยเหลือครบถ้วนและให้คาปรึกษาที่ดี
- มีผู้ช่วย อสม. และ อพม. ช่วยเหลือในการลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้น
Weaknesses (จุดอ่อน)
- มีบุคลากรประจาองค์กรที่รับหน้าที่บริการไม่เพียงพอ
- ระบบข้อมูลการทวงถามหนี้ล่าช้าเนื่องจากมีงานที่ได้รับผิดชอบหลายอย่าง
- จ านวนผู้ เสี ย ชี วิ ต ที่ ไม่ ส ามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ เนื่ อ งจากลู ก หลานเกรงว่ า จะต้ อ ง
รับผิดชอบเงินของ
ผู้สูงอายุจึงไม่มารับสภาพหนี้ หรือมาแจ้งว่าผู้สูงอายุเสียชีวิต
Opportunities (โอกาส)
- การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีคนมากู้กองทุนมากขึ้นในทุกๆปี
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- การเพิ่มขึ้นของงบประมาณประจาปีของกระทรวงพม.ที่มากขึ้นในทุกปี
Threats (อุปสรรค)
- กระแสไวรัส covid-19 ระบาด ส่งผลให้การกู้เงิน และการเข้าติดต่อพม.ยากขึ้น
รัฐบาลอนุมัติเงินล่าช้า
2. ผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
Strengths (จุดแข็ง)
- มีความพร้อมในการทางานเนื่องจากหลังเกษียณผู้สูงอายุจะมีเวลาว่างมากขึ้น
- มีประสบการ์ณการในการทางาน
- ผู้สูงอายุหลายๆคนมีลูกหลานในการช่วยเหลือเปรียบเสมือนมีผู้ช่วยให้คาปรึกษา
หรือลูกจ้าง
คอยช่วยเหลือ
Weaknesses (จุดอ่อน)
- ปัญหาทางด้านสุขภาพ
- ยึดติดกับการขายสินค้าแบบเดิม
Opportunities (โอกาส)
- นโยบายทางรัฐช่วยเหลือทางด้านเงินทุน
- มีอาสาสมัครคอยช่วยเหลือในการติดต่อกับพม และ ให้คาแนะนา
Threats (อุปสรรค)
- เศรษฐกิจไม่ดี
- เทคโนโลยีการซื้อขายของออนไลน์
- กระแสไวรัส covid-19 ระบาดส่งผลให้การค้าขายไม่สามารถประกอบกิจการได้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออม
การออมคือการประหยัด การเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้จ่ายต่างๆใน
อนาคต เช่น ในยามป่วยไข้ หรือเมื่อยากฉุกเฉิน เป็นต้น เงินออมไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของเงิน
วางเก็บปกติเสมอไป แต่รวมถึง เงินที่อยู่ในธนาคารนอกจากจะมีความมั่นคง และ ยังช่วยให้เงินที่ฝาก
นั้นงอกเงยจากดอกเบี้ยที่ทางธนาคารมอบให้จากเงินฝากซึ่งแต่ละธนาคารมียอดดอกเบี้ยที่ให้แตกต่าง
กันออกไปในบางกรณีผู้มีเงินออม บุญรุ่ง จันทร์นาค.(2554)
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วัตถุประสงค์ของการออม
1. สร้างหลักประกันชีวิตในระหว่างยังทางานและความมั่นคงทางด้านการเงิน
2. เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในวัยชราไม่เป็นภาระต่อลูกหลานและสังคม
3. เพื่อไว้ใช้ทางด้านการศึกษาในการนามาสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสร้าง
เงินในอนาคต
4. เพื่อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานและสังคม
5. เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ
6. เพื่อไว้ใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจา
7. เพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินและยามเจ็บป่วย
เครื่องมือในการวิจัย
การศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาการชาระกองทุนของผู้สูงอายุกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุจานวน 17 คน ประกอบด้วย นักพัฒนาสังคม 2 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี 15 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ ,ข้อมูลเอกสารย้อนหลังการใช้จ่ายของกองทุนผู้สูงอายุ เครื่อง
บันทึกเสียง ตัวผู้วิจัย ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล ตั่งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 –30 มีนาคม 2563
โดยทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน จานวน 1 ครั้ง
ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
2. ปัจจัยทางด้านการเงิน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. การวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุ
ตัวแปรตาม
1. ประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุนของผู้สูงอายุ
การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ปรึกษาอาจารย์ ที่ปรึกษา และ นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ ณ สานักงาน
พั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์ จังหวัดปทุ ม ธานี เมื่ อได้รับ การพิ จ ารณาแล้ ว ทางผู้ วิจัย ได้
ประสานหน่ ว ยงานต่ า งๆได้ แ ก่ นั ก สั งคมสงเคราะห์ ช านาญการ(ผู้ สู งอายุ ) และ นั ก พั ฒ นาสั งคม
สงเคราะห์ (กองทุนผู้สูงอายุ)
2. ผู้วิจัยเข้าติดต่อนั กพัฒ นาสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมู ลผู้สูงอายุเพื่อชี้แจง
รายละเอียดการ วิจัยและขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ และ ขอสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้า
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มาติดต่อกองทุนผู้สูงอายุเพื่อการประกอบอาชีพ และ ขอข้อมูลการใช้งานกองทุนย้อนหลัง 2 ปีเพื่อ
วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ของโครงการวิจัย
3. ผู้วิจัย เริ่มสั มภาษณ์ ผู้ สู งอายุและแนะน าตนเองเพื่ อทาให้ เกิดความคุ้นชิน เพื่อให้ ได้
ค าตอบที่ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง โดยเริ่ ม จากการติ ด ต่ อ ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของผู้ สู งอายุ และ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุตามแนวคาถาม
4. ผู้วิจัยสัมภาษณ์นั กพัฒ นาสังคมสงเคราะห์ 2 ท่านโดยการสัมภาษณ์พร้อมกัน และ
สอบถามถึงความเห็นเกี่ยวกับตัวงานวิจัยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนามาประกอบลงในบทความ
วิจัย
5. ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมจากบทสัมภาษณ์ และ การบันทึกเสียงเพื่อให้ได้
ประเด็นที่ผู้วิจัยสามารถจดจาได้ง่าย และ ครบถ้วนทุกประเด็น
6. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ตรวจสอบข้อมูล และ นามาวิเคราะห์ต่อไป
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
จากตารางที่ 2 พบว่าในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจานวน 15 คน เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง(ร้อยละ
60) ช่วงอายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 53.3) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ต่ากว่า 3,001 บาท (ร้อยละ 66.7)
สถานภาพการสมรสส่วนใหญ่สมรส (ร้อยละ 53) มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 53.3)
ตางรางที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
อายุ
60-69 ปี
8
53.3
70-79 ปี
5
33.3
80 ปีขึ้นไป
2
13.4
เพศ
ชาย
6
40.0
หญิง
9
60.0
สถานภาพการ
สมรส
8
53.3
สมรส
7
46.7
โสด,หม้าย,หย่าร้าง
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ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยม
รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 3,001 บาท
มากกว่า 9,000
บาท

จานวน

ร้อยละ

4
8
3

26.7
53.3
20.0

3
10
2

20.0
66.7
13.3

ที่มา : จากการศึกษา
ผลการสอบถามกับผู้สูงอายุ
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้สูงอายุทั่ง 15 คน มีความสุขที่ทางภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุน
เงินเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ จากจานวนทั่งหมด มีผู้สนใจ 4 คน (ร้อยละ 26.7)
ไม่แน่ใจ 5 คน (ร้อยละ 33.3) และไม่สนใจ 6 คน (ร้อยละ 40.0) จากการสอบถามผู้ที่ไม่มีความสนใจ
นั้นมีเหตุผลคล้ายกันด้วยการทาประกันต้องส่งชาระทุกเดือนทาให้ผู้สูงอายุ ไม่สามารถชาระได้ หรือ
ปัญหาทางด้านสุขภาพทาให้ผู้สูงอายุไม่กล้าติดสินใจทาโดยมีผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ (ร้อย
ละ 80.0) อย่างเช่น เบาหวาน ไขมัน โรคหัวใจ โรคอ้วน และข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บ
ออมเนื่องจากการใช้เงินกินอยู่หมดกับเงินที่ใช้ในชีวิตประจาวันและอุปกรณ์ช่วยเหลือ (ร้อยละ 60.0)
เช่น แพมเพิส และ อาหาร จากจานวนทั่งหมดผู้สูงอายุทั่ง 15 คนไม่มีการวางแผนทางการเงิน (ร้อย
ละ 100.0)
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ตารางที่ 3
คาถามผู้สูงอายุ
จานวน
ร้อยละ
ท่านคิดอย่างไร
กับกองทุนผู้สูงอายุ
ชื่นชอบ
15
100
ไม่ชอบ
0
0.0
สุขภาพ
มีปัญหาทางด้านสุขภาพ
12
80.0
ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ
3
20.0
การวางแผนการเงิน
วางแผนการเงิน
0
0.0
ไม่ได้วางแผนการเงิน
15
15.0
การเก็บออมเงิน
มีเงินเก็บออม
2
13.3
ไม่มีเงินเก็บออม
9
60.0
เป็นหนี้
4
26.7
ประกันภัย
สนใจ
4
26.7
ไม่แน่ใจ
5
33.3
ไม่สนใจ
6
40.0
ที่มา : จากการศึกษา
ผลการสอบถามกับนักพัฒนาสังคม
จากการสัมภาษณ์นักพัฒนาสังคมมีความคิดเห็นว่ากองทุนผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยแก้ปัญหาผู้สูงอายุโดดเดี่ยวรู้สึกไม่สามารถช่วยเหลือทางครอบครัวได้
นักพัฒนาสังคมสงเคราะห์มีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุนั้นมีแนวโน้มที่จะมากู้กองทุนเพิ่มมากขึ้นจาก
จานวนที่ผู้สูงอายุกู้เงินปัจจุบันโดยมีจานวนผู้สูงอายุกู้เงินเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีผู้สูงอายุหลายคนที่ยัง
ค้างชาระกองทุนผู้สูงอายุจากจานวนผู้กู้ทั่งหมด 1,012 คน มีผู้ชาระกองทุนยังไม่ครบเป็นจานวน 539
คน ปัญหาที่ทาให้ยังเหลือผู้ค้างชาระเป็นจานวนมากมาจากเหตุผลหลักดังนี้
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1. ผู้สูงอายุไม่สามารถติดต่อได้
สาเหตุที่ผู้สูงอายุนั้นไม่สามารถติดต่อได้การแก้ปัญหาเบื้องต้นของกองทุนผู้สูงอายุคือส่ง
จดหมายไปถึงผู้ค้าประกัน และ ผู้กู้เพื่อให้ทราบถึงหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ แต่ในบางกรณีไม่สามารถติดต่อ
ได้เนื่องจาก ผู้สูงอายุและผู้ค้าเปลี่ยนเบอร์,ผู้สูงอายุเสียชีวิตไม่สามารถติดต่อผู้ค้า
2. ผู้สูงอายุยังชาระกองทุนไม่ครบ
ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุนั้นยังชาระกองทุนไม่ครบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1 พึ่งได้รับการอนุมัติและยังชาระปกติครบทุกเดือน
1.2 มีการชาระมาส่วนหนึ่งแต่ยังชาระไม่ครบตามสัญญาผู้สูงอายุที่ยังชาระไม่ครบกลุ่มนี้
นักพัฒนาสังคมสงเคราะห์พยายามให้ผู้สูงอายุมาชาระให้ครบ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นจานวนที่พอชาระ
ได้ (มีเท่าไหร่ก็ส่งได้) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ไม่ถูกฟ้อง เพราะหากผู้สูงอายุยังคงมีการชาระ
เงินอยู่ภายใน6เดือนจะยังไม่มีการส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้สูงอายุ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั งนี้ นั ก พั ฒ นาสั งคมจึ งมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ ว ยว่ าการจั ด ท าประกัน จะช่ ว ย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจากโครงการกองทุนผู้สูงอายุเพื่อทาให้รัฐมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นและทาให้
การทวงถามหนี้ผู้สูงอายุนั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
แบบจาลองเงินกู้ยืมของผู้สูงอายุ
แบบจาลองของเงินกู้ยืมของผู้สูงอายุนั้นจะใช้เวลาทั่งหมด 69 วัน การยื่นขอการประกัน
กองทุนผู้สูงอายุนั้นจะอยู่ในช่วงหลังจากที่การยื่นขอกู้กองทุนผู้สูงอายุสาเร็จแล้วจึงดาเนินการขอการ
ประกันกองทุนผู้สูงอายุดาเนินการภายใน 3 วัน จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
60-69 ปี วงเงินคุ้มครอง 30,000บาท โดยเบี้ยประกันนั้นจะอยู่ ที่ 1256.1 บาท (คานวณจากเบี้ย
ประกันรายเดี่ยว AIA) นั้นจะต้องชาระเบี้ยประกัน 1 ครั้ง คุ้มครอง 3 ปี
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ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ.(2563)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
853
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สรุป
การแก้ปัญหากองทุนผู้สูงอายุในกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตในจังหวัด ปทุมธานี ด้วยการศึกษา
แบบจาลองการบริหารเงินกู้ยืมของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักประกันใน
การช่ว ยผู้ สู งอายุ จ ากผลการศึ กษามีผู้ เกี่ยวข้องให้ การสั มภาษณ์ เป็ นจานวน 17 คนเมื่อสอบถาม
ผู้สูงอายุ พบว่าในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจานวน 15 คน เป็นผู้สูงอายุเพศหญิ ง (ร้อยละ 60) ช่วงอายุ
60-69 ปี (ร้อยละ 53.3) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ต่ากว่า 3,001 บาท (ร้อยละ 66.7) สถานภาพ
การสมรสสมรสและคู่สามีภรรยายังมีชีวิตอยู่ (ร้อยละ 53) มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ
53.3) ผู้ สูงอายุ ทั่ง 15 คน มีความสุขที่ทางภาครัฐมีน โยบายในการสนับสนุนเงินเพื่อการประกอบ
อาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ จากจานวนทั่งหมด มีผู้สนใจ 4 คน (ร้อยละ 26.7) ไม่แน่ใจ 5 คน (ร้อย
ละ 33.3) และไม่สนใจ 6 คน (ร้อยละ40.0) จากการสอบถามผู้ที่ไม่มีความสนใจนั้นมีเหตุผลคล้ายกัน
ด้ว ยการท าประกั น ต้ องส่ งช าระทุก เดือนท าให้ ผู้ สู งอายุ ไม่ ส ามารถช าระได้ หรือ ปัญ หาทางด้าน
สุ ข ภาพท าให้ ผู้ สู งอายุ ไม่ ก ล้ าติ ด สิ น ใจท าโดยมี ผู้ สู งอายุ ที่ มี ปั ญ หาทางด้ านสุ ข ภาพ(ร้อ ยละ80.0)
อย่างเช่น เบาหวาน และ ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บออมเนื่องจากการใช้
เงินหมดกับการใช้ในชีวิตประจาวันและอุปกรณ์ช่วยเหลือ (ร้อยละ 60.0) เช่น แพมเพิส และ อาหาร
จากจานวนทั่งหมดผู้สูงอายุทั่ง 15 คนไม่มีการวางแผนทางการเงิน (ร้อยละ 100.0) จากการสัมภาษณ์
นักพัฒนาสังคมมีความคิดเห็นว่ากองทุนผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น
และช่ว ยแก้ ปั ญ หาผู้ สู งอายุ โดดเดี่ ย วรู้สึ ก ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อทางครอบครัว ได้ นั กพั ฒ นาสั งคม
สงเคราะห์มีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุนั้นมีแนวโน้มที่จะมากู้กองทุนเพิ่มมากขึ้นจากจานวนที่ผู้สูงอายุกู้
เงินปัจจุบันโดยมีจานวนผู้สู งอายุกู้เงินเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีผู้ สูงอายุหลายคนที่ยังค้างชาระกองทุน
ผู้สูงอายุจากจานวนผู้กู้ทั่งหมด 1,012 คน มีผู้ชาระกองทุนยังไม่ครบเป็นจานวน 539คน ซึ่งจากข้อมูล
ทีได้ศึก ษาผู้ สู งอายุ ที่ ส นใจท าประกั นนั้ นเป็น เพศหญิ ง อายุ 60-69 ปี โดยเบี้ยประกั นนั้ นจะอยู่ ที่
1256.1 บาท (คานวณจากเบี้ยประกันรายเดี่ยว AIA)นั้นจะต้องชาระเบี้ยประกัน 1 ครั้ง คุ้มครอง 3 ปี
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการศึกษาแบบจาลองการบริหารเงินกู้ยืมของผู้สูงอายุให้
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักประกันในการช่วยผู้สูงอายุในจังหวัด ปทุมธานี สามารถ
ช่วยเพิ่มศักยภาพการชาระเงินให้ผู้สูงอายุ
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาแบบจาลองการบริหารเงินกู้ยืมของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้หลักประกันในการช่วยผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ควรทาการสัมภาษณ์กับผู้ที่ส่งผลกระทบ
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาระดับ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริก ารในการโหลด
สัมภาระของสายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในการโหลดสัมภาระของสายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
จาแนกตามปั จจั ย ส่ วนบุ คคลเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามผู้ โดยสารโหลดสั มภาระของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จานวน 100 คน โดยสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิ ติเชิงอนุ มานได้ แก่ t-Test และ One-way ANOVA พบว่า ภาพรวมของผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ ทั้ง 3
ด้าน ผู้โดยสารมีความพึงพอใจในด้านบริการ ในเรื่องการได้รับสัมภาระที่ถูกต้องและครบถ้วนค่าเฉลี่ย
4.68 ด้านบุ คลากร ในเรื่องพนั กงานสายการบิน นกแอร์สื่ อสารด้วยความสุ ภ าพ 4.60 และด้าน
อุป กรณ์การให้บ ริการ ในเรื่องป้ายติดสัมภาระถูกต้องและชัดเจนค่าเฉลี่ย 4.49 และเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการโหลดสัมภาระของสายการบินนกแอร์ ในด้านปัจจัยส่วน
บุคคล (1) จาแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง (2) จาแนกตามอายุ
พบว่า ช่วงอายุ 31-35 ปี และช่วงอายุ40 ปีขึ้นไป โดยช่วงอายุที่แตกต่างมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ที่เกษียณมีความพึงพอใจ
มากกว่าอาชีพอื่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ ผู้โดยสาร การโหลดสัมภาระ
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Abstract
The objectives of this study were to: 1) study the level of satisfaction of
NOK Air passengers towards baggage loading service at Donmueng International
Airport and 2) compare the level of satisfaction of NOK Air passengers towards
baggage loading service at Donmueng International Airport. Using 100 sets of
questionnaires to survey Nok Air ‘s passengers at Don Mueang International Airport
and analyzed data by using descriptive statistics, percentage, mean, standard
deviation, independent sample T-test and One-way ANOVA. For hypothesis testing,
the difference between demographic, found male more than females, the age are
over 40 years of age and the occupation are retired satisfied with the baggage
loading service regarding the fast baggage loading process, Nok Air staff can
communicate politely, and the equipment for standardized and precisely baggage
loading scales at high level 4.68, 4.60, 4.49 consecutively and found a difference at
statistic significant level 0.05.
Keywords: Satisfaction, Passenger, Loading Baggage

บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
สนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินทั้งในประเทศและเที่ยวบินภายนอก
ประเทศไทยมีหลายสายการบินที่มีการจัดตั้งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นกแอร์เป็นหนึ่งในสาย
การบินที่น่าสนใจ สายการบินนี้บริหารโดย บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด ซึ่ง บริษัท การบินไทย
จากัด มหาชนเป็น ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ภารกิจของสายการบินคือ "นกแอร์มุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบิน
ต้นทุนต่าอันดับหนึ่งในประเทศไทยโดยนาเสนอความพึงพอใจของลูกค้าในราคาที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่
มีประสิทธิภาพ แต่การรักษาความน่าเชื่อถือ , ความสะดวกสบาย, ความคิดสร้างสรรค์และดูแล"กาลัง
โหลดสั มภาระจึ งเป็ น กระบวนการที่ ส าคัญ สั ม ภาระที่ เสี ยหายคือ ปัญ หาหลั กของทุ กสายการบิ น
โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพบริการที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่จะทาให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจกับการบริการของสายการบินการวัดความพึง พอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมสายการบินจะทวี
ความสาคัญมากขึ้นเพราะบริการที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับสายการบินในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบิน (Park et al, 2005) เมื่อเร็ว ๆ นี้การแข่งขันระหว่างสายการบินที่ได้กลายเป็น
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รุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกับคุณภาพการให้บริก ารของสายการบินได้รับความสนใจมากขึ้น บริการที่มี
คุณภาพสูงได้กลายเป็นที่ต้องการในตลาดระหว่างสายการบินทางอากาศและช่วยให้ บริษัท ที่จะได้รับ
และรักษาความภักดีของลูกค้า นอกจากนี้ยังนาไปสู่การสร้างแรงดันในการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ
ทางอากาศ (Chen et al. 2011) เพื่อให้บรรลุระดับสูงของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีมาตรฐานสูง
ของคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการควรพิจารณาพื้นฐานสาหรับความพึงพอใจของลูกค้า
เนื่ องจากฝ่ ายจั ดการผู้ โดยสาร เป็น ฝ่ายที่ ต้องติดต่อกับ ผู้โดยสารโดยตรง และเป็นฝ่ าย
ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ความส าคั ญ อี กฝ่ ายหนึ่ งเปรีย บเสมื อ นประด่านแรกของการบริก ารและต้ อ งท าให้
ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข้ารับบริการ ดังนั้นการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้น
ของฝ่ ายโดยสารจึ งมีห น้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การตรวจรับบั ต รโดยสารหรือการเช็คอิ น การเรีย ก
ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง และการรับผู้โดยสารลงเครื่อง สาหรับการเช็คอินที่เคาร์เตอร์เช็คอิน มีพนักงาน
ประจ าเคาเตอร์ เพื่ อ บริก ารรั บ โหลดสั ม ภาระและเช็ค อิน ให้ ผู้ โดยสาร ถ้าผู้ โดยสารไม่มี การโหลด
สัมภาระ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินที่ช่องทางอื่นได้หลายทางทาให้เช็คอินรวดเร็วยิ่งขึ้น ถ้ามีการโหลด
สัมภาระถ้าเป็นการเดินทางระหว่างประเทศต้องทาการเอ็กซเรย์สัมภาระก่อนทาการโหลดสัมภาระที่
เคาร์ เตอร์ เช็ ค อิ น ถ้าเป็ น การเดิ น ทางภายในประเทศต้ อ งท าการเช็ ค อิ น ที่ เคาร์เตอร์เช็ ค อิ น ก่ อ น
พนักงานต้อนรับภาคพื้นจะทาการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารสัมภาระวางลงบนสายพานลาเลียง
สัมภาระเพื่อเข้าไปยังห้องตรวจสัมภาระผู้โดยสารสามารถดูสัมภาระของตนผ่านจอโทรทัศน์วงจรปิด
หน้าห้องตรวจสัมภาระบริเวณเคาร์เตอร์เช็คอิน หากสัมภาระของผู้โดยสารไม่มีวัตถุต้องห้ามที่เป็น
อันตรายจะผ่านห้องตรวจสัมภาระและลาเลียงขึ้นเครื่อง แต่ถ้าสัมภาระของผู้โดยสารมีวัตถุต้องห้าม
สัมภาระนั้นจะถูกนาออกจากสายพาน เพื่อให้ผู้โดยสารทาการตรวจสอบอีกรอบและเอ็กซเรย์ใหม่อีก
ครั้ง ซึ่งถ้าผู้โดยสารมีจานวนมากพนักงานภาคพื้นต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเวลาตามกาหนด เพื่อให้
ผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้ทันเวลา ดังนั้นพนักงานต้อนรับภาคพื้นจึงต้องมีจิตให้บริการ อีทั้งต้องมีทักษะ
และความรู้ ในวิช าชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความราบรื่น และ
ปลอดภัย รวมทั้งการอานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ โดยสารการบริห ารและการจัดการของพนักงาน
ต้อนรับภาคพื้นจึงมีความสาคัญในการบริการในการโหลดสัมภาระ
การให้ บ ริ การของสายการบินนกแอร์ ได้เปิดดาเนินการตั้งแต่ 10 กุมภาพั นธ์ 2547 โดย
บริษัทการบินไทย จากัด มหาชน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นกแอร์เป็นสายการบินต้นทุนต่าที่มีจุดเด่น ด้าน
ราคาบัตรโดยสารที่ถูกและให้ บริการโหลดสั มภาระและให้ บริการอาหารบนอากาศยานโดยไม่คิด
ค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ ม เติ ม รวมถึ งการให้ บ ริก ารบั ต รเรือ โดยสารเพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกสบายยิ่ งขึ้ น ให้ แ ก่
ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นจุดเด่นของการให้บริการที่แตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่าอื่นๆ (ประวัติสายการ
บินนกแอร์ จากัด ม.ป.ป.)
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การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนก
แอร์ ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง จึ งเป็ น เรื่อ งที่ ผู้ วิ จัย ให้ ค วามสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษา
วิเคราะห์ความพึงพอใจในการโหลดสั มภาระของผู้โดยสารที่ใช้ส ายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง เพื่อนาข้อมูลและผลการวิจัยเสนอเป็นแนวทางการให้บริการในการโหลดสัมภาระ
ของสายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเพื่อนาไปพัฒนาด้านการบริการต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการโหลดสัมภาระของสายการบินนกแอร์
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการโหลดสัมภาระของสายการบิน
นกแอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ

ระดับความพึงพอใจในการ
โหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่
ใช้บริการสายการบินนกแอร์
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
1.ด้านการบริการ
2.ด้านบุคลากร
3.ด้านอุปกรณ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
สมมติฐานการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามมีคุณ ลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อ การ
โหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแตกต่าง
กัน โดยแยกออกเป็นคุณลักษณะดังนี้
1. เพศของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ แตกต่ างกั น จะมี ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อต่ อ การโหลด
สัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแตกต่างกัน
2. อายุ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามที่ แ ตกต่ างกั น จะมี ระดั บ ความพึ งพอใจต่อ ต่ อ การโหลด
สัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแตกต่างกัน
3. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจต่อต่อ การโหลด
สัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแตกต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้วิจัยในศึกษา คือ ผู้ที่เคยใช้บริการโหลด
สัมภาระของสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งไม่ทราบประชากรที่แน่นอน
ส่ ว นกลุ่ ม ตัว อย่ าง คือ ผู้ ที่ เคยใช้ บ ริก ารโหลดสั มภาระของสายการบิ น นกแอร์ ณ ท่ าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง จานวน 100 ราย ซึ่งได้มาจากการกาหนดขนาดตัวอย่างประชากรของ Cocharn
(1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และความคลาดเคลื่อน 0.1 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 68 คน ดังนั้น
เพื่อให้ข้อมูลง่ายต่อการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตามแต่บังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
เพศ อายุ อาชีพ ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการให้บริการโหลดสัมภาระประกอบด้วย 3 ด้านด้วยกัน ด้านการ
บริการ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์การให้บริการเป็นคาถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน
ทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งออกเป็นด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ จานวน 5 ข้อ ด้านบุคลากร จานวน 5 ข้อ
ด้านอุปกรณ์การให้บริการ จานวน 5 ข้อ หลังจากนั้นนามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือ โดยหาค่ าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(สุวิมล ติรกานันท์, 2548) และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
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นบาค (Cronbanch’s alpha) พบว่าความเชื่อมั่นของข้อคาถามแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.7-0.92
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความเชื่อมั่นสูงและนาไปใช้ทดสอบได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยนาเครื่องมือดังกล่าวไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้โดยสารที่เคยใช้บริการโหลดสัมภาระสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
จานวน100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตามแต่บังเอิญ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจั ย ครั้ ง นี้ ได้ น าแบบสอบถามท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ใช้ บ ริ ก ารโหลด
สัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจานวน
100 ชุ ด โดยการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ใช้ ส ถิ ติ เชิ ง บรรยาย(Descriptive statistics) ได้ แ ก่
ความถี่ ร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์แปรผลใช้เกณฑ์ ดังนี้ ใช้สู ตรคานวณจากการคานวณอัตรภาค (วิชิต อู้อ้น,
2548)
4.21 – 5.00 หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง
ความพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมของผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง ข้อมูลส่วนบุคล ผู้โดยสารที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ66 มีอายุระหว่าง 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42 สัญชาติไทย คิดเป็นร้อยละ41 และอยู่ใน
วัยเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 39 ขั้นตอนการให้บริการโหลดสัมภาระประกอบด้วย 3 ด้าน ที่ มี ค วามพึ ง
พอใจมากที่สุดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการโหลดสัมภาระรับสัมภาระที่ถูกต้องและครบถ้วนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 ด้านบุคลากร ในการให้บริการของพนักงานสื่อสารด้วย
ความสุภ าพอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 และด้านอุปกรณ์การให้ บริการ ในเรื่องป้ายติด
สัมภาระถูกต้องและชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.49
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ส าหรั บ ความพึ งพอใจในการการโหลดสั ม ภาระของผู้ โดยสารเป็ น รายข้ อ พบว่า ด้ าน
บริการ ได้แก่ ขั้นตอนในการโหลดสัมภาระมีความรวดเร็ว คิดเป็ นร้อยละ76 ได้รับสัมภาระถูกต้อง
และครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ 73 ส่งกระเป๋าได้อย่างถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 66 ในส่วนการให้บริการ
ของพนักงาน ได้แก่ การสื่อสารด้วยความสุภาพ คิดเป็ นร้อยละ 63 พนักงานที่ให้บริการในการโหลด
สัมภาระที่รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 62 ผู้โดยการได้รับสัมภาระอย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 60
ในส่วนของอุปกรณ์โหลดสัมภาระ ได้แก่ เครื่องชั่งน้าหนักและการโหลดสัมภาระที่ถูกต้องและแม่นยา
คิดเป็ นร้อยละ 60 การติดป้ายถูกต้องและชัดเจนคิดเป็ น ร้อยละ 54 การให้ บริการของพนักงาน
ลาเลียงสัมภาระทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็ นร้อยละ 53 พนักงานให้คาแนะนาที่ดี คิดเป็ น
ร้อยละ51 พนักงานมีความระมัดระวังในการโหลดสัมภาระคิดเป็ นร้อยละ 50 ความเชื่อมั่นในการ
บริการการโหลดสัมภาระมีความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 43
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการโหลด
สัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบว่า
ค่าเฉลี่ยการได้รับสัมภาระถูกต้องและครบถ้วนค่าเฉลี่ย 4.68 พนักงานสายการบินนกแอร์สื่อสารด้วย
ความสุภาพ ค่าเฉลี่ย4.60 และในเรื่องป้ายติดสัมภาระถูกต้องและชัดเจนค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย 4.49 โดย
ส่ ว นใหญ่ อายุ อาชี พ ขั้ น ตอนในการโหลดสั ม ภาระมี ค วามรวดเร็ ว สั ญ ชาติ ตาม ล าดั บ
(1.37,1.33,0.85 และ0.82)
เมื่อทาการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมือง ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่
เมื่อทาการเปรียบเทียบรายด้าน พบว่ามีจานวน 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 ได้แก่ ด้านพนักงาน การบริการและอุปกรณ์ที่ให้บริการ โดยเพศชายมีความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมากกว่าเพศหญิง
2. การเปรีย บเทีย บความพึงพอใจของผู้ โดยสารที่ ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีวินัยสาคัญ
ทางสถิติ แต่เมื่อทาการเปรียบเทียบรายด้านพบว่ามีจานวน 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ช่วงอายุ 31-35 ปี และช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยช่วงอายุที่แตกต่างมีความพึง
พอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแตกต่างกัน
3.การเปรีย บเที ย บความพึ งพอใจของผู้ โดยสารที่ ใช้บ ริการสายการบิ น นกแอร์ ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามอาชีพ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีวินัย
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ส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่ เมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บรายด้ านพบว่ ามี จ านวน 3 ด้ านที่ แ ตกต่ างกั น อย่ างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริการและด้านอุปกรณ์ที่ใช้ บริการ
ผู้ โ ดยสารมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริก ารโหลดสั ม ภาระสายการบิ น นกแอร์ ณ ท่ าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองแตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง40ปีขึ้นไป
ส่วนใหญ่เกษียณ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทย
ความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบว่าความพึงพอใจในส่วนของบริการทั้ง3 ด้าน ได้แก่ ขั้นตอนในการ
โหลดสัมภาระมีความรวดเร็ว ส่งกระเป๋าได้อย่างถูกต้อง ได้รับสัมภาระอย่างรวดเร็ว ได้รับสัมภาระ
ถูก ต้ อ งและครบถ้ ว น ในส่ ว นของพนั ก งาน พนั กงานสายการบิ น นกแอร์สื่ อ สารด้ ว ยความสุ ภ าพ
พนักงานสายการบินนกแอร์ให้บริการในการโหลดสัมภาระที่รวดเร็ว พนักงานสายการบินนกแอร์มี
ความระมัดระวังในการให้บริการการโหลดสัมภาระ พนักงานสายการบินนกแอร์ให้คาแนะนาที่ดี ใน
ส่ว นของอุป กรณ์ เครื่องชั่งน้ าหนั กและการโหลดสั มภาระที่ถูกต้องและแม่น ยา สายพานล าเลี ยง
สัมภาระทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ป้ายติดสัมภาระถูกต้องและชัดเจน และความเชื่อมั่นในการ
บริการการโหลดสัมภาระมีความปลอดภัยและมั่นคง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการโหลด
สัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจด้านการบริการ พนักงานและอุปกรณ์ตามลาดับ เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพกับระดับความพึงพอใจในการโหลด
สั ม ภาระของผู้ โดยสารที่ ใช้ บ ริ การสายการบิ น นกแอร์ ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติด อนเมื อ ง ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ วัช ร มานุ พี ร พั น ธ์,2552 ท าการศึก ษา ระดั บ ความพึ งพอใจต่อ ปั จจั ย
การตลาดบริการของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพสมรส และอาชีพไม่ท าให้ ความพึ งพอใจต่อปั จจัยการตลาดของสายการบิน แอร์เอเชี ย
แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาด
แตกต่างกัน นอกจากนี้การศึกษายังพบอีกว่า ผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียมีระดับความพึงพอใจ
ต่อปัจจัยทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัย
ทางการตลาดบริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับน้อยคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีความ
พึงพอใจในระดับกลาง คือ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
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ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านกายภาพ ส่วนปัจจัย ด้านราคาผู้ใช้บริการที่ให้ความพึงพอใจใน
ระดับมาก
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ผู้ที่โดยสารที่มาใช้บริการในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เกิดความพึงพอใจในการให้บริการในการโหลดสัมภาระของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สิ่งนี้จะสร้างความมั่นใจ
ความน่าเชื่อถือแก่ผู้โดยสาร ว่า การให้บริการในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการ
บิน นกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีความมั่นคง ปลอดภัย ทาให้ ผู้โดยสารมีความ
จงรักภักดีต่อสายการบินนกแอร์ ทาให้อยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรรนภัทร กันแก้ว. (2555). ทาการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับ
การบริการสายการบิน : กรณีศึกษาสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย” พบว่า โดย
ภาครวมกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดจากการบริการของสายการบินและมีความพึง
พอใจในระดับมากจากการได้รับบริการสาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้โดยสารนั้น
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความปลอดภัยตารางเที่ยวบิน ความสะดวกสบายของที่นั่ง
ราคาที่เหมาะสม การส่งมอบสัมภาระที่รวดเร็ว ความสะดวกในการจองตั๋วโดยสาร ความสุภาพของ
พนักงาน และความเป็นมืออาชีพของพนักงานในการแก้ปัญหา
ผลการวิ จั ยความพึงพอใจของผู้ โดยสารที่ใช้ บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ ดอนเมื อง พบว่ า โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่ เมื่ อท าการ
เปรียบเทียบรายด้าน พบว่ามีจานวน 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้าน
อายุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีวินัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อทาการเปรียบเทียบรายด้านพบว่ามี
จานวน 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านโดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีวินัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อทาการเปรียบเทียบรายด้านพบว่ามีจานวน 3 ด้านที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Feliks Anggia ที่ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของลูกค้า โดยกล่าวไว้ว่าวัตถุประสงค์ของธุรกิจคือการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
ขึ้นอยู่กับกระบวนทัศน์ที่ไม่ได้รับการยืนยันความพึงพอใจของลูกค้าคือการประเมินผลหลังการซื้อซึ่ง
เป็นการรับรู้ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงตามหรือเกินความคาดหวังที่เลือกไว้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนก
แอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีต่อการให้บริการ ข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
จากผลการศึกษาความพึงพอใจการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนก
แอร์ โดยภาพรวมของผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทั้ง 3 ด้าน ผู้โดยสารมีความพึง
พอใจในด้านบริการด้านอุปกรณ์การให้บริการ ในเรื่องป้ายติดสัมภาระถูกต้องและชัดเจนค่าเฉลี่ยต่า
สายการบินจึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงการอานวยความสะดวกในการให้บริการถูกต้องและชัดเจน
ข้อเสนอแนะสาหรับเพื่อการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการวิจัยความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้น
ของสายการบินที่หลากหลายทาการศึกษาให้เจาะลึกลงไปให้ชัดเจน
2. หั ว ข้ อ วิจั ย นี้ ส ามารถต่ อ ยอดในเรื่ องการส ารวจในเรื่อ งทั กษะภาษาและการจั ด การ
ผู้โดยสารของแต่ละสายการบิน.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศที่มีต่อ
การบริการภาคพื้น ของสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย(Thai AirAsia) ในการบริการ ณ จุดเช็คอิน การ
บริการโหลดสัมภาระและการบริการก่อนขึ้นเครื่องเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของ
ผู้โดยสารให้มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่
เดินทางภายในประเทศ จานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบมากที่สุดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50
มีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนอาชีพเป็นการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ
48 มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นอยู่ ร ะหว่ า ง 30,001 - 40,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47 โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ม ีจ ุด ประสงค์ข องการเดิน ทางไปด าเนิน ธุร กิจ คิด เป็น ร้อ ยละ 59 ผล
การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดเช็คอิน พบว่า จุดเช็คอินเช็คอิน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.90 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ
เคาน์เตอร์ที่ตรวจบัตรโดยสารมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนด้านการ
บริการโหลดสัมภาระโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่อยู่ในระดับ มากที่สุด คือ การโหลดสัมภาระมีความรวดเร็วเมื่อถึงจุดหมายอยู่ในระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และด้านการบริการ ณ จุดก่อนขึ้นเครื่องโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ พนักงานมีบุคลิกภาพสุภาพ
อ่อนโยน ยิ้มแย้มอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เพศหญิ งมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชายโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อายุ อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและจุดประสงค์ของการเดินทางมีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นด้านการบริการก่อนขึ้นเครื่องมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ผู้โดยสาร, การบริการภาคพื้น, ความพึงพอใจของลูกค้า

ABSTRACT
The purpose of this research aims to study the attitudes of domestic
passengers’ satisfaction in domestic Airline on ground services of Thai AirAsia. at check-in,
loading luges and pre-boarding services to provide guidance on improving editing and
developing to enhance efficiency to provide quality service and meet the needs of
passengers. The samples used in this study are Thai and Foreigners passengers travelling
within the country of Thai AirAsia at Don Mueang International Airport, 100 respondents
using a query is tool to collect statistical data, the average use frequency percentage
standard deviation. The finding reveal that the passengers answered questionnaires
mast answered 50 percent male and 50 percent female, mast passengers age are 3135 years 54 percent. The occupational business 48 percent in come of passengers
between 30,000-40,000 baht per month for 47 percent. Most of passengers’ purpose
travelling to do business 59 percent from the study on the service cheek – in point
found that overall service most satisfied average 3.79 percent considering each topic
found that the fast of loading passengers’ luggage to terminal at most level 3.92
percent and at pre-boarding service at average 3.81. If compare with another topic.
Staff are gentle personality smile at average level 4.07 and comparing the ground
service uses of Thai AirAsia at Don Mueang International Airport. Personal factor found
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that passengers’ satisfaction in domestic Airline on ground service of Thai AirAsia. Female
mare satisfied overall and each side were not different. Age income average per month
and the purpose of travelling were satisfied. Except for services at pre-boarding had
significant statistic at 0.05
Keywords: passengers’ attitude, ground services, customer satisfaction

บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
สนามบินนานาชาติดอนเมือง ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สนามบินนานาชาติดอนเมืองและมีศักยภาพสูงที่จะรับรอง 30 ล้านคนต่อปีตั้งแต่ปี
2012 อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะใช้มากกว่า 35,200,000 คน ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองได้มี การพั ฒ นาอย่ างต่อเนื่ องเพื่ อการเกิดปฏิกิริยาและสนั บสนุ นการเจริญ เติบ โตที่
เกิดขึน้ ในการสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในความสะดวกสบาย แอร์เอเชียเป็นสายการบิน
หลักที่ท่าอากาศยานดอนเมืองกับสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้โดยสารที่ไม่เคยเดินทางโดยเครื่องบิน
ผู้โดยสารที่มีการใช้บริการสามารถเดินทางได้ในราคาที่เหมาะสม แอร์เอเชียแสดงให้เห็นถึงความโดด
เด่น เพราะราคาที่เหมาะสม ปัจจุบั นท่าอากาศยานดอนเมืองพบว่ามีจานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุกปี
อาจจะก่อให้เกิดการบริการภาคพื้นดินไม่เพียงพอที่จะรับผู้โดยสารในด้านการให้บริการเคาน์เตอร์
การดาเนินงานของสนามบินภายในอาคารผู้โดยสารมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ งในสนามบิน
หลายแห่ง แอร์เอเชียจึงมุ่งเน้นในการให้บริ การทางภาคพื้นดินให้มีประสิทธิภาพเพราะมีการเพิ่มขึ้น
ของจานวนผู้โดยสารและเครื่องบิ นเคลื่ อนไหวการดาเนินงานสนามบินได้มีการปรับเปลี่ยนหลาย
ขั้นตอนของพวกเขาและใช้บริการที่แตกต่างกันสาหรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ งเมื่อพวกเขามีการ
ประมวลผลที่อาคารสนามบิน บทความนี้พยายามที่จะประเมินทัศนคติของผู้โดยสารต่อการให้บริการ
พื้นดินของแอร์เอเชียที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง เป็นการปรับปรุงเพื่อให้ดูการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้บริโภค คุณภาพการให้บริการของสนามบินถูกตรวจสอบโดยใช้แบบสอบถามและการ
วิเคราะห์เนื้อหา
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ โดยสารที่มีต่อการบริการภาคพื้นของสายการบินไทย
แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
2. เพื่ อเปรีย บเที ย บปั จ จัยส่ ว นบุ คคลที่มี ความพึ งพอใจของผู้ โดยสารที่ มีต่ อการบริการ
ภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และตรวจตรวจเอกสารงานวิจัย ต่างๆ ข้างต้น ทาให้
ผู้วิจัยทราบถึงรูปแบบ แนวคิด และวิธีก ารที่ใช้ในการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อ
การบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยกาหนด
ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และจุดประสงค์ในการเดินทาง และปัจจัยด้า นการบริการ ประกอบด้วย การบริการ ณ จุด
เช็คอิน การบริการโหลดสัมภาระและการบริการก่อนขึ้นเครื่อง

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.จุดประสงค์การเดินทาง

ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการ
ภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
1. ด้านบริการ ณ จุดเช็คอิน
2. ด้านการบริการโหลดสัมภาระ
3. ด้านการบริการก่อนขึ้นเครื่อง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้วิจัยในศึกษา คือ ผู้ที่เคยใช้การบริการ
ภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งไม่ทราบประชากรที่
แน่นอน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารที่เคยใช้การบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จานวน 100 ราย ซึ่งได้มาจากการกาหนดขนาดตัวอย่างประชากร
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ของ Cochra (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และความคลาดเคลื่อน 0.1 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
68 คน ดังนั้ นเพื่อให้ข้อมูลง่ายต่อการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มผู้โดยสารที่เจอในสนามบินดอนเมือง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบสอบถามประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ จุดประสงค์ของการเดินทาง ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการให้การบริการ
ภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประกอบด้วย 3 ด้านด้วยกัน ด้านการบริการ ณ จุดเช็คอิน ด้าน
การบริการโหลดสัมภาร ะ ด้านการบริการก่อนขึ้นเครื่อง เป็นคาถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวนทั้งหมด 13 ข้อ แบ่งออกเป็นด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ณ จุดเช็คอิน จานวน 5 ข้อ ด้านการ
บริการโหลดสัมภาระ จานวน 5 ข้อ ด้านการบริการก่อนขึ้นเครื่อง จานวน 5 ข้อ หลังจากนั้นนามา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและ
วัตถุป ระสงค์ (IOC) พบว่าดัชนี ความสอดคล้ องของข้อคาถามมีค่าระหว่าง 0.50-1.00 แสดงว่าข้อ
คาถามมี ความสอดคล้ องกับ วัตถุป ระสงค์ (สุ วิมล ติรกานั นท์, 2548) และหาค่าความเชื่อมั่ นของ
เครื่องมือด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbanch’s alpha) พบว่าความเชื่อมั่นของข้อ
คาถามแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6-0.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความเชื่อมั่นสูงและนาไปใช้ทดสอบได้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยนาเครื่องมือดังกล่าวไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารที่เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
จานวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มผู้โดยสารภายในสนามบิน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาแบบสอบถามทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการภาคพื้นของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จานวน 100 ชุด
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงบรรยาย(Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์แปรผลใช้เกณฑ์ ดังนี้ ใช้สู ตรคานวณจากการคานวณอัตรภาค (วิชิต อู้อ้น,
2548)
4.21 – 5.00 หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง
ความพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการสารวจเพื่อเก็บข้อมูล ผู้ที่ใช้บริการการบินของสายการบินไทยแอร์
เอเชี ย (Thai AirAsia) ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ โ ดยสารตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบมากที่สุดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50
มีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ
26 ส่วนอาชีพเป็นการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท/รับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 29 ส่วนรายได้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 47 รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ของการเดินทางไปดาเนินธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 59
รองลงมาคือ การเดินทางเพื่อพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 27
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดเช็คอิน พบว่า จุดเช็คอินเช็คอินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มีระดับความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด คื อ พนั ก งานภาคพื้ น ดิ น มี ก ารบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.10 รองลงมาคื อ
เคาน์เตอร์ที่ตรวจบัตรโดยสารมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ข้อที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.71 ส่ วนด้านการบริการโหลดสั มภาระโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.79 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การโหลดสัมภาระมีความรวดเร็วเมื่อ
ถึงจุดหมายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ การโหลดสัมภาระมีความเข้มงวด
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ของน้าหนักสัมภาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และด้านการบริการ ณ จุดก่อนขึ้นเครื่องโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด คื อ พนั ก งานมี บุ ค ลิ ก ภาพสุ ภ าพอ่ อ นโยน ยิ้ ม แย้ ม อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.07
รองลงมาคือ พนักงานอธิบายข้อมูลถูกต้องและเข้ าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมือง
เมื่อท าการเปรี ย บเทีย บความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่ ว นบุ คคลและความพึ งพอใจของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ได้
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามเพศ พบว่า เพศ ผู้ตอบแบบสอบที่เป็นเพศหญิง
มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองมากกว่าเพศชาย โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2. การเปรีย บเทียบความพึง พอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการภาคพื้นของสายการบินไทย
แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามอายุ พบว่า อายุ ผู้ตอบแบบสอบที่มี
ช่วงอายุมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมืองโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบที่มีอาชีพเป็นนักศึกษา พนักงาน
บริษัท/รับจ้างค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยรวมและ
ด้านบริการ ณ จุดเช็คอิน และด้านการบริการโหลดสัมภาระไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบริการ
ก่อนขึ้นเครื่องมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การเปรีย บเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการภาคพื้นของสายการบินไทย
แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบ
สอบมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการบริการภาคพื้นของสายการบินไทย
แอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
5. การเปรีย บเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการภาคพื้นของสายการบินไทย
แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จาแนกตามจุดประสงค์การเดินทาง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบมีจุดประสงค์การเดินทางมี ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการบริการภาคพื้นของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภาคพื้นของสายการบินไทย
แอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย
ผล ดังนี้
ผู้โดยสารสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ผู้โ ดยสารตอบแบบสอบถามส่ว น
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 50 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี
คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนอาชีพเป็นการค้าขาย/ธุรกิจส่ว นตัว คิดเป็นร้อยละ 48 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
จุด ประสงค์ของการเดิน ทางไปดาเนินธุรกิจ คิด เป็น ร้อ ยละ 59 ผลการศึก ษาความพึง พอใจใน
การให้บ ริก าร ณ จุด เช็ค อิน พบว่า จุด เช็ค อิน เช็ค อิน โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก มีค่า เฉลี่ย
เท่า กับ 3.90 เมื่อพิจ ารณารายข้อ พบว่า ข้อ ที่อ ยู่ในระดับ มากที่สุด คือ เคาน์เตอร์ที่ตรวจบัต ร
โดยสารมีค วามเพีย งพออยู ่ใ นระดับ มาก มีค่า เฉลี ่ย เท่า กับ 3.93 ส่ว นด้า นการบริก ารโหลด
สัมภาระโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่
ในระดับ มากที ่ส ุด คือ การโหลดสัม ภาระมีค วามรวดเร็ว เมื ่อ ถึง จุด หมายอยู่ใ นระดับ มาก มี
ค่า เฉลี่ย เท่ากับ 3.92 และด้านการบริการ ณ จุดก่อ นขึ้น เครื่องโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี
ค่า เฉลี ่ย เท่า กับ 3.81 เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่า ข้อ ที ่อ ยู่ใ นระดับ มากที ่ส ุด คือ พนัก งานมี
บุคลิกภาพสุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยาน
นานาชาติด อนเมือ ง ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของ จิต ตพัฒ น์ พรหมพงษ์ (2558) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อุสาหกรรม
การบินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเดินทางในวันนี้มีตัวเลือกที่มีความหลากหลายในหมู่สาย
การบินและมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักการตลาดของสายการบิน นักการตลาดจึงต้องคิดหาวิธีทา
บางสิ่งเพื่อที่จะแตกต่างและโดดเด่นกว่าสายการบินอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่
ใช้บริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชายโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนและจุดประสงค์ของการเดินทางมีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
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ด้านการบริการก่อนขึ้น เครื่องมีนัย สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางในการจัดการความรู้ เพื่อการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งธุรกิจเผชิญกับการแข่งขันสูงในแต่ละอุตสาหกรรม
ดังนั้นการจัดการความรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะสามารถเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้ ประสบความสาเร็จ ทาให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน การจัดการความรู้ เป็น
กระบวนการภายในของธุรกิจเพื่อ การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในธุรกิจซึ่งกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อ
ข้อมูล เอกสารต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดาเนินการ ทา
ให้ทุกคนในธุรกิจสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์5 ประการ
คือ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ 2. เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
ของธุรกิจ 3. ผลักดันให้เกิด การสร้างนวัตกรรม 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และ 5) สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน อันจะนาไปสู่ความสามารถในการตอบสนองความต้อ งการและสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอโมเดลในการจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ (Output) ที่ต้องการโดยผ่านกระบวนการ (Process) การจัดการ
ความรู้ (KM) ที่มีองค์องค์ป ระกอบที่ สาคัญ ใน การเข้าสู่ จุดเริ่มต้น (Input) 10 ประการ ได้แก่ 1.
ภาวะผู้ น า (Leadership) ของผู้ บ ริ ห าร 2. ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการ
พิจารณาตัดสินใจ 3. การบริหารจัดการ (Total Quality Management) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องหรือระบบวงจร PDCA 4. แรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนจากบุคลากร
เพื่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ บรรลุ เป้ า หมาย 5. รู ป แบบของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของธุ ร กิ จ (Business
Communication) เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ 6.วัฒนธรรมของธุรกิจ (Business
Culture) ซึ่งเป็ น ระบบ ค่านิ ย ม ความเชื่อ และบรรทัดฐานร่ว มกัน ของธุรกิจ 7.บรรยากาศในการ
ทางาน (Working Atmosphere) อันจะนาไปสู่การเชื่อมโยงเป็นระบบการทางานเป็นทีมและส่งเสริม

876

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศในการทางานที่ดีต่อธุรกิจ 8.การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อนาผลลัพธ์
ในการนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ 9.การควบคุม (Six Sigma) เป็นการวิเคราะห์สินค้าหรือบริการอะไรที่
เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ และจะสามารถลดความ
ผิดพลาดที่จะส่งผลต่อลุกค้าได้อย่างไร และ 10. การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ธุรกิจ

ABSTRACT
This article aims to present a guideline for knowledge management to create a
competitive advantage under the era of globalization. In which businesses face high
competition in each industry. Therefore good and effective knowledge management can
be an important tool in driving business success. Enabling the business to grow steadily
and sustainably Knowledge management is an internal process of a business to gather
knowledge that exists in a business that is distributed in a person or document
information to develop into a system. By bringing information technology to help
implement Makes everyone in the business able to access knowledge and develop
oneself to be easily knowledgeable fast and widely accessible which will lead to
efficient work with 5 objectives were 1. Raising the quality and standard of business
operations 2. Learning and human resource development of business 3. Pushing for
Creating innovation 4. Increase work efficiency and 5. Create competitive advantage
Which will lead to the ability to respond to needs and create maximum satisfaction for
customers. Therefore, the writer proposed a knowledge management model to create a
competitive advantage, which will produce the desired output through the process of
KM (Knowledge Management) that has important components were 10 items include 1.
The leadership of executives 2. Marketing Mix 3. Management of Total Quality
Management 4. Motivation 5.Business Communication 6. Business Culture 7. Working
Atmosphere 8. Benchmarking 9. Six Sigma and 10. Research & Development
Keywords: Knowledge Management, Competitive Advantage, Business.
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บทนา
ความรู้ (Knowledge) มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี
ศั ก ยภาพและทั ก ษะแก่ ต นเองและสั งคม โดยเฉพาะปั จ จุ บั น ซึ่ งเป็ น ยุ ค โลกาภิ วัต น์ ที่ ธุร กิ จ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
แข่งขันทางการค้าที่รุนแรง ความรู้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือช่วยสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้ เนื่องจากหากธุรกิจใดมีบุคลากรที่มีความรู้มากขึ้นก็จะนาไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี
ขึ้นด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่ธุรกิจได้อีกแนวทางหนึ่ง
นอกจากนี้ความรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะทาให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคงและ
ยั่งยืน
ความรู้หมายถึง สิ่งที่สะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบั ติและทักษะ ซึ่งความรู้ เกิดจากการฟั ง การได้ยิน การคิด การปฏิ บัติและ
สารสนเทศต่ า งๆ ในแต่ ล ะสาขาวิ ช า (พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 : 18)
นอกจากนี้ความรู้ที่มีระบบและมีประสิทธิภาพจะนาไปสู่การส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ การบริการและ
นวัตกรรมที่มีคุณค่า ทาให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ (จุฬาภรณ์
ขอบใจกลาง,พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธรและอรุณี วิทยะสิรินัทน์ ,2557: 62-63) ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มหรื อ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ SMEs จะต้ อ งตระหนั ก และให้
ความสาคัญต่อการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในธุรกิจของตนเอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สาหรับประเภทของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (กรมควบคุมโรค,2557: 8,
จริ น ทร์ อาสาทรงธรรม,2553: 105-106 และ Nanaka.I. and Takeuchi.H.,1995:59) ดั งปรากฏ
ตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 : การเปรียบเทียบความรูท้ ี่ชัดแจ้งกับความรู้ที่ฝังอยู่ในคน
ที่มา : กรมควบคุมโรค,(2557: 8)

1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ ความเป็นเหตุ
เป็นผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถรวบรวม สื่อสารและถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ตารา เอกสาร รายงาน สูตรตัวเลขและอื่นๆ โดยที่ความรู้ที่ชัด
แจ้งนี้ สามารถแบ่ งปั น และเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นความรู้ที่ไม่ก่อให้ เกิดความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันแก่ธุรกิจ
2. ความรู้ที่ฝังในตัวตน (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิด
จากการเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม พรสวรรค์ ทักษะและประสบการณ์ โดยมีความเฉพาะบริบทใด
บริบทหนึ่ง ทาให้ ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ ตารา สู ตรเลขได้ ดังนั้นจึงเป็นความรู้ที่
ก่อให้เกิดความได้เปรียบทาง การแข่งขันแก่ธุรกิจได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างความรู้ที่ฝังอยู่ในคน(Tacit knowledge) กับ
ความรู้ ที่ชัดแจ้ง(Explicit knowledge) พบว่า มีอัตราส่วน 80 : 20 ซึ่งแสดงให้ทราบว่า ส่วนใหญ่
80 % ของความรู้ทั้งหมดจะเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในคน และ 20 % จะเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง ดังนั้น ธุรกิจ
จึงต้องจะต้องพัฒนาความรู้ที่ฝังอยู่ในคนให้มากขึ้นเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เด่นชัดแก่
ธุรกิจนั่นเอง

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
879
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รูป แบบของการสร้างความรู้ ของธุรกิจ (SECI Model) มีรูปแบบพื้ นฐาน 4 รูป แบบ ดัง
ปรากฏตามภาพที่ 2 (กรมควบคุ ม โรค,2557: 8, จริ น ทร์ อาสาทรงธรรม,2553: 105-106 และ
Nanaka.I. and Takeuchi.H.,2000:139-150)

ภาพที่ 2 : รูปแบบการสร้างความรู้ของธุรกิจ (SECI Model)
ทีม่ า : Nonaka.I and Takeuchi.H.,(2000: 139-150)
จากภาพที่ 2 พบว่า รูปแบบการสร้างความรู้ของธุรกิจ (SECI Model) มี 4 รูปแบบ ดังนี้
1. Socialization (S) หมายถึง การแบ่งปันหรือการถ่ายโอนความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตน (Tacit
knowledge) จากความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตน (Tacit knowledge) โดยตรงระหว่างบุคคลและกลุ่ม ที่มี
ความรู้ ความสนใจที่สอดคล้องกัน การสื่อสารทาให้เกิดเข้าใจกันได้ง่าย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น หัวหน้าสอนงานแก่ลูกน้องด้วยการพูดคุย สาธิต ทดลองทาให้ดู
ดังนั้นลุกน้องก็จะได้รับความรู้จากหัวหน้า ทาให้บางครั้งเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา
2. Externalization (E) หมายถึง การแสวงหาการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ จากภายนอกเพิ่มเติม
เพื่อให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงของธุรกิจตลอดเวลา รวมทั้งเป็นความรู้ที่ ฝั งอยู่ใน
ตัวตน (Tacit knowledge) สู่ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ทาให้ ความรู้ที่ได้ รับเกิด จาก
ประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสกับลูกค้า ผู้มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ เช่น ลูกน้องเมื่อได้
เรียนรู้จากหัวหน้างานแล้วก็จดบันทึกหรือทารายงานเอาไว้ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้อื่น ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ต่อไป ดังนั้นความรู้นี้จึงมีความสาคัญต่อการสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
3. Combination (C) หมายถึง การเชื่อมโยงความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) กับ
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ทั้งภายในธุรกิจและภายนอกธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็น
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ความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการทางานหรือหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจ
ต่อไป เช่น หัวหน้างานทาการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกธุรกิจ เพื่อ
นามาสรุปเป็นความรู้ใหม่และเผยแพร่แก่ธุรกิจต่อไป
4. International (I) หมายถึ ง เป็ น ผลจากการเชื่ อ มโยงโดยการแปลงความรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง
(Explicit knowledge) มาเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตน (Tacit knowledge) เช่น การนาความรู้ทฤษฎี
ไปสู่ การปฏิบั ติงาน ทาให้ เกิดความรู้เพิ่มขึ้น เช่น หั วหน้างานค้นคว้าหรือศึกษาวิธีการทางานจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่เฉพาะตนพร้อมกับนามา
ประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ธุ ร กิ จ จนเกิ ด ทั ก ษะและความช านาญพิ เศษ ซึ่ ง ความรู้ นี้ ส ามารถจดบั น ทึ ก หรื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
ดั ง นั้ น เมื่ อ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ SMEs มี ก ารสร้ างความรู้ ท างธุ ร กิ จ (SECI Model) จน
ครบรอบทั้ง 4 รูปแบบอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ธุรกิจก็จะความรู้ที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งและสูงขึ้นไป
เรื่อยๆ อย่างไม่มีสิ้นสุด
การจัดการความรู้ (knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในธุรกิจซึ่งกระจายอยู่ในตัวบุ คคลหรือข้อมูล เอกสารต่างๆ มาพัฒ นาให้เป็นระบบ โดยนาเอา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ามาช่วยดาเนินการ ท าให้ ทุกคนในธุรกิจสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ และ
พั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ รู้ ได้ อ ย่ างสะดวก รวดเร็ว และเข้ าถึ งได้ อ ย่ า งกว้างขวาง อั น จะน าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการความรู้ จึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถนา
ความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยผ่านการสร้าง การรวบรวม การแลกเปลี่ยน
และการใช้ ความรู้ เพื่ อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ในการสร้างความได้ เปรีย บทางการแข่ งขั น แก่ ธุรกิจ (กชนั น ท์
ศุขนิคม,2559: 82, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง,พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธรและอรุณี วิทยะสิรินัทน์,2557: 67-68
และวิจารณ์ พานิช,2559:8-9)
องค์ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของการจัดการความรู้ ประกอบด้ว ย 3 ส่ วน ดั งนี้ 1) คน ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของการจัดการความรู้ เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้
ที่นาเอาความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันแก่ธุรกิจ 2) กระบวนการจัดการความรู้ เป็นการบริหารจัดการ แนวทาง และขั้นตอน
การจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม อันจะนาไปสู่การดาเนินธุรกิจ
ให้บ รรลุเป้ าหมายตามที่ได้กาหนดเอาไว้ และ 3) เทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นเครื่องมือช่วยในการ
รวบรวม ค้นหา จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว (กัลยารัตน์ ธี
ระธนชัยกุล,2557:137-138,พรทิพย์ บุญทรง,ประชา ตันเสนีย์และนงลักษณ์ ลัคนทินากร,2559:35
และFranklin.B.,2005) นอกจากนี้องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการกันเป็น
อย่างดีจึงจะสามารถนาไปสู่การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
881
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ส าหรับ เป้ าหมายของการจัดการความรู้ นั้ น ธุรกิจจะกาหนดเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู้เอาไว้ 3 ประการคือ 1) การพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ได้
กาหนดเอาไว้ 2) การพัฒนากระบวนการทางาน เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และนวัตกรรม 3) การพัฒนาคน เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างความพึงพอใจในการทางาน และ 4) การ
พัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งนาไปสู่ความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน (นลวัชร์ ขุน
ลาและเกษราภรณ์ สุตตาพงศ์,2558:135-136 และวิจารณ์ พานิช,2559:40-41)
วัตถุประสงค์สาหรับการจัดการความรู้ ของธุรกิจมี 5 ประการคือ 1) เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ 2) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจ 3) เพื่อ
ผลักดันให้เกิด การสร้างนวัตกรรม 4) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และ 5) เพื่อการเรียนรู้
ความต้องการของลูกค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น (จุฬาภรณ์ ขอบใจ
กลาง,พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธรและอรุณี วิทยะสิรินัทน์,2557: 67-68)
กระบวนการจัดการความรู้นั้นเป็นกระบวนการรูปแบบหนึ่งของธุรกิจที่สามารถที่จะนาไปสู่
พัฒนาการของความรู้ภายในธุรกิจได้ โดยขั้นตอนที่สาคัญ 7 ขั้นตอน (สานักงาน ก.พ.ร.และสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2548: 11) ดังปรากฏตามภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 : กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
ที่มา : สานักงานคณะพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,(2548:5)
จากภาพที่ 3 พบว่า กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเกิดความรู้ภายในธุรกิจนั้น
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าธุรกิจมีวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดเอาไว้ ธุรกิจจะต้องใช้
ความรู้อะไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจมีความรู้อะไรอยู่บ้าง และความรู้อยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งความรู้
อยู่ที่บุคคลใด
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการ
สร้าง แสวงหา รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ เพื่อนาไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ แต่ยัง
คงไว้รักษาความรู้เดิมเอาไว้ โดยแยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้
SECI Model การนาบุคลากรที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาประชุมหรือทางานร่วมกัน
รวมทั้งจ้างบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาทางานในธุรกิจหรือการจ้างที่ปรึกษา
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการกาหนดโครงสร้าง
ความรู้ โดยแบ่งความรู้ออกเป็นชนิดหรือประเภทต่างๆ เพื่อให้การสืบค้น เรียกข้อมูลคืน เพื่อเมื่อ
เรียกใช้ความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
เป็นการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารหรือความรู้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ
รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาของความรู้ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทาให้บุคคลากรของธุรกิจหรือ ผู้ที่
ต้องการใช้ความรู้สามารถที่จะศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาข้อมูล ที่ต้องการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
โดยธุร กิ จ อาจจะมี เทคโนโลยี เข้ ามาช่ ว ยหรือ สนั บ สนุ น ในการเข้ า ถึ งความรู้ดั งกล่ าว เช่ น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการนาเอาความรู้ที่ได้รับ
จาก การปฏิบัติงาน เทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น การ
แก้ไขปัญหาการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานและอื่นๆ เป็นต้น โดยแบ่งส่วนของความรู้ออกเป็น 2
ส่วนคือ ถ้าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง ธุรกิจอาจจะจัดทาเป็นเอกสาร ตารา ฐานความรู้หรือระบบเทคโนโลยี
ของความรู้เอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับบุคลากรที่สนใจ ส่วนความรู้ที่ฝังในตัวตน ธุรกิจอาจจะ
รวบรวมความรู้อยู่ในรูปแบบของการสร้างหรือการจัดทาเป็นระบบทีมงานแบบข้ามสายงาน กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนาความรู้ ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แล้วศึกษา ค้นคว้าเพิ่ มเติมแล้ว พร้อมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานของธุรกิจ ทาให้เกิดความรู้
ใหม่และนาเอาไปจัดเก็บเอาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจแบบเป็นวัฏจักร
ซึ่งหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ของการจัดการความรู้สาหรับธุรกิจ (พรทิพย์ บุญทรง,ประชา ตันเสนีย์และนง
ลักษณ์ ลัคนทินากร,2559:36) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและมีผลกาไรมากขึ้น
2. ช่วยพัฒ นาศักยภาพด้านความรู้แก่แรงงาน/หุ้นส่วน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันแก่ธุรกิจ 4. ส่งเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5.
ทาให้ การจัดการห่ ว งโซ่อุป ทานของสิ นค้าและการบริการมีประสิ ท ธิภ าพ 6. เพิ่ม ศักยภาพในการ
ตัดสิ น ใจของธุรกิจ 7. มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและมีมาตรฐาน 8. ทาให้ เกิดความรู้ใหม่ห รือ
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 9. สนับสนุนการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
และ 10.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีทั้งสินค้า/การบริการและธุรกิจ
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สาหรับการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติของธุรกิจนั้น ธุรกิจควรที่จะนาโมเดลปลาทู
(TUNA Model) มาประยุกต์ใช้ดังปรากฏตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : โมเดลปลาทู (TUNA Model)
ที่มา : http://www.thaiall.com/km/indexo.html
จากภาพที่ 4 พบว่า โมเดลปลาทู (TUNA Model) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทางธุรกิจ ซึ่งจาแนกออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. ส่วนหัวปลา (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์หรือ
ทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทาจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทา KM ไปเพื่อ
อะไร?”
2. ส่วนตัวปลา (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง
ถือว่าเป็นส่วนที่มีบทบาทสาคัญที่จะกระตุ้นให้ธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การยกระดับ
ความรู้และนวัตกรรมของธุรกิจ
3. ส่วนหางปลา (Knowledge Assets-KA) หมายถึง ส่วนของคลังความรู้ เกร็ดความรู้
ต่างๆ ที่ได้จากการสะสมเมื่อมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของธุรกิจ ซึ่งเป็นการสกัด
ความรู้ที่ซ่อนเร้นออกมาให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งหรือเด่นชัด เพื่อนาไปสู่การเผยแพร่ หมุนเวียนและ
ประยุกต์ใช้ให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง
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การจั ด การความรู้ เ พื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น (Competitive Knowledge
Management)
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึง ความสามารถที่ เป็น
เลิศของธุรกิจ ในการดาเนิ น กลยุ ทธ์ต่างๆ เพื่อผลิ ตสิน ค้าและการบริการที่โดดเด่น มีคุณ ค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งขันหรือ ธุรกิจอื่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าได้ (กิรติพงษ์ ปัญญาเรือง,2559:16 และเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ,2553:10)
กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ เป็นการที่ธุรกิจดาเนิน งานผลิต
สิน ค้าและการบริการที่มีคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้ง ด้านคุณภาพ ความ
คงทน รูปแบบ ประโยชน์และเทคโนโลยี เพื่อทาให้ ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ธุรกิจจึงต้องกาหนดกลยุทธ์ ที่สาคัญ 3 ประการได้แก่ 1. กลยุทธ์ผู้นาด้านต้นทุน(Cost leadership
strategy) 2. กลยุ ท ธ์ส ร้ างความแตกต่ าง(Differentiation strategy) และ 3.กลยุท ธ์มุ่ งเน้ น ตลาด
เฉพาะส่วน(Focus strategy) (Porter M.E.,1985) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลยุทธ์ผู้นาด้านต้นทุน (Cost leadership strategy) นั้นเป็นการดาเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การ
ผลิตและการจัดการที่ทาให้ ต้นทุนต่ากว่าคู่แข่งแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งธุรกิจจะมีวิธีการที่หลากหลาย
เช่น การประหยัดจากขนาดการผลิต (Economics of scale) โดยการผลิตเป็นจานวนมาก เพื่อทาให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง การเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมทั้งความสาเร็จหรือความล้มเหลว อันจะนาไปสู่
การลดต้นทุนด้านเวลาได้ นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวในแนวดิ่งของธุรกิจเพื่อเพิ่มอานาจต่อรอง เป็นต้น
(กิรติพงษ์ ปัญญาเรือง,2559:18-19 และอนิวัช แก้วจานงค์,2555:114)
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy) เป็นการกาหนดรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษเหนือกว่าคู่แข่งขัน ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เช่น ชื่อเสียงของธุรกิจ สัญลักษณ์เฉพาะ รูปร่างผลิตภัณฑ์ การผลิตอย่างสม่าเสมอ บริการ
หลังการขาย นวัตกรรมและเทคโนโลยี (อนิวัช แก้วจานงค์,2555:113)
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus strategy) เป็นการดาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นส่วนครองตลาด
ขนาดเล็กและมุ่งตลาดเฉพาะส่วนนั้นเพียงแต่อย่างเดียว โดยสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่อยูในตลาด
นั้นให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเมื่อธุรกิจมีความชานาญมากขึ้น ธุรกิจอาจขยายการดาเนินงานไปสู่ตลาด
อื่นต่อไป (อนิวัช แก้วจานงค์,2555:115)
การจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นมีแนวทางในการ
ปฏิบัติของธุรกิจตามโมเดลดังปรากฏตามภาพที่ 5
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Input
ภาวะผู้นา
ส่วนประสมทางการตลาด

การบริหารจัดการ (TQM)
แรงจูงใจ
รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
วัฒนธรรมของธุรกิจ
บรรยากาศในการทางาน

Process

Output

การจัดการความรู้
(KM)

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking)
การควบคุม
(Six Sigma)
การวิจัยและพัฒนา
(นวัตกรรม)

ภาพที่ 5 : โมเดลการจัดการความรู้เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
ที่มา : สุขสกล วลัญตะกุล, (2563)
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จากภาพที่ 5 พบว่า หากธุรกิจต้องการผลลัพธ์ (Output) ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้
คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ธุรกิจจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญในการเข้าสู่ Input ดังนี้
1. ภาวะผู้ น า (Leadership) ผู้ บ ริห ารของธุร กิ จจะมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย สนับสนุน การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในธุรกิจ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดเอาไว้ (กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
,2559:140)
2. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
กั บ ผู้ บ ริ ห ารในการพิ จ ารณาการตั ด สิ น ใจเพื่ อ การด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ (กิรติพงษ์ ปัญญาเรือง,2559:12-14)
3. การบริหารจัดการ (Total Quality Management) เป็นการบริหารจัดการคุณภาพ
โดยรวมของทั้ งธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ บ ริห ารระดับสู งจนถึงพนั กงาน โดยการมีการปรับปรุงคุณ ภาพอย่าง
ต่อเนื่องหรือระบบวงจร PDCA (นลวัชร์ ขุนลาและเกษราภรณ์ สุตตาพงศ์ ,2558: 138 และพรทิพย์
บุญทรง,ประชา ตันเสนีย์และนงลักษณ์ ลัคนทินากร,2559:34)
4. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นพลังขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ทาให้
บุคลากรของธุรกิจดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดเอาไว้ (อิสริยา ปิ่นตบแต่ง,2554:20-21)
5. รูปแบบของการติดต่อสื่อสารของธุรกิจ (Business Communication) เป็นเครื่องมือ
ช่วยสนับสนุนให้สามารถนาความรู้ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ มาสู่ธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือ
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ งานให้ ป ระสบความส าเร็ จ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (กาญจนา ชุมสงค์และชุติกร ปรุงเกียรติ,2562:344)
6. วั ฒ นธรรมของธุ ร กิ จ (Business Culture) ซึ่ งเป็ น ระบบ ค่ านิ ย ม ความเชื่ อ และ
บรรทัดฐานร่วมกันที่เกิดจากบุคลากรของธุรกิจร่วมกันกาหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับ
ธุร กิ จ นั้ น โดยมี ก ารสอน ถ่ า ยทอด แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น และน าไปสู่ พ ฤติ ก รรมหรื อ
วัฒนธรรมทางธุรกิจที่มีความเป็นเอกลักษณ์เ ฉพาะธุรกิจ (จรินทร์ อาสาทรงธรรม,2553:107,วิจารณ์
พานิช,2559:118 และสกล บุญสิน,2555:48)
7. บรรยากาศในการทางาน (Working Atmosphere)การจัดการความรู้จะนาไปสู่การ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งมีการเชื่อมโยงเป็น
ระบบการทางานเป็นทีม อันจะนาไปสู่การเปิดโอกาสให้บุคลากรของธุรกิจทุกระดับมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็ น มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนาไปสู่บรรยากาศในการทางานที่ดีต่อธุรกิจ
(กชนันท์ ศุขนิคม,2561:78)
8. การเปรี ย บเที ย บสมรรถนะ (Benchmarking) เป็ น วิ ธี ก ารในการเปรี ย บเที ย บ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อนาผลลัพธ์มาปรับปรุงธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
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ภายในธุรกิจเองหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่คู่แข่งขันโดยตรงก็ได้ (พรทิพย์ บุญทรง,ประชา ตันเสนีย์และนง
ลักษณ์ ลัคนทินากร,2559:34)
9. การควบคุม (Six Sigma) เป็นการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การข้อสรุปว่าธุรกิจผลิตสินค้า
หรือบริการอะไรที่เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ และ
จะสามารถลดความผิดพลาดที่จะส่งผลต่อลุกค้าได้อย่างไร เป็นต้น (พรทิพย์ บุญทรง,ประชา ตันเสนีย์
และนงลักษณ์ ลัคนทินากร,2559:34)
10. การวิจัยและพัฒ นา (Research & Development) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
ความรู้ใหม่และนวัตกรรมให้ เกิดขึ้นกับธุรกิจ เพื่อนาไปสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน (พรทิพย์ บุญทรง,ประชา ตันเสนีย์และนงลักษณ์ ลัคนทินากร,2559:34)
ส าหรั บ กระบวนการ (Process) นั้ นเป็ นการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็ นการดาเนิ น การ
รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของธุรกิจตั้งแต่บุคคล เอกสารและอื่นๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบดาเนินงาน
โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ซึ่งนาไปสู่การเข้าถึง ความรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนผลลัพธ์ (out put) นั้นจะสอดคล้องกับการจัดการความรู้ (KM) ที่อยู่ในกระบวนการ
(Process) หากธุรกิจมีการจัดการความรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ ก็จะนาสู่
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจได้
สรุป
ในปัจ จุบั น ธุรกิจ ต้องเผชิญ กับการแข่งขันที่สู งมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกา
ภิวัตน์ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นธุรกิจจึงต้องแสวงหา
วิธีการในการสร้าง ความได้เปรีย บทางการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการ
จัดการความรู้เ ป็ น แนวทางหนึ่ งซึ่งเป็นเครื่องมือ ที่ ส าคัญ ของธุรกิจ ที่ส ามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่ ง ขั น ได้ โดยมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 3 ประการคื อ 1. คน 2. กระบวนการ และ 3.
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายของการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ พัฒนากระบวนการ
ทางานและการพัฒนาคน อันจะนาไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนั้นเพื่อธุรกิจ ควรที่จะมีขั้นตอนใน
การจั ด ท ากระบวนการจั ด การความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง 7 ขั้ น ตอนคื อ 1.การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ (Knowledge
Identification) 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3. การ
จั ด ความรู้ ให้ เป็ น ระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวลและกลั่ น กรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement) 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 6. การ
แบ่ งปั น แลกเปลี่ย นความรู้ (Knowledge Sharing) และ 7. การเรียนรู้ (Learning) นอกจากนี้เพื่อ
การน าการจั ดการความรู้ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ธุรกิ จ ควรที่ จ ะน าโมเดลปลาทู (TUNA
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Model) มาประยุกต์ใช้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.ส่วนหัวปลา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง
ของการจั ด การความรู้ 2. ส่ ว นตั ว ปลา อั น จะน าไปสู่ ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้สิ่ งใหม่ และการสร้าง
นวัตกรรม และ 3. ส่วนหางปลา ซึ่งเป็นการจัดระบบการรวบรวมความรู้ให้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
เพื่อการนามาใช้กับธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ผู้เขียนจึงได้เสนอโมเดลในการการจัดการความรู้เพื่อ
สร้ า งความได้ เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ได้ นั้ น ธุ ร กิ จ จะต้ อ งมี ก ารจั ด การความรู้ (KM) ที่ ดี ภายใต้
กระบวนการ (Process) ที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเริ่มต้น (Input) ของธุรกิจ โดยมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 10 ประการ ได้แก่ 1. ภาวะผู้นา (Leadership) ของผู้บริหาร 2. ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ในการพิ จารณาตั ดสิ น ใจ 3. การบริห ารจัด การ (Total Quality
Management) เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ระบบวงจร PDCA 4. แรงจู ง ใจ
(Motivation) ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนจากบุคลากรเพื่อการดาเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย 5. รูปแบบของ
การติดต่อสื่อสารของธุรกิจ (Business Communication) เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน การจัดการ
ความรู้ 6.วัฒนธรรมของธุรกิจ (Business Culture) ซึ่งเป็นระบบ ค่านิยม ความเชื่อและบรรทัดฐาน
ร่วมกันของธุรกิจ 7. บรรยากาศในการทางาน อันจะนาไปสู่การเชื่อมโยงเป็นระบบการทางานเป็นทีม
และส่ งเสริมบรรยากาศในการทางานที่ดีต่อธุรกิจ 8.การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
เพื่อนาผลลัพธ์ ในการนาธุรกิจ สู่ความเป็นเลิศ 9.การควบคุม (Six Sigma) เป็นการวิเคราะห์ สินค้า
หรือบริการอะไรที่เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ และ
จะสามารถลดความผิดพลาดที่ จะส่งผลต่อลุกค้าได้อย่างไร และ 10. การวิจัยและพัฒนา (Research
& Development)
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ข้อเสนอแนะ
การจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจะสามารถบรรลุความสาเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การยอมรับ จากผู้บริหารของธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ว่ามีความสาคัญต่อ
ธุรกิจ เพราะถ้าผู้บริหารไม่ตระหนักหรือไม่ให้ความสาคัญธุรกิจก็จะมีประสิทธิภาพอย่างจากัด
2. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ บู ร ณาการความรู้ ข องแต่ ล ะธุ ร กิ จ มี ก ารรวมตั ว กั น ยาก
เนื่องจากบางธุรกิจจะมีการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ เพื่อป้องกันความอยู่รอดของธุรกิจ
3. ความซื่อสัตย์ และความไว้ใจซึ่งกันและกัน ในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้
ข้อมูลร่วมกันของธุรกิจแต่ละประเภท ทาให้การจัดการความรู้มีข้อจากัด
บรรณานุกรม
กาญจนา ชุมสงค์ และชุติกร ปรุ งเกียรติ .(2562).ปั จจัยที่มีผ ลต่อความส าเร็จในการสื่ อสารภายใน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจยั เชิงสารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการ
บินต้นทุนต่าของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบว่ากลุ่มผู้โดยสารที่ใช้บริการมาก
ที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี และเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่มีการใช้บริการมากที่สุดคือ
ช่วงเวลาเช้าและแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญระหว่างวันในรอบสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การ
วิจัยพบว่าผู้โดยสารนิยมสารองที่นั่งผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นสายการบินต้นทุนต่าจึง
ควรพัฒ นาแอพพลิเคชั่น ในโทรศัพท์ มือถือเพื่อสารองที่นั งสายการบินให้ ง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้
ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ค่าส่าคัญ: พฤติกรรมของผู้โดยสาร สายการบินต้นทุนต่า
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ABSTRACT
This research is survey research to study the behavior of passengers in
choosing the low-cost airline of Thai passengers at Don Mueang International Airport.
Found that almost passenger is between the ages of 18-30 years, they are traveling
as tourism. The most period was in the morning and there was no significant
difference between the day of the week as well as a public holiday. The study found
that passengers prefer to reserve seats through the mobile phone application.
Therefore, low-cost airlines should develop an application on their mobile phones to
reserve an airline seat to be easy to use so that passengers can easily access it.
Keywords: Passenger’s behavior, Low cost airlines
บทน่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เริ่มดาเนินการพัฒนาสายการบินราคาถูกหรือสาย
การบินต้นทุนต่า โดยใช้กลยุทธ์การลดค่าใช้จ่ายของการบิน ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแบบ
พนักงานของสายการบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน การขายบัตรโดยสารล่วงหน้า
ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ทาให้ผู้เดินทางสามารถวางแผนจัด การเที่ยวบินได้ง่าย และยังเป็นผลดีกับ
สายการบินในการจัดการเที่ยวบินและการจัดที่นั่งได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิด ปัญหาที่นั่งว่าง (Zhang,
2016)
สายการบิ น ต้น ทุน ต่ามีประโยชน์ห ลายประการได้แก่ (1) กระตุ้นให้ นักท่องเที่ยวมีการ
เดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้นและขยายเส้นทางท่องเที่ยวได้กว้างขวาง ราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน
ราคาถูกลงอย่ างมากและสร้ างแรงจูงใจให้ นั กท่ องเที่ ยวเดิน ทางท่ องเที่ย วได้ ส ะดวก (2) เกิด การ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับล่างที่มีจากัดใน
การเดินทาง ทาให้เกิดการขยายตัวในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (3) เพิ่มความถี่ในการเดินทางมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางได้บ่อยขึ้น
จากเดิมอาจเดินทางเพียงปีละ 1 ครั้ง (4) ส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ตัวแทนจาหน่ายบริการ
ทางการท่องเที่ยว และโรงแรมสามารถเสนอขายรายการนาเที่ยวหรือแพ็กเกจได้หลายรูปแบบในราคา
ที่ประหยัดหรือถูกลงซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ (5) ทาให้เกิดการแข่งขันในภาค
ธุรกิจการบินและภาคการขนส่งอื่น ๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถประจาทางทั้งในด้านราคา
คุณภาพ และการบริการ ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประสิทธิภาพให้
ดีขึ้นอันจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น และ (6) ทาให้เกิดสงครามราคา โดยสาย
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การบิ น ต้ น ทุ น ต่ าต่ างๆ แข่ งกั น ลดราคากั น เพื่ อ ลู ก ค้ าให้ ม าใช้ บ ริก ารที่ ได้ ป ระโยชน์ คื อ ผู้ โดยสาร
ความสาคัญของปัญหาคือจะทาอย่างไรจึงจะสามารถรักษามาตรฐานในการให้บริการลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความจงรักภักดีของลูกค้ากับสายการบิน (Brand royalty) เพื่อแย่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมาจากสายการบินคู่แข่งทั้งที่เป็นสายการบินพรีเมี่ยมและสายการบินต้นทุนต่าเนื่องจาก
สาเหตุต่าง ๆ (Xu, 2016).
ตามที่กล่าวมาแล้ วจึงทาให้ต้องการทราบว่ามีปัจจัย ใดบ้างที่ สาคัญ ต่อการตัดสิ นใจของ
ผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่า จากสถิติการขนส่งผู้โดยสาร โดยพิจารณาจากภาพรวม
ปริมาณผู้โดยสาร ผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. จานวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า
อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ช่วงปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561-ก.ย. 2562) ที่ผ่านมา พบว่า มี
ปริมาณผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 141,873,999 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 1.70
แบ่งออกเป็นระหว่างประเทศ 84,049,311 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 และในประเทศ 57,824,688 คน
ลดลงร้อยละ 2.0 โดยสนามบินสุวรรณภูมิมีปริมาณผู้โดยสารสูงสุด 64,710,877 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.0 รองลงมาได้แก่ ดอนเมือง 41,010,051 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.10 ภูเก็ต 17,850,234 คน ลดลง
ร้อยละ 2.30 เชียงใหม่ 11,321,077 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.70 หาดใหญ่ 4,028,506 คน ลดลงร้อยละ
5.60 และเชียงราย 2,953,254 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 การศึกษาครั้งนี้จะเลือกศึกษาโดยพิจารณา
กลุ่มประชากรที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าที่สนามบินดอนเมืองเพื่อทราบศึกษาพฤติกรรมในการ
เลือกใช้สายการบินต้นทุนต่านี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่าของผู้โดยสารชาวไทย
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ
ตัวแปรตาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
พฤติกรรมผู้โดยสาร
- ความถี่ในการเดินทางเฉลี่ยต่อปี
- วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
- วันที่เดินทาง
- ช่วงเวลาที่เดินทาง
- ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สายการบิน
- วิธีการสารองที่นั่ง ของสายการบิน
- สายการบินต้นทุนต่าที่เลือกใช้บริการ
(ชัยสมพลชาวประเสริฐ, 2546; กฤษดา
เชียรวัฒนสุข และ ศรากุล สุโคตรพรหมมี,
2559)

ความตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุน
ต่าโดยผู้โดยสารชาวไทย ณ อากาศ
ยานดอนเมือง (ปิยวรรณ ไกรเลิศ และ
กฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2556)
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จานวนผู้โดยสารจากสถิติการขนส่งผู้โดยสารจากท่า
อากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ดอนเมืองในปี 2562 ซึ่งมีจานวน 41,010,051 คน
กลุ่มตัวอย่าง คานวณจากสูตรของ Taro Yamane (1907) ได้จานวนตัวอย่างดังนี้
n
=
N
1+N (e)2
โดย e คือ ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ยอมรับได้
N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าในสมการ
n
=
41,010,051
1+41,010,051 (0.05)2
=
399.99
ดังนั้น จึงใช้ตัวอย่างที่ ประมาณ 400 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่า ณ สนามบินดอนเมือง ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1)
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลหรือ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น
แบบสอบถามปลายปิด จานวน 6 ข้อ และ (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารที่มีผล
ต่อความตั้งใจซื้อบริการสายการบิ นต้นทุนต่าประกอบด้ว ย 7 ประเด็นคือ ความถี่ในการเดินทาง
วัตถุประสงค์ ช่วงวันในสัปดาห์และเวลาที่เดินทาง อิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ วิธีการสารอง
ที่นั่งและการชาระเงิน นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความถูกต้อง และสอดคล้องกับเนื้อหา
และนาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด มาทาการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์
ทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางด้านสังคม และประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพและรายใด้ต่อเดือน
ตารางที 1 ข้อมูลทั่วไป (n=400)
ข้อมูล
จ่านวน ร้อยละ
เพศ
ชาย
165
41.25
หญิง
235
58.75
อายุเฉลี่ย (ปี)
(1) 18-30
278
69.50
(2) 31-40
97
24.25
(3) 41-50
22
5.50
(4) 51 ขึ้นไป
3
0.75
ระดับการศึกษา
(1) ต่ากว่าปริญญาตรี
67
16.75
(2) ปริญญาตรี
295
73.75
(3) สูงกว่าปริญญาตรี
38
9.5
สถานภาพ
(1) โสด
297
74.25
(2) สมรส
88
22.00
(3) หย่าร้าง
15
3.75
รายได้ต่อเดือน
(1) น้อยกว่า 10,000
82
20.0
(2) 10,001 – 20,000
96
24.00
(3) 20,001 – 30,000
134
33.50
(4) 30,001 – 40,000
56
14.00
(5) 40,000 ขึ้นไป
32
8.00
ส่วนที่ 2 ข้อมูลร้อยละของพฤติกรรมผู้โดยสาร ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่า
ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
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ตารางที 2 ร้อยละของพฤติกรรมผู้โดยสาร
ลักษณะทัวไป
1. ความถีในการเดินทางเฉลียต่อปี
1.1 1-2 ครั้ง
1.2 3-5 ครั้ง
1.3 6-10 ครั้ง
1.4 มากกว่า 10 ครั้ง
รวม
2. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
2.1 ท่องเที่ยว พักผ่อน
2.2 ทางาน ธุรกิจ
2.3 เกี่ยวกับครอบครัว
2.4 อื่นๆ
รวม
3. วันทีในการเดินทาง
3.1 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
3.2 วันศุกร์ – วันอาทิตย์
3.3 วันหยุดนักขัตฤกษ์
รวม
4. ช่วงเวลาทีออกเดินทาง
4.1 ก่อน 6.00
4.2 6.01 – 8.00
4.3 8.01 – 10.00
4.4 10.01 – 14.00
4.5 14.01 – 16.00
4.6 16.01 – 18.00
4.7 18.01 – 20.00
4.8 20.01 เป็นต้นไป
รวม
5. ผู้ ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้

จ่านวน

ร้อยละ

226
130
31
13

56.50
32.50
7.75
3.25
100

224
76
95
5

56.00
19.00
23.75
1.25
100

124
155
121

31.00
38.75
30.25
100

53
70
108
57
57
37
46
52

13.00
14.75
26.50
9.00
8.75
7.25
10.00
10.75
100
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ลักษณะทัวไป
บริการ
5.1 ตัดสินใจเลือกเอง
5.2 เพื่อน
5.3 ครอบครัว
5.4 บุคคลในหน่วยงาน องค์กร
5 .5 ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย บั ต ร
โดยสาร
รวม
6. วิธีการส่ารองทีนัง
6.1 เคาท์เตอร์สายการบิน
6.2 Call center
6.3 Website สายการบิน
6.4 สานักงานตัวแทนจาหน่าย
6.5 Website ตัวแทนจาหน่าย
6 . 6 แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ใ น
โทรศัพท์มือถือ
รวม

จ่านวน

ร้อยละ

184
65
112
25
14

46.00
16.25
28.00
6.25
3.5
100

88
32
186
34
24
36

22.00
8.00
46.50
8.50
6.00
9.00
100

จากศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวไทยที่บรรลุนิติภาวะอายุมากกว่า 18 ปี ที่ใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่า จาแนกเป็นผู้โดยสารเพศชายร้อยละ 41.35 เพศหญิง 58.25 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี มีจานวนมากถึงร้อยละ 69.50 และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีถึงร้อยละ 73.75 ดังตารางที่ 1 และผู้โดยสารกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเดินทาง 1-2
ครั้ ง ต่ อ ปี มี จ านวนมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 56.50) และรองลงมาคื อ 3-5 ครั้ งต่ อ ปี (ร้อ ยละ 32.50)
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางคือเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีจานวนมากถึงร้อยละ 56.00 และการ
เดินทางมีสัดส่วนกระจายในวันต่างๆ ในรอบสัปดาห์อย่างไม่มีนัยสาคัญ อย่างๆไรก็ตามช่วงเวลาที่
ผู้ โดยสารนิ ย มใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ ช่ ว งเวลาเช้ า 8.01 – 10.00 (ร้ อ ยละ26.50) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้โดยสารร้อยละ 46.50 สารองที่นั่งโดยการเข้าถึง Website สายการบิน และเคาท์เตอร์สายการบิน
เป็นหลัก
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้จาก
มีการขยายเครือข่ายเส้นทางบินและเพิ่มเที่ยวบินเป็นจานวนมากประกอบกับแนวโน้มความ ต้องการ
เดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ล้วนส่งผลให้มี การพัฒ นาปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนอง ความ
ต้องการของผู้ โดยสารมากที่ สุ ด ดังนั้ น การศึกษาครั้งนี้แสดงให้ เห็ น พฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้โดยสารและคุณลักษณะของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้โดยสาร ทาให้ทราบว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย
การบิ น ต้ น ทุ น ต่ ามั ก มี อายุ อ ยู่ ในช่ว ง 18-30 ปี และส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางเพื่ อการท่ องเที่ ยวเป็ น หลั ก
ช่วงเวลาที่ถูกเลือกใช้บริการคือช่วงเช้า ดังนั้นสายการบินต้นทุนต่าจึงมีแผนในการจัดเทียวบินใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ผู้โดยสารยังคงใช้บริการในการสารองที่นั่งโดยการเข้าถึง Website
สายการบิน อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารอีกส่วนหนึ่งมีแนวโน้มการจัดการ
สารองนี่ นั่ งโดยแอพพลิ เคชั่น ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแตกแต่จากรายงานวิจัยของ จิตราพร ลดาดก
(2559) ทีพบว่าแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในการสารองที่นั่ง แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลต่อพฤติกรรมการสารองที่นั่งสายการบินจาก
รูปแบบเดิม ดังนั้นสายการบินต้นทุนตาจึงควรพัฒนาแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เพื่อสารองที่นัง
สายการบินให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น
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THE POTENTIAL IMPACTS INVOLVED IN IMPLEMENTING ONE BELT
ONE ROAD ON AVIATION INDUSTRY
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ABSTRACT
The purpose of this academic paper is to analyze the impact of the Belt and
Road Initiative on the aviation industry by analyzing literature reviews. And the
importance of developing aviation to countries along the “Belt and Road”. The study
found that the development of the Belt and Road Initiative has had a profound impact
on the countries along the route. Strengthening the construction of infrastructure also
brings economic development. The One Belt One Road (OBOR) initiative helps the
member states to solve the shortage of civil aviation resources and poor quality in
aviation infrastructure construction and change the state of weak international
competitiveness.
Keywords: One Belt One Road, Economic Development, Aviation Industry
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INTRODUCTION
This is the history of the development of the aviation industry. The aviation
industry chain is shared globally, and aviation technology and transportation have
promoted the rapid flow of passengers and cargo. Through the high degree of
embedding of the Chinese economy and the world economy, China ’s safety is highly
correlated with international safety, and China ’s aviation industry will better serve
nature and the “Belt and Road” progress. The aviation manufacturing industry
represents the highest level of a country's manufacturing industry and is a reflection of a
country's comprehensive national strength. In the context of economic globalization and
regional integration, a more open aviation liberalization has become the demand and
trend of the development of the civil aviation industry. The realization of the “Belt and
Road” air transport liberalization has a profound impact on the promotion of economic,
trade and cultural exchanges among countries along the route (Xu.X, Zhu.M. 2019). The
Belt and Road Initiative has a profound impact on the aviation industry. Based on the
aviation industry, it promotes global economic integration. The development and
construction of infrastructure, connecting sea, land and air, brings opportunities for the
development of the aviation industry and talent development, and also provides many
employment opportunities for member countries.

IMPORTANCE OF OBOR
Judging from the situation in recent years, the world economic and political
structure is changing. The world order is dominated by the United States basically after
the collapse of the Soviet Union, especially on economic order, such as the dollar and
oil system. China is one of the countries has benefited from this world pattern. China’s
economy grew rapidly during the past thirty years, due to high government investment
and development of technology reduced costs of entry market and transaction allowing
China to take advantage of its labour market. however, with the working-age population
shrinking after its peak in 2012, government investment plateauing at 49 percent of GDP,
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and a narrowing technological gap between China and developed countries. (Haggai,
2016) Donald Trump tried to build new economic order after he took office as U.S
president which beneficial to the U.S and contain China’s economic development, such
as trade friction with China. China needs to adjust strategy deployment to adapt to the
new international situation and seek for further development.
In this day and age, it is impossible for any one country to completely survive and
develop independently of other countries. As for the economy, the United States has
powerful technical and economic strength and global supply chain. China has the most
complete industrial system. Neither will be able to achieve industrial products producing
independently. As for politics, plenty of refugees swarm into Europe due to chaos in the
Middle East, bring this area a huge problem. As for the environment, fires in areas of the
Amazon and Australia caused global atmospheric contamination. This shifting
environment has prompted a transition toward a more balanced economic approach-a
slower, more sustainable “new normal” -with an increased focus on global
integration. (Haggai, 2016)
The world today has increasingly become a global village. Countries are more
interdependent and their interests are more closely interwoven than at any time in
history. The One Belt and Road Initiative is based on the 'Community of Common
Destiny’.
The One Belt One Road (OBOR) initiative is introduced by President Xi Jinping in late
2013. It composed of the Land-based silk road and sea-based silk road. The first route,
the New Silk Road Economic Belt, will run westward overland through Central Asia and
onward to Europe. The second route, the 21st-Century Maritime Silk Road, will probably
loop south and westward by sea towards Europe, with proposed stops in South-east
Asia, South Asia, and Africa. (Haggai, 2016 )
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It seems like The One Belt One Road initiative is to focus on infrastructure construction
and promote industrial development for participating countries. However, there are
some certain changes following with strengthening the economic connection between
countries. The Belt and Road Initiative starting point is based on economic cooperation
and uses the economy as a link to build newer and better international relations.
The OBOR initiative is absolutely important because of its played a huge role in mutual
peace and economic development. It connects Asian countries through seaports, oil and
gas pipelines and economic corridors, such as Bangladesh, Brunei, Singapore and so on.

GROWTH OF TODAY’S AVIATION
Among the development of technology and economy, and the continues
improvement of living standard, people are always looking for a more convenient way of
life. Thus, the way of travel is one of the problem people concern. Through decades of
rapid development, aviation in developed countries such as the United States is
currently in a relatively mature stage. Private air service and business air service are
account for a large proportion in general aviation market. Take the United States as an
example, the development of private flight in the U.S is mainly attributed to the
following aspects. First, the United States has a vast territory and a developed economy.
In 2010, the per capita GDP of the U.S was 42,000 us dollars, creating a material basis for
the demand for private flight. Secondly, the aviation industry is well developed. Nearly
90% of all the general aviation aircraft in the world are made in the United States, which
guarantees the low cost of aviation supply. Business air service is the compensation for
the lack of individuation of air transport (CHEN .B, ZENG.X, YAN.L, 2012). The
development of aviation not only benefit for travel and commuting, but also widely
used in other aspects. Such as agricultural operations, freight transport, aeromedicine,
aerial photography, etc.
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Aviation industry brought convenience to the development of economy and trade due
to the special nature of aviation: high-speed and high-capacity. Thus, development of
aviation has become the key-point of transportation development and one of the most
crucial strategies of national development in every countries in the world. Aviation not
only mean a lot to community and industrial transportation, but also a symbol of strong
national defense. According to statistics, there are currently about 33.6 general-purpose
aircraft worldwide. There are 80 thousand pilots engaged in general aviation activities.
Ten thousand people, with 5,100 flying hours per year. Ten thousand hours. North
America is the most developed region of general aviation in the world. The large fleet of
general-purpose aircraft is mainly distributed in the United States, Canada and other
countries. The United States has 224,000 aircraft, accounting for about 2/3 of the world's
total general-purpose aircraft, and Canada has 31018. The annual flight hours of
American navigable planes are 27 million hours, and Canada‘s are 4.5 million hours.
About 22,000 general aviation airports are densely spread on the North American
continent. As a developing country, Brazil in South America has developed general
aviation. There are 10,310 general-purpose aircraft, the annual flight hours of generalpurpose aircraft reach 1.7 million hours, and there are more than 2,500 general aviation
airports. Australia and Russia also have more than 10,000 general aircraft. General
aviation is an important part of the aviation systems of Australia and Russia (ZHANG.Y,
2015). However, not all the countries in the world are well developed in aviation
industry.

IMPACT OF OBOR THEORY IN THE AVIATION PERSPECTIVE
The change of consumption structure and economic structure are two main
aspect lead to the development of aviation industry. In the few decades, the concept of
consumption and markets have undergone rapid changes worldwide. The lifestyle of
consumers are experiences a significant upgrade, at the same time, demand of markets
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are changing with it as well. Development of society also bring the consumption
upgrading. Especially on transportation aspect, people are used to traveling by car and
train. Among the technology development, more and more people have demand of
long distance traveling, no matter for leisure or business. Aviation has become one of
the most essential and the most influential industry in Morden time. Aviation also bring
a bunch of trade opportunities to each countries. In order to achieve economic and
trade diversification and adapt to international personnel changes, the development of
aviation is absolutely necessary. Thus, transportation is also a big aspect that The One
Belt One Road (OBOR) initiative focuses on. In the implementation of the “Belt and
Road”, connectivity and transportation is the foundation of the implementation of 'One
Belt One Road'. Especially in the current economic condition, air transportation is the
most suitable transportation in advancing the construction of 'One Belt One Road' due
to its unique traits — high speed, high-capacity, ability to travel a long-distance and
industry internalization. Thus, take airport construction as an example. Airport
construction needs high technology and combination of multi-industry chain, it involved
lots of related field such as engineering design, construction, equipment integration,
electronic engineering, information, material, machine manufacturing.
The construction of air silk road with the aviation industry as the core will not only help
our aviation industry get engaged in international competition and achieve a great-leap
forward development but also serve as a bond to link China and the world. (Wang.J,
Wang, H, Jiao.J, 2015) This action will help improve the current situations where
transportation is backward and inconvenient, realize the interconnection of infrastructure
and promote the economic growth of those impoverished regions.
The aviation industry highly accords with the goal of Belt and Road initiative to realize
interconnection, and the following part will elaborate on three reasons to support this
statement. The ultimate destination of the ancient Silk Road in Europe. Europe has
become the largest trading partner of China at the present, and we have enhanced
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bilateral trade and communication greatly. Belt and Road initiative, with the purpose of
connecting Northeastern economic circle to advanced economical circle as the core, has
helped the construction of the path of peace, prosperity, openness, innovation, and
civilization. (Liu.W, 2015) The second point is that the aviation industry, as a
fundamental, strategic and pilot industry, has been the significant driving force for global
economic integration. This point is a piece of convincing evidence to support the saying
that the industry is highly in accordance with the goals of the Belt and Road Initiative. As
is known to us all, Belt and Road initiative is intended to develop an interconnection of
infrastructure, which is closely linked to the realization of the interconnection between
sea, land, and air transportation network. The aviation industry consumes the least
amount of resources, and it also has advantages in stimulating development and
improving comprehensive efficiency. Therefore, it has become a hot choice for
investment during the development and enrichment of the initiative.
Belt and Road initiative has accomplished and even transcended its expectations.
International organizations including the United Unions, World Bank, and World Trade
Organization have reached important consensuses. The construction of Belt and Road
will be accelerated, which will also bring substantial opportunities for the development
of the aviation industry. Policy communication during the construction and
advancement of the Belt and Road initiative has offered important guarantees for the
prosperous development of the aviation industry. Over 12 countries have taken
participation in the co-construction of Belt and Road, among which more than 60
nations and international organizations have signed agreements of cooperation and
construction. China has signed bilateral government air transport agreements with 120
countries and regions, among which there are 12 countries along the route. (Zhuo.Z,
Yao.H, 2018) The expansion of aviation openness has become an overriding trend in the
co-construction of Belt and Road. The aviation industry will be greeted by a bright and
promising future with the realization of the interconnection of infrastructure in the midst
of constructing Belt and Road. Belt and Road initiative will place more emphasis on
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infrastructure construction to promote free and convenient trade. However, the
realization of this aim will depend on the formation of the inter-connective network
between sea, land and air transport. Civil Aviation Administration of China has opened
direct flight routes with 43 countries along the road, with more than 4,200 flights every
week. (Zhuo.Z, Yao.H, 2018) Chinese aviation companies have set overseas business
departments in 24 countries along the route. In the summer and autumn of the flight
seasons in 2016, Chinese aviation companies have added 92 flight routes , connecting to
74 cities of 36 countries that are located along the road. In 37 countries along the route,
there are 95 airline companies of 101 cities in 37 countries along the route opening flight
routes to 48 Chinese cities. In the summer and autumn flight seasons in 2017, Chinese
airline companies were planning to add 70 international routes to connect with
countries along the route. In 35 newly opened routes of overseas international airlines,
there are 34 countries along the route.
Belt and Road initiative promotes trade and investment, thus bringing about huge
opportunities for the development of the aviation industry. The aviation industry has
advantages over other transportation manners in the shipping of personnel and
materials. 40 percent of world trade volume is obtained through aviation transport.
(Zhao, Y., Guo, J., Zhao, X., Tang, L., & Wang, Y. 2017) Belt and Road initiative is bound
to stimulate the rapid growth of the aviation industry by driving international trade and
investment.

CONSLUSION
The aviation industry has a unique advantage for the interconnection of Belt
and Road. The aviation industry is endowed with apparent advantages of rapidity and
high efficiency in the modern logistics system, especially in the shipping of important
items, such as expensive items, living things, and precision instruments. As a novel
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industry, it excels in the simultaneous shipping of personnel and items over the marine
shipping industry. Nowadays. The efficiency of the aviation industry has improved the
speed of the modern logistic system, playing a leading role in the development of
industry and transportation.
The development of the aviation industry has enhanced exchanges of people in Europe
and China. To predict from the perspective of tourism, China itself is a large and thriving
market. The number of people who took an overseas trip exceeded 130 million in the
past year, with the increasing speed reaching 150 million person-times (Cheng, H, Dong,
S, & Li, F. 2018). Under the guidance of Belt and Road, cultural exchanges and
communication of education, media and brain banks between European countries and
China are more and more frequent, giving rise to a blowout demand in the aviation
industry.
There are four suggestions for the development of the aviation industry against the
backdrop of the interconnection in the Belt and Road initiative. The first is to establish a
logistics system that is characterized by rapidity, high efficiency, and convenience and to
accelerate the aviation logistics park construction to advance the progress of the Belt
and Road initiative. Special production mechanisms, well-tailored production, and
demand for manufacturing corporate entail a well-functioned logistics system that is
high in timeliness. The second is to improve the development of the aviation industry
by applying scientific technology. Internet, mobile internet, big data, and cloud
computing can be employed to advance the aviation industry to a new level. The third
suggestion is to play a leading role in driving other industries to develop together. As a
core industry, it is supposed to cooperate with rail transport and marine transport to
form a solid system to satisfy the shipping demand during the construction of Belt and
Road. The fourth one is to increase financial support as a solid foundation for the
construction of Belt and Road. (Cheng, H, Dong, S, & Li, F. 2018) Substantial financial
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support will make it possible for the aviation industry to become an important impetus
for economic growth.
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การวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น : กรณี ศึ ก ษา
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ บุคลากรวิสาหกิจ
ชุมชน จานวน 15 คน ซึ่งไดจากการเลือกโดยวิธีเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประเภทแพทย์แผนไทย จานวน 2 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทหัตถกรรม จานวน 11
คน และภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทโภชนาการ จานวน 2 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบ
สัมภาษณ์ กระบวนการเรี ยนรู้ และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้โดยเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น จานวน 10 คน ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ตากะลามะพร้าว
ผู้ประดิษฐ์ผ้าทอ ผู้ประดิษฐ์จักสานผักตบชวา ผู้ประดิษฐ์ธูปหอมมงคลนิมิตร ผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนใบลาน
ผู้ประดิษฐ์ผ้ามัดหมี่ ผู้ประดิษฐ์ครกหินกลึง ผู้ผลิตขนมจีนท่าเรือ และผู้ผลิตขนมกระยาสารทไทย แล้วนาภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคม นอกจากนี้ ผู้ผลิตได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง จานวน 3 คน ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ผ้ าบาติก ผู้ ประดิษฐ์
เครื่องเงิน แฮนด์เมด และผู้ประดิษฐ์พวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู แล้วพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ที่มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในชุมชน และได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก จานวน 1 คน ได้แก่ ดอกไม้จากผ้าใยบัว ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการผ่ านการพูดคุยและปรึกษาหารือ เพื่อแก้ ปัญหาในการผลิต ส่วน
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการถ่ายทอดให้กับบุคคลภายในครอบครัว จานวน 9 คน ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ตากะลามะพร้าว ผู้
ประดิษฐ์ผ้ามัดหมี่ ผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนใบลาน ผู้ประดิษฐ์เครื่องเงิน แฮนด์เมด ผู้ประดิษฐ์ธูปหอมมงคล
นิมิตร ผู้ประดิษฐ์ครกหินกลึง ผู้ผลิตขนมจีนท่าเรือ และผู้ผลิตขนมกระยาสารทไทย นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูล
ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุคคลภายในครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ จานวน 6 คน
ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ผ้าบาติก ผู้ประดิษฐ์ผ้าทอ ผู้ประดิษฐ์จักสานผักตบชวา ผู้ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว และ
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ผู้ประดิษฐ์พวงมาลัยดอกมะลิ จากกระดาษทิชชู และเป็นไปเพื่อการพาณิช ย์มากกว่าการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ภายในครอบครัว
คาสาคัญ: กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
Abstract
The research was to present the data of learning process and local wisdom transferring
process of the community enterprise in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The objective was
to study the process of learning about local wisdom of community enterprise personnel of Phra
Nakhon Si Ayutthaya province and to study the process of transferring local wisdom of
community enterprise personnel of Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The purposive sampling
key informants were 15 community enterprises personnel: 2 samples of local knowledge of Thai
traditional medicine, 11 samples of local wisdom of community enterprise personnel and 2
samples of local wisdom in the category of nutrition. The research instrument was the in-depth
structured interview about the learning process and the local wisdom transferring process. The
results showed that most of the key informants’ learning process (10 samples) were learning
from their generation to generation: the manufacturer of coconut shell eyes, the woven
fabricator, the manufacturer of the water hyacinth basketry, the manufacturer of Nimit Monkhon
sacred incense, the manufacturers of Mudmee fabric, the manufacturer of a lathe stone mortar,
the manufacturer of Tha-Rua Thai Rice Noodle and the manufacturer of Krayasart Thai desserts.
Furthermore, they developed the traditional local wisdom with technology for suiting the
customers’ needs and the social changes. In addition, 3 self-learning manufacturers, including
the batik fabricator, the craftsperson of silverware and the manufacturer of jasmine garland from
tissue paper developed their formats to suit the current conditions and matched the needs of
consumers. However, the manufacturer of flower from gossamer fabric was promoted by an
external organization and solved her production using Informal exchanges of knowledge through
discussions and consultations. Besides, the result of the local wisdom transferring process
revealed that most of them
(9 samples) transferred their knowledge to their families: the
manufacturer of coconut shell eyes, the manufacturers of Mudmee fabric, the craftsperson of
silverware, the manufacturer of Nimit Monkhon sacred incense, the manufacturer of a lathe
stone mortar, the manufacturer of Thai Rice Noodle and the manufacturer of Krayasart Thai
desserts. The others (6 samples) transferred their knowledge to their families and other interested
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people which were a commercial more than home appliances: the Batik fabricator, the woven
fabricator, the manufacturer of the water hyacinth basketry, the manufacturer of flowers from
gossamer fabric and the manufacturer of jasmine garland from tissue paper.
Keywords: Learning Process, Local Wisdom Transferring Process
บทนา
ภูมิปัญญาไทยมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศที่มีคุณค่ายิ่ง สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของ
บ้านเมือง และเป็นแนวทางให้บุคคลในท้องถิ่นดาเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอด มีการดารงชีวิต อย่างเป็น
ปกติสุข ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนี้ เพราะคนไทยได้ใช้ภูมิปัญญาของตนมาตลอด ภูมิปัญญาไทยจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขออัญเชิญการปฏิบัติพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ฯ ทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ทรง
ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ร่วมกับราษฎร อันได้แก่ โครงการพระราชดาริ โครงการหลวง โครงการตามพระ
ราชประสงค์ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ และศูนย์การพัฒนาต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทย
อาทิ ในภาคกลาง พระองค์ ฯ ทรงจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ อาเภอพนมมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทราย อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลางด้านตะวันออก ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์การพัฒนาภูพาน อาเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ภาคเหนือ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ และภาคใต้ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (พระราช
ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2542) โดยทรงใช้ภูมิปัญญาไทย สร้างคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติ ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายศาสตร์ อาทิ ด้านการเกษตร พระองค์ ฯได้พระราชทาน
ทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกร ทั้งด้านการเกษตรแบบสมดุล และยั่งยืนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม นาความสงบ
ร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมาแนวพระราชดาริ "ทฤษฎีใหม่" แบ่งออกเป็น 3 ขั้น โดยเริ่มจาก
ขั้นตอนแรก ให้เกษตรกรรายย่อย "มีพออยู่พอกิน" เป็นขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาแหล่งน้าในไร่นา ซึ่ง
เกษตรกรจาเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน ร่วมใจ
กันพัฒนาสังคมไทย ในขั้นที่สอง เกษตรกรต้องมีความเข้าใจ ในการจัดการ ในไร่นาของตน และมีการ
รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางการผลิต และการตลาดการลดรายจ่ายด้านความ
เป็นอยู่ โดยทรงตระหนักถึงบทบาทขององค์กรเอกชน เมื่อกลุ่มเกษตรวิวัฒน์มาขั้นที่ สองแล้ว ก็จะมี
ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ ขั้นที่สาม ซึ่งจะมีอานาจในการต่อรองผลประโยชน์กับสถาบันการเงิน คือ
ธนาคารและองค์กรที่เป็นเจ้าของแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิต โดยมีการแปรรูปผลิตผล
เช่น โรงสี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผล และขณะเดียวกันมีการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม จะเห็นได้ว่ า พระองค์ฯ มิได้ทรง
ทอดทิ้งหลักของความสามัคคีในสังคม และการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งทรงสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสร้าง
อานาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงจัดได้ว่า เป็นสังคมเกษตรที่พัฒนาแล้ว สมดัง
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พระราชประสงค์ที่ทรงอุทิศพระวรกาย และพระสติปัญญาในการพัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแห่ง
การครองราชย์ (กนกพร เดชเดโช, 2555)
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในการรับรู้และความเข้าใจหยั่งลึก ภายหลังจากที่พระองค์ ฯ
เสด็จพระราชดาเนินจากพระราชวังเข้าสู่หมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร ภายหลังจากที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย
ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทรงคิดค้นวิธีการต่างๆ กาหนดโครงการพัฒนาจานวนมาก
เพื่อพัฒนาชนบท นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง
“ประชาชนนั่นแหละที่เขามีความรู้เขาทางานมาหลายชั่วอายุคน เขาทากันอย่างไร เขา
มีความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรทากสิกรรม เขารู้ว่าตรงไหนควรเก็บรักษาไว้ แต่ที่เสียไป
เพราะพวกไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ทามานานแล้ว ทาให้ลืมว่าชีวิตมันเป็นไปโดยการกระทาที่ถูกต้อง” (ภูมิ
ปัญญา, 2560)
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐที่
มุ่ งตอบสนองความเจริ ญก้ าวหน้ าทางอุ ตสาหกรรม ละเลยสั งคมเกษตรกรรมและภู มิ ปั ญญาชาวบ้ าน ซึ่ ง
เปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตในอดีต ขาดการยอมรับภูมิปัญญาไทยขาดความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาใน
อดีต วิธีการดั้งเดิมถูกดูแคลนว่า ป่าเถื่อนไม่ทัดเทียมอารยะธรรมตะวันตก เช่น วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย เป็นต้น
ละเลยภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าขาดการเกื้อหนุนระหว่าง เครือญาติและชุมชน ขาดความเชื่อมั่นต่อภูมิปัญญาของ
ตนมีความเชื่อที่ผิด ๆ ว่าคนต่างชาติต้องเก่งกว่าคนไทย การไม่ยกย่องภูมิปัญญาไทยของคนไทยด้วยกัน ก่อให้เกิด
ความชะงักงัน หยุดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ ๆ จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการนาภูมิปัญญาไทยกลับคืนสู่
สังคมไทยโดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้คนไทยรู้ซึ้งถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาไทยมีความสาคัญในการช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้แก่สังคมไทย ช่วยสร้าง
ชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิให้แก่คนไทย ดังนั้น ภูมิปัญญา
ไทยและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ ต้ อ งระบุ ไ ว้ ใ นสาระบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยไว้ 3 หมวด ใน 5
มาตรา ดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีสาระบัญญัติตาม มาตรา 7 บัญญัติว่า “...
ส่งเสริม...ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย...”
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มีสาระบัญญัติตามมาตรา 23 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธ ยาศัย ต้องเน้นความส าคัญ...
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง...(3) ความรู้
เกี่ยวกับ ...ภูมิปั ญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา” ...และตามมาตรา 27 บัญญัติว่า “...ให้
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตร... ภูมิปัญญาท้องถิ่น ...เพื่อเป็น สมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ” และมาตรา 29 บัญญัติว่า” ให้สถานศึกษาร่วมกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้
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ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรหาภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
ระหว่างชุมชน”
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาศึกษา มีสาระบัญญัติตามมาตรา 57
บั ญ ญั ติ ว่ า “ให้ ห น่ ว ยงานทางการศึก ษาระดมทรั พ ยากร บุ ค คลในชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษาโดยนาประสบการณ์ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าว
มาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา”
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ดังกล่าวข้างต้น มีสาระบัญญัติที่สาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย คือ
ส่งเสริมการนาประสบการณ์ ความรอบรู้และความชานาญจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลมาใช้ และ
ประยุกต์ใช้ในแต่ละระบบการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยสถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งให้การยกย่องเชิดชู
ผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2558)
นโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาดังกล่าวมานั้น มีสาระสาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย กล่าวโดยสรุปคือ สนับสนุน พัฒนาและศึกษาวิจัย รวมทั้งให้การยกย่อง
และเชิดชูเกียรติเพื่อให้ได้คลังข้อมูล และมีเครือข่ายภูมิปัญญาทั้งในระบบท้องถิ่นและระดับชาติอันจะ
นาไปสู่ การสร้างพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากครูภูมิปัญญา เพื่อให้ภูมิปัญญาถูกถ่ายทอด นาเข้าในการจัด
การศึกษาทุกระดับ และทุกระบบ รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย โดยสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดาเนินการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็น “ครูภูมิปัญญา
ไทย” โดยเริ่มปี 2544 ได้รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา และดาเนินการทุก ๆ ปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน ครูภูมิ
ปัญญาไทยทุกรุ่นได้ทาหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยของตนให้กับ บุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ต่าง ๆ รวมทั้งทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสังคมไทย โดยเฉพาะการนาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาไทยเข้าสู่ระบบ การศึกษาในแต่ละระดับ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น การสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถจัดสรรประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้
อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากมีการพัฒนาความรู้และมีการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่น ฉะนั้น กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีการ
แปรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของผู้ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการสูญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วนเกิดจากการขาดการจดบันทึก การถ่ายทอด
ให้กับบุคคลในครอบครัว ไม่ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่น ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้
และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ และสามารถนาผลการวิจัย
มาช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษากระบวนการเรี ยนรู้ ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นของกลุ่ มวิ ส าหกิ จชุ มชนในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชน จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา เป็น การวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ ได้ ด าเนินการวิจัย ตามวัต ถุป ระสงค์
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
1. การกาหนดรูปแบบการวิจัย
2. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. การสร้างและวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดรูปแบบการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น ลักษณะ
ของภูมิปัญญาไทย ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ ประเภทของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในชุ ม ชน ความส าคั ญ ของครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย ลั ก ษณะของครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัย 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560ธันวาคม 2560
4. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ บุคลากรที่มีผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 15 คน ประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทแพทย์
แผนไทย ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ตากะลามะพร้าว จานวน 2 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทหัตถกรรม ได้แก่
ผู้ประดิษฐ์ผ้าบาติก จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ผ้าทอ จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์การจักสานผักตบชวา
จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์เครื่องเงิน แฮนด์เมด จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ธูปหอมมงคลนิมิตร จานวน 1 คน
ผู้ประดิษฐ์พวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนใบลาน จานวน
1 คน ผู้ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว จานวน 2 คน ผู้ประดิษฐ์ผ้ามัดหมี่ จานวน 1 คน และผู้ประดิษฐ์
ครกหินกลึง จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 11 คน และภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทโภชนาการ ได้แก่
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ผู้ผลิตขนมจีนท่าเรือ จานวน 1 คน และกระยาสารทไทย จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 2 คน ซึง่ มี
คุณสมบัติที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาและมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
ทีส่ ร้างขึ้นเพื่อปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
2. กาหนดกรอบ โครงสร้างและรูปแบบในการสร้างเครื่องมือ
3. สร้างแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญา
4. ทดลองใช้เครื่องมือ
5. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้ น เตรี ย มการ ได้ แ ก่ การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการสั ม ภาษณ์ การนั ด หมาย
การเตรียมและสัมภาษณ์
2.2 ขั้นการสัมภาษณ์ ได้แก่ การแนะนาตัว แจ้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
2.3 ขั้นดาเนินการสัมภาษณ์ จดบันทึกตามข้อเท็จจริง และสรุปการสัมภาษณ์
2.4 ขั้นปิดการสัมภาษณ์ กล่าวขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์และขออนุญาตสัมภาษณ์
เพิ่มเติม
3. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมู ล โดยการหาความสอดคล้องของ
เนื้อหาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ซ้า การทบทวนเนื้อหาที่สัมภาษณ์ไปแล้ว แล้วนาผลของทั้งสองครั้ง แล้ว
หาความสอดคล้องของการตอบ โดยการหาความคงที่ในการตอบ หากมีความคงที่สูง แสดงว่าข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความเที่ยงตรงสูง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้อง และสรุปโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย คือ วิเคราะห์เอกสารและข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ตีความ สร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้การนาเสนอข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนาเสนอในรูปแบบ
พรรณนา
ผลการวิจัย
ผลการวิจั ย พบว่ากระบวนการเรี ยนรู้ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นของกลุ่ มวิ สาหกิจชุมชนในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้โดยเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น จานวน 10 คน ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ตา
กะลามะพร้าว จานวน 2 คน ผู้ประดิษฐ์ผ้าทอ จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์จักสานผักตบชวา จานวน 1 คน
ผู้ประดิษฐ์ธูปหอมมงคลนิมิตร จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนใบลาน จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ผ้า
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มัดหมี่ จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ครกหินกลึง จานวน 1 คน ผู้ผลิตขนมจีนท่าเรือ จานวน 1 คน และผู้ผลิต
กระยาสารทไทย จานวน 1 คน แล้วนาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการกาหนด
ความรู้ โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็นความรู้ดั้งเดิม หรือความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาเดิม เพื่อปรับใช้
ให้ เหมาะสมกั บความต้ องการและการเปลี่ ยนแปลงของสภาพการเป็ นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ และสั งคม
นอกจากนี้ ผู้ผลิตได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จานวน 3 คน ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ผ้าบาติก จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์
เครื่องเงิน แฮนด์เมด จานวน 1 คน และผู้ประดิษฐ์พวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู จานวน 1 คน แล้ว
พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้
ที่มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน และการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก จานวน 1 คน ได้แก่
ดอกไม้จากผ้าใยบัว ซึง่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการผ่านการพูดคุยและปรึกษาหารือ เพื่อการ
แก้ปัญหาในการผลิต
ส่วนกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่าการถ่า ยทอดภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่น ส่ ว นใหญ่ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ใช้ วิ ธีก ารถ่ า ยทอดให้ กับ บุ คคลภายใน
ครอบครัว จานวน 9 คน ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ตากะลามะพร้าว จานวน 2 คน ผู้ประดิษฐ์ผ้ามัดหมี่ จานวน 1
คน ผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนใบลาน จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์เครื่องเงิน แฮนด์เมด จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ธูป
หอมมงคลนิมิตร จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ครกหินกลึง จานวน 1 คน ผู้ผลิตขนมจีนท่าเรือ จานวน 1 คน
และผู้ ผลิตกระยาสารทไทย จ านวน 1 คน รองลงมาถ่า ยทอดภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่นให้ กับ บุค คลภายใน
ครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ จานวน 6 คน ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ผ้าบาติก จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ผ้า
ทอ จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์จักสานผักตบชวา จานวน 1 คน ผู้ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว จานวน 2 คน ผู้
ประดิษฐ์พวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู จานวน 1 คน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจั ย พบว่ากระบวนการเรี ยนรู้ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นของกลุ่ มวิ สาหกิจชุมชนในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีกระบวนการเรียนรู้โดยเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น แล้วนาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพัฒนา
ต่อยอดด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการกาหนดความรู้ โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็นความรู้ดั้งเดิม หรือความรู้ใหม่ที่
ประยุ กต์จากภูมิปั ญญาเดิม เพื่ อปรั บใช้ ให้ เหมาะสมกั บความต้ องการและการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม
นอกจากนี้ ผู้ ผ ลิ ตได้ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง แล้ วพั ฒนารู ปแบบให้ เหมาะสมกั บสภาพปั จจุ บั น ที่ ตรงกั บ
ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ที่มาจากการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภายในชุมชน และ
การส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการผ่าน การพูดคุยและ
ปรึกษาหารือ เพื่อการแก้ปัญหาในการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับนิตยา เกตุครุฑ (2550) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบ
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาไม้ผล ตาบลนานกกก อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า
กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตไม้ผลเรียนรู้จากการฝึกฝนและได้รับการอบรมสั่งสอนจากญาติผู้ใหญ่ ปู่ย่า ตา
ยาย พ่อแม่และครอบครัว เรียนรู้จากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการดาเนินชีวิต
ในชุมชนที่เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ทรงภูมิปัญญานามาเป็นฐานการเรียนรู้ของ
ชุมชน ศึกษาจากสถาบันการศึกษา ได้แก่ วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น เรียนรู้จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอื่น ๆ จัดขึ้น เรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ ส่วนกระบวนการ
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ถ่ายทอดภูมิปัญญามีหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว การทดลองปฏิบัติ การเป็นวิทยากร
การถ่ายทอดผ่านสื่อต่าง ๆ การสร้างกลุ่มบุคคล การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นต้น
ส่วนผลการวิจัยด้านกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการถ่ายทอด
ให้กับบุคคลภายในครอบครัว รองลงมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุคคลภายในครอบครัวและบุคคลอื่น
ๆ ที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับพิชิตชัย รัชตามพร (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าและกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาไทยจากการประดิษฐ์เรือจิ๋วในเขตพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งพบว่าผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ใช้
กระบวนการถ่ายทอด โดยมี วิธี การถ่ ายทอดจากการคั ดเลื อกผู้ ที่ สนใจจริ ง ๆ และมีคุ ณสมบัติ ตรงตาม
ความต้องการมาเป็นศิษย์ผู้สืบทอด ซึ่งมีขั้นตอนการถ่ายทอดโดยการให้ผู้สืบทอดได้ฝึกทาส่วนต่าง ๆ ของเรือ
ให้ ออกมาเป็นรู ปทรงที่ต้องการ ให้รุ่นพี่เป็นผู้ฝึ กให้ รุ่นน้องและปราชญ์ ชาวบ้านเป็นที่ปรึ กษา และยั ง
สอดคล้องกับการศึกษาของจักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ (2548) เรื่องการสืบทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญาสุขภาพ
องค์รวมแบบบูรณาการโดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชนร่วมกับชุมชนตาบล
ชั ย จุ ม พล อ าเภอลั บ แล จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ที่ พ บว่ า การสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาด้ า นสุ ข ภาพชุ ม ชนนั้ น
ประชาชนในชุมชนมีความเห็นว่าเจ้าของภูมิปัญญาหวงวิชาความรู้ไม่ยอมสืบทอดให้ผู้ใด และคนรุ่น
ใหม่ไม่ให้ความสนใจและไม่ยอมรับภูมิปัญญา จึงไม่สามารถถ่ายทอดให้บุคคลทั่วไปได้ จึงต้องสืบทอด
ทางสายเลือด
ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือในการทาวิจัยให้สาเร็จไปด้วยดี
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ศึกษากลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับและปัจจัยในการเข้าชมกีฬาฟุตซอลในมหาวิทยาลัยเอกชน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับของสโมสรกีฬา
ฟุตซอลอาชีพแห่งหนึ่ง 2) ศึกษาปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ที่มหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมกีฬาฟุตซอลไทย
แลนด์ ลี ก ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขตมี น บุ รี กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 300 คน ด้ ว ย
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการเข้าชม 7 ด้าน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และผู้บริหารสโมสร 3
ท่าน ใช้สถิติเชิงปริมาณและใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและนาข้อมูลทั้ง
สองส่วนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยหลัก SWOT-TOWS และสรุปผลผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการเข้าชมกีฬาฟุต
ซอลไทยแลนด์ลีก ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าสนใจของกีฬา ความสนใจต่อนักกีฬา คุณค่าในความ
บันเทิง ความสนุกเร้าใจ ความตื่นเต้น ความมีส่วนร่วมในชัยชนะและการเข้าสังคม โดยมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมระดับมากในทุก ๆ ด้าน
คาสาคัญ : กีฬาฟุตซอล ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ฐานแฟนคลับ ปัจจัยการเข้าชมกีฬา
ABSTRACT
The objective of this research is to 1) study the strategies to build a fan base of
a professional football club. 2) study the factors for visiting to Futsal competitions at a
private university in Min Buri District, Bangkok. The researcher collected data from 300
Thai League sports visitors at a private university in Min Buri District, Bangkok, using
questionnaires with 7 aspects of visiting Futsal Thailand League; and in-depth interview of
5 experts and 3 club managers. This study used descriptive statistics to analyze the data
from questionnaires. Data was presented and analyzed by using SWOT-TOWS analysis
principles. The results showed that the factors for visiting in Futsal Thailand League in all
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7 aspects included the interesting of the sport, the attention to athletes, value in
entertainment, sensational, excitement, participation in victory, and socializing, which is a
high level of overall opinions in all aspects.
Keywords: Futsal, Futsal Thailand League, Fan Base, Factors for Visiting
บทนา
กีฬาฟุตซอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ด้วยรูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกับ
ฟุตบอล กฎกติกาก็ใกล้เคียงกัน ทาให้ทาความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้ง การเล่นฟุตซอลใช้พื้นที่ในการเล่นไม่
มาก สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เราจึงมักจะเห็นคนไทยเล่นกีฬาฟุตซอลตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสนาม
กีฬาอเนกประสงค์ โรงพละ พื้นที่ว่างทั่วไป เช่น ใต้ทางด่วน หรือในสวนสาธารณะที่จัดพื้นที่อเนกประสงค์
ไว้ โดยกีฬาฟุตซอลที่เป็นที่นิยมอย่างมากในไทย ประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล 5 คน ขึ้นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2540 ด้วยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้ได้รับความนิยม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย
และภาคเอกชนได้ร่วมการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอาชีพขึ้น รายการแข่งขันลีกอาชีพของ
กีฬาฟุต ซอลในปั จ จุ บั น คื อเอไอเอสฟุตซอลไทยแลนด์ลี ก เป็น การแข่งขัน ฟุตซอลลี กอาชีพสู งสุ ดใน
ประเทศไทย จัดการแข่งขันโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยเริ่มการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.
2549 ปั จ จุ บั น มี ส โมสรเข้าร่ ว มแข่งขันทั้ งสิ้ น 14 ที ม เห็ นได้ว่า มีค วามนิยมในกีฬาฟุตซอลมากยิ่งขึ้ น
รายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก จึงควรได้รับการส่งเสริมในการสร้างการรับรู้และความนิยมในการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพให้มากยิ่งขึ้น การเพิ่มจานวนผู้ชมทั้งแบบเข้าชมในสนามกีฬาระหว่างที่มีการแข่งขัน
หรือผู้ชมกีฬาที่ชมผ่านช่องทางแบบออนไลน์ ผลจากการที่มีผู้ชมและผู้ให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้มาก
ยิ่งขึ้น จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะดึงดูดผู้ให้การสนับสนุน ทางกีฬาให้เข้ามาสนับสนุนในกีฬาชนิดนี้เพิ่ม ขึ้น
โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาของประชาชนมีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ การมีส่วนร่วมในกีฬา
หรือกิจ กรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทาให้ ผู้คนสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองเช่นความ
ต้องการเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อการค้นพบสิ่งใหม่การสารวจ เพื่อการท้าทายหรือเพื่อหลีกหนี
จากชีวิตประจาวัน (Weed and Bull, 2004) อีกทั้ง กีฬาช่วยเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นในการสร้างความ
ตระหนักหลายด้านในสังคม อาทิ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการพัฒนาสังคม และ
ความคิดสร้างสรรค์ของสังคม รวมถึงกีฬามีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของมนุษย์ แต่
กีฬาเองก็อาจมีผลกระทบต่อโลกและสภาพแวดล้อมได้เช่นกัน เนื่องจากการใช้ทรัพยากรที่เกิดจากการ
จัดการกีฬา ซึง่ การจัดกิจกรรมกีฬาได้กลายเป็นหนึ่งในความสาคัญของชุมชนหลายแห่งเนื่องจากสามารถ
สร้างการเชื่อมโยงทางสังคม และประชากรให้มีความตระหนักและความใส่ใจในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น
การรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน การมีกิจกรรมกีฬาและความนิยมของการแข่งขันกีฬา
อาชีพต่างๆได้ช่วยเพิ่มความสนใจในกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้น (Williams , 2003)
จากกระแสความนิยมของฟุตซอลไทยแลนด์ลีกมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่
ผ่านมาทั้งในด้านการเติบโตของจานวนผู้เข้าชม มีจานวนผู้เข้าชมที่มากขึ้นเนื่องจากทีมฟุตซอลทีมชาติ
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ไทยอยู่ในระดับต้นของเอเซียได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วย ปัจจัยพื้นฐานในการเข้าชมของผู้เข้าชม
เป็นอย่างหนึ่งทาให้กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่มีความนิยมอย่างมาก ความพยายามในการสร้างผลงานของทีม
สโมสรแต่ละทีมมีความพยายามและทุ่มเทเพื่อผลงานในการแข่งขันมากขึ้น เพื่อทาให้ฐานแฟนคลั บเกิด
ความพึงพอใจ เพราฉะนั้นการสร้างฐานแฟนคลับจึงเป็นเรื่องจาเป็นเนื่องจากแฟนคลับฟุตซอลเป็นปัจจัย
สาคัญในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของสโมสรกีฬาฟุตซอลอาชีพ ดังนั้น แนวทาง
ที่จะทาให้การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมีความยั่งยืนมากขึ้น จาเป็นต้องอาศัยการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเข้าชมกีฬาฟุตซอล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและสร้างกลยุทธ์สาหรับการสร้างฐานแฟนคลับของสโมสร
กีฬาฟุตซอลอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมต่อไปยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าจานวนผู้เข้า
ชมและผู้ให้การสนับสนุนกีฬามีส่วนสาคัญในการสร้างความสาเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีพ จาเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนที่สาคัญจาก
การมีส่วนร่วมของผู้ชมกีฬาหรือแฟนกีฬาฟุตซอลจะนิยมมาเชียร์ทีมสโมสรกีฬาฟุตซอลที่ตนเองชอบ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมของการเข้าสังคมในรูปแบบใหม่ ที่กาลังนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเนื่องจาก
ประชาชนที่สนใจในการเข้าชมกีฬา (ผู้ชม) มักจะกระตือรือร้นมากขึ้นในช่วงวันหยุดและการเข้าร่วมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมกีฬา (De Villers, 2003) จากข้อสรุปในด้านประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมกีฬา ทั้งการเล่นกีฬาและการเข้าชมกีฬา ทาให้ผู้วิจัยต้องการทราบถึง
ปัจจัยของการเข้าชมกีฬา และจะมีกลยุทธ์หรือแนวทางที่ สามารถดึงดูดผู้เข้าชมกีฬาให้มาเข้าชมกีฬาและ
เชียร์ทีมกีฬาให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการศึกษาปัจจัยการเข้าชมการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
กลยุทธ์เพื่อสร้างฐานแฟนคลับของสโมสรกีฬาฟุตซอลอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลีกในมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านความน่าสนใจของกีฬา ความสนใจต่อนักกีฬา คุณค่า
ในความบันเทิง ความสนุกเร้าใจ ความตื่นเต้น ความมีส่วนร่วมในชัยชนะและการเข้าสังคม
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับของสโมสรกีฬาฟุตซอลอาชีพ แห่งหนึ่ง ในเขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

925
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
–––––----ปัจจัยการเข้าชมกีฬาฟุตซอล
ไทยแลนลีก
1.ด้านความน่าสนใจของกีฬา
2.ด้านความน่าสนใจต่อนักกีฬา
3.ด้านคุณค่าในความบันเทิง
4.ด้านความสนุกเร้าใจ
5.ด้านความตื่นเต้น
6.ด้านความมีส่วนร่วมในชัยชนะ
7.ด้านการเข้าสังคม

การเข้าชมการแข่งขันฟุตซอล
ไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
สาหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้ เข้าชมกีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลีกในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง
หนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณด้วยสูตรกรณีที่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน ของ W.G. Cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยมีทั้งสิ้น 300 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเก็บ
ข้อมูล ในส่ วนงานวิจั ย เชิงคุณภาพ ผู้ให้ ข้อมูล หลั กคือ ผู้ จัดการทีม ผู้ บริห ารของสโมสรฟุตซอลมหา
วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ จานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางาน
มากกว่า 5 ปี ในสาขาการจัดการการกีฬา จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันกีฬา
อาชีพ จานวน 3 ท่าน
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
7-9 ปี
10-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
40 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
ครู/อาจารย์
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ

จานวน

ร้อยละ

178
122

59.3
40.7

5
98
160
21
16

1.7
32.7
53.3
7
5.3

7
246
47

2.3
82
15.7

1.จากตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชมที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าจานวนผู้เข้าชม กีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลีก กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 300 คน จาแนกตามเพศ เพศชาย จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 เพศหญิงจานวน 122
คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 จาแนกตามอายุของผู้เข้าชมกีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลีก มากที่สุดช่วงอายุ 2130 ปี จานวน 160 คนคิดเป็นร้อยละ53.3 ช่วงอายุ 10-20ปี จานวน 98 คนคิดเป็นร้อยละ 32.7 ช่วงอายุ
31-40 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7 น้อยที่สุดช่วงอายุ 40 ปีขึ้น จานวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 5.3
ผู้เข้าชมกีฬาน้อยที่สุดช่วงอายุ 7-9ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 จาแนกตามอาชีพของผู้เข้าชมกีฬา
ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก มากที่สุดนักเรียน/นักศึกษา จานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 82 อาชีพอื่นๆ
จานวนคน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 อาชีพครู/อาจารย์ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3

927
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเข้าชมการ
แข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
n =300

ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีก

ระดับความคิดเห็น

x̄

S.D.

ด้านความน่าสนใจของกีฬา
ผู้เข้ารับชมมีพื้นฐานของการเล่นฟุตซอล
เป็นสโมสรที่ชื่นชอบและติดตามผลการแข่งขัน
มีนักกีฬาที่ชื่นชอบในสโมสร
รู้จักกีฬาฟุตซอลและสนใจในการเข้ารับชม

3.93
3.87
3.95
3.96

0.99
0.79
0.84
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านความสนใจต่อนักกีฬา
ชื่นชอบในตัวนักกีฬาและเทคนิคการเล่น
มีนักกีฬาในสโมสรติดทีมชาติ
ผู้ชมเป็นแฟนคลับของนักกีฬา
มีดาวรุ่งที่น่าจับตามอง

3.94
3.98
3.95
3.86

0.81
0.91
0.90
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านคุณค่าในความบันเทิง
มีกิจกรรมในเวลาพักการแข่งขัน
มีการทายผลการแข่งขัน
มีการลุ้นของรางวัลในการแข่งขัน
ร่วมเชียร์การแข่งขัน

3.70
3.73
3.64
3.87

1.10
1.00
1.12
0.94

มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านความสนุกเร้าใจ
ทีมที่ผู้ชมชื่นชอบทาประตูได้
ผู้ชมรูส้ ึกมีส่วนร่วมกับการแข่งขัน
มีจังหวัดฟาวล์ในการแข่งขัน
เกิดการปะทะกันในสนามแข่งขัน

4.06
3.89
3.83
3.87

0.81
0.82
0.85
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านความตื่นเต้น
มีเกมรุกเกมรับทีด่ ี
บรรยากาศในการมีส่วนร่วมกับการแข่งขัน
มีการทาประตูที่สสู ี
ผู้ชมมีการลุ้นกับการยิงจุดโทษ

3.92
3.96
3.86
3.83

0.81
0.83
0.84
0.87

มาก
มาก
มาก
มาก
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ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีก

n =300

ระดับความคิดเห็น

x̄

S.D.

ด้านความมีส่วนร่วมในชัยชนะ
ผู้ชมรูส้ ึกดีใจกับผลการแข่งขัน
ส่งเสียงเชียร์อยู่สม่าเสมอ
ปรบมือให้นักกีฬาเมื่อทีมได้รับชัยชนะ
บูมเชียร์ทีมหลังจากทีมได้รับชัยชนะ

4.02
4
4.01
3.86

0.84
0.91
0.87
0.97

มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านการเข้าสังคม
ผู้ชมได้พบปะผู้คน
ผู้ชมได้ใช้เวลาว่างกับครอบครัว
ผู้ชมได้รู้จักเพื่อนใหม่
ผู้ชมได้รู้จักเพื่อนใหม่

4.05
3.94
3.91
3.94

0.82
0.89
0.90
0.85

มาก
มาก
มาก
มาก

2.จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 2
ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร ผลจากการที่ผู้เข้าชมตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านความน่าสนใจ
ของกีฬา เห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านผู้เข้าชมมีพื้นฐานของการเล่นฟุตซอล ( x̄ = 3.93, SD
= 0.99) ด้านเป็นสโมสรที่ชื่นชอบและติดตามผลการแข่งขัน ( x̄ =3.87, SD = 0.79) ด้านมีนักกีฬาที่ชื่น
ชอบในสโมสร ( x̄ = 3.95, SD = 0.84) ด้านรู้จักกีฬาฟุตซอลและสนใจในการเข้ารับชม ( x̄ = 3.96, SD
= 0.83)
ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร ผลจากการที่ผู้เข้าชมตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความสนใจต่อ
นักกีฬา เห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านชื่นชอบในตัวนักกีฬาและเทคนิ คการเล่น ( x̄ = 3.94,
SD = 0.81) ด้ า นมี นั ก กี ฬ าในสโมสรติ ด ที ม ชาติ ( x̄ = 3.98, SD = 0.91) ด้ า นผู้ ช มเป็ น แฟนคลั บ ของ
นักกีฬา( x̄ = 3.95, SD = 0.90) ด้านมีดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ( x̄ = 3.86, SD = 0.84)
ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ผลจากการที่ผู้เข้าชมตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านคุณค่าในความ
บันเทิง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกด้านดังนี้ ด้านมีกิจกรรมในเวลาพักการแข่งขัน ( x̄ = 3.70, SD = 1.10)
ด้านมีการทายผลการแข่งขัน ( x̄ = 3.73, SD = 1.00) ด้านมีการลุ้นของรางวัล ( x̄ = 3.64, SD = 1.12)
ด้านร่วมเชียร์การแข่งขัน ( x̄ = 3.87, SD = 0.94)
ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร ผลจากการที่ผู้เข้าชมตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความสนุกเร้าใจ
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เห็นด้วยในระดับมาก มีความเห็นด้วยในระดับที่มากที่สุดดังนี้ ด้านทีมที่ผู้ชมชื่นชอบทาประตูได้ (x̄ =
4.06,SD = 0.81) ด้านผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมกับการแข่งขัน ( x̄ = 3.89, SD = 0.82) ด้านมีจังหวะฟาวล์ใน
การแข่งขัน (x̄ = 3.83, SD = 0.85) ด้านเกิดการปะทะกันในสนามแข่งขัน ( x̄ = 3.87, SD = 0.86)
ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร ผลจากการที่ผู้เข้าชมตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านความตื่นเต้น
เห็นด้วยในระดับมากทุกด้านดังนี้ ด้านมีเกมรุกเกมรับที่ดี ( x̄ = 3.92, SD = 0.81) ด้านบรรยากาศในการ
มีส่วนร่วมกับการแข่งขัน ( x̄ = 3.96, SD = 0.83) ด้านมีการทาประตูที่สูสี ( x̄ = 3.86, SD = 0.84) ด้าน
ผู้ชมมีการลุ้นกับการยิงจุดโทษ ( x̄ = 3.83, SD = 0.87)
ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร ผลจากการที่ผู้เข้าชมตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน ความมีส่วนร่วม
ในชัยชนะ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด แต่มีหัวข้อที่ 6.4 มีความเห็นด้วยในระดับมากดังนี้ ด้านผู้ชมรู้สึกดี
ใจกับผลการแข่งขัน ( x̄ = 4.02, SD = 0.84) ด้านส่งเสียงเชียร์อยู่สม่าเสมอ ( x̄ = 4.00, SD = 0.91)
ด้านปรบมือให้นักกีฬาเมื่อทีมได้รับชัยชนะ (x̄ = 4.01, SD = 0.87) ด้านบูมเชียร์ทีมหลังจากทีมได้รับ
ชัยชนะ ( x̄ = 3.86, SD = 0.97)
ปัจจัยในการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร ผลจากการที่ผู้เข้าชมตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านการเข้าสังคม
เห็นด้วยในระดับมาก แต่มีหัวข้อที่7.1 มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดดังนี้ ด้านผู้ชมได้พบปะผู้คน ( x̄
= 4.05, SD = 0.82) ด้านผู้ชมได้ใช้เวลาว่างกับครอบครัว ( x̄ = 3.94, SD = 0.89) ด้านผู้ชมได้รู้จักเพื่อน
ใหม่ ( x̄ = 3.91, SD = 0.90) ด้านผู้ชมได้มิตรภาพ ( x̄ = 3.94, SD = 0.85)
3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับของสโมสรกีฬาฟุตซอลอาชีพ
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้จัดการทีม ผู้บริหารของสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ให้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการจัดการการกีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 1) เน้นรูปแบบการจัดการแข่งขันที่สร้างความโดดเด่น 2) กาหนดตาแหน่งการตลาดใน
ผลิตภัณฑ์สโมสรเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 3) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยการลงโฆษณา
โดยให้ส่วนลด 4) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยว 5) เพิ่มและขยายผู้ให้การสนับสนุนสโมสรฟุต
ซอลไทยแลนด์ลีก 6) สร้างประสบการณ์การเข้าชมกีฬาและวัฒนธรรมการเชียร์ของแฟนคลับอย่างมีส่วนร่วม
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SWOT ดังนี้
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
1) สโมสรกี ฬาฟุ ต ซอลอาชี พ มี การบริ ห ารจั ด การที่ 1) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2) ทีมงานของสโมสรยังขาดทักษะความรู้ที่ลึกซึ้งใน
2) มีผู้เล่นที่ทักษะที่ดีและเก่ง
การบริหารสโมสรและการประชาสัมพันธ์
3) ราคาตั๋วเข้าชมกีฬาที่มีราคาย่อมเยา
3) ผู้เ ข้ า ชมกี ฬ าฟุ ต ซอลยั งมี ความรู้ สึก ชื่ อ ชอบที่ จ ะ
4) สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่ดี
เชียร์ทีมอื่นๆ
5) มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวก
4) สโมสรฟุตซอลอาชีพ บางแห่ง ยังขาดการบริหาร
6) มีร้านจาหน่ายและแสดงสินค้า
จัดการที่ดี
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จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
7) มีการส่งเสริม Digital Platform ในการสื่อสารกับ 5) ผู้เข้าชมกีฬาของสโมสรฟุตซอลอาชีพบางแห่ง ยัง
แฟนคลับ
ขาดแรงจู ง ใจและขาดความต่ อ เนื่ อ งในการ
สนับสนุนสโมสร
โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
1) เส้นทางคมนาคม โดยรอบสถานที่จัดการแข่งขันมี 1) มีสโมสรกีฬาอาชีพที่ให้เชียร์มีหลายทีม ทาให้ผู้เข้า
ความพร้ อ ม และบางแห่ งกาลั งมีร ถไฟฟ้า ขึ้ น ใน
ชมน้อย
อนาคต
2) ภาพลักษณ์ของทีมสโมสรฟุตซอลอาชีพยังไม่ได้รับ
2) ผู้บริโภคมีความสนใจในกีฬาฟุตซอลมากยิ่งขึ้น
การยอมรับ
3) ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี จะช่ ว ยให้ ช่ อ ง 3) ความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ทางการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ง่ า ยและมี 4) การควบคุม การติดตามและการประเมินผลด้าน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการของสโมสร จากสมาคม ยังมีการ
4) ประชาชนโดยทั่วไปเริ่มมีความสนใจมากขึ้น ช่วย
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานที่ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง ไม่
เพิ่มช่องทางการทาตลาดมากขึ้น
ครอบคลุมตามมาตรฐานสากล
5) ผู้ เ ข้ า ชมกี ฬ า มี ค วามคาดหวั ง ในรู ป แบบและ
คุ ณ ภาพ จากการเข้ า ชมกี ฬ าที่ สู ง ขึ้ น ต้ อ งการ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ

ผลจากการสั ม ภาษณ์ ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้ วิจัย ได้นาข้ อค้นพบจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
(ตารางที่3) แล้วนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาปรับเข้ากับ TOWS Matrix เพื่อสังเคราะห์ข้อสรุปเป็นกล
ยุทธ์สาหรับการสร้างฐานแฟนคลับสามารถสรุปได้ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก
1. ด้านการบริหารจัดการแข่งขัน ควรสร้างรูปแบบการจัดการแข่งขันที่สร้างความโดดเด่น
โดยใช้ห ลักการสร้ างความบัน เทิงในการเข้าชมกีฬา (Sport Entertainment) ให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจน
นาไปปรับใช้ให้เกิดรูปแบบกิจกรรมการบริการที่มีความน่าสนใจ ควรมีการใช้ดิจิตอลแฟลตฟอร์ม Digital
Platform หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย social media เพื่อให้ข้อมูลทางกีฬามีความรวดเร็วและทันสมัยในการ
รับชมกีฬา และสร้างเอกลักษณ์ของสโมสรฟุตซอลอาชีพของตนได้
2. กาหนดตาแหน่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์สโมสร เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับ
ทีมสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีก เช่น กลุ่มผู้เข้าชมที่เป็นแฟนคลับของสโมสรมีความต้องการในสินค้าที่
ระลึกประเภทและรูปแบบที่มีความลักษณะพิเศษหรือมีความโดดเด่น กลุ่มแฟนคลับมักนิยมและติดตาม
ซื้อและสะสมในผลิ ตภัณฑ์ที่ระลึ กที่ออกมาในตลาดในรูปแบบกรณีพิเศษ และให้ ส อดคล้องกับความ
ต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของสโมสรในกรณี แฟนกีฬาทั่วไปที่เข้ามารับชมเกมการแข่งขัน เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ในแง่ของความคุ้มค่า สอดคล้องกับ Smith and Puczko (2009) ที่กล่าวว่า
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาดจะช่วยสร้างคุณค่าในสายตาผู้บริโภค
3. เพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยการลงโฆษณาโดยให้ ส่ ว นลด บั ต รก านั ล (gift
voucher) ให้แก่แฟนคลับ โดยให้ส่วนแบ่งกาไรจากการขายเป็นค่าโฆษณาแนะนาสินค้าของสโมสร เป็น
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การเพิ่มฐานแฟนคลับจากกลุ่ม แฟนคลับเดิมให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น อาทิ ครอบครัว เพื่อน และกลุ่ม
สังคมใกล้ชิดของฐานแฟนคลับของสโมสร เป็นต้น จะช่วยให้เกิดการรับรู้และยอมรับได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เมื่อ
เกิดการปฏิสัมพันธ์ในเชิงสังคมเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม สอดคล้องกับ Weed and Bull, 2004
ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในกีฬาหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวทาให้ผู้คนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองเช่นความต้องการเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อการค้นพบสิ่งใหม่การสารวจและเพื่อการ
ท้าทายหรือเพื่อหลีกหนีจากชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
จัดงานแสดงผลงานของทีมสโมสร จัดงานมีทติ้งกับแฟนคลับ จัดงานแสดงนวัตกรรมและสินค้าทางกีฬา
ในงานแสดงสินค้าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องให้เป็นเทศกาล ซึ่งจะส่งเสริมการสนับสนุนและสร้ างฐาน
แฟนคลับ การรับรู้ของสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีกในระยะยาว
5. การขยายผู้ให้การสนับสนุน โดยสโมสรสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ควรต้องใช้หลักการ
ตลาดของการส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรมกีฬา หรือ Marketing through Sport ให้กับผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ให้การสนับสนุนกีฬาอย่างมืออาชีพ และดาเนินการส่งเสริมการรับรู้และกิจกรรมการตลาดให้กับผู้ให้การ
สนั บ สนุ น แก่ส โมสรอย่ า งมี ความรั บผิ ดชอบ เน้ นหลั กการตลาด ไปช่ว ยสร้า งความผู ก พัน และความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคแบบคอนซูมเมอร์ จาเป็นต้องใช้การวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง สร้าง
การรับรู้ แรงจูงใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สินค้าของผู้ให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา
กลยุทธ์เชิงรับ
1. สโมสรสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานเชิงโครงสร้างที่
เหมาะสมและเพียงพอ อาทิ การมีที่จอดรถรองรับผู้เข้าชมกีฬา หากไม่มีที่จอดรถเองของสโมสร ควรหา
สถานที่รองรับเพิ่มเติมหรือควรเช่าพื้นที่ในบริเวณรอบ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม
2. จากปัญหาความไม่เข้าใจ และมองกิจกรรมการเข้าชมกีฬาฟุตซอลในภาพลักษณ์ที่ไม่มี
ความน่าสนใจในการบริหารจัดการแข่งขัน สโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ควรให้ข้อมูลความรู้และสร้าง
กระบวนการต้ อ นรั บ ผู้ เ ข้ า ชมกี ฬ า การมี กิ จ กรรมนั น ทนาการและความบั น เทิ ง หรื อ sport
entertainment เพื่อความเข้าใจและการยอมรับในคุณภาพบริการ และได้รับประโยชน์จากการเข้าชม
กีฬามากขึ้น สอดคล้องกับ Hudson (2009) ที่ว่า “การส่งเสริมการขาย ก็คือการบอกข้อมูลให้ผู้บริโภครู้
ว่า เขาจะได้ประโยชน์จากเรา”
3. จากการที่ผู้เข้าชมยังมีความพึงพอใจหรือความต้องการด้านความบันเทิงที่เกิดจากการเข้า
ชมกีฬาให้มากยิ่งขึ้น ควรมีการดาเนินการโดยให้ผู้เข้าชมกี ฬาประเมินประสิทธิภาพของสโมสรฟุตซอล
อาชีพ ในการดาเนินการจัดการแข่ งขันและการบริการกลับสู่สโมสรทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน โดยมี
รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ทีมงานในการจัดการแข่งขันตั้งใจให้บริการกับผู้เข้าชมสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ ลีก
เพื่อเน้นย้าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และรักษาประโยชน์สูงสุดให้แก่
ผู้เข้าชมกีฬา อีกทั้งยังเป็ นการสร้ างจุดเด่นในการแข่งขันที่ดี สอดคล้องกับ วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์
(2004) ที่กล่าวถึงเรื่องการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพการบริการมีความจาเป็นต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานด้านการบริการ
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4. กระบวนการบริการที่รวดเร็ว การส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการที่ตรงกับความต้องการ ใส่ใจใน
ความต้องการส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมกีฬามีส่วนร่วมในกระบวนการบริการเพื่อตอบรับ
กับความต้องการและค่านิยมของการเข้าชมกีฬาที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้ องกับ Johnston & Clark
(2008) กล่ า วว่ า ลู ก ค้ า จะมี ค วามภาคภู มิ ใ จจากการใช้ บ ริ ก ารมากขึ้ น หากเขาได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการบริการหรือแม้แต่ประเมินมาตรฐานบริการ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1. ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการของสโมสรฟุตซอล
อาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสโมสรให้สามารถมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันและการบริหาร
สโมสรให้ได้รับการยอมรับและความนิยมให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงศักยภาพในการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ
ที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระแสของสโมสร ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความสามารถในการ
สร้ า งข้ อ มู ล ความรู้ แ ละข่ า วสารในรู ป แบบที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของแฟนคลั บ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์เชิงรักษา
1. รักษามาตรฐานการให้บริการของการจัดการแข่งขัน โดยการประเมินผลงานจากผู้ เข้าชม
กีฬาและผู้บริหารของสโมสรฟุตซอลอาชีพต่างๆ ผู้บริหารของสโมสรชื่นชมและให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ
แก่พนักงาน (Lovelock, Wirtz and Chew, 2009)
2. การกีฬาแห่ งประเทศไทย สมาคมสมาคมกี ฬาฟุ ตบอลแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และผู้บริหารสโมสรฟุตซอลอาชีพควรร่วมมือกัน ควบคุม ติดตามและประเมินผลในผลการ
ดาเนินงานของสโมสรให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในระดับสากล และศักยภาพ
ในการสร้างฐานแฟนคลับของสโมสรกีฬาอาชีพ จะช่วยให้การเติบโตและสร้างความเข้มแข็งของทั้งสโมสร
ฟุตซอลอาชีพ และรายการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้นได้อย่างยั่งยืน
3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐควรใส่ใจในการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเข้าชมกีฬา
วัฒนธรรมหรือค่านิยมที่ดีต่อการออกกาลังกายของประชาชนและเยาวชนในการเล่นกีฬาทุกชนิดอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการเชียร์กีฬาในกีฬาอาชีพต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้กับอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยในการเข้าชมกีฬาฟุตซอลไทยของคนในสังคมไทยทั้งด้าน
ความน่าสนใจของกีฬา ความสนใจต่อนักกีฬา คุณค่าในความบันเทิง ความสนุกเร้าใจ ความตื่นเต้น ความ
มีส่วนร่วมในชัยชนะและการเข้าสังคมจากการเข้าชมเกมการแข่งขันในสนาม ผลจากการวิจัยสรุปว่า
ปัจจัย ในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปัจจัยทั้ง 7 ด้านนั้นไม่ว่าจะเป็นความน่าสนใจของกีฬา ความสนใจต่อนักกีฬา
คุณค่าในความบันเทิง ความสนุกเร้าใจ ความตื่นเต้น ความมีส่วนร่วมในชัยชนะและการเข้าสังคมนั้น มี
ความเห็ น ด้วยมากในทุกๆ ด้านต่อการเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลี ก ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Funk et al. (2002) ที่ได้พัฒนาแบบวัด Sport Interest Inventory (SII) วัดความจูงใจ 10
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มิ ติ คื อ ความบั น เทิ ง (Drama) ตั ว แทนความส าเร็ จ (Vicarious achievement) ความสนใจในที ม
(Interest in team) ความสนใจในผู้เล่น (Interest in player) ความชอบในกีฬาฟุตบอล (Interest in
soccer) ความภาคภู มิ ใ จในประเทศ (National pride) ความสวยงาม (Aesthetics) ความตื่ น เต้ น
(Excitement) โอกาสในสังคม (Social opportunities) อีกทั้งจากการศึกษาวิจัยจานวนมากที่พยายาม
ตรวจสอบแรงจูงใจของผู้ชมในเชิงลึก ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Wann, Schrader และ Wilson (1999)
ได้พูดถึงเหตุผล 8 ประการว่าทาไมบุคคลทั่วไปถึงได้เป็นผู้ชมในการแข่งขันกีฬาได้ ประกอบด้วย ความนับ
ถือตนเอง การติดต่อระหว่างกลุ่ม ครอบครัว สุนทรียศาสตร์ การมีส่วนร่วม เศรษฐกิจ กิจกรรมยามว่าง
และความบั น เทิ ง ในท านองเดี ย วกั น Milne และ McDonald (1999) ได้ ร ะบุ แ รงจู ง ใจ 12 ด้ า น
ประกอบด้ว ย การทาให้ เป็ นจริงด้ว ยตนเอง ภาคภูมิใจในตนเอง การพัฒ นาคุณค่า การอานวยความ
สะดวกทางสังคม ความเชี่ยวชาญ ทักษะ สุนทรีศาสตร์ การปลดปล่อยความเครียด ความเสี่ยง การรุกราน
การแข่งขัน และความส าเร็ จ และจากการศึกษาของ Trail and James (2001) ที่ได้ พัฒ นามาตรวัด
แรงจูงใจเพื่อการบริโภคทางกีฬาประกอบด้วยปัจจัย 9 ประการ ได้แก่ ความสาเร็จ การได้มาซึ่งความรู้
สุนทรียศาสตร์ ความบันเทิง กิจกรรมยามว่าง ครอบครัว แรงดึงดูดทางกายภาพ ทักษะทางสังคม และ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมที่เกี่ย วข้องกับการเข้าชมกีฬาฟุตซอลอาชีพ ต้องการความน่าสนใจของ
กีฬา ต้องการเรียนรู้และทาความเข้าใจด้านเทคนิคของเกม (ความรู้) ต้องการชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับ
ทักษะของนักกีฬา (ทักษะ) และรับรู้ถึงคุณค่าในความบันเทิง ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการเชียร์ทีมฟุตซอลที่
ตัวเองรักและชื่นชอบ อีกทั้ง ผู้ชมรู้สึกถึงความสนุกเร้าใจและความตื่นเต้นของเกมกีฬาฟุตซอล เนื่องจาก
กีฬาฟุตซอลมีรูปแบบของเกมที่เร้าใจ มีทั้งเกมรุกและเกมรับที่รวดเร็ว มีการปะทะระหว่างเกมที่ต้องอาศัย
จังหวะและทักษะของนักกีฬา และ ความมีส่วนร่วมในชัยชนะและการเข้าสังคม
ในส่วนกลยุทธ์เชิงรุก ได้จากการนาข้อมูลการประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งซึ่งเป็นปัจจัยภายในของสโมสรกีฬาฟุตซอลและโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกของสโมสรกีฬา
ฟุตซอล นามาพิจารณาร่วมกันเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างฐานแฟนคลับให้แก่สโมสรกีฬาฟุตซอล ทาให้
สโมสรกีฬาฟุตซอลมีความแตกต่างจากผู้อื่น และได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1) ด้านการ
บริ ห ารจั ดการแข่งขัน ควรสร้ า งรู ปแบบการจัดการแข่งขันที่ส ร้างความโดดเด่น 2) กาหนดตาแหน่ง
ทางการตลาดในผลิตภัณฑ์สโมสร เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับทีมสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีก
3) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 4) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน จัดงาน
แสดงผลงานของทีมสโมสร 5) การขยายผู้ให้การสนับสนุน โดยสโมสรสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีกควร
ต้องใช้หลักการตลาดของการส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรมกีฬา
อย่างไรก็ตาม สโมสรกีฬาฟุตซอลก็มีจุดอ่อนด้วย คือจึงควรกาหนดแนวทางเพื่อสร้างฐานแฟน
คลับในการเข้าชมฟุตซอล เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับในเชิงแก้ไข ทั้งนี้
เนื่องจากสโมสรกีฬาฟุตซอล มีโ อกาสนากลยุทธ์ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่สโมสรกีฬาฟุตซอลมี อยู่
ประกอบด้วย 1) รักษาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของการจัดการแข่งขัน 2) สร้างความร่วมมือ
ร่วมมือในกระบวนการควบคุม ติดตามและประเมินผลในผลการดาเนินงานของสโมสรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในระดับสากล
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ขณะที่ในบริบทของสโมสรกีฬาฟุตซอล โดยส่วนใหญ่สโมสรกีฬาฟุตซอลมีอุปสรรค คือสร้าง
ฐานแฟนคลับในการเข้าชมฟุตซอล ทาให้ระยะยาว ต้องมีแนวทางที่นาจุดแข็งมาป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
อุป สรรคที่จ ะเกิด ขึ้น แก่ส โมสรกีฬ าฟุต ซอลซึ่ง เป็น กลยุ ทธ์ข องการสร้า งฐานแฟนคลั บในเชิ งป้อ งกั น
ประกอบด้วย ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการของสโมสร
ฟุตซอลอาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสโมสรให้สามารถมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันและการ
บริหารสโมสรให้ได้รับการยอมรับและความนิยมให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงศักยภาพในการส่งเสริม การตลาดใน
รูปแบบที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระแสของสโมสร
นอกเหนือจากนี้ สโมสรกีฬาฟุตซอลควรกาหนดกลยุทธ์เชิงรับ ซี่งโดยทั่วไปสโมสรกีฬาฟุตซอล
ควรจะ ประกอบด้วย 1) สโมสรสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานเชิง
โครงสร้างที่เหมาะสมและเพียงพอ 2) ควรให้ข้อมูลความรู้และสร้างกระบวนการต้อนรับผู้เข้าชมกีฬา การ
มีกิจกรรมนันทนาการและความบันเทิง หรือ sport entertainment 3) ควรมีการดาเนินการโดยให้ผู้เข้า
ชมกีฬาประเมินประสิทธิภาพของสโมสรฟุตซอลอาชีพ ในการดาเนินการจัดการแข่ งขันและการบริการ
กลับสู่สโมสรทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน 4) กระบวนการบริการที่รวดเร็ว การส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการที่
ตรงกับความต้องการ ใส่ใจในความต้องการส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมกีฬามีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริการเพื่อตอบรับกับความต้องการและค่านิยมของการเข้าชมกีฬาที่เปลี่ยนแปลงไป
จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าผู้บริ หารสโมสรฟุตซอลควรให้ความสนใจในปัจจัยทั้ง 7 ด้าน
เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการสร้างฐานแฟนคลับผ่านคุณภาพของการให้บริการจากการจัดการแข่งขันของ
สโมสรฟุตซอลอาชีพของตนเองให้มากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางการสร้างฐานแฟนคลับของสโมสร
กีฬาฟุตซอลอาชีพที่เข้าร่วมในรายการการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีก โดยนาข้อมูลจากการสารวจด้วย
แบบสอบถามและข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาอภิปรายผลแล้วพิจารณาหัวข้อสาคัญจากผลการศึกษา ซึ่ง
ได้นาไปใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็น แนวทางเพื่อสร้างฐานแฟนคลับ
ของสโมสรกีฬาฟุตซอลอาชีพ ได้ดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์แนะนาให้ควรมีการจัดระบบรวบรวมข้อมูลและสถิติของผู้
เข้าชมกีฬาฟุตซอล เช่น การสร้างเครือข่ายข้อมูลระหว่างสโมสรกีฬาฟุตซอลอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัทที่จัดการแข่งขันรายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก เพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย
2. มีการให้องค์ความรู้กับแฟนคลับ ผู้เข้าชม เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้เกิด
ความตระหนักและสร้างการรับรู้ โดยกลุ่มแฟนคลับตัดสินใจยอมรับที่จะจงรักภักดีต่อสโมสรกี ฬาหนึ่งใด
มักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือเรื่องราวของสโมสรหรือทีมที่พวกเขาสนใจ บางครั้งแฟนคลับของสโมสรจะ
เลือกสโมสรกีฬาที่มีประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของสโมสรกีฬา เพื่อใช้เติม
เต็มความเชื่อและศรัทธาในการดารงชีวิตหรือการทางาน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟนคลับและสโมสรได้อย่างแน่นแฟ้น เพราะแฟนคลับจะเกิดความสุขและความคาดหวังที่ได้จากการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ของสโมสร
3. พัฒนาแนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมการแข่งขัน ของสโมสรฟุตซอลม
หาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากการแข่งขันเป็นทีมเหย้า
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ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติซึ่งได้ข้อมูลมาจากผู้ชมในแต่ละนัดว่ามีผู้เข้าชมมาก
น้อยเพียงใด แล้วนาผลข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งดาเนินการสารวจ/
วิเคราะห์จานวนผู้เข้าชมที่มาจากภายใน (นักศึกษา/บุคลากร) และผู้เข้าชมจากภายนอก
4. พัฒนาแนวทางในการนาข้อมูลจากฐานข้อมูลแฟนคลับของสโมสรฟุตซอลของมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มาใช้เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างความสั มพัน ธ์กับแฟนคลับและ
กิจกรรมสร้างรายได้เพิ่ม ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) นาข้อมูลจากการวิเคราะห์มาแบ่งกลุ่มประเภทของ
ผู้เข้าชมต่างๆ 2) สร้างรูปแบบกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับแฟนคลับให้สอดคล้องกับประเภทของกลุ่ม
ผู้เข้าชม 3) นาข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าชมมาใช้เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ 4) การสารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจของแฟนคลับเพื่อใช้ในการสร้างรูปแบบกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเพื่อใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. พัฒนาช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสของสโมสรฟุตซอลมหา
วิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้
ผ่านช่องทาง อาทิ FB Page ของสโมสร ป้ายประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
ของสาธารณะ และเน้นสร้างข้อมูลที่มีความสร้างสรรค์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของทีม
6. พัฒนาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของทีม ของสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร อาทิ มีเกมให้แฟนคลับได้ร่วมเล่นในช่วงเวลาพัก มีการลุ้นรางวัลหรือการจับ
ฉลากแจกเสื้อของนักเตะในสโมสรหรือเสื้อเชียร์ มีการนาข้อมูลจากฐานแฟนคลับมาใช้ เพื่อสร้างสรรค์
กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับที่มีความหลากหลาย
7. พัฒนาแนวทางในการสร้างประสบการณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนคลับของสโมสร
ฟุตซอลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งสโมสรฟุตซอลสามารถดาเนินกิจกรรมที่
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนคลับของสโมสรได้โดย เช่น มีการนานักกีฬาไปสอนฟุตซอลตามชุมชน
หรือโรงเรียนต่างๆ ชุมชนมีกิจกรรมนักกีฬาจะมีส่วนร่วมโดยการนาเสื้อหรือรองเท้าไปมองเป็นรางวัล
หรือกิจกรรมสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักกี ฬาในสโมสร รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมของกลุ่มแฟนคลับผ่านกิจกรรม CSR ของสโมสรที่ทาให้กับชุมชน
8. พัฒนาแนวทางการสร้างกลุ่มแกนนาแฟนคลับของสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีสร้างกลุ่มแกนนาจากนักศึกษาซึ่งเป็ นเพื่อน พี่น้อง ของ
นักเตะรวมไปถึงศิษย์เก่าและบุคลากรในมหาวิทยาลัย และมีการส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่แกนนา
รวมถึงสร้างความเป็นผู้นาและทักษะในการนาเชียร์ให้แก่กลุ่มผู้นา
9. พัฒนาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมของสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางการสร้างวัฒนธรรมของสโมสรมาจาก ความเป็นพี่เป็นน้อง
ของนักกีฬากับกองเชียร์รวมถึงพี่น้องในชุมชน และส่งเสริมการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมที่แสดงถึง
ความสามัคคี ความรักและความภาคภูมิใจที่มีต่อสโมสร
10. การพัฒ นาสิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานให้ เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒ นา
รูปแบบหรือกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงในระหว่างการรับชมกีฬา ให้น่าตื่นเต้น เร้าใจ อาทิ ระบบจอ
LED หรือระบบเสียงที่สร้างความบันเทิงระหว่างการรับชมกีฬาหรือระหว่างช่วงพักจากการแข่งขัน รวมถึง
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การใช้หลักจิตวิทยาการตลาดมาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชม สร้างกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อส่งเสริม
การขายให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ให้การสนับสนุน
11. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย สโมสรฟุตซอลอาชีพ และบริษัทที่จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลอาชีพ ควรร่วมมือกันหาแนวทางการส่งเสริมการขาย โดยควรมีการประชุมร่วมระหว่างสมาคมฟุต
ซอลทั้งหมด กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีความเข้าใจถึงความพร้อมของ
แต่ละฝ่าย เช่น ความพร้อมในการส่งเสริมการตลาดด้วยช่วยสนับสนุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การ
ร่วมสร้างแพ็คเก็จ การส่งเสริมการดึ งดูดผู้ให้การสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แล้ว
การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรนาข้อมูลเหล่านี้สื่อให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือ
ประชาชนที่ถูกเป้าหมาย
12. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ที่หลากหลาย โดยภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมสโมสรฟุต
ซอลไทยแลนด์ ลี ก และมีการใช้น วัตกรรมหรื อเทคโนโลยี ทางการสื่ อสาร เพื่อ การรับ รู้ที่ดีขึ้น พัฒ นา
ภาพลักษณ์ของการจัดการแข่งขันฟุตซอลอาชีพให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น
13. กาหนดกลุ่มเป้าหมายของทีมที่ชัดเจน เพื่อนาไปสู่การกาหนดรูปแบบกิจกรรม รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของสโมสรและราคาที่เหมาะสม
14. จัดรายการส่งเสริมการขายรายเดือนและการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลมีทติ้งแฟนเดย์ของ
สโมสรเป็นประจาทุกปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และอยู่ในกระแสสังคม เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอยู่
เสมอ
15. ดึงดูดให้แฟนคลับของสโมสรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและประเมินการบริหาร
จัดการของสโมสรและการจัดการแข่งขัน โดยมีแรงจูงใจเป็นรางวัลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดึงดูดความ
รักและความผูกพันที่มีต่อสโมสรของตนเองมากยิ่งขึ้น
จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยหวังว่ากลยุทธ์สาหรับการสร้างฐานแฟนคลับสาหรับ ทีม
สโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสโมสร ผู้บริหารทีม
กีฬาทีมสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีก อื่นๆ ที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสโมสรกีฬาของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสโมสร รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้เข้าชมกีฬาที่ตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยเห็นว่า สโมสรฟุตซอลอาชีพควรมีการบริหารจัดการเพื่อสร้างความน่าสนใจและสร้าง
กระแสของสโมสรได้อย่างต่อเนื่อง ควรสร้างความบันเทิงจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา หรือ Sport
Entertainment และควรให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์และการบริหารของสโมสรที่สามารถตอบสนองต่อ
ฐานแฟนคลับได้ทุกระดับ และสโมสรทุกแห่งควรร่วมกลุ่มกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
การประชุม อบรมและการพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขั นที่น่าสนใจและดึงดูดผู้เข้าชมกีฬาให้โดดเด่น
เป็นที่ติดตามของผู้ชมกีฬาฟุตซอลไทยแลนด์ลีก มากยิ่งขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร
ของแต่ละสโมสรเป็นการยกระดับรายการแข่งขันกีฬาอาชีพของประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีกให้มีความเป็นมืออาชีพและให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับให้มากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษากลยุทธ์การตลาดสาหรับสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีกอื่น
3. ควรศึกษาการสร้างฐานแฟนคลับและปัจจัยในการเข้าชมกีฬาฟุตซอลของสโมสรอื่น หรือ
กีฬาชนิดอื่นต่อไป
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2สังกัด

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์
กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลทั่วไปที่ใช้บริการศูนย์
กีฬา จานวน 355 คน จากสูตรของ Taro Yamane และใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรม
ออกกาลังกายและความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านส่วนผสมทางการตลาด ผ่านการตรวจสอบ
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.77 และค่าความเที่ยงจากการคานวณค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.74 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ T-Test และ F-Test โดยผลการวิจัยพบว่า (1) พฤติกรรม
การออกกาลังกายของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ =
1.34, S.D. = 0.33) (2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ใน
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.01, S.D. = 0.42) ผลศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายละความพึงพอใจใช้บริการคือ (1) ผลการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบ
ที (t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจแต่ง
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ด้านความคิด การรับรู้และทัศนคติจึงทาให้เกิดความแตกต่างกัน (2)
ผลการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบเอฟ (f-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และเปรียบเทียบราย
คู่ด้ว ยวิ ธีของ เชฟเฟ่ ด้านอายุ พบว่า พฤติกรรมการออกกาลั ง กายของผู้ ที่มี อายุน้อ ยกว่า 20 ปี
แตกต่างกับผู้ที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และสรรถ
ภาพทางกายแข็งแรง แต่ผู้ที่อายุน้อยออกกาลังกายเพื่อให้มีรูปร่างสมส่วน (3) ผลการเปรียบเทียบ
ด้วยการทดสอบเอฟ (f-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่
ด้านอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการออกกาลังกาย ศูนย์กีฬา
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study exercise behavior and satisfaction
of users of Kasem Bundit University Sports Center; which is a survey research. Sample
group is 355 general public who use the sports center services from Taro Yamane's
formulas. The research instruments were exercise behavior questionnaire and
satisfaction with marketing mix. The content validation was evaluated by 3 experts,
the validity was 0.77 and the reliability of Cronbach's coefficient of alpha coefficient
was 0.74, which analyzed statistical data including mean, standard deviation. Level of
statistical significance T-Test and F-Test; the research found that (1) the overall physical
exercise behavior of the users of the sports centers at Kasem Bundit University is at a
good level (x̄ = 1.34, S.D. = 0.33), (2) user satisfaction with Kasem Bundit University
sports center in the marketing mix; 7Ps overall is good (x̄ = 4.01, S.D. = 0.42). The results
of the study of factors affecting exercise behavior and satisfaction with service use are
(1) the comparison of results with t-test at the statistical significance level of .05
regarding gender, found that males and females have different preferences with
statistically significant differences in perception and attitudes which make a difference,
(2) the comparison of results by f-test at the statistical significance level of .05 and the
comparison of the Scheffe's by age method showed that the exercise behavior of those
younger than 20 years was different from people aged between 31-40 years because
older people exercise for health and physical efficiency whereas young people exercise
for better shape and, (3) The comparison of results by using the f-test at the statistical
significance level of .05 and comparing the pair by Sheffield's profession, there was no
difference.
Keywords: Satisfaction, Service Users, Marketing Promotion, Exercise Behavior, Sports
Center
บทนา
ในปัจจุบันการออกกาลังกายและดูแลสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จาก
ผลสารวจจ านวนประชาชนที่มีการออกกาลั งกายหรือเล่ นกีฬาอย่างสม่าเสมอของสานักงานสถิติ
แห่งชาติปี (2558) และกรมพลศึกษา (2560) โดยพบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีจานวนประชาชนออกกาลัง
กายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอคิดเป็นร้อยละ 23.40 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 27.46 และในปี พ.ศ. 2560 มีจานวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.48 จากความนิยมในการออก
กาลังกายของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นนั้นส่งผลให้มีการเพิ่มจานวนของสถานออกกาลังกายและมีการ
พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาด7Ps เพี่อเป็นเครื่องมือในการประกอบการต่างๆ ให้ได้มาซึ่งความ
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พอใจอย่างยิ่งของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดการกลับมาใช้ซ้าและเป็นประจาพัฒนาเป็นความรักและ
ความผูกพันต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ นวลอนงค์ ผานัด (2556) ที่กล่าวว่า “เมื่อผู้บริโภคเกิดความพึ ง
พอใจ ย่อมมีการกลับมาใช้ซ้าและเป็นประจา”
ทั้งนี้สถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในภาคเอกชน ได้จัดให้มีการบริการ
สถานที่ออกกาลังกายสาหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบและเหมาะสมที่ดีที่สุดด้วย
พื้นฐานของการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลากรและนิสิตนักศึกษา รวมไป
ถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นการบริหารจัดการสถานที่และการออกกาลังกายของ
สถาบั นทางการศึกษาดังกล่ าวย่ อมต้องประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7Psเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตที่มีการให้บริการสถานที่ออกกาลังกายที่ครบวงจรยกตัวอย่างเช่น ฟิตเนส Center ลานโบว์ลิ่ง
สระว่ายน้าในร่ม สนามแบตในร่ม สนามฟุตซอลในร่ม โดยมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมากถึง 2,657 คน
(ข้อมูล จากศูน ย์กีฬามหาวิทยาลั ย เกษมบัณฑิต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ต่อปีนั้นๆผู้ วิจัยจึง
กาหนดหัวข้อ “การศึกษาคือพฤติกรรมการออกกาลังกายและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ใน
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายละความพึงพอใจใช้บริการ
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาด7Ps
1.ด้านการให้บริการ
2.ด้านราคา
3.ด้านสถานที่
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด
5.ด้านสิ่งแวดล้อม
6.ช่องทางการจัดจาหน่าย
7.ด้านผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่เข้า
มาใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ กี ฬามหาวิท ยาลั ย เกษมบั ณฑิ ต ที่ม าใช้ บริ ก าร 2,657 คน (ข้ อมู ล จากศู น ย์กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ที่มาใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้วิจัยคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, 1973) ได้ ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่ างเป็น ผู้ ใช้ บ ริ การจานวน 348 คน และเพื่อ ให้ ไ ด้ ข้อ มู ล ที่
ครบถ้วนและป้องกันการสูญหายของข้อมูลผู้วิจัยจึงได้ทาการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างขึ้นเป็น 355 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
2.2 ตัวแปรตาม ได่แก่ ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด7Ps ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ และ พฤติกรรมการออกกาลังกาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ตารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาประยุกต์ในแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกาย
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการแปลผลเพื่อแปลความหมายของคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ย ในการแปลผลจากการคานวณโดยใช้สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น (Levin & Rubin,
1999) ดังนี้
สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด -คะแนนต่าสุด)/จานวนกลุ่ม
=
(5-1)/5
=
0.8
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 3 แบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง เป็นประจา
ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง เป็นบางครั้ง
ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ไม่เคยเลย
เกณฑ์ในการแปลผลเพื่อแปลความหมายของคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ในการแปลผลจากการคานวณโดยใช้สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น (Levin & Rubin, 1999) ดังนี้
สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด -คะแนนต่าสุด)/จานวนกลุ่ม
=
(3-1)/3
=
0.66
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกาลังกายดี
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกาลังกายปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกาลังกายไม่ดี
4. การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
รายละเอียด เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้
4.1 ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการออก
กาลังกายจากตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
4.2 นาแบบสอบถามเข้าขั้นตอนตรวจสอบตรงของเนื้อหา และความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.77
4.3 นาแบบสอบถามที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไปใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74
4.4 นาแบบสอบถามที่ผ่า นการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง
4.5 เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อเป็ น การอธิบ ายลั กษณะของกลุ่ มตัว อย่ าง โดยสถิติที่ ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ วิ ธี
วิเคราะห์ T-Test และ F-Test(Oneway Anova) โดยกาหนดระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตารางที่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยประชากรศาสตร์
ปัจจัยประชากรศาสตร์
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
เพศ
ประเภทการออกกาลังกาย
- ชาย
169
47.6
- ฟิตเนส
135
38
- หญิง
186
52.4
- เทนนิส
39
11
อายุ
- แบดมินตัน
64
18.
- น้อยกว่า20ปี
64
18
- ว่ายน้า
28
7.9
- 21 – 30 ปี
255
71.8
- โบว์ลิ่ง
38
10.7
- 31 – 40 ปี
33
9.3
- บาสเกตบอล
31
8.7
- 41 ปีขึ้นไป
2
0.8
- ฟุตซอล
20
5.6
อาชีพ
- นักเรียน/นักศึกษา
295
83.1
- บุคลากรภายใน
16
4.5
- บุคคลทั่วไป
44
12.4
รวม
355
100
รวม
355
100
จากข้อมูลตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน
169 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 และเป็นเพศหญิง จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 อายุส่วนมาก
อยู่ที่ 21-30 ปี จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 ประเภทการออกกาลังกายส่วนมากกาลังออก
กาลั งกายโดยฟิ ตเนส จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อาชีพ ส่ ว นมากคือนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 83.1
ตารางที่ 2 ภาพรวมค่าเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจและพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ส่วนผสมทางการตลาด
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
X̅
ด้านผลิตภัณฑ์
4.06
0.55
ดี
ด้านราคา
4.03
0.66
ดี
ด้านสถานที่
4.04
0.62
ดี
ด้านบุคคล
4.11
0.60
ดี
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.74
0.82
ดี
ด้านกระบวนการให้บริการ
3.93
0.73
ดี
ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.16
0.63
ดี
รวม
4.01
0.42
ดี
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จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อศูนย์กีฬา โดยรวมอยู่ในระดับดี
(x̄ = 4.01, S.D. = 0.42) ซึ่งอันดับแรกคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล (x̄ = 4.16, S.D. =
0.63)รองลงมาคือ ด้านบุคคล (x̄ = 4.11, S.D. = 0.6)และ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̄ = 4.06, S.D. = 0.55)
ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ พฤติ ก รรมการออกก าลั ง กายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์ กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา
S.D.
ระดับ
X̅
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ออกกาลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที

1.53

0.56

ดี

ก่อนออกกาลังกาย เริ่มอบอุ่นร่างกายด้วยการวิ่งเหยาะๆ
และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

1.57

0.52

ดี

หลังการออกกาลังกาย มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้
ร่างกายกลับสู่สภาพปกติ

1.52

0.55

ดี

เคารพกฎ กติกา และยอมรับข้อตกลงของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแล
สถานที่ที่มาออกกาลังกาย

1.38

0.60

ดี

ออกกาลังกายจนรู้สึกเหนื่อย หอบ หัวใจเต้นรัว

1.00

0.74

พอใช้

นาท่าทางของนักกีฬาที่ชื่นชอบมาใช้ในการออกกาลังกาย

1.10

0.68

พอใช้

ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์ สถานที่ และ
สนามก่อนการออกกาลังกาย

1.30

0.67

พอใช้

มีการจับชีพจรก่อนและหลังออกกาลังกาย

1.29

0.68

พอใช้

ออกกาลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม

1.38

0.67

ดี

ไม่หยุดการออกกาลังกายอย่างกะทันหัน แต่จะค่อยๆผ่อน
ความเร็วลง

1.40

0.66

ดี

1.34

0.33

ดี

รวม

จากช้อมูลตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการออกกาลังกายโดยรวมอยู่ในระดับดี
(x̄ = 1.34, S.D. = 0.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ3ลาดับแรกคือ ก่อนออกกาลังกาย เริ่มอบอุ่น
ร่างกายด้วยการวิ่งเหยาะๆและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (x̄ = 1.57, S.D. = 0.52) รองลงมาออกกาลัง
กายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที (x̄ = 1.53, S.D. = 0.56) และ หลังการออกกาลังกาย มีการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติ (x̄ = 1.52, S.D. = 0.55)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (T-Test) และการเปรียบเทียบรายคู่
ของความพึงพอใจส่วนผสมการตลาด และพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการศูนย์กีฬาม.เกษมบัณฑิตตามเพศ
การตัดสินใจใช้บริการศูนย์กีฬา
เพศ
n Mean S.D.
T
P
ม.เกษมบัณฑิต
ชาย
169 3.93 0.40
1.ความพึงพอใจส่วนผสมทาง
-3.361 0.00*
การตลาด
หญิง
186 4.08 0.42
ชาย
169 1.36 0.29
2.พฤติกรรมการออกกาลังกาย
0.451
0.65
หญิง
186 1.34 0.37
*P<0.05
จากข้อมูลตารางที่ 4ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (T-Test) และการเปรียบเทียบ
รายคู่ตามเพศพบว่าเพศที่ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อผู้ที่มาใช้บริการ
ศูนย์กีฬาม.เกษมบัณฑิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ0.05
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ (F-Test) และการเปรียบเทียบราย
คู่ของส่วนผสมการตลาด และพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์
กีฬาม.เกษมบัณฑิตตามอายุ
การตัดสินใจใช้
บริการศูนย์กีฬา

อายุ

ม.เกษมบัณฑิต
1.ความพึงพอใจ น้อยกว่า 20 ปี
ส่วนผสม
21 -30 ปี
ทางการตลาด
31 - 40 ปี
40 ปีขึ้นไป
2.พฤติกรรม
น้อยกว่า 20 ปี
การออกกาลัง
21 -30 ปี
กาย
31 - 40 ปี
40 ปีขึ้นไป
*P<0.05

n

Mean

S.D.

64
255
33
3
64

4.03
3.99
4.13
3.74
1.25

0.4
0.44
0.19
0.43
0.42

255

1.35

0.32

33
3

1.47
1.46

0.17
0.25

F

P

1.555

0.2

การ
เปรียบ
เทียบ
รายคู่

3.553 0.15*
น้อยกว่า 20 ปี-31 - 40 ปี
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จากข้ อ มู ล ตารางที่ 5 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า เอฟ (F-Test) และการ
เปรียบเทียบรายคู่ตามอายุของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพบว่าพฤติกรรมการออกกาลังกาย
มี ผ ลต่อ พฤติก รรมการออกกาลั ง กายผู้ ที่มาใช้บริการศูนย์ กีฬาม.เกษมบัณฑิต แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ0.05และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันโดยช่วงอายุน้อยกว่า20ปีมีพฤติกรรมการออกกาลังกายต่างจากอายุ
ระหว่าง 31-40ปี
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ (F-Test) และการเปรียบเทียบราย
คู่ของส่วนผสมการตลาด และพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์
กีฬาม.เกษมบัณฑิตตามอาชีพ
การ
การตัดสินใจ
เปรียบ
ใช้บริการศูนย์
อาชีพ
n
Mean S.D.
F
P
กีฬาม.เกษม
เทียบราย
บัณฑิต
คู่
นักเรียน/
1.ความพึงพอใจ
295
4.02 0.425
นักศึกษา
ส่วนผสม
บุคลากรภายใน
16
3.88 0.384 0.927 0.4
ทางการตลาด
บุคคลทั่วไป
44
3.98 0.406
นักเรียน/
2.พฤติกรรม
295
1.32 0.352
นักศึกษา
การออก
บุคลากรภายใน
16
1.48 0.202 3.857 0.02*
กาลังกาย
บุคคลทั่วไป
44
1.34 0.196
*P<0.05
จากข้ อ มู ล ตารางที่ 6 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า เอฟ (F-Test) และการ
เปรียบเทียบรายคู่ตามอาชีพของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่าพฤติกรรมการออกกาลัง
กายผู้มีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายผู้ที่มาใช้บริการศูนย์กีฬาม.เกษมบัณฑิตแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ0.05และเมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลั ย
เกษมบัณฑิต
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน
ด้านของพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬามีผลรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับดีซึ่งจะ
เห็นได้ว่าผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมเนื่องด้วยผู้ใช้บริการมี
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ความรู้ ห รื อการปฏิบั ติในกาออกกาลั งกายที่ ดีอยู่ แล้ ว และศู นย์กี ฬามี การแนะนา การให้ ความรู้
เกี่ยวกับการออกกาลังกายจึงทาให้ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีพฤติกรรมการออก
กาลังกายที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ออกกาลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณีปีการศึกษา 2554 พบว่า นักศึกษามีการ
นาความรู้เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกายไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เช่นการอบอุ่นร่างกายก่อนออก
กาลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากออกกาลังกาย
2. ผลการศึกษาศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่มีต่อศูนย์กีฬามหาวิทยาลั ยเกษม
บัณฑิต ในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน
ด้านของส่วนผสมทางการตลาดพบว่ามีผลรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บริ การ
โดยรวมมีความพึงพอใจต่อศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเนื่องด้วยศูนย์กีฬามีความพร้อมในด้าน
ต่างๆอาทิเช่น 1.ด้านผลิตภัณฑ์ ศูนย์กีฬามีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ฟิตเนส แบดมินตัน โบว์ลิ่ง
ว่ายน้า เทนนิส ฟุตซอล บาสเกตบอลให้ผู้มาใช้บริการได้เลือก มีปริมาณของอุป กรณ์ออกกาลังกายมี
ความเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และระยะเวลาเปิด - ปิด การให้บริการมีความเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการที่ศูนย์ออกกาลังกาย อนัน ต์ไลน์ ฟิตเนส ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้
คุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกค้า สินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพสูงต่อเมื่อความต้องการของ
ลูกค้าตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ การรับรู้คุณภาพที่สูงต่อสินค้าหรือบริการจะทาให้การพิจารณาจาก
ความเหมาะสม การใช้งานความคงทนความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ และบริการ
หรือสินค้าจะมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ทาการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวังต่อสินค้านั้น 2.
ด้านราคา มีความเหมาะสมของอัตราค่าบริการศูนย์กีฬา ไม่แพงมากราคาหรือค่าใช้จ่ายจึงเหมาะกับผู้
ที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องความสะดวกและความรวดเร็วในการชาระค่า บริการซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิทธิชัย ชุมแวงวาปี (2551) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์ออก
กาลังกาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า การกาหนดราคานั้นจะต้องให้ถูกต้องและยุติธรรม ในการ
กาหนดราคาจะต้องคานึงถึ งเรื่องต้นทุน ลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้าหมายการเพิ่มหรือลดราคา
ตลอดจนเงื่อนไขในการขายต่าง ๆ ควบคู่กัน เพราะหากลูกค้าไม่ยอมรับในเรื่องราคาเมื่อใด แผนงาน
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้จะเสีย หายและนาไปปฏิบัติไม่ได้แม้ราคาจะเป็นส่ วนหนึ่งของส่ วนประสมทาง
การตลาด แต่ก็เป็น ตั วตัดสิ นที่สาคัญที่ ผู้ บริห ารการตลาดต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถ้า
กาหนดราคาอย่างเหมาะสม จะเป็นตัวที่ช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้ออกสู่ตลาด หรือความต้องการ
ของตลาดเป้าหมายได้ดีด้วย 3.ด้านสถานที่ ที่ตั้งของศูนย์กีฬาหาง่ายมีความสะดวกในการเข้าถึงและ
พื้นที่ให้บริการของศูนย์กีฬาเพียงพอต่อจานวนของผู้ใช้บริการอีกทั้งยังมีห้องน้า ห้องสุขา สะอาดและ
รับรองมากพอกับ จานวนผู้มาใช้บริการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ชุมแวงวาปี (2551)
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์ออกกาลังกาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า
สถานที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความสะดวกสบายให้กับผู้มาติดต่อ 4.ด้านบุคคล เจ้าหน้าที่แต่ง
กายสุ ภ าพและถูกระเบี ย บในการให้ บริ การรวมไปถึงเจ้า หน้าที่ส ามารถให้ ค าแนะนาข้ อสงสั ยแก่
ผู้ใช้บริการได้ และมีความเอาใจใส่ผู้มาใช้บริการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชื่ อ รุจิพจน์ อินทร์
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สุวรรณ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการที่ศูนย์ออกกาลังกาย อนันต์ไลน์
ฟิตเนส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เงื่อนไขของการรับรู้คุณภาพบริการที่ดีของลูกค้าต้อง
มีความเป็นมืออาชีพต้องมีทัศนคติและพฤติกรรม ต้องมีการเข้าถึงบริการง่าย ต้องมีความไว้วางใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ 5.ด้านการส่งเสริมการตลาด ศูนย์กีฬามีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทางแผ่น ผับ ศูน ย์กีฬามีการจัดเผยแพร่ความรู้ ศูนย์กีฬามีการประชาสัมพันธ์ ที่ดึงดูดให้แก่ผู้มาใช้
บริการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) หนังสือเรื่อง กลยุทธ์การตลาด พบว่า
การวางแผนการตลาดพบว่าว่าไม่มีการตลาดใดที่จะประสบความสาเร็จ ถ้าปราศจากความเข้าใจของ
ผู้บริโภค กิจกรรมทางการตลาดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า การจัดจาหน่าย การตั้งราคา การ
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ฯ ลฯ จะต้ อ งสามารถตอบสนองความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคได้ 6. ด้ า น
กระบวนการให้บริการ ศูนย์กีฬามีการให้บริการที่รวดเร็วและมีการให้บริการอย่างสม่าเสมอภาค
ตามลาดับก่อนหลังอีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการขัดข้องของระบบไฟฟ้าที่จะเกิดกับศูนย์กีฬาได้อย่าง
รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) หนังสือเรื่อง การตลาดบริการ
พบว่า การให้บริการ หมายถึงกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน ของธุรกิจให้กับ
ผู้รับบริการโดยสินค้า ที่ไม่มีตัวตนนี้ จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนาไปสู่ความ
พึงพอใจได้ 7.ด้านลักษณะทางกายภาพ ศูนย์กีฬาการติดตั้งระบบไฟที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและยังมีมาตรการในเรื่องของความสะอาดอักทั้งยังมีสิ่งอานวยความสะดวกที่มากพอพร้อม
รองรั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้อ ย่ างทั่ว ถึง สอดคล้ องกั บงานวิ จัยของ นลิ นี ขั นที วิทย์ (2547) ศึก ษาเรื่อ ง
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานบริหารร่างกายในอาคารไอเอฟซีที พบว่าผู้บริโภคต้องการการ
ออกกาลังกาย และสิ่งอานวยความสะดวกด้วยการออกกาลังกาย และยังมีความต้องการที่จะได้รับ
บริการที่ดีทั้งด้านสถานที่ บุคคลากร รวมทั้งยังมีข้อจากัดในเรื่องเวลา และการเดินทางอีกด้วย
3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายละความพึงพอใจใช้บริการมี
ผลดังต่อไปนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมพฤติกรรม
การออกกาลังกายของใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลการเปรี ย บเที ย บผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจส่ ว นผสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการออกกาลังกายของใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จาแนกตามเพศ ด้วย
การทดสอบที (independent sample t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 พบว่า เพศชายและ
เพศหญิงมีความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมที่แต่งต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการคิด การรับรู้และทัศนคติ
ในความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดจึงทาให้เกิดความแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จิรศักดิ์ ชาพรมมา 2560 ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซนเตอร์
ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของเพศที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติ การรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้มี การเลือกใช้บริการ
ศูนย์ฟิตเนสเซนเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทีต่างกันด้วย
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3.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมการออก
กาลังกายของใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จาแนกตามอายุ ด้วยการทดสอบเอฟ (ftest) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมการออกกาลัง
กายของใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จาแนกตามอายุ ด้วยการทดสอบเอฟ (f-test) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ใน
ด้านพฤติกรรมการออกกาลังกายส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ของอายุ น้ อ ยกว่ า 20 ปี แ ตกต่ า งกั บ อายุ ร ะหว่ า ง 31 - 40 ปี เนื่ อ งจากผู้ ที่ อ ายุ ม ากอาจจะมี
วัตถุประสงค์ในออกกาลังกายแตกต่างจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่ า อาจเป็นเพราะผู้ที่มีอายุมากออกกาลัง
กายเพื่อทาให้สุขภาพแข็งแรง ทาให้มีสรรถภาพที่ดี แต่ผู้ที่อายุน้อยอาจจะออกกาลังกายเพื่อให้ มี่
รูปร่างที่สมส่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรินทร์ ชลานุภาพ (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธระหวางทัศนคติในการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของบุคคลวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีอายุ 15–24 ปี มีแนวโน้มการออกกาลังกายเพื่อลดน้าหนักรักษา
รูปร่างให้สวยงาม ในขณะที่ผู้มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปมีแนวโนมจะออกกาลังกายเพื่อการรักษาสุขภาพ
ทาให รางกายแข็งแรงและผอนคลายความเครียด
3.3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมพฤติกรรม
การออกกาลังกายของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จาแนกตามอาชีพ ด้วยการ
ทดสอบเอฟ (f-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายของใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จาแนกตามอาชีพ ด้วยการทดสอบ
เอฟ (f-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ พบว่า ความพึง
พอใจส่วนผสมทางการตลาด และพฤติกรรมการออกกาลังกายในด้านของอาชีพพบว่าไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ควรเน้นด้านส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ เพื่อที่จะทาให้
เกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอีก
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาในด้านของวุฒิการศึกษาผู้ที่มาใช้บริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่ามี
ผลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดหรือไม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการของอาเภอบางปะอิ น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้านของ Millett กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
แนวคิดการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็น ประชาชนในเขตอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 364 คนซึ่งคานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane และ ใช้แบบสอบถามที่มีค่าค่าความเชื่อ มั่นที่ระดับ 0.96 เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลวิจัยพบว่า 1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวั ดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการ
ให้บริการ 5 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าเป็นด้านที่สาคัญคือ
อาเภอบางปะอินดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการให้บริการงานทะเบียนราษฎรโดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ใ นการให้ บ ริ การประชาชนไม่ม ากเท่ าที่ ควร เช่ น การจองคิ ว แบบออนไลน์ และการกรอก
แบบฟอร์มล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้านในภาพรวม
อยู่ ในระดับ มาก โดยด้านการให้ บ ริการอย่างก้าวหน้า เป็ นด้านที่ส าคัญคือ อ าเภอบางปะอินควร
ดาเนิ น งานเพื่อส่ งเสริ มการให้ บ ริ ก ารงานทะเบี ยนราษฎรโดยใช้เ ครือ ข่า ยที่ ทัน สมัย มาใช้ ในการ
ให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือติดต่อผ่านทางแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 3) แนว
ทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารของอ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้านในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การเพิ่ม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
953
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจั ดการเพื่อส่ งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของอาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ การให้บริการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) the administrative problems
for enhanceing the service of Bang Pa- in District Office in Phra Nakhon Si Ayutthaya
province, 2) the administrative development guidelines for enhanceing the service of
Bang Pa- in District Office in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, and 3) association
between administrative development guidelines for enhancing the service of Bang Pain District Office in Phra Nakhon Si Ayutthaya province according to the Satisfactory
Service Concept of Millett and the increased administration of the Bang Pa- in District
Office in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province according to Good Governance Concept
of the Royal Decree on Good Governance, Criteria and Systematic Management
Directions for Government Agencies B.E. 2546. This study was a quantitative research
and was conductor by studying , the samples of 364 residents living in Bang Pa- in
District, Ayutthaya province and the sample size was calculated by Yamane’s formula.
The questionnaire with a reliability check at level of 0.96 was used for data collection.
The data ware analyzed using mean, standard deviation, and Pearson Product Moment
Correlation coefficient. The findings revealed that 1) The administrative problems for
enhancing the service of Bang Pa-in District Office in Phra Nakhon Si Ayutthaya province
in overall was at the high level. The Progressive Service was the most significant aspect
which was the Bang Pa- in District Office’ s less utilization of modern technology to
enhance service such as on- line reservation, on- line application form for service. 2)
The administrative development guidelines for enhancing the service of Bang Pa- in
District Office in Phra Nakhon Si Ayutthaya province in overall was at the high level.
The Progressive Service was the most important aspect which was the Bang Pa- in
District Office should use more modern network to the enhance service including Line,
Facebook, Application through mobile phone. 3) The administrative development
guidelines for enhancing the service of Bang Pa- in District Office in Phra Nakhon Si
Ayutthaya province according to the Satisfactory Service Concept of Millett in overall
had positive association with the service enchancing of the Bang Pa-in District Office in
Phra Nakhon Si Ayutthaya province according to Good Governance Concept of the
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Royal Decree on Good Governance, Criteria and Systematic Management Directions for
Government Agencies B.E. 2546 at statistical level of significance of 0.01.
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บทนา
อาเภอมีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับอานาจของกรมในเขตพื้นที่อาเภอ รวม 4 ด้าน
คือ ด้านบริหารงานปกครอง ด้านความมั่นคง ด้านอานวยความเป็นธรรม รวมถึงด้านทะเบียนและ
บั ต รประจ าตั ว ประชาชน ซึ่ง เป็ น งานที่ อ าเภอต้ องดาเนิ น การอย่า งใกล้ ชิ ดกั บ ประชาชนในพื้น ที่
เนื่องจากงานด้านการทะเบียนราษฎร คือ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรของอาเภอบาง
ปะอิน ตั้งแต่แจ้งเกิด การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งตาย หรือการจดทะเบียน
สมรสฯ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ป ริ ม าณจ านวนมากที่ จ ะต้ อ งจั ด เก็ บ และแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น
ตลอดเวลา เพื่อประโยชนด้านการพิสูจนตัวบุคคล รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติและใช้ในการวางแผน
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้ งานการทะเบียนราษฎรจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่สาคัญของอาเภอ เนื่องจากเอกสาร
งานทะเบียนเป็นเอกสารทางกฎหมาย (Legal Document) ที่มีประโยชน์ในการรักษาสิทธิและหน้าที่
ของราษฎร อีกทั้งยังเป็นข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data) ที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
วางแผนพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการ
บริหาร ด้านการศึกษา เป็นต้น (สานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง, 2540 :3-5)
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
อาเภอบางปะอิน ดาเนินการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ในช่วงเวลาที่มีผู้มารับบริการจานวนมากกว่าปกติ ลดระยะเวลาในการดาเนินการให้รวดเร็วมากขึ้น
อย่างไรก็ดี อาเภอบางปะอินยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการที่
ยังไม่ดีเท่าที่ควร ดังเห็ นได้จ ากข้ อร้องเรียนของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้ บริการงาน
ทะเบียนราษฎรที่ล่าช้า กระบวนการให้บริการมีความซ้าซ้อน รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับลาดับคิวการ
ให้บริการ ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่
สาคัญของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ
ให้ บ ริ การของอาเภอบางปะอิน จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยาตามแนวคิดการให้ บริการ 5 ด้านของ
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Millett กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของอาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ผู้ ศึ ก ษาใช้ แ บบสอบถามซึ่ ง ผ่ า นการทดสอบหาค่ า ความ
สอดคล้ อ งระหว่ างข้ อค าถามกับ วัต ถุประสงค์ก ารวิ จัย จากผู้ เชี่ ยวชาญจานวน 3 คน ได้ ค่าความ
เที่ยงตรงรายข้อคาถามอยู่ในช่วง 0.60-1.00 และทาการทดสอบจานวน 30 ชุดเพื่อหาความเชื่อถือได้
ของแบบสอบถามหรือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้
ค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 0.96
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 2 คนทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 1 ธันวาคม 2562 รวม 31 วัน โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณ์กลับมาได้จานวน 364 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของแบบสอบถามทั้งหมด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานาข้อมูลมาทาการประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ คอมพิว เตอร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตั วอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ
51.6) และที่เหลือเป็นหญิง (ร้อยละ 48.4) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
(ร้อยละ 67.3) และที่เหลือมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 32.7) รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลบ้านเลน (ร้อยละ 14.0)
2. ผลการวิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย ข้อ 2.) ตามตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน
ในภาพรวมและรายด้าน
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการ X
1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
3.35
2. ด้านการให้บริการอย่างตรงเวลา
3.41
3. ด้านการให้บริการอย่างมากเพียงพอ
3.41

S.D. ระดับ ลาดับ
0.75 ปานกลาง 5
0.68 มาก
4
0.63 มาก
3
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ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการ X S.D.
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
3.45 0.64
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
3.48 0.69
ค่าเฉลี่ยรวม
3.42 0.51

ระดับ
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
2
1

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการ
ของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิด การให้บริการ 5 ด้าน พบว่า ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการตาม
แนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก รวม 4 ด้าน และในระดับปานกลาง รวม 1 ด้าน โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ( X = 3.48, S.D. = 0.69) (2)
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ( X = 3.45, S.D. = 0.64) (3) ด้านการให้บริการอย่างมากเพียงพอ (
X = 3.41, S.D. = 0.63) (4) ด้านการให้บริการอย่างตรงเวลา ( X = 3.41, S.D. = 0.68) และ (5)
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ( X = 3.35, S.D. = 0.75)
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของ
อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตามแนวคิ ด การให้ บ ริ ก าร 5 ด้ า น (สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2.) ตามตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
การให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5
ด้านในภาพรวมและรายด้าน
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
S.D.
ระดับ
ลาดับ
X
1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
3.55
0.71
มาก
4
2. ด้านการให้บริการอย่างตรงเวลา
3.56
0.64
มาก
3
3. ด้านการให้บริการอย่างมากเพียงพอ
3.52
0.68
มาก
5
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
3.57
0.65
มาก
2
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
3.59
0.67
มาก
1
ค่าเฉลี่ยรวม
3.56
0.51
มาก
จากตาราง 2 ผลการวิ เคราะห์ แ นวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การเพื่ อส่ งเสริม การ
ให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน พบว่า
แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารของอ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้านทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงตามลาดับ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ( X = 3.59,
S.D. = 0.67) (2) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ( X = 3.57, S.D. = 0.65) (3) ด้านการให้บริการ
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อย่างตรงเวลา ( X = 3.56, S.D. = 0.64) (4) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ( X = 3.55, S.D. = 0.71)
และ (5) ด้านการให้บริการอย่างมากเพียงพอ ( X = 3.52, S.D. = 0.68)
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
การให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน กับ
การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริ หารจัดการเพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของอาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ
3.) ตามตาราง 3
ตาราง 3 ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ์ข องแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ส่ งเสริม การ
ให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน
กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของอาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใน
ภาพรวมและรายด้าน
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
เพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวคิด
ของอาเภอบางปะอิน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม
ตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน
ค่าความสัมพันธ์ Sig.
ระดับ
ลาดับ
(rxy)
ความสัมพันธ์
1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
0.452**
0.000
ปานกลาง
5
2. ด้านการให้บริการอย่างตรงเวลา
0.480**
0.000
ปานกลาง
4
3.ด้านการให้บริการอย่างมากเพียงพอ
0.591**
0.000
ปานกลาง
3
4.ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
0.592**
0.000
ปานกลาง
2
5.ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
0.636**
0.000 ค่อนข้างสูง
1
รวม
0.724**
0.000 ค่อนข้างสูง
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒ นาการบริห าร
จัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการ
ให้บริการ 5 ด้าน กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พบว่า แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้านในภาพรวม มีความสั มพันธ์ทางบวกกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
แนวคิดการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในระดับค่อนข้าง
สูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ 0.724 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามแนวคิดการให้ บริ การทั้ง 5 ด้านล้ วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
แนวคิดการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยเช่นกัน โดยมี
ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั ม พัน ธ์ (rxy) เรี ยงล าดับจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ (1) ด้านการให้ บริ การอย่า ง
ก้าวหน้า (rxy= 0.636) ( 2) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (rxy= 0.592) (3) ด้านการให้บริการอย่าง
มากเพียงพอ (rxy= 0.591) (4) ด้านการให้บริการอย่างตรงเวลา (rxy= 0.480) และ (5) ด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค (rxy= 0.452)
อภิปรายผล
1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้ บริการ 5 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการให้ บริการอย่าง
ก้าวหน้าเป็นด้านที่สาคัญที่สุด คือ อาเภอบางปะอินดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรโดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนไม่มากเท่าที่ควร เช่น การจองคิว
แบบออนไลน์ และการกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าผ่ านเว็บไซต์ เป็นต้น ( X =3.53, S.D.=0.78) ทั้งนี้
อาจเนื่องจากอาเภอบางปะอินขาดการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนในบาง
เรื่อง ดังเห็นได้จากอาเภอบางปะอินไม่มี เว็บไซต์ที่เป็นทางการเกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวสันต์ เตชะฟอง (2548) ที่พบว่า เทคโนโลยีทไี่ ม่
เพียงพอย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคในการให้บริการแก่ประชาชน ในขณะที่ผลการวิจัยของรัฐพล นราดิศร
(2545, น.102) เสนอแนะว่า การพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นควรจัด
ให้ มี ร ะบบเทคโนโลยี ที่ เ พี ย งพอ ทั น สมั ย ต่ อ ความต้ อ งการ เช่ น เดี ย วกั บ ส านั ก สารนิ เ ทศและ
ประชาสัมพัน ธ์ กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ (2555) เห็นว่า การบริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจาเป็นในทางปกครองที่รักษา
ผลประโยชน์ส าธารณะ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒ นาการของความต้องการส่ วนรวมของ
ประชาชน ทั้งนี้ หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมายถึ งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
บริ ก ารสาธารณะให้ ทั น กั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสาธารณะอยู่ เ สมอ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก าร
สาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดทามีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือประโยชน์ของ
มหาชน
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน โดยด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าเป็น
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สาคัญที่สุด คือ อาเภอบางปะอินควรดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
การให้บริการงานทะเบียนราษฎรโดยใช้เครือข่ายที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ใช้ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือติดต่อผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) เป็นต้น
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( X =3.59, S.D.=0.77) ทั้งนี้อาจเนื่องจากทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการสาธารณะเป็นการให้บริการที่
หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีขึ้นสาหรับประชาชนทั่วไปโดยให้เกิดความพึงพอใจระหว่างการบริการที่มี
อยู่กับการขอรับบริการ เน้นที่ความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งบริการต่าง ๆ ยึดหลัก
ความเสมอภาค ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความต้องการของคนส่วนใหญ่ ดังนั้น หน่วยงาน
ของรัฐจาเป็นต้องปรับปรุง พัฒนาการให้บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้เหมาะสม
ตามความจาเป็นแห่ งยุคสมัย (ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย, 2561) ซึ่งสอดคล้ องกับชยุตม์ ยอดจิต
(2559) ที่เสนอแนะว่า หน่วยงานของรัฐควรเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น เว็บไซต์ อีเมลล์ เฟสบุค เป็นต้น ส่วนพรลภัส แก้ววันดี และธนวิทย์ บุตรอุดม (2556, น.105113) พบว่า ผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรให้ความสาคัญต่อการบริการที่รวดเร็ว สะดวกเป็นอันดับ
แรก ในขณะที่ผลงานวิจัยของมุทิตา วรกัลยากุล (2556, หน้า 144-158.) เสนอแนะว่า เทศบาลนคร
รังสิตควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อช่วยให้การดาเนินงานและการสื่อสาร
ภายในองค์กรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากเทศบาลอีกทางหนึ่งด้วย เช่นนี้ พอเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Nye & Donahue (2000)
ที่เสนอว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะมีศักยภาพหรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของภาครัฐ
มากเท่ากับการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและให้บริการสาธารณะ
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้านในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดีของอาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทั้งนี้อาจเนื่องจากเอกสารงานทะเบียนราษฎรเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีประโยชน์ในการรักษาสิทธิ
และหน้ าที่ข องราษฎร (ส านั กบริ ห ารงานทะเบีย น กรมการปกครอง, 2540 :3-5) ประกอบกั บ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทางานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลเพื่อประโยชน์สุของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) กล่าวคือ
หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุง พัฒนาการทางานของตนเพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนอย่างแท้จริง เหล่านี้จึงทาให้ประชาชนมีความคาดหวังสูงต่อการบริการงานทะเบียน
ราษฎรที่จะได้รับจากอาเภอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการของ Millett (1954) ซึ่งเห็นว่า
การให้บริการสาธารณะมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน โดยเป้าหมายนี้
เป็ น ค่า นิ ย มแรกที่ผู้ ป ฏิ บั ติ งานจะต้ องยึด ถือ ไว้ เสมอ ควบคู่ ไปกับ การยึ ดถื อค่ านิ ยมหรื อหลั ก การ
ให้บริการสาธารณะที่ดี คือ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการให้
มีมาตรฐานงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณภาพความพึงพอใจในการมารับบริการ
นอกจากนี้ การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นยุค แห่งการบริหารจัดการที่ให้
ความสาคัญกับการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี คือ การขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่าการขับเคลื่อน
ด้วยกฎระเบียบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และ
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 2559, หน้า 120-127; Osborne
& Gaebler. 1992, pp. 108-130)
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
1.1 อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
มุ่งถึงความยุติธรรมด้วยมาตรฐานและกฎเกณฑ์เดียวกัน และคานึงถึงความเท่าเทียมในการให้บริการ
รวมถึงควรให้ความสาคัญต่อการสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ให้บริการอย่างเสมอภาคด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ขยัน อดทน รวมทั้งระมัดระวังให้การทุกอย่างใน
หน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นกลางเพื่อเป็นแบบอย่างและเสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
ความเชื่อถือแก่ประชาชน นอกจากนี้ อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรสร้างและ
รณรงค์จิตสานึกเกี่ยวกับการบริการอย่างเสมอภาคแก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย เช่นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดระบบราชการไทย 4.0 ที่กาหนดให้ข้าราชการไทยจะต้องมีความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา
รวมถึงจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริ ตรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทางานตาม
ห่วงโซ่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ตั้งต้นจนจบ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)
1.2 อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรอย่างตรงเวลา เช่น การเปิด -ปิดการ
ให้บริการตามเวลาที่กาหนด การดาเนินงานโดยคานึงถึงกรอบเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละ
เรื่อง เป็นต้น โดยผู้บริหารของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรติดตามกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการให้รางวัลตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรจัดวางระบบ
การรั บฟังข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากประชาชนต่อการให้บริห ารงานทะเบียน
ราษฎรอย่ างตรงเวลาของบุ คลากร รวมถึงมีการติดตามประเมิน ผลการนาข้อคิดเห็ นดังกล่ าวมา
ประกอบการวางแผนพั ฒ นาการบริ ห ารจัด การเพื่ อ ส่ ง เสริ มการให้ บริ การงานทะเบี ย นราษฎรที่
สอดคล้องกับความคาดหวังต่อการให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะต้อง
ดาเนินการได้ตามที่ประกาศแจ้งไว้และหรือตามที่กฎหมายกาหนด โดยแผนพัฒนานี้ควรมีกาหนดเวลา
ภายใน 1 ปี
1.3 อ าเภอบางปะอิน จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยาควรก าหนดนโยบายและแผนการ
ดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการจัดหาเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ ครบถ้วน และ
พร้อมใช้เพื่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒ นาทักษะการใช้เครื่ องมืออุป กรณ์ของบุ คลากรเพื่อ การให้ บริ การงานทะเบียนราษฎรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น นี้ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิ ด การจัด การภาครั ฐ แนวใหม่ ข อง Osborne & Gaebler
(1992: 18) ที่ว่า หน่วยงานของรัฐควรดาเนินงานในลักษณะของการแข่งขันการให้บริการสาธารณะ
(A Competitive Government) รวมถึงควรให้ความสาคัญต่อผลการปฏิบัติงานมากกว่าสนใจถึง
ปัจจัยนาเข้าทางการบริหารและขั้นตอนการทางานทั้งหลาย (A Result-oriented Government)
1.4 อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรกาหนดนโยบายหรือแนวทางการ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดาเนินงานที่คานึงถึงความสม่าเสมอในการให้บริการ โดยควรเพิ่ม
ช่องทางที่ให้บริการงานทะเบียนราษฎรอย่างเบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop Service) มากขึ้นเพื่อ
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รองรับความต้องการใช้บริการงานทะเบียนราษฎรที่สะดวก ง่าย และประหยัดเวลาของประชาชน
รวมถึงควรสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรที่มีคุณภาพทั้งในช่วงวัน
ทางานปกติ ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง และช่วงภาวะฉุกเฉิน เช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิด ของ
Osborne & Gaebler (1992: 18) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ไว้ ว่ า ระบบ
ราชการควรมุ่งสนองตอบต่อการเรียกร้องของประชาชนผู้รับบริการ มากกว่าที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของระบบราชการและข้าราชการ รวมถึงควรมีการเฝ้ าระวังล่ว งหน้า มีการเตรียมพร้อม
ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต มากกว่ า ที่ จ ะรอให้ ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ค่ อ ยตามแก้ (A
Anticipatory Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการเฝ้าระวังล่ วงหน้าและเตรียมพร้อม
ป้องกันปัญหานั้น สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการไทย 4.0 ที่กาหนดให้ระบบราชการไทยทางาน
เชิงรุก มองไปข้างหน้า แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องได้รับการ
ร้องขอก่อน (Proactive Public Services) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)
1.5 อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรมีนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาที่
เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต ไลน์ เป็นต้น มาใช้ในการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และทั่วถึง เช่น การจองคิวแบบออนไลน์
การกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรจัดทาแผนพัฒนาทักษะของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรของอาเภอบางปะอิน ได้ตลอดเวลา ตาม
ความต้องการของตน และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง
ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซด์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น (Application)
ทางโทรศัพท์มือถือ เช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Boston, Martin, Pallot & Walsh (1996, p. 26)
ที่ให้ความสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทั้งในแง่ของผลลัพธ์ ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ
เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ควรปรั บ เปลี่ ย นการให้ น้ าหนั ก
ความสาคัญจากเดิม ที่เน้นการควบคุมทรัพยากรหรือปัจจัยนาเข้า และกฎระเบียบ มาเป็นเรื่องของ
การควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทาการ
วิจัย ขยายผลเพื่อ พิสูจ น์ห รือ ค้น หาต่อ ไปว่า เพราะเหตุใ ดผลการศึก ษาครั้ง นี้จึง ปรากฏว่า แนว
ทางการพัฒ นาการบริห ารจัด การเพื ่อ ส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารของอ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาตามแนวคิดการให้บริการ 5 ด้าน ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสาคัญหรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 2 อันดับแรก ในขณะที่ด้านการให้บริการ
อย่างมากเพียงพอจึงมีความสาคัญหรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับท้ายสุด
2.2 อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทาการ
วิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือตัว แบบอื่นสาหรับการศึกษาวิเคราะห์ การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
การให้บริการของอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น แนวคิดการบริหารจัดการในยุค
ดิจิทัล แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award: PMQA) แนวคิดการตลาดภาครัฐ (Government Marketing) เป็นต้น
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2.3 อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทาการ
วิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับอาเภออื่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดใกล้เคียง
เช่น จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบว่า ผลการวิจัยคล้ายคลึง หรือแตกต่าง
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง wh-question
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการสอนแบบปกติ
A COMPARISON OF BLEMENTARY ATUDENT LEVEL 4 ABOUT LEARNING
ACHIEVEMENT IN ENGLISH ON WH-QUESTION USING BETWEEN EXERCISE BOOK
AND TRADITIONAL TEACHING
พรสุดา ศรีหาญ1 และอรนุช ลิมตศิร2ิ
Pornsuda Sriharn1 and Oranuch Limtasiri2
1นักศึกษาปริญญาโท
2

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มาหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะเรื่ อ งwhquestion 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แบบฝึ กทั กษะเรื่ อง wh-question 3)เพื่อ เปรียบเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลั ง การ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ เรื่อง wh-question4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเรื่อง wh-question ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกับ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียน
อนุบาลสมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็นจานวน 2 ห้อง คือ ห้อง ป.4/7 จานวน 30 คน
ซึ่งเรียนด้วยแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 3 เล่มและห้อง ป.4/1จานวน 30 คน เรียนด้วยวิธี
ปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 2)
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ 3) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question 4)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง wh-question แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าE1/E2 Dependent
Sample t-test และ Independent Sample t-test ในการสมมติ ฐ าน ผลการวิ จั ย พบว่ า (1)
ประสิทธิ์ภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง wh-question มีค่า 82.39/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง
wh-questionหลังจากการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ เรื่อง wh-question
หลังการจัดการเรียนการสอน สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง wh-quetionมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีแบบปกติอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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คาสาคัญ : แบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
Abstract
The purpose of this research were 1) to develop and to set the effectiveness
of English supplementary grammar exercise based on wh-question 2) to compare the
achievement before and after using the practical exercise 3) to compare the criterion
achievement before and after learning traditional teaching method and 4) to compare
the English learning achievement based on Wh-question of elementary level 4
between groups training with English supplementary grammar exercise via traditional
learning. The research subjects were the students in Prathom suksa four of
Anubansamutsakhon School, Amphore Muang, Samutsakhon Province in the 1st
semester on 2019. The method of choosing the groups of students is Purposive
Sampling. They were divided into two groups, 1) 30 students from Prathom suksa 4/7
training with the English supplementary grammar exercise as an experimental groups
and 30 students in Prathom suksa four slash one (P.4/1) training with normal learning.
The research instruments used for the study were 1) the lesson plans of English
supplementary grammar exercise 2) the lesson plans of traditional learning 3) the
English grammar exercise based on wh-question 4) the learning achievement test with
40multiple choices. The statistics employed for data analysis was mean, standard
deviation, E1/E2, dependent sample t – test and independent sample t – test. The
research results were as follow; (1) The effectiveness of the English grammar exercise
based on wh-question was 82.39/82.83 which was higher than the regulation criteria at
80/80. (2) The Learning Achievement after using the practical exercise was statistically
higher than that before using term at the .05 level. (3) The Learning Achievement after
learning from traditional teaching method was statistically higher than that before
learning traditional teaching method at the .05 level. (4) The learning achievement
score of students who learned with the English grammar exercise was higher than the
students who learned with traditional learning at the .05 level of statistical significance
Keywords: Exercise book, English Learning Achievement
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บทนา
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็น ภาษาสากลนี้มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับการสื่อสารการ
สื่อสารได้อย่างกว้างขว้างดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทาให้
ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทที่สาคัญในชีวิตของคนทั่วโลก รวมถึงคนไทยในยุคศตวรรษที่ 21โดย
ภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยอย่างมากมายทั้งทางและทางอ้อม การสอนภาษาอังกฤษ
สมัยใหม่ เน้นให้มีการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนมีอิสระในการเรียน การมีส่วนรวมของนักเรียนในชั้น
เรียน ให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนของตนเอง รู้จักเปรียบเทียบ ตัดสินใจ ประเมินผล โดยมีครูเป็น
ผู้ผลักดันที่สาคัญในการทาให้นักเรียนได้เรียนรู้มากไปกว่านั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่จาเป็นต้องเรียนรู้เรื่อง
ประเทศเพื่อนบ้าน จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้เข้าใจประเทศเพื่อนบ้านได้
การเรีย นการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรทั้งที่
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จั ดให้ มีนโยบายเพิ่มชั่ว โมงจาก 40 ชั่วโมง เป็น 200 ชั่ว โมง ต่อหนึ่งปี
การศึกษา อีกทั้งกาหนดนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกวัน เพื่อความ
ต่อเนื่องในการเรียนรู้ ระยะเวลาผนวกกับความถี่ในการฝึกฝน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการจดจาได้ดีจาก
การเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จบการศึกษาพบผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษยังคง
อยู่ในระดับต่า เมื่อเทียบกับรายวิชาอื่นๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัญหาที่เด็กไม่ประสบผลสาเร็จในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น อาจเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จึงทาให้ เมื่อเลื่ อนชั้นในระดับที่สูงขึ้นนักเรียนไม่ส ามารถ
นาเอาความรู้ทางด้านไวยากรณ์พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งยิ่งเลื่อนชั้นในระดับที่สูงขึ้นระดับความ
เข้มข้นของหลักไวยากรณ์ก็ยิ่งยากขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้ ครูผู้ สอน สื่อการสอนรวมถึงแหล่งการ
เรียนรู้ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่า จนเกิดความรู้สึกท้อแท้ และเบื่อเหนื่อยต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยที่ได้รับหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัย
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนระดับชั้นแรกของช่วงชั้นที่ 2 ภาษาพูด ซึ่งนักเรียน
ในระดับชั้นนี้มีปัญหาทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเท่ากับ 42.80 คะแนน (งานฝ่ายทะเบียน,2561) ดังนั้นเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับ
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆอีก 7 กลุ่มสาระ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษอยู่ระดับค่อนข้างต่า
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมกับแสวงหาแนวทางที่จะทา
ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น พบว่า
การสอนด้ ว ยแบบฝึ ก ทั ก ษะสามารถช่ว ยให้ นั ก เรีย นได้ฝึ ก ฝนความรู้ ความเข้า ใจด้า นไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ( มณเฑียร อิ่นแก้ว (2554, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขีย นและการอ่านข้อความที่ประกอบด้ว ยประโยค Past Simple Tense ส าหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสา อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่า หลังการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนสอน นอกจากนี้พบว่า แบบฝึกทักษะการ
เขียนการอ่านข้อความที่ประกอบด้วยประโยค Past Simple Tense เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือ
ได้ เหมาะที่จะนาไปประยุกต์ใช้ได้ และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียน
เข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น สาหรับการทาแบบฝึกหัดมากๆเป็นการช่วยทบทวนให้นักเรียนสามารถ
เข้าใจจาได้ และสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุพรรษา ทิพย์
เที่ยงแท้ 2556, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มี
เนื้ อหาเกี่ย วกั บ ท้องถิ่น จั งหวัดกาญจนบุรี เพื่อ พัฒ นาการอ่านเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลั งจากการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบฝึกเสริม ทักษะอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ.05
จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสามารถช่ว ย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงนาวิธีการสอนด้วย
แบบฝึกทักษะมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาถึง ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แบบฝึกภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ เรื่อง wh-question ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะและการสอนแบบปกติ เรื่อง wh-question ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สมมติฐานของการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง wh-question สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางที่ระดับ .05
ขอบเขตการวิจัย
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ ป็ นไปตามวั ต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ที่ตั้ ง ไว้ ผู้ วิ จัย ได้ กาหนด
ขอบเขตการวิจัย
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ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นอนุ บ าล
สมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 7
ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 368 คน โดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้องได้ดังนี้ ป 4/1 มีนักเรียน 30
คน ป.4/2 มีนักเรียน 41 คน ป. 4/3 มีจานวน 41 คน ป.4/4 มีนักเรียน 42 คน ป.4/5 มีนักเรียน 42
คน ป.4/6 มีนักเรียน 42 คน และ ป.4/7 มีนักเรียน 30 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ างใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นัก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นอนุ บ าล
สมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 คัดเลือกโดย
วิธีกรสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็นจานวน 2 ห้อง คือ ห้อง
ป.4/7 จานวน 30 คน ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และห้อง ป.4/1จานวน 30 คนได้รับการ
สอนด้วยวิธีปกติ
ด้านเนื้อหา
โดยเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ เรื่อง wh-question (ประโยคคาถาม) มีจานวน 3 เรื่อง
ได้ แ ก่ 1) wh-question(where) 2) wh-question(when) 3) wh-question(what) ซึ่ ง เป็ น เนื้ อ หา
การใช้ประโยคคาถามในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ตัวแปรที่ศึกษา
1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษและวิธีแบบปกติ
2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง wh-question ของ
ผู้เรียน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการทดลองจานวน 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ 2562 - 5 กันยายน พ.ศ 2562 แบ่งการสอนออกเป็น 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบรวม
10 คาบ คาบละ 50 นาที
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากการทกลอง มีลาดับขั้นดังนี้
1. วั ด ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษเรื่ อ ง wh-question ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จากนั้นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน
2. ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้เนื้อหาเรื่อง wh-question จานวน 3 เรื่อง
ได้ แ ก่ 1) wh-question when 2) wh-question where และ 3) wh-question what โดยกลุ่ ม
ทดลองเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะมีขั้นตอนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) ขั้น
นาเข้าสู้บทเรียน (warm up) ขั้นตอนที่ 2) ขั้นดาเนินการสอน (Presentation) ขั้นตอนที่ 3.) ขั้นฝึก
ปฏิบัติ (Practice) ขั้นตอนที่ 4) ขั้นนาไปใช้ (Production) ขั้นตอนที่ 5) ขั้นสรุป (Wrap up) และ
ขั้นตอนที่ 6) ขั้นฝึกทักษะด้วยแบบฝึกทักษะ (Practice Exercise)ในขั้นนี้นักเรียนกลุ่มทดลองจะได้
ฝึกทาแบบฝึกทักษะและประเมินผลวัดความรู้ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ในชุดแบบฝึกทักษะ
ท้ายบทเรียนในแต่ละเล่ม และให้กลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีแบบปกติ โดยมีขั้นตอนกิจกรรมการเรียน
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การสอน5ขั้นตอน คือขั้นตอนที่1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน(Warm up) ขั้นตอนที่ 2) ขั้นดาเนินการสอน
(Presentation) ขั้ น ตอนที่ 3) ขั้ น ปฏิ บั ติ (Pratice) ขั้ น ตอนที่ 4) ขั้ น น าไปใช้ (Prodution) และ
ขั้นตอนที่ 5) ขั้นสรุป (Wrap up)
3.วั ด ความสามารถทางไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษเรื่ อ ง wh-question กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบชุดเดิม จากนั้นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่ างแต่ละคน เพื่อนาคะแนนที่ได้ไปหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง wh-question ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 แบบฝึกทักษะไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง wh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่4
มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.39/82.83
การทดสอบ

จานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

ผลคะแนนรวม ค่าเฉลี่ย (𝒙
̅)

ร้อยละของค่าเฉลี่ย

E1

30

60

1,483

49.43

82.39

E2

30

40

994

33.13

82.83

จากตาราง 1 พบว่า ผลการทาแบบทดสอบย่อยหลั งเรียนด้ว ยแบบฝึ กทักษะไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.39 คะแนน และ
ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.83
แสดงว่าการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่
4มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.39/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-questionแบบการสอนแบบปกติ
นักเรียน
N
ก่อนเรียน
30
หลังเรียน
30
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

13.26
20.72

S.D.
3.04
3.34

t

Sig.

-27.940*

.000

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่สอนแบบ
ปกติ เรื่อง wh-question มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.26 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 20.72 คะแนน แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question ของกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง
wh-question
นักเรียน
N
ก่อนเรียน
30
หลังเรียน
30
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

13.03
24.13

S.D.
2.79
2.78

t

Sig.

-42.406*

.000

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.03
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.13 คะแนน แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง whquestion ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การทดสอบ

จานวนนักเรียน คะแนนเต็ม

̅)
(𝒙

S.D.

กลุ่มทดลอง

30

40

32.37

2.942

กลุ่มควบคุม

30

40

25.90

3.428

t

Sig.

7.842

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 4สรุปผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง
wh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง whquestion ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 32.37 S.D เท่ากับ 2.942 กลุ่ม
ควบคุม มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 25.90 S.D. เท่ากับ 3.428 โดยมีค่า t เท่ากับ 7.842 และค่า Sig.
เท่ากับ .000
อภิปรายผล
จากผลการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อสังเกตที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1.แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภ าษาอังกฤษ เรื่อง wh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.39/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง wh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ที่สร้างขึ้นมานั้น ผู้วิจัยได้มีการวางแผนกาหนดและเรียงลาดับเนื้อหาสาระจากง่ายไปยาก มีรูปภาพ
และสี สันประกอบเนื้อหาที่นักเรีย นสามารถเกิดการเรียนรู้ได้เข้าใจและชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นการ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียน อีกทั้งการสร้างแบบฝึกทักษะขึ้นมานั้น ผู้วิจัยได้คานึงถึงความแตกต่าง
ทางด้านความรู้และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนได้เรียนรู้ในภาคส่วนของเนื้อหาด้าน
หลักไวยากรณ์เรื่อง wh-question (อย่างมีลาดับขั้นตอน สลับกับการฝึกฝนทาแบบฝึกทักษะในแต่ละ
เรื่ องจนเกิดความช านาญ โดยแบบฝึ กหั ด (Exercise) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมานั้น มีความหลากหลาย
รูปแบบให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนพร้อมคาเฉลย (Answer) ซึ่งนักเรียนสามารถทราบผลการทางานของตน
ด้วยการเฉลยคาตอบด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องและสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของลักขณา ใจเที่ยงกุล (2555, บทความ) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบ
ฝึกทักษะที่ดีและหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะที่ดีไว้ว่าหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะที่ดีควรใช้หลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัย ใช้สานวนภาษาง่ายๆ โดยเฉพาะคาสั่งต้องกระชับและชัดเจน
เน้นให้นักเรียนได้คิดให้เร็วและสนุก โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ปลุกความสนใจ ด้วยรูปภาพและ
รูปแบบที่แปลกและแตกต่างจากที่นักเรียนเคยฝึกเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียนแนว
ทางการสร้างแบบฝึกหัดที่ดีควรคานึงกฎความใกล้ชิด ควรใช้สิ่งเร้าและการตอบสนองเกิดขึ้นในเวลา
ใกล้เคียงกัน จะสร้างความพอใจให้แก่ผู้เรียน กฎการฝึกหัด คือ การให้ผู้เรียนได้ทาซ้าๆ เพื่อช่วยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่แม่นยา กฎแห่งผล คือ การที่ผู้เรียนได้ทราบผลการทางานของตนด้วยการเฉลย
คาตอบ จะช่วยให้ผู้เรียนนทราบข้อบกพร่อ งและสร้างความพอใจและกฎการจูงใจ การจัดแบบฝึกหัด
ควรเรียงลาดับจากแบบฝึกง่ายๆไปสู่เรื่อ งยากและควรมีภาพประกอบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นายวรวิช นพนริ น ทร์ (2556, บทคั ดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพั ฒ นาแบบฝึ ก ทักษะการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 พบว่ า แบบฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ไ วยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษเรื่ อ งTenseกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.09/87.45 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
ใช้ ไ วยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง Tense กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผล
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.33 ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรี ย นด้ ว ยแบบฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ไ วยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษเรื่ อ ง Tenseกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และงานวิจัยของสุ
พรรษา ทิพย์ เที่ยงแท้ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒ นาแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่ อ สาร โดยใช้ ข้อ มูล ท้อ งถิ่ นชะอ า ส าหรับ นัก เรี ยนชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร มีค่าประสิทธิภาพ 85.15/81.20 ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนสามารถเขียน
ประโยคภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเดิม ตอบคาถามได้ถูกต้อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปานกลางและอ่อน
อาจจะใช้เวลาในการทาแบบฝึกช้ากว่า แต่ก็เข้าใจเรื่องที่เรียนได้มากขึ้น นักเรียนมีทักษะในการเขียน
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ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการเขียนอยู่ในระดับมาก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เรื่องwh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเรื่อง wh-question จานวน 3 เล่มอย่างมีลาดับขั้นตอนมาแล้ว โดยนักเรียนได้ทราบผล
การทางานของตนเอง เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องด้วยการเฉลยคาตอบหลังจากทาแบบฝึก
พร้อมกับนาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขได้ทันที นักเรียนได้ฝึกทาแบบฝึกหัด (Exercise) ย่อยๆที่ช่วย
สร้างความรู้ ความเข้าใจและความแม่นยาได้มากขึ้ น อีกทั้งแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง
wh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 3 เล่ม มีรูปแบบที่แตกต่างจากที่นักเรียนได้เคยฝึกหรือเคย
พบเห็น ขนาดของตัวหนังสือ รูปภาพและสีสันประกอบเนื้อหามีความสวยงามน่าอ่าน และสามารถ
กระตุ้น เร้ าความสนใจและความกระตือรือ ร้นในการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทาให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Nouns
(คานาม) เพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้ นั กเรี ย นมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น เป็นไปตามแนวคิ ดของพนม
วัน วรดลย์ ( 2542, หน้า 38 – 39) ที่กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
เด็กฝึกทักษะการใช้ภาษาได้ดี แบบฝึกที่จัดทาขึ้น จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่จนเกิดการเรียนรู้
และความชานาญตลอดจนทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ใช้
เทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พบว่า แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียน วิชาภาษาอังกฤษ5 (อ23101) โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ใช้เทคนิค STAD สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.19/84.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ ตั้งไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ5 (อ23101) โดยวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู้ ใ ช้
เทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดัชนีป ระสิ ทธิผ ลของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียน วิชาภาษาอังกฤษ5(อ23101)โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ใช้เทคนิค
STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7002 แสดงว่านักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.02 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ ใช้เทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ครูผู้สอนควรบันทึกปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการทดลอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในลาดับต่อไป
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2. ครูผู้สอนควรช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน โดยการคอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
3. ควรฝึกฝนให้นักเรียนทาแบบฝึกด้านไวยากรณ์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อสร้าง
พื้นฐานทางด้านภาษาให้กับนักเรียนเมื่ออยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเนื้อหาอื่นๆ และในระดับชั้นอื่นๆ
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ดี
2. ควรมีการประเมินเจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เรื่อง wh-question ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อประเมินเจคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบฝึกทักษะ
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ ทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
A STUDY OF RESULTS IN LEARNING MANAGEMENT THROUGH PREDICT OBSERVE
EXPLAIN (POE) COMBINED WITH QUESTIONING TECHNIQUES AFFECTING
SCIENCE ACHIEVEMENT AND ANALYTICAL THINKING ABILITY
OF ELEMNTARY STUDENTS LEVEL 6
ปณิกา ยิม้ พงษ์1 จริยาภรณ์ รุจิโมระ2 และวริสรา จุ้ยดอนกลอย3
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย ( POE)
ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิค
การใช้คาถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE)
ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนหลัง และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ทดสอบที (t-test) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการ
ใช้คาถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05
และ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE)
ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ ทานาย สังเกต อธิบาย เทคนิคการใช้คาถาม ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to compare science achievement of
elementary students level 6 before and after learning management by using predictive,
observing, explaining (POE) method combined with questioning techniques and 2) to
compare analytical thinking ability of elementary students level 6 before and after the
predict, observe, explain (POE) learning combined with questioning techniques. The
sample consisted of 26 people of elementary students level 6 in Municipal School 2,
Wat Loh Suthawas, Mueang District, Ang Thong Province. The research instrument was
learning management by plan through predictive observation (POE) combined with
questioning techniques, science learning achievement test and analytical ability test.
The research assessment was quasi experimental research with pre-test and post-test.
The statistic used for the analysis was t-test at the statistical significant level of .05.
The result showed that: 1) The elementary students level 6 who received POE were
combined with questioning techniques have academic achievement after studying
higher than before studying with statistical significance at the level of .05 and 2) The
elementary students level 6 who received POE were combined with questioning
techniques have the ability of think critically after studying. It was higher than before
studying at the statistical significance at the level of .05.
Keywords: Learning Management through Predict Observe Explain (POE), Questioning
Techniques, Science Learning Achievement, Analytical Thinking Ability
บทนา
หลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศั กราช 2551 กาหนดจุ ดมุ่ งหมายที่ มุ่ ง
ส่งเสริ มให้ผู้ เรี ยนได้เรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ที่ เป็นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน คือ ผู้เรียนได้ทากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
ทาให้เกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ การเรียนการ
สอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็น ผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
หน้า 78) ดังนั้น ครูผู้ สอนจึ งต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้นา ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้
ช่ว ยเหลื อ ส่ งเสริ มสนับ สนุน ผู้ เรีย นในการแสวงหาความรู้โดยจัดกิจกรรมให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จ ริ ง ฝึ ก ปฏิบั ติใ ห้ ทาได้ คิด เป็ น ท าเป็นรั กการอ่ าน และเกิดการใฝ่ รู้ อย่ างต่ อเนื่อ ง
ผสมผสานสาระความรู้ ต่ า ง ๆ อย่ า งได้ สั ด ส่ ว นที่ ส มดุ ล กั น ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (แววยุรี ใบภักดี, 2553, หน้า 1)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบรวมถึงการ
ทดลองปฏิบัติกิจกรรมในสภาพจริง ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
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ในปีการศึกษา 2561 พบว่า สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของประเทศ (39.93) ต่ากว่า
ร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2562, หน้า 5) แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดั บผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ให้สูงขึ้น
การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีคอนตรัคติวิซึม ซึ่งมีหลักการสาคัญเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ความรู้เดิมเข้ากับการเรียนรู้ และเกิดการสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ทานาย สังเกต อธิบาย (POE) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอน การนาเสนอสถานการณ์และให้
นักเรียนทานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หลังจากนักเรียนทานายแล้วให้นักเรียนสังเกต
สถานการณ์ดังกล่าว โดยให้นักเรียนลงมือทดลอง สังเกต หรือหาวิธีพิสูจน์เพื่อให้นักเรียนหาคาตอบ
จากสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้นหลังจากนั้น ให้นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากการสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง และขั้นสุดท้ายนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ได้จาก
การทานาย และการสังเกตหรือผลการทดลองที่ได้ (White & Gunstone, 1992) (อ้างถึงใน สุภาพร
แหลมแก้ว, 2556, หน้า 16) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน คือ การทานาย (Predict) การสังเกต (Observe) และการอธิบาย (Explain) ซึ่งสามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ มุ่งมั่นในการทดลองโดยให้นักเรียนทานายผลที่ได้จากการสังเกตมาอธิบาย
และเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทานายไว้ โดยนักเรียนจะเกิดความสนใจในการค้นหาความรู้ เพื่อตรวจสอบ
ผลการทานายของตนเอง (พิริยา พงษ์ภักดิ์ , 2556 : หน้า 18 , สุดารัตน์ หอมไกรลาศ, 2556: หน้า
21 และ ชุติมา หันตุลา, 2558: หน้า 35) นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ พิริยา พงษ์ศักดิ์ (2556: หน้า
87) ; สุภาพร แหลมแก้ว (2556: หน้า 79) และ เมธิน อินทรประสิ ทธิ์ (2558: หน้า 80) พบว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับนักเรียนสามารถทาได้หลายวิธี การใช้คาถามในวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2544, หน้า 23)
เนื่ องจากคาถามเป็ น สื่ อน าในการเรียนรู้ที่ดี ทาให้ นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหา และสรุป
แนวคิดได้ด้วยตนเองอาจจะเป็นการถามด้วยวาจาระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน คาถามมีหลายประเภทขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้คาถามว่าต้องการคาตอบอย่างไร เช่น
คาถามตามระดับการคิดในพุทธิพิสัย 6 ระดับของบลูม (Bloom, 1956) (อ้างถึงใน อาภรณ์ ใจเที่ยง,
2546: หน้า 63) และทิศนา แขมมณี (2553: หน้า 23) ประกอบด้วย ความรู้ความจา ความเข้าใจ การ
นาไปใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้คาถาม
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ดีขึ้น (ณัฐ
กา นาเลื่อน, 2556: หน้า 15 ; อุมาภรณ์ ไชยเจริญ, 2556: หน้า 63 และ อารฝัน บากา, 2559:
หน้า 59) อย่างไรก็ตามครูส่วนใหญ่มีการใช้คาถามในห้องเรียนน้อยมาก หรือยังใช้คาถามระดับต่าตาม
ขั้นการคิดในพุทธิพิสัย
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จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า จาก
ผลการจัดการการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส อาเภอเมือง จั งหวัดอ่างทอง ในปี
การศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่า
กว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ก็อยู่ใน
ระดั บ ต่ า (33.10) เมื่ อ เที ย บกั บ คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ (39.93) นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ข าด
ความสามารถด้านการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด ไม่สามารถใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ต้องให้ครูช่วย
บอกและแนะนาอยู่เสมอนักเรียนส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการเรียนแบบท่องจา โดยไม่เข้าใจความคิดรวบยอด
ของเนื้อหานั้น ๆ
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้อยู่ระดับ
สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการวิจัย เป็น เนื้อหาตามหลั กสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ ห์
สุทธาวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้
เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวนาและฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน และแม่เหล็กไฟฟ้า สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 224 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ที่กาลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียน 26 คน
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3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ.2562 ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับ
เทคนิคการใช้คาถาม ประกอบด้วย 1) การนาเข้าสู่บทเรียนและสร้างแรงจูงใจ 2) การนาเข้าสู่กิจกรรม
หรือการทดลอง 3) การทานาย 4) การอภิปรายสิ่งที่ทานาย 5) การสังเกต 6) การอธิบาย 7) การให้
คาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และ 8) การติดตามผล และตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ความรู้/ความจา ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และ 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ แสดงดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย
(POE)ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
1. การนาเข้าสู่บทเรียนและสร้างแรงจูงใจ
2. การนาเข้าสู่กิจกรรมหรือการทดลอง
3. การทานาย
4. การอภิปรายสิ่งที่ทานาย
5. การสังเกต
6. การอธิบาย
7. การให้คาอธิบายทางวิทยาศาสตร์
8. การติดตามผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
1. ความรู้
2. ความเข้าใจ
3. การนาความรู้ไปใช้
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3. การวิเคราะห์หลักการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองศึกษากลุ่มเดียวสอบก่อน-หลัง
การทดลอง (One-group Pretest-Protest design) ซึ่งทดลองในห้องเรียนตามสภาพจริง ( Intact
group) โดยวัดก่อนและหลัง การทดลอง (Pretest Posttest design with nonequivalent group)
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553, หน้า 249)
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สั งกัด เทศบาลเมื องอ่า งทอง
จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 8 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 224 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์
สุทธาวาส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 26 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย
(POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม จานวน 10 แผน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านที่ 1 ความรู้/
ความจา ความเข้าใจ และการนาไปใช้ จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.98
มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.28 - 0.78 และมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.31 - 0.81 และ มีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.94
ฉบับที่ 2 เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านที่ 2 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียน จานวน 24 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ
0.98 มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.23 - 0.77 และ มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20 - 0.78 และมี
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88
3.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบอัตนัย แบบ
ตอบสั้น ๆ จานวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.99 มีค่าความยากง่ายระหว่าง
0.22 - 0.69 มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.25 - 0.50 และ มีค่าความเชื่อมั่น 0.86
4. วิธีการดาเนินการทดลอง
4.1 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้ ฉบับที่ 1 จานวน 30 ข้อโดยใช้เวลา 60 นาที
4.2 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้ ฉบับที่ 2 จานวน 24 ข้อโดยใช้เวลา 60 นาที
4.3 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่ มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จานวน 15 ข้อ โดยใช้เวลา 60 นาที
4.4 ดาเนิน การเรีย นการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม จานวน 10 แผน เป็นเวลา 20
ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
4.5 ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัว อย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้ ฉบับที่ 1 จานวน 30 ข้อโดยใช้เวลา 60 นาที
4.6 ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัว อย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้ ฉบับที่ 2 จานวน 24 ข้อ โดยใช้เวลา 60 นาที
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4.7 ทดสอบหลังเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่างด้ว ยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จานวน 15 ข้อ โดยใช้เวลา 60 นาที
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองดั ง นี้ 1) ขอหนั ง สื อ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2) ทาการทดสอบก่อนการทดลอง 3) ดาเนินการทดลอง 4) ทาการทดสอบหลังการ
ทดลอง และ 5) ตรวจนับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพื่อนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ ttest แบบ Dependent สถิติทดสอบค่าที (t-test for dependent)
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
แสดงดังตารางที่ 2 – 3
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านความรู้/ความจา ความ
เข้าใจ และการนาไปใช้ โดยรวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
คะแนน
n
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
t
Sig
(คะแนนเต็ม 30)
มาตรฐาน
ก่อนเรียน
26
10.50
3.39
-19.26
.00*
หลังสอน
26
23.73
3.57
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านความรู้/ความจา
ความเข้าใจ และการนาไปใช้ โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 10.50 และมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 23.73 โดย ค่า t มีค่าเท่ากับ -19.26 และ ค่า Sig. ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ .00 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าค่านัยสาคัญที่ .05 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ย หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
คะแนน
n
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
t
Sig
(คะแนนเต็ม 24)
มาตรฐาน
ก่อนเรียน
26
11.23
3.46
-11.94
.00*
หลังสอน
26
16.23
4.43
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11.23 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 16.23
โดย ค่า t มีค่าเท่ากับ 11.94 และ ค่า Sig. ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ .00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยสาคัญที่
.05 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย
(POE) ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การใช้ ค าถาม มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ด้ า นทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย
สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ก่อน และหลังการจั ดการเรี ย นรู้โ ดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย สั งเกต อธิบาย (POE)
ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
คะแนน
n
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
t
Sig
(คะแนนเต็ม 30)
มาตรฐาน
ก่อนเรียน
26
10.54
3.50
-19.51
.00*
หลังสอน
26
22.65
4.03
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 10.54 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 22.65 โดย ค่า t มีค่าเท่ากับ -19.51 และ ค่า Sig.
ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ .00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยสาคัญที่ .05 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่ไ ด้รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบทานาย สั ง เกต อธิบ าย (POE) ร่ว มกั บเทคนิ คการใช้ คาถาม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย
(POE) ร่ว มกับเทคนิคการใช้คาถาม มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้/ความจา ความเข้าใจ
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การนาไปใช้ และด้านทักษะ หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนการสอนแบบทานาย สังเกต
อธิบาย เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนาความรู้เดิมมาเป็นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ด้วย
ตัวผู้เรียนเอง ซึ่ งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอน นักเรียนจะเรียนรู้จากการทานาย (Predict) การสังเกต (Observe) และการ
อธิบาย (Explain) ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มุ่งมั่นในการทดลอง นอกจากนี้การ
ทานายผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนลงมือทากิจกรรม จะทาให้นักเรียนสังเกตอย่างจดจ่อ ละเอียด
รอบคอบ รู้จักนาผลที่ได้จากการสังเกตมาอธิบาย และเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทานายไว้ นักเรียนจะรู้สึก
สนุกสนานในช่วงที่ทากิจกรรมเพื่อตรวจสอบผลการทานายของตนเอง ประกอบกับเทคนิคการใช้
คาถามซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้
แก้ปัญหา และสรุปแนวคิดหลักได้ด้วยตนเอง โดยการตั้งคาถามของผู้สอนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจเนื้อหาสาระที่เรียน ซึ่งเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ทุกขั้นตอนในการเรียนการสอน เป็น
การพัฒนาความคิดผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์หรือ
ประเมินค่า เพื่อจะตอบคาถาม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้คะแนนสอบของนักเรียนดีขึ้นด้วย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE)
ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถามในการวิจัยครั้งนี้จึงทาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิริยา พงษ์ศักดิ์ (2556: หน้า 54) เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกโดยใช้วิธี PREDICT - OBSERVE
- EXPLAIN (POE) ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า การสอนโดยวิ ธี PREDICT OBSERVE - EXPLAIN (POE) สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร แหลมแก้ว
(2556: หน้า 78) เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และ เจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค การ
สอนแบบทานายสั งเกต อธิบ าย กับใช้วิธีส อนแบบสื บเสาะหาความรู้แบบ 5E พบว่า ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบทานาย-สังเกต-อธิบาย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารฝัน
บากา (2559: หน้า 59) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม
ระดับการวิเคราะห์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ อิ่นแก้ว (2560: หน้า 119) ได้ศึกษาการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถามเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
แม่คา (ประชานุเคราะห์) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่ว มกับเทคนิคการใช้คาถาม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย
(POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
จัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสร้างความรู้
ใหม่ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ POE จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิ ด เห็ น และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เมื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การใช้ ค าถามซึ่ ง เป็ น
ยุทธศาสตร์การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ค้นคว้าหาคาตอบ จะสามารถพัฒนาความคิด
ผู้เรียนได้ การถามจะทาให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ โดยผู้เรียนจะ
ใช้ความคิดหาคาตอบจากการแยกแยะข้อมูล หาความสัมพันธ์ของข้อมูล และกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิค
การใช้คาถามในการวิจัย ครั้งนี้ จึ งทาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พิ ริ ย า พงษ์ ศั ก ดิ์ (2556: หน้ า 54) ได้ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือ กโลกโดยใช้วิธี PREDICT - OBSERVE - EXPLAIN
(POE) ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า การสอนโดยวิ ธี PREDICT - OBSERVE EXPLAIN (POE) สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ
กา นาเลื่อน (2556: หน้า 61) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E (7E Learning
Cycle Model) ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 พบว่ า นั ก เรี ย น
ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค
การใช้คาถาม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถนอม เอื้อสุนทรสกุล (2558: หน้า 121) ได้ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คาถามที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า การ
คิดวิเคราะห์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่ว มกับเทคนิคการใช้คาถาม หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนะแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการ
ใช้คาถาม พบว่า สามารถทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นครูหรือผู้ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ควรส่งเสริมให้นาไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ การคิด
วิเคราะห์ให้สูงขึ้น
1.2 ครูต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจนิยาม และลาดับขั้นของการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่
ครั้งแรกของการจัดการเรียนรู้ โดยการยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้
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คิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ น ขั้น ตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ ความส าคัญ การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ และ
สามารถไต่ระดับไปจนถึงการวิเคราะห์หลักการซึ่งเป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนต่าที่สุดจากการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ลักษณะ เนื่องจากผู้วิจัย พบว่า เมื่อนักเรียนเข้าใจนิยาม
และลาดับขั้นของการคิดวิเคราะห์ แล้วสามารถคิดวิเคราะห์หลักการได้ดียิ่งขึ้นโดยสังเกตจากการตอบ
คาถามระดับการวิเคราะห์หลักการในใบกิจกรรมต่าง ๆ การตอบคาถามระดับการวิเคราะห์หลักการ
ในห้องเรียน และผลการคิดวิเคราะห์หลักการหลังเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบทานาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่ว มกับ
เทคนิคการใช้คาถาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาอื่น ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหาและในบริบทอื่น ๆ
2.2 ควรนาเทคนิคการใช้คาถามระดับการวิเคราะห์ไปใช้ร่วมกับรูปแบบหรือเทคนิค
การจัดการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อทาให้เกิดความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ได้
มากขึ้น
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
THE DEVELOPMENT OF BASIC WORDS THAI READING AND WRITING SPELLING
ACTIVITY PACKAGE FOR ELEMENTARY STUDENTS LEVEL 1
BY USING THE PROACTIVE LEARNING MODEL UNDER THE JURISDICTION OF PHRA
NAKHON SI AYUTTHAYA, PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 2
มาลัย พงษ์อนันต์1 วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง2 และแสน สมนึก3
Malai Phonganan1, Wacharapatr Techawattanasiridumrong2, and Saen Somnuek3
1,2,3

สังกัด หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่าน
และการเขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก 3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกดคา
พื้นฐาน หลังจากการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นไปแล้ว 2 สัปดาห์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รวม
139 ห้อง จานวน 2,600 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรี ยนวัดสง่างาม อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จานวน 1 ห้อง จานวน 16 คน ได้มาโดยสุ่ มตัว อย่างแบบเจาะจง โดยใช้ห้ องเรียนเป็นหน่ว ยสุ่ ม
ระยะเวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก 4 ขั้นตอน 2) ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ท ดสอบที แ บบไม่ เ ป็ น อิ ส ระต่ อ กั น
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 81.00/81.25 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนสะกดคา
พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู้โ ดยใช้รูป แบบการเรี ยนรู้แบบเชิงรุก หลั งจากการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้ นไปแล้ว 2 สั ปดาห์
ปรากฏว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน
คาสาคัญ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนคาพื้นฐาน การอ่านและการเขียนสะกดคา
พื้นฐาน รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1 ) to develop and find out the
effectiveness of the basic words reading and writing spelling activities of elementary
students level 1 by using the proactive learning model and 2) to compare the learning
achievement of the basic words reading and writing spelling of elementary students
level 1 being taught according to using proactive learning model and 3 ) to study the
persistence of basic words reading and writing spelling of elementary students level 1
after the learning the proactive learning model has been completed for 2 weeks. The
population used in this research was elementary students level 1 under the jurisdiction of
Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Office Area 2, totaling 139 rooms.
The sample group used in the research consisted of 16 elementary students level 1studying
in the 2nd semester of academic year 2019 were obtained by purposive sampling using the
classroom as a random unit. The duration of the experiment was 20 hours. The instruments
included 1) 4-step the proactive learning model in learning management plan. 2)Basic words
spelling reading and writing development activity package and 3) Learning achievement test.
The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, percentage and t-test
(Dependent Sample).The results of the research showed that:1)The effectiveness of the
basic words reading and writing spelling activities of elementary students level 1 using by
the developed proactive learning model was at
81.00 / 81.25 which was in accordance
with the 80/80 performance criteria. 2) The students' learning achievement after learning by
using the proactive learning model in the activity package was significantly higher than before
learning at the .05 level. and 3) elementary students level 1 which taught by using proactive
learning model are durable in learning after the learning management has been completed
for 2 weeks.
Keywords: Development of Basic Words Thai Reading and Writing Spelling Activity
Package, Basic Words Thai Reading and Writing Spelling, Active Learning model
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
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ความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันนาไปสู่การ
พัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงมีความสาคั ญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้วและมีความก้าวหน้า
อย่างมั่นคงในทุกด้านให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา
ในช่วงชั้นแรก รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงกาหนดเป็นนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนา
การศึกษาว่าในระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้
ด้วยเหตุนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ขึ้ น โดยก าหนดเป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว น ข้ อ ที่ 1 ที่ ว่ า “เด็ ก ที่ จ บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม”
ภาษาไทยเป็ น ภาษาประจาชาติ และเป็นสมบั ติทางวั ฒ นธรรมอันก่อให้ เกิดความเป็ น
เอกภาพ เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ในการศึกษา แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ แ ละสร้ า งสรรค์ ใ ห้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้สามารถประกอบกิจ
ธุระการงานและดารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มี
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นสื่อที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีวรรณกรรมอัน
ล้าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรแก่การเรีย นรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 3)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ให้ความสาคัญต่อกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ภ าษาไทยเป็ น อย่ า งมาก โดยพิ จ ารณาจากการจั ด ล าดั บ ให้ เ ป็ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ 1
ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง
การดูและการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อฝึกฝนทักษะ
เหล่านี้ให้ผู้เรียนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และนาไปใช้ในชีวิตจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ่านและการเขียนถูกจัดให้เป็นสาระที่ 1 และสาระที่ 2
นั่นย่อมแสดงว่าการอ่านและการเขียนนั้นมีความจาเป็นอย่างมากสาหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น เพราะ
สามารถใช้เป็ น พื้น ฐานการเรี ย นในระดับที่สู งขึ้น ส่ ว นกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ได้ กาหนด
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และ
บทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของคาและข้อความที่อ่าน ตั้งคาถามเชิง
เหตุผ ล ลาดับ เหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่ าน ปฏิบัติตามคาสั่ ง
คาอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิอ่านหนังสือ
อย่างสม่าเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 39)
การสอนภาษาไทยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องฝึกฝนทักษะ
ต่าง ๆให้สัมพันธ์กันทั้งการรับสารเข้ามา คือ การอ่านและการฟังกับทักษะการส่งสารออกไป คือการ
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พูดและการเขียนในด้านการเขียนถือว่าเป็นทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นทักษะการถ่ายทอดที่สาคัญ
ต่อการสื่อสารอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งในการอ่านและการเขียนนั้นย่อมจะต้องมีการสะกดคารวมอยู่ด้วย จึงทา
ให้การอ่านและการสะกดคามีความสัมพันธ์กันในแง่ของการใช้ทักษะทางภาษามีนักวิจัยทางภาษาของ
สหรัฐอเมริกา ท่านได้รายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสะกดคาและความสามารถ
ในการอ่าน ว่ามีค่อนข้างสูงมากในระดับประถมศึกษาที่เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้ เด็กที่สะกดคาเก่ง
มักจะเป็นเด็กที่อ่านเก่ง และเด็กที่อ่านไม่เก่งก็มักจะเป็นเด็กที่สะกดไม่เก่งด้วยเสมอ แต่ทั้งนี้ไม่ได้
หมายความว่าเด็กที่ส ะกดไม่เก่งจะต้องอ่านไม่เก่งเสี ยทั้งหมด การเรียนอ่านกับการสะกดคาจึ งมี
ความสัมพันธ์กันมาก จากการศึกษาของนักวิจัยยังพบอีกว่าเด็ก ๆ จะสะกดคาต่าง ๆที่สามารถอ่านได้
ถูกต้องแม่นยากว่าที่เขาอ่านไม่ออก (วรรณี โสมประยูร, 2553 : 132) จากการประเมินสภาพจากการ
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา กองวิ จั ย ทางการศึ ก ษากรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่าสมรรถภาพที่มีปัญหา ได้แก่ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน (วรรณี โสมประยูร, 2553 : 6)
ทักษะการเรียนรู้สาระเนื้อหาด้านทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing)
และทักษะการคานวณ (Arithmetic) ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจาเป็นที่จะทาให้รู้และเข้าใจใน
เนื้ อหาสาระ 8 กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ที่แสดงความเป็ นสาระวิช าหลั กของทักษะเพื่อ ดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และผู้เรียนควรมีทักษะระหว่างบุคคลและทักษะความร่วมมือกับผู้อื่นแสดงให้เ ห็นการ
ทางานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นา การปรับตัวตามบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลาย
การทางานอย่างมีคุณภาพร่วมกับผู้อื่นฝึกความเห็นใจและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง เห็นคุณค่า
และบทบาทผู้ร่วมงาน (ทักษิณ คุณพิภาค, 2561 : 1)
การอ่านและการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่สาคัญและจาเป็นอย่างมากในการดารงชีวิต
ของคนปัจจุบัน เพราะในชีวิตประจาวันของคนเรา การอ่านเป็นส่วนสาคัญในการสื่อความหมายถึงกัน
ได้ถูกต้อง ฉะนั้นจาเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กล่าวคือ ต้องวางรากฐานที่ดี
ต้องอ่านและเขียนได้ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภ าพ ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะ
ส่งเสริมกันและกัน นั้นคือ ผู้ที่เขียนถูกต้องชัดเจนก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ่าน ทักษะการ
อ่านและการเขียนมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพราะการอ่านเป็น
เครื่องมือพื้นฐานที่นักเรียนใช้เ รียนรู้เรื่องราวต่าง ๆผลของการเขียนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของการอ่าน ดังนั้นการอ่านและเขียนภาษาไทยจึงมีความสาคัญจาเป็นที่คนไทยทุกคนต้องศึกษาและ
ฝึกฝนจนเกิดทักษะเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับคนในชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552 : 3) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการอ่านมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตมาก การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ย่อมเป็นพื้นฐานของผู้เรียนที่จะแสวงหาความรู้สูงขึ้นไป การเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นและการ
เรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ ก็ต้องอาศัยการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 88)
กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียนว่าเป็นพื้นฐาน
สาคัญของการพัฒ นาไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน จึงกาหนดนโยบายพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการอ่านและสื่อสารได้ โดยมีมาตรการให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องเร่ง
ดาเนินการเพื่อให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ใน
ระดับ ต่าง ๆ อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งจากผลการประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่ายังมีนั กเรียนจานวนหนึ่งที่มีผลการ
ประเมินในระดับการอ่านไม่ได้ /อ่านไม่คล่อง (ร้อยละ 7.37, 4.30, 3.30, 2.33, 2.51, และ 1.61
ตามลาดับ) และระดับเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง (ร้อยละ 15.51, 7.24, 7.00, 4.06, 3.60, และ 3.11
ตามลาดับ) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินการอ่านออกเขี ยนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
พบว่า มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 4.68 ซึ่งจากการติดตามการ
ดาเนินงานการอ่านการเขียน พบว่า ครูผู้สอนภาษาไทยมีความคิดเห็นว่าการสอนอ่านแบบแจกลูก
สะกดคามีความเหมาะสมที่จะนามาใช้กับการสอนการอ่านการเขียน เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1)
การเรียนรู้ที่ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ ความสนใจ ความกระตือรือร้น และการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองในตัวผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนมีบทบาท
ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่ไม่ใช่ เพียงเป็นการฟังเพียงอย่างเดียว แต่
เป็นการเรียนรู้ผ่านการอ่าน การเขียน การอภิปราย การแก้ปัญหา หรือการประยุกต์ใช้สู่สถานการณ์
จริงร่วมกันด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สูงสุดทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจต
คติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในงานที่ก่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง (Bonwelle &
Eison, 1991 : p.2) ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น มีขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสร้าง ประสบการณ์ 3) ขั้นแบ่งปันความรู้ และ 4) ขั้นทบทวนความรู้
โดยลักษณะสาคัญของการจัดการ เรียนรู้แบบกระตือรือร้น เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะเป็นผู้อานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากการฟังบรรยาย
เพียงอย่างเดียว หรือการมีประสบการณ์ผ่านการลงมือทา การสังเกต และได้สนทนากับตนเอง และ
ผู้อื่นผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฟังและพูด การอ่าน การเขียน และการไตร่ตรองหรือโตต้อบ
ความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถพัฒนาและ ฝึกฝนได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยต้องอาศัยความรู้เฉพาะในแต่ละเรื่อง เพื่อฝึก
ให้ผู้เรียนได้ทักษะ พื้นฐานทางความคิด ได้ลงมือกระทา ตามความคิด และสามารถประเมินความคิด
ของตนเองได้ รวมทั้งต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดที่ก่อให้เกิดความคิด และพฤติกรรมที่ฉลาด
และเกิดผลดี อันนา ไปสู่การเรียนรู้ที่ดีเกิดผลสาเร็จในการเรียนรู้ (จุฑามาศ บุญทวี, 2560 : 3)
จากการศึกษาสภาพปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
ในเรื่องต่าง ๆ แล้วทาให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน
สะกดคาพื้นฐานได้ดีขึ้น เพราะเป็นกลยุทธวิธีที่ใช้แนวคิด วิธีการเป็นขั้นตอน เป็นการตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายตามความสามารถของผู้เรียน ดังนั้ นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยจึงสนใจที่จะนาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกมาใช้ใน
การพัฒนาเป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน ทา
ให้ นั กเรี ยนมีเจตคติที่ดีในการเรี ยนภาษาไทย มีความสุ ขในการเรียน และเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
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ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนสะกดคา
พื้นฐานให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนสะกดคาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก
3. เพื่อศึกษาความคงทนด้านการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้ว 2 สัปดาห์
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ขั้นเร้าความสนใจ (Trigger)
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning
Activity)
3. ขั้นอภิปราย (Discussion)
4. ขั้นสรุป (Summary)
(Hazzan Lapedot & Ragonic, 2004 หน้า 59-60
วิธอ้ีกาารวิ
จัย วัชรา เล่าเรียนดี; ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และ
งถึงใน
ตัวอย่าง
อรพิน ศิร1.ิสัมพัประชากรและกลุ
นธ์, 2560 หน้า ่ม69)

ตัวแปรตาม
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
2. ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ความคงทนในการเรียนรู้

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 รวม 139 ห้อง จานวน 2,600 คน ซึ่งจัดนักเรียนแบบคัดความสามารถ
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
สง่างาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้อง จานวน 16 คน ได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
2. เครื่องมือวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 4 ขั้นตอน เรื่อง
การอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 แผน ๆ ละ 1
ชั่วโมง
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2.2 ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จานวน 10 ชุดกิจกรรม
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคา
พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 4 ขั้นตอน มี
ลักษณะเป็นแบบชนิด 3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
3.1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียน
สะกดคาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 10 ชุดกิจกรรม และมีประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E1 / E2) กาหนดเกณฑ์ 80/80
3.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการทดสอบ t-test (Dependent Sample)
3.3 การวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไป
แล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ สถิติค่าที t-test (Dependent Sample) ในการวิจัยในครั้ง
นี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
81.00/81.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
จานวน ชุด
นักเรียน ที่
(คน) 1
80
16
63

ชุด
ที่
2
80
66

ชุด
ที่
3
80
65

คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน
ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด
ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่
4 5 6 7 8 9 10
80 80 80 80 80 80 80
59 66 67 62 66 68 66
เฉลี่ย ( X )
ร้อยละ (%)
E1 / E2 = 81.00 / 81.25

รวม

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรียน

800
648
40.5
81.00

320
260
16.25
81.25
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก มีประสิทธิภาพของกระบวนการ
( E1 ) เท่ากับ 81.00 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.25 นั่นคือ ประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียน (E1 / E2) เท่ากับ 81.00/81.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นหลั งเรี ยนโดยใช้ รู ปแบบการเรีย นรู้ แ บบเชิง รุ ก
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที (t) และระดับนัยสาคัญทางสถิติการ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการใช้ชุด
กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก จานวน 16 คน
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

S.D.

X

t

Sig

ก่อนเรียน
16
20
8
3.204
13.86
.000*
หลังเรียน
16
20
16.25
1.438
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้ว ยการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน 8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.204 ค่าเฉลี่ ย
คะแนนทดสอบหลังเรียน 16.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.438 เมื่อประเมินความแตกต่างหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
3. นั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก มีความคงทนในการเรียนรู้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบ คะแนนสอบหลังเรียนและคะแนนความคงทนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ รียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
การทดสอบ

N

คะแนนหลังเรียน
คะแนนหลังเรียน 2 สัปดาห์

16
16

คะแนน
เต็ม
20
20

X

S.D.

t

sig

15.88
16.44

1.78
1.26

1.64

.120

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการ
เขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เฉลี่ย
ร้อยละ 15.88 และมีคะแนนหลังเรียน 2 สัปดาห์เฉลี่ยร้อยละ 16.44 ซึ่งนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
การอ่านและการสะกดคาพื้นฐานและคะแนนหลังเรียน 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้

996
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
81.00/81.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องสาเหตุดังนี้ 1) ในการ
สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสาร
หลักสูตร งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรม กาหนด
จุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 2) กิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ เร้าความสนใจ
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองอย่างเต็มที่ และ3) ชุด
กิจกรรมที่สร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยได้วิจัยเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาสาระการเรียนรู้ก่อนทาการสร้างชุดกิจกรรมตลอดจนผ่านการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาจุดบกพร่องแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้
ชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพและสามารถนาไปจัดการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง มีรูปภาพ
ประกอบที่สวยงาม รูปภาพที่หลากหลายทาให้ผู้เ รียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้นสนุกสนาน
ในการเรียน ซึ่งส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริพร จันทะเลิศ (2558 : 98) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน
สะกดคาแม่ ก. กา โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและ
เขี ย นสะกดค าแม่ ก. กา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ พัฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.79/83.78 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และทักษิณ คุณ พิภาค (2561 : 178-179) ได้
ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา ความพึงพอใจต่อการ
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนสะกดคาภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเท่ า กั บ 0.59 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59 แสดงว่ า ผู้ เ รี ย นมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ และบพิธ วัง
หนองเสียว (2558 : 99) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาตรงตามมาตรา
ตัวสะกดโดยใช้แผนการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านและ
การเขียนสะกดคาโดยใช้แบบฝึ กทักษะที่ส ร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.86/87.50 ซึ่งสู งกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับกรุณา ภูมรี (2559 : 66) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคายากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะ
การเขีย นสะกดคายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิภ าพ 88.37/83.44 แสดงว่าแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคายาก กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและเขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก หลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร จันทะเลิศ (2558 : 98) ได้ศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนสะกดคาแม่ ก. กา โดยใช้กิจกรรม
กลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึกสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของทักษิณ คุณพิภาค (2561 : 178179) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา ความพึงพอใจ
ต่อ การเรี ย นและผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 2 ผลการวิ จั ยพบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนสะกดคาภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และบพิธ วังหนองเสียว (2558 : 99) ได้วิจัยเรื่อง
การพั ฒ นาทัก ษะการอ่า นและการเขีย นสะกดคาตรงตามมาตราตั ว สะกดโดยใช้ แผนการเรีย นรู้
ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านและ
การเขียนสะกดคาตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และสอดคล้องกรุณา
ภูมรี (2559 : 66) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคายากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดคายาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก มีคะแนนความ
คงทนในการเรียนรู้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสายสมร นรสิงหเริง ฤทธิ์ (2559 : 58-59) การใช้กลวิธีช่วยจาที่มีต่อการ
เรียนรู้และความคงทนในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เฉลิมช่วงวิทยาทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
เรียนรู้คาศัพท์โดยใช้กลวิธีช่วยจามีคะแนนความคงทนในการจาคาศัพท์ไม่แตกต่างกับคะแนนผลการ
เรียนรู้หลังเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีช่วยจาซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างมีรูปแบบ มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามลักษณะและวัยของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนในวัยระดับเริ่มต้นเป็นวัยที่
มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นเพราะกลวิธีช่วยจาต่าง ๆ จะ
ช่วยให้นึกถึงหรือค้นคืนคาศัพท์ที่เรียนแล้ว โดยอาศัยความคิดต่อเนื่องที่ผ่านทางการพูดการการเห็น (
Thompson : 2006) กลวิธ๊ช่วยจาเป็นพื้นฐาน นาไปสู่ความจาได้ด้วยกลวิธีให้จา โดยมีการใช้กิจกรรม
รูปภาพ บัตรคา และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วย ให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้คาศัพท์ด้วยกลวิธ๊ช่วย
จา ช่วยให้ผู้เรียนจาและระลึกได้เมื่อต้องการนาคาศัพท์นั้นมาใช้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณ
ภา สายมาตย์ (2560 : 124) การปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาความคงทนในการ
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เรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาจะหลวย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบว่าผลการทดสอบหลังการปฏิบัติการ 2 สัปดาห์
นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกมีความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยพบว่าการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคาพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดคาพื้นฐานภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น คุณครูผู้สอนควรนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการ
อ่านและเขียนสะกดคาพื้นฐานภาษาไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดยเลือกใช้ชุดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับระดับชั้น จะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถอ่านและเขียนสะกดคาภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ชุ ด กิ จ กรรมที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มุ่ ง พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดค าพื้ น ฐาน
ภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะรูปแบบ
การเรี ยนรู้โ ดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ แบบเชิงรุก ที่ทาให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้ว ยตนเองจาก
ประสบการณ์และการลงมือกระทาเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่า น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทายความรู้
ความสามารถและความสนใจของนักเรียนด้วยกิจกรรมหลากหลายอย่างเป็นระบบ พัฒนาความเข้าใจ
มโนทัศน์ที่ถูกต้องเกิดความคงทนและถ่ายโยงความรู้ได้ดี ทาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย
และนาไปใช้ในสถานการณ์ อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรนาชุดกิจกรรมไปสร้างและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ๆเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. ควรนาแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก ไปทดลองใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ตัวอย่างในระดับชั้นอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง
สั ง คม การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง กั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตนของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
2) ศึกษาค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอล ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการสนับสนุนทาง
สังคม การเห็ นคุณค่าในตนเอง กับอัตลั กษณ์แห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ ม
ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 384
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.933 การเห็ นคุณค่าในตนเองที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .808 และอัตลั กษณ์แห่งตนที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .827 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัยพบว่า 1)
แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง กับอัตลักษณ์แห่งตน
มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล คือ .580 และ .220 ที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ฟังก์ชันแรกมี
น้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลที่ส่งผลซึ่งกันและกัน ได้แก่ ชุดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้าน
อารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวัตถุสิ่งของและการบริการ และการเห็นคุณค่าในตนเอง กับชุดตัว
แปรอัตลักษณ์แห่งตนด้านต่างๆ ฟังก์ชันที่สองมีน้าหนักความสาคัญ คาโนนิคอลที่ส่งผลซึ่งกันและกัน
2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร ส่งผลซึ่งกันและกัน ในทางบวก
กับอัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จักตนเอง และแบบที่ 2 การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
ส่งผลซึ่งกันและกันในทางลบ กับอัตลักษณ์แห่งตนด้านอาชีพ
คาสาคัญ : การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง อัตลักษณ์แห่งตน
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the relationship pattern of
Upper Secondary School Students’ Social Support, Self- Esteem, and Self- Identity,
2) to search for Canonical Weight with correlation of Social Support, Self-Esteem, and
Self-Identity of Upper Secondary School Students. The samples of this study were 384
Upper Secondary School Students, selected from the population of Upper Secondary
School Students studying in Upper Secondary Schools in Muang District, Khon Kaen
Province, during 2019 academic year, under jurisdiction Office of the Basic Education
Commission. The research instruments were: 1) the Students’ Social Support
Questionnaire which has a reliability of .933, 2) the Self-Esteem Questionnaire which has a
reliability of .808, 3) the Self-Identity Questionnaire which has a reliability of .827. Data
were analyzed by Canonical Correlation. The research findings found that: 1) there
were significant relationship of Students’ Social Support, Self-Esteem, and Self-Identity.
The Canonical Correlation was =.580, and .220 at .01 significant level, 2) the first set of
relationship function consisted of Canonical Weight affecting each other including: the
independent variable set of Students’ Social Support in Emotion, Information and
News, Object and Service, and Self-Esteem, the weights were -.786, -.435, -.563, and . 934 respectively, and the dependent variable set including: Self- Identity in selfunderstanding, self- independent, occupation, and interpersonal relationship, the
weights were -.659, -.721, -.797, and -.822 respectively. In addition, the second set of
relationship function consisted of Canonical Weight affecting each other in 2 patterns.
Pattern 1, the independent variable of Social Support in information and news, the
weight was = .826, affecting each other in positive direction with dependent variable:
Self- Identity in Self- Understanding, the weight was = . 678, and Pattern 2, the
independent variable of Social Support in information and news, the weight was =.826,
affecting each other in negative direction with dependent variable: Self- Identity in
Occupation, the weight was - .411.
Keywords: Social Support, Self-Esteem, Self-Identity
บทนา
ในปัจจุบันสภาพสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
เข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อมนุษย์ ทาให้รูปแบบการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่ม
วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งการที่วัยรุ่น
สามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีต่างๆได้ตลอดเวลา บทบาททางสื่อ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
รอบข้าง ย่อมทาให้วัยรุ่นมีการเรียนรู้และรับเอาสิ่งต่างๆที่เห็นมาเป็นรูปแบบพฤติกรรมของตนเอง จน
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อาจซึมซับมาเป็นอัตลักษณ์ของตน (รัชนี ลาชโรจน์, 2547) แต่ปัญหาคือ บุคคลที่วัยรุ่นยอมรับว่าเป็น
คนที่ น่ านิ ย ม อาจไม่ มีคุณ สมบั ติเ ป็นคนดีที่ น่า นิยม แต่ เป็ นเพี ยงคนเด่ นในกลุ่ มเท่ านั้ น (ศรีเ รือ น
แก้วกังวาล, 2545) ซึ่งอาจส่งผลให้วัยรุ่นเกิดความสับสนในความเป็นตัวเอง และอาจเรียนรู้จนพัฒนา
เป็นอัตลักษณ์ของตนที่ไม่เหมาะสม
จากทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอิริคสัน ได้กล่าวถึง ขั้นของการพัฒนาและความ
สับสนในอัตลักษณ์แห่งตนในช่วงวัยรุ่น ที่มีความขัดแย้งในลักษณะวิกฤตกว่าขั้นอื่น วัยรุ่นเริ่มต้องการ
ความเป็นอิสระ ต้องการหลุดพ้นจากการควบคุมของผู้ใหญ่เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อรู้จัก
ตนเองในแง่มุมต่างๆ อิริ คสั น เชื่อว่า หากไม่ส ามารถแก้ไขวิกฤตให้ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี เด็กวัยรุ่นนั้นอาจ
กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ มีอัตลักษณ์สับสนมีบุคลิกภาพไม่มั่นคง โดยมาร์เซีย (Marcia, 1980) ได้กล่าวว่า
บุคคลที่มีสถานภาพที่บรรลุอัตลักษณ์แห่งตน จะมีความเข้าใจตัวเอง มั่นคงในการตัดสินใจ มีความ
ยืดหยุ่นและรับมือกับปัญหาได้ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับผลของการพัฒนาอัตลักษณ์ที่มีต่อ
การปรับตัวทางจิตสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฎว่า นักเรียนกลุ่มที่ผ่านโปรแกรม
พัฒนาอัตลักษณ์มีคะแนนการปรับตัวทางจิตสังคมที่สูงขึ้น (นุชา มนต์ภาณีวงศ์ , 2558) นอกจากนี้
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยของวัยรุ่นตอนปลายปรากฎว่า วัยรุ่นที่บรรลุอัตลักษณ์ด้าน
อาชีพ จะมี ความพึง พอใจในชีวิ ตที่ สู ง กว่ าสถานภาพระดับ อื่น ๆ (พิ ช ชากร แสงโพธิ์ และศิร างค์
ทับสายทอง, 2557) ในทางกลับกัน ผู้ที่มีอัตลักษณ์แบบสับสน จะส่งผลทางลบต่อความวิตกและภาวะ
ซึมเศร้า ซึ่งจากการศึกษาของ โจนส์ และคณะ (Jones et al., 1989) ปรากฎว่า วัยรุ่นที่มีอัตลักษณ์
แบบสับสน มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยและการติดสารเสพติด
อย่างไรก็ตาม การที่วัยรุ่นจะบรรลุอัตลักษณ์แห่งตนในช่วงวัยนี้ได้นั้น อาจขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ทั้งจากการได้รับอิทธิพลภายนอกและจากตัวบุคคลเอง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นว่า การรับรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวการปฏิบัติจากสังคมรอบข้าง เช่น การได้รับ
การดูแลสนับสนุนจากผู้ปกครอง การมีสัมพันธภาพกับเพื่อน และการได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นได้ อีกทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับจากสังคม ถืออีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญ
และส่งผลต่อการเลือกรูปแบบพฤติกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นอย่างมาก ดังนั้นการรับรู้
เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจึงน่าจะมีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น ซึ่งจากงาน
วิจั ย ของ พารา (Para, 2008) พบว่ า การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว และเพื่ อ นมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา
อัต ลั ก ษณ์แ ห่ งตนของวัย รุ่ น แสดงให้ เห็ น ถึง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมและ
อัตลักษณ์แห่งตนในช่วงวัยนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากอัตลักษณ์แห่งตนเกิดจากการบุคคลสามารถประเมินหรือ
ตัดสินใจด้วยตนเองในด้านต่างๆ นอกจากการสนับสนุนทางสังคมซึ่งมาจากบุคคลรอบข้างแล้ว การจะ
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนในช่วงวัยนี้ได้นั้น อาจขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นเองว่ามีการประเมินตนเองและ
เห็นคุณค่าในตนเองมากน้อยเพียงใด ซึ่งจากการศึกษาของเทเลอร์ และออสเก้ (Taylor & Oskay,
1995) ที่ศึกษาการสร้างอัตลั กษณ์แห่งตนของวัยรุ่นตอนปลายชาวตุรกีและอเมริกัน ปรากฎว่า การ
เห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบรรลุอัตลักษณ์แห่งตน และมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความสับสนในอัตลักษณ์แห่งตนในวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม นอกจากนี้ในวัยรุ่นอเมริกันกลุ่มที่มีอัตลักษณ์
แบบคล้อยตามผู้อื่น และกลุ่มรอเลือกอัตลักษณ์ มีความสัมพันธ์ทางลบการเห็นคุณค่าในตนเอง จึง
เป็นไปได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองน่าจะมีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นนั้น อาจมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยอื่นๆทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์
ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเอง กับอัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นพื้นที่มี ความหลากหลายทั้งในบริบท
ของชุมชนเมืองที่มีความเจริญและชุมชนนอกเมืองที่ยังขาดโอกาส รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ โดยใช้การหาสหสั ม พันธ์คาโนนิคอล ซึ่งจะช่ว ยให้ ค้นพบแบบแผน
ความสัมพันธ์ และน้าหนั กความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบย่อยของตัว แปรแต่ล ะตัว อันจะเป็น
แนวทางไปสู่ การหาวิธีการเสริ มสร้างและพัฒ นาอั ตลั กษณ์แ ห่ งตนให้ กับนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งนับเป็นช่วงวัยที่มีความสาคัญและจาเป็นจะต้องพัฒนาอัตลักษณ์ที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้
เติบโตไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง กับอัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอล (Canonical Weight) ที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง กับอัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรอบแนวคิด
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแบบแผนความสัมพันธ์ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์
คาโนนิคอลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเอง กับอัตลักษณ์แห่งตน รวมถึง
พิจารณาค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่างตัวแปรย่อยในชุดตัวแปรอิสระและชุดตัวแปรตาม
โดยตัวแปรอิสระ คือ การสนับสนุนทางสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของและการบริการ ซึ่งได้แนวทางจาก
แนวคิดของ เฮ้าส์ (House, 1981 อ้างถึงใน มุทิตา เสตะจิต และ งามลมัย ผิวเหลือง, 2560) และ
งานวิจัยของสุรีย์ กาญจนวงศ์ (2551) โดยพิจารณาแหล่งที่มาของการสนับสนุนทางสังคมทั้งจาก
ผู้ปกครอง เพื่อน โรงเรียน และอีกตัวแปรในชุดตัวแปรอิสระ คือการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งพิจารณา
ตามแนวคิดของโรเซนเบิร์ ก (Rosenberg ,1979) ซึ่งตัว แปรการสนับสนุนทางสั งคมและการเห็ น
คุณค่าในตนเอง น่าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรตาม นั่นคือ อัตลักษณ์แห่งตนในด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตนเอง ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านอาชีพ และด้านสัมพันธภาพ
ระหว่ า งบุ ค คล ซึ่ ง พิ จ ารณาจากแนวคิ ด ของมาร์ เ ซี ย (Marcia, 1980) ผนวกกั บ แนวทางการ
พิจารณาอัตลักษณ์ในด้านต่างๆของวิจัยในประเทศไทยเพื่อให้มีความสอดคล้องในเรื่องของบริบทของ
นักเรียนไทย สามารถแสดงได้ดังแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัยดังต่อไปนี้
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การสนับสนุน
ทางสังคมด้าน
อารมณ์
การสนับสนุนทาง
สังคมด้านข้อมูล
ข่าวสาร
การสนับสนุนทาง
สังคมด้านวัตถุ
สิ่งของและการ
บริการ
การเห็นคุณค่า
ในตนเอง

ตัวแปรอิสระ
การสนับสนุน
ทางสังคมและ
การเห็นคุณค่า
ในตนเอง

Rc

ตัวแปรตาม
อัตลักษณ์แห่ง
ตน

ด้านการรู้จัก
ตนเอง
ด้านความเป็นตัว
ของตัวเอง
ด้านอาชีพ
ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 9,056 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จานวน 384 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ซึ่งใช้ขนาดโรงเรียน
เป็นชั้นในการสุ่ม (Strata)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตน เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น โดยได้ มี ก าร
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และคัดเลือกข้อคาถามไว้จานวน
24 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ประกอบด้ว ยข้อ
คาถามที่มีประเด็นครอบคลุมอัตลักษณ์ 4 ด้าน และได้มีการนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
ตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน มีค่าความเชื่อมั่นที่ได้จากการคานวณคือ .827
2. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยได้มีการ
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และคัดเลือกข้อคาถามไว้จานวน
27 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้ว ยข้อ
คาถามที่มีประเด็นครอบคลุมการสนับสนุนทางสังคม 3 ด้ าน และได้มีการนาไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน มีค่าความเชื่อมั่นที่ได้จากการคานวณคือ .933
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3. แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ปรับใช้แบบสอบถามของ
ทิน กร วงศ์ ป การั น ย์ (2554) ซึ่ ง พั ฒ นาจากแนวคิ ด ของโรเซนเบิ ร์ ก จ านวน 10 ข้อ มี ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ และได้มีการนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
ตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน มีค่าความเชื่อมั่นที่ได้จากการคานวณคือ .808
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ประสานกั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เพื่ อ ขอหนั ง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แจกเอกสารชี้แจงและใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัยและนัด
หมายวันเวลาในการนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนาแบบสอบถาม พร้อมรายละเอียดขั้นตอน
การดาเนินการ โดยจัดเตรียมแบบสอบถามให้มากกว่ากลุ่ มตัวอย่าง เพื่อคัดเลือกในกรณีที่นักเรียน
ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์
4. ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อคัดเลื อกฉบับที่ส มบูรณ์ นามาตรวจให้ คะแนน และแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ใ นการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย และวิ เ คราะห์
ผลการวิจัย ดังนี้
สถิติที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
1. การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
2. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Coefficient Alpha)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย
1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การหาแบบแผนความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง
กับอัตลักษณ์แห่งตนเองนักเรียน และค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอล ใช้สูตรการวิเคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation)
ผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ การ
สนับสนุน ด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่ งของและการบริการ และการเห็ นคุณค่าใน
ตนเอง กับชุดตัวแปรอัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จักตนเอง ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านอาชีพ
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ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้วิจัยได้นาไปหาค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดของตัวแปร และ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ได้ค่าสหสัมพันธฺคาโนนิคอล 4 ชุด ซึ่งผลปรากฏ
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตามและค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
Function
Canonical
Eigenvalue
Wilk ‘ s
p-value
Lamda
(F)
Correlation
(λ)
()
(Rc)
1
.580**
.508
.624
.000
2
.220**
.051
.941
.007
3
.092
.009
.989
.390
4
.049
.002
.998
.342
** มีนัยสาคัญที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 ปรากฏผลว่า สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของและการบริการ
และการเห็น คุณค่าในตนเอง กับชุดตัวแปรอัตลั กษณ์แห่ งตนด้านการรู้จักตนเอง ด้านความเป็น
ตัวของตัวเอง ด้านอาชีพ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีค่าเท่ากับ .580 , .220 , .092 และ
.049 ตามลาดับ โดยฟังก์ชันที่ 1 และ 2 มีความ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Eigenvalue) ทั้ง 4 ชุด พบว่ามีค่าเท่ากับ .508, .051,
.009 และ .002 แสดงว่าตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามได้สูงสุดประมาณร้อยละ 50.8, 5.10,
0.90 และ 0.2 ตามลาดับ
2. ค่า น้ าหนั ก ความส าคัญ คาโนนิค อลระหว่ างชุด ตั ว แปรการสนับ สนุน ทางสั ง คมด้ า น
อารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของและการบริการ และการเห็น
คุณค่าในตนเอง กับชุดตัวแปรอัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จักตนเอง ด้านความเป็นตัว ของตัวเอง
ด้านอาชีพ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้วิจัยได้นาไปหาค่าน้าหนักความส าคัญคาโนนิคอล
ระหว่างชุดของตัวแปร ซึ่งจะนาเสนอเฉพาะฟังก์ชันที่ 1 และ 2 ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ ปรากฏดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่านาหนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตาม
ค่าน้าหนักความสาคัญ
คาโนนิคอล
ประเภทตัวแปร
ชื่อตัวแปร
F(1)
F(2)
ชุดตัวแปร การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์
-.786
.164
อิสระ
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
-.435
.8261
การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของและการบริการ
-.563
.289
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การเห็นคุณค่าในตนเอง
-.934
-.024
ชุดตัวแปรตาม อัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จักตนเอง
-.659
.6781
อัตลักษณ์แห่งตนด้านความเป็นตัวของ
-.721
-.029
ตัวเอง
-.797
-.4112
อัตลักษณ์แห่งตนด้านอาชีพ
-.822
-.134
อัตลักษณ์แห่งตนด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล
ขีดเส้นใต้ ค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ .30 มากพอสาหรับการแปลความหมาย (สาราญ มีแจ้ง, 2544)
จากตารางที่ 2 จะปรากฏค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลของฟังก์ชันความสัมพันธ์ทั้ง 2
ชุด โดยในฟังก์ชันชุดแรกนั้น ชุดตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านวัตถุสิ่งของและการบริการ และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งมีค่าน้าหนัก -.786, -.435,
-.563 และ -.934 ตามลาดับ ส่งผลซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรตามคือ อัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จัก
ตนเอง ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านอาชีพ และด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งมีค่าน้าหนัก
-.659, -.721, -.797 และ -.822 ตามลาดับ
ในฟังก์ชันชุดที่สอง ปรากฎชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตามส่งผลซึ่งกันและกัน 2 แบบ
ได้แก่ แบบแรก ชุดตัวแปรอิสระมีตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าน้าหนัก
ความส าคั ญ คาโนนิ ค อลเท่ า กั บ .826 ส่ ง ผลซึ่ ง กั น และกั น ในทิ ศ ทางบวกกั บ ชุ ด ตั ว แปรตาม คื อ
อัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จักตนเอง ซึ่งมีค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลเท่ากับ .678 ในแบบที่
สอง ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลเท่ากับ
.826 ส่ ง ผลซึ่ ง กั น และกั น ในทิ ศ ทางลบกั บ ตั ว แปรอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตนด้ า นอาชี พ ซึ่ ง มี ค่ า น้ าหนั ก
ความสาคัญคาโนนิคอลเท่ากับ -.411 ส่วนตัวแปรอิสระอื่น ๆ ไม่ส่งผลซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรตาม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของชุดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม และ
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง กั บ ชุ ด ตั ว แปรอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตน ผลปรากฏว่ า ได้ ค่ า สหสั ม พั น ธ์
คาโนนิ ค อลของแบบแผนความสั มพั นธ์ ส องชุ ด คื อ .580 และ .220 ที่ มีค วามสั ม พัน ธ์กั นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่า
ในตนเองมีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปรอัตลักษณ์แห่งตน ซึ่งการที่กลุ่มตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์แห่งตน อาจเนื่องมาจากอัตลักษณ์แห่งตน เป็นสิ่งที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างลักษณะภายในของบุคคลกับลักษณะภายนอก คือประสบการณ์จากสังคมรอบด้าน
(Erikson,1968) ซึ่งการได้รั บ การสนับสนุนจากคนรอบข้าง ถือเป็น อีกปัจจัย ที่มีความสั มพันธ์กั บ
อัตลักษณ์ที่มาจากสังคมภายนอก เห็นได้จากการที่ช่วงวัยนี้มีการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่เป็น
ที่ น่ า นิ ย ม เพื่ อ หล่ อ หลอมเป็ น บุ ค ลิ ก ของตนเอง ความต้ อ งการเป็ น ที่ ส นใจและการถู ก ยอมรั บ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซิแมนกา (Szymańska, 2016) ซึง่ ผลการวิจัยปรากฎว่าการสนับสนุนทาง
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สังคม มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์แห่งตนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ พารา (Para, 2008)
ที่ผลปรากฏว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพื่อนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของอัตลักษณ์
ของบุคคล
ทั้งนี้ นอกจากประสบการณ์และการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างแล้ว การพัฒนา
ของอัตลักษณ์แห่งตนอาจแตกต่างกันตามความรู้สึกที่มีต่อตนเองของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งนั่น
ก็คือการเห็นคุณค่าในตนเองของแต่ละบุคคล จึงอาจเป็นผลให้การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์
กับอัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บาสักและโกส (Basak & Ghosh, 2008)
ซึง่ ผลปรากฎว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์แห่งตน
2. จากการหาค่าน้าหนั กความสาคัญคาโนนิคอล ผลปรากฏว่า ในฟังก์ชันที่หนึ่ง ตัวแปร
อิสระ คือ การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้าน
วัตถุสิ่งของและการบริการ และการเห็นคุณค่าในตนเอง มีน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลส่งผลซึ่งกัน
และกันในทิศทางบวกกับชุดตัวแปรตาม คือ อัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จักตนเอง ด้านความเป็นตัว
ของตัว เอง ด้ านอาชีพ และด้านสั มพันธภาพระหว่างบุคคล เมื่อพิจารณาน้ าหนักความส าคั ญ
คาโนนิคอลจะเห็นว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลมากที่สุดที่ส่งผลให้เกิด
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลในฟั งก์ชันแรก ทั้งนี้จากทฤษฎีตัวตนกับการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งรอเจอร์ส
(Roger, 1951) ได้กล่าวถึงการเห็นคุณค่าในตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตนเองระหว่าง
ตัวตนตามความเป็นจริงและตัวตนตามอุดมคติ บุคคลที่มองตนเองตามความเป็นจริงมักจะมองตนเอง
ตามอุดมคติที่ตนสามารถเป็นไปได้ กล่าวคือ บุคคลนั้นจะมีการยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง
เห็นแนวทางปรับปรุงตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่บรรลุอัตลักษณ์แห่งตน ทาให้การใช้ชีวิต
เป็นไปอย่างที่มุ่งหวัง บุคคลนั้นจึงมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ละมัย ทุมพัฒน์ (2550) ที่ผ ลการวิจัยปรากฎว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่ออัตลักษณ์
แห่งตนมากที่สุด คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาชุ ด ตั ว แปรตาม คื อ อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตนด้ า นต่ า งๆ จะเห็ น ว่ า
อัตลักษณ์แห่งตนด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้าหนักความสาคั ญคาโนนิคอลมากที่สุดที่ส่งผลให้
เกิดสหสัมพันธ์คาโนนิคอลในฟังก์ชันแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมีสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้างถือ
เป็นอีกปัจจัยสาคัญของกระบวนการพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ในช่วงวัยนี้ เนื่องจากวัยรุ่นอาจจะต้อง
มีการทดลอง ค้นหาบทบาท อุดมการณ์ จากการพบปะกับเพื่อนกลุ่มต่างๆ มีการพิจารณาปรัชญา
แนวคิด ต่างๆในสั งคม แล้ ว จึ งผสานเป็ นอัตลั กษณ์ข องตนเอง (เพ็ญพิ ไล ฤทธาคณานนท์ , 2549)
สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา ใจคา (2556) ซึ่งผลการวิจัยปรากฎว่า ตัวแปรทางตรงที่มีอิทธิพล
สูงสุดต่ออัตลักษณ์ ได้แก่ ตัวแปรสัมพันธภาพกับเพื่อน และสัมพันธภาพในครอบครัว
ในฟังก์ชันที่สอง ผลปรากฎว่าความสัมพันธ์แบบที่หนึ่ง ตัวแปรอิสระ คือ การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร มีน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลที่ส่งผลซึ่งกันและกันในทางบวกกับตัวแปรตาม คือ
อัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จักตนเอง แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารมาก ซึ่ง
ในที่นี้หมายถึง การให้คาชี้แนะ การให้ข้อมูลย้อนกลับ จะส่งผลให้มีเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ด้านการรู้จัก
ตนเองมากด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องจากการให้ข้อมูลย้อนกลับจากสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญและ
ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบพฤติกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น (อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2554)
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แบบที่สอง ปรากฎว่า ตัวแปรการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
มีน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลที่ส่งผลซึ่งกันและกันในทางลบกับตัวแปรอัตลักษณ์แห่งตนด้านอาชีพ
กล่าวคือนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารมาก จะมีอัตลักษณ์แห่งตนด้านอาชีพน้อย ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากในช่วงวัยนี้ นักเรียนบางส่วนอาจยังมีความสับสนในอัตลักษณ์ของตนเอง การได้รับ
คาแนะนา ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลย้อนกลับจากคนรอบข้าง อาจจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความสับสน
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพหรือกาหนดเป้าหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้ขัดแย้ง
กับ แบบแผนความสั ม พั น ธ์ใ นฟั ง ก์ชั น ที่ ห นึ่ ง และผลการศึ กษาที่ ผ่ านมา แต่ เมื่ อ พิ จารณาจากค่ า
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลและสั มประสิทธิ์การพยากรณ์ของฟังก์ชันที่สอง จะเห็ นว่าชุดตัว แปรอิสระ
สามารถส่งผลต่อตัวแปรตามได้สูงสุดเพียงร้อยละ 5.1 อีกทั้งมีน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอลอยู่ใน
ระดับที่น้อย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยมาใช้
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าแบบแผนความสัมพันธ์ที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุด ตัวแปรอิสระ
ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมและการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ล้ ว นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
อัตลักษณ์แห่งตนด้านต่างๆ ดังนั้นผู้ปกครอง ครู สถานศึกษา ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนด้านต่างๆได้ โดยอาจนาผลจากการวิจัย
ไปใช้ดังนี้
1. โรงเรียนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกาหนดนโยบายหรือโครงการที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักความสาคัญมากที่สุด
เช่น การจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ รู้สึกพึงพอใจในตนเอง และรู้สึกดีต่อตนเอง เป็นต้น
2. การนาสารสนเทศไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่
มีการทางานร่วมกัน ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู เพื่อน และนักเรียน เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้รับรู้ข้อมูลและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการสนับสนุนทางสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนใน
ด้านอารมณ์ เช่น การแสดงออกถึงความรักความห่วงใย แสดงถึงความไว้วางใจโดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ตัดสินใจด้วยตนเองและรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเอง ตลอดจนยินดีที่จะรับฟังและ
เข้าใจนักเรียนมากขึ้น เป็นต้น
3. ผลการวิจัยสามารถเป็นสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในออกแบบพัฒนาโปรแกรม หรือ
เป็นแนวทางการให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียนต่อไปได้ เช่น มีการสนับสนุน
ด้า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยการให้ ค าแนะน า ให้ ข้ อมู ล ย้ อ นกลั บ (feedback) ทาให้ นั ก เรีย นได้ รั บ รู้
สถานการณ์ที่กาลั งเผชิญและเกิดการพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อช่ว ยในการส่ งเสริมและพัฒ นา
อัตลักษณ์แห่งตนด้านการรู้จักตนเองของนักเรียน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าแบบแผนความสัมพันธ์ที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุด
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรได้ประมาณร้อยละ 50.8 นั่นคืออาจมีตัวแปรอื่นๆที่มีอาจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1010

ความความสัมพันธ์ จึงควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์แห่งตนกับตัวแปรอื่นๆที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียน เช่น รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว การปรับตัวทางจิต
สังคม รูปแบบและกระบวนการทางความคิด เป็นต้น
2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการหาแบบแผนความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทาง
สังคมและการเห็นคุณค่าในตนเอง กับอัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียน ซึ่งอธิบายได้เฉพาะขนาดและ
ทิศทางของความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา จึงควรมีการศึกษาที่สามารถอธิบายในเชิงสาเหตุ
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนักเรียน เช่น การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์แห่งตน
ของนักเรียน เป็นต้น
3. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงบรรยายซึ่งเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว นามา
วิเคราะห์ผลเพื่อค้นหาและอธิบายข้อค้นพบในเชิงทฤษฎี ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในเชิงทดลองเพื่อ
ค้นหาแนวทางในการพัฒนาอักษณ์แห่งตนของนักเรียน เช่น การศึกษาผลของการให้คาปรึกษาที่มี
ต่ออัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกอบรมที่มีต่อ
การเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ
นักเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลั ย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน
30 คน ทาการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคม
เชิงลบจานวน 10 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีผู้วิจัยเป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมและมีการวัดคะแนนก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถามการเปรียบเทียบทางสังคม
เชิงลบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการเปรียบเทียบทาง
สังคมเชิงลบซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.854 และ 2) โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทาง
สังคมเชิงลบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ ม ที่ ไม่ เ ป็ น อิส ระจากกั น (Paired sample t-test) ผลการวิ จัย พบว่า กลุ่ มตั ว อย่า งที่ ไ ด้รั บ การ
ฝึกอบรมด้วยโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ มีการเปรียบเทียบทางสังคม
เชิงลบลดลงกว่าก่อนได้รับการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การเปรียบเทียบทางสังคม การเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ การฝึกอบรม
ABSTRACT
This research is a quasi-experimental research. The objective is to study the
effect of training on negative social comparison of tenth-grade students. The subjects
used in this study were 30 fourth-grade students from Kaen Nakorn Wittayalai School,
Muang District, Khon Kaen Province. The study was conducted by having the subjects
join the training program carried out by the researcher to reduce negative social
comparison. The training program consisted of 10 sessions, one session per week, each
session taking around one hour. Negative social comparison behavior of the samples
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was measured before and after the experiment using the negative social comparison
questionnaire. The research instruments were composed of 1 ) the negative social
comparison questionnaire, which has reliability of 0.854 and 2) the training program.
The statistics used for data analysis was Paired sample t-test. The results of the
research indicated that the subjects who joined the training program reported to
display less negative social comparison than before receiving training with statistical
significance at the level of .05.
Keywords: Social Comparison, Negative Social Comparison, Training
บทนา
การเปรีย บเทียบทางสั งคม หมายถึง การที่บุคคลเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นเพื่อ
ประเมินตนเองในด้านความสามารถและความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่มนุษย์ทุกคนใช้เพื่อประเมิน
ตนเองในสถานการณ์ที่ไม่มีเกณฑ์ที่มีความเป็นปรนัยให้ ใช้อ้างอิง (Festinger, 1954) นอกจากนี้
บุ ค คลยั ง เปรี ย บเที ย บตนเองกั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของตนเอง ( Buunk &
Mussweiler, 2001) และเพื่อประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ (Corcoran, Crusius &
Mussweiler, 2011) การเปรียบเทียบทางสั งคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ตนเองกับบุคคลที่ด้อยกว่า (Downward social comparison) และการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคล
ที่เหนือกว่า (Upward social comparison) โดยการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลที่ด้อยกว่าอาจช่วย
เพิ่มความสุขเชิงอัตวิสัยและการเห็นคุณค่าในตนเอง (Wills, 1981) ในขณะที่การเปรียบเทียบตนเอง
กับผู้ที่เหนือกว่าอาจทาให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความรู้สึกด้อยค่าในตนเอง (Gibbons
& Buunk, 1999) สรุป ได้ว่า การเปรียบเทียบทางสั งคมเชิงลบ คือ การเปรียบเทียบตนเองกับผู้ ที่
เหนือกว่าและก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อตนเอง หากบุคคลมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบทาง
สังคมเชิงลบสูง อาจก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกทางลบ ทาให้การเห็นคุณค่าในตนเองลดลง และใน
ระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจ เช่น ภาวะซึมเศร้า และโรควิตกกังวล
ปัจจุบัน การเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบเกิดขึ้นบ่อยกว่าในอดีตเป็นอย่างมากเนื่องจาก
การที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตมนุษย์ โดยการใช้งานสื่อสังคมทาให้ผู้ใช้สื่ อ
สังคมได้รับรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่สามารถนามาใช้ในการเปรียบเทียบกับตนเอง นอกจากนี้ ข้อมูลที่
พบได้ในสื่อสังคมส่วนมากมักจะเป็นข้อมูลที่ทาให้ผู้ใช้ เกิดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้ที่เหนือกว่า
(Jan, Soomro & Ahmad, 2017) การเปรี ย บเที ย บทางสั ง คมเชิ ง ลบในสื่ อ สั ง คมนี้ มี ผ ลกระทบ
เช่น เดีย วกั บ การเปรี ย บเทีย บทางสั ง คมเชิง ลบในอดีต โดยการศึ กษาของ Lee (2014) พบว่ า ผู้ ที่
เปรี ยบเทียบตนเองกับ ผู้ อื่นบ่ อยครั้ง ในเฟซบุ๊ก มีการเห็ นคุณค่าในตนเองน้อยกว่า และมีอารมณ์
ความรู้สึกทางลบบ่อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในเฟซบุ๊ก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Vogel et al. (2015) ซึ่งพบว่าผู้ที่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นบ่อยครั้งในเฟซบุ๊กมีการ
รับรู้เกี่ยวกับตนเองที่ แย่กว่า การเห็นคุณค่าในตนเองน้อยกว่า และมีอารมณ์ความรู้สึกไปในทางลบ
มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในเฟซบุ๊ก งานวิจัยข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า
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การเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบในเฟซบุ๊กมีผลกระทบทางจิตใจ โดยผู้ที่เปรียบเทียบตนเองกับผู้ อื่น
บ่อยครั้งในเฟซบุ๊กมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึก การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง
และการเห็นคุณค่าในตนเอง
จากข้อมูลข้างต้น กลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบบ่อยที่สุดและ
ได้รับผลกระทบจากการเปรี ยบเทียบทางสังคมเชิงลบมากที่ สุดจึงเป็นกลุ่มผู้ใช้สื่อสังคม ข้อมูลจาก
สานักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ. 2560 ระบุว่ากลุ่มอายุ 15-24 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคือ ร้อยละ
89.8 โดยกิจกรรมที่ใช้ส่ วนใหญ่คือ เครือข่ายสั งคมออนไลน์มากถึงร้อยละ 94.0 (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2560) จากช่วงอายุดังกล่าว กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปรียบเทียบ
ทางสังคมเชิงลบมากที่สุดคือกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าวัยนี้เป็นวัยวิกฤติ เพราะเป็นวัยที่มีความสับสนทางจิตใจมากที่สุดยิ่งกว่าวัยอื่น ๆ (Erikson,
1968 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) เมื่อวัยรุ่นเกิดความสับสนทางจิตใจขึ้น วัยรุ่นย่อมมีความ
ต้องการประเมินตนเองโดยใช้การเปรียบเทียบทางสังคมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในตนเองมากยิ่งขึ้น
(Festinger, 1954) ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวัยรุ่นอายุ 15-16 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เป็นช่วงวัยที่เพิ่งเปลี่ยนผ่านจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือ
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต จึงเป็นกลุ่มที่ควรให้ความสาคัญในการลดการเปรียบเทียบทางสังคม
เชิงลบ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจจากการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาแนวทางลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ ปรากฏว่า
ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาแนวทางการลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ ผู้วิจัยพบแต่เพียงเอกสาร
จากแหล่งข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา สุ ขภาพจิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้ ให้แนว
ทางการลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบไว้คล้ายคลึงกัน โดยสามารถสรุปได้ 3 แนวทางหลัก คือ
1) การรู้ทันการเปรียบเทียบทางสังคม เช่น การตระหนักถึงโทษของการเปรียบเทียบ การหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่กระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบ การปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ และการพิจารณา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เปรียบเทียบ 2) เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น ชื่นชมตนเอง ให้
ความสาคัญกับความสาเร็จของตน การยอมรับตนเอง และ 3) สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เช่น
การใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี เ ป้ า หมาย และการวางแผนเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาตนเอง (Becker, 2017;
Andersen, 2018; Biali, 2018; สเปญ อุ่นอนงค์, 2546)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบตามแนวทาง
ข้า งต้น โดยใช้วิ ธี การฝึ ก อบรม ทั้ ง นี้ผู้ วิ จัย เลื อ กกลุ่ ม ประชากรเป็ น นัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น
กลุ่มบุคคลที่มีอายุน้อยที่สุดในช่วงอายุ 15 – 24 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงที่สุด
ทาให้มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบมากที่สุด สาหรับเหตุผลที่
เลือกทาการศึกษาที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเนื่องจากเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ทา
ให้มีตัวเลือกในการเลือกเปรียบเทียบและโอกาสในการเปรียบเทียบทางสังคมสูง นอกจากนี้ โรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัยจัดเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเมื่อพิจารณาจากการรับสมัครนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) การแข่งขันด้านการเรียนที่สูงทา
ให้กลุ่มประชากรนี้มีความเสี่ยงที่จะมีความเครียด ความวิตกกังวล และได้รับผลกระทบจากพฤติกรรม
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การเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบมากยิ่งขึ้น การศึกษาในครั้งนี้มีประโยชน์ทางตรงต่อกลุ่มตัวอย่าง
โดยช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี พ ฤติ ก รรมการเปรี ย บเที ย บทางสั ง คมเชิ ง ลบลดลง
นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม
และการปรับตัวของวัยรุ่น ซึ่งสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการให้คาแนะนา
วัยรุ่น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตของวัยรุ่น ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถานศึกษา และผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต สามารถนาไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่น
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการฝึกอบรมที่มีต่อการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 807 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 44 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยสุ่มห้องเรียนจานวน 1 ห้องด้วยวิธีการจับ
สลากห้องเรีย น และมีเกณฑ์คัดออกของกลุ่มตัว อย่าง (Exclusion criteria) คือนักเรียนที่เข้าร่ว ม
กิ จ กรรมฝึ ก อบรมน้ อ ยกว่ า 8 ครั้ ง จากจ านวนการฝึ ก อบรมทั้ ง หมด 10 ครั้ ง และ/หรื อ ตอบ
แบบสอบถามก่อนหรือหลังการทดลองไม่ครบตามที่กาหนดไว้ ภายหลังการทดลองพบว่า มีนักเรียน
จานวน 14 คนเข้าข่ายเกณฑ์คัดออก ทาให้มีจานวนนักเรียนที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ประกอบด้วยข้อ
คาถามจานวน 12 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนละ 6 ข้อ ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความถี่ใน
การเปรียบเทียบตนเองกับผู้ที่เหนือกว่า เลือกตอบโดยใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เคยเลย
บางครั้ง ค่อนข้างบ่อย และบ่อย และตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจจากการ
เปรียบเทียบตนเองกับผู้ที่เหนือกว่า เลือกตอบโดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เลย เล็กน้อย
ปานกลาง มาก และมากที่สุด แบบสอบถามการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบได้รับการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากนั้นจึงมีการปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามคาแนะนา
ของผู้ เชี่ ย วชาญ และได้น าไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 ที่ มีลั กษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 38 คน และนาคะแนนที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาด้วยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.854
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2. โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ ประกอบด้วยการฝึกอบรม
จานวน 10 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โปรแกรมการฝึกอบรมมีขั้นตอนการ
สร้างและตรวจสอบเครื่องมือดังนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
และการฝึกอบรมเพื่อสร้างโปรแกรมฝึกอบรม จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของ
โปรแกรมฝึกอบรม ผู้วิจัยปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมฝึกอบรมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น
จึ ง น าโปรแกรมฝึ ก อบรมไปทดลองใช้ (Try-out) กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 38 คน และปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมฝึกอบรมตามข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรม โปรแกรมการฝึกอบรมที่สร้างขึ้นประกอบด้วยหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้
1) ปฐมนิเทศ
2) โทษของการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
3) วิเคราะห์การเปรียบเทียบทางสังคม
4) สารวจตนเอง
5) ชื่นชมตนเอง
6) เปลี่ยนแปลงตนเอง
7) แก้ไขปัญหาการเปรียบเทียบทางสังคม
8) เป้าหมายของฉัน
9) ประเมินตนเอง
10) สรุปผลการฝึกอบรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ขอความอนุเคราะห์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทาหนังสือถึง
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและใช้
สถานที่ในการดาเนินการทดลอง
4.2 สุ่ มห้ อ งเรี ย นที่เป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ างจากกลุ่ ม ประชากรโดยใช้ วิธีการสุ่ มตั ว อย่า งแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
4.3 วัดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้แบบสอบถามการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
4.4 ดาเนินการทดลอง โดยจัดการฝึกอบรมจานวน 10 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4.5 ดาเนินการวัดหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามการ
เปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้
1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนจากแบบสอบถามการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
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2. ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนการ
ทดลองและหลังทดลองโดยใช้ t-test แบบ Paired Sample Test
ผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกอบรมที่มีต่อการเปรียบเทียบทางสังคมเชิง
ลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นที่เข้ารับ
การฝึกอบรม ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองโดยใช้สถิติ Paired Sample T-test
คะแนนการเปรียบเทียบ
n
ค่าเฉลี่ย
S.D.
t
p-value
ทางสังคมเชิงลบ
(คะแนนเต็ม = 42)
ก่อนการทดลอง
30
12.80
6.13
2.808 .009*
หลังการทดลอง
30
11.63
5.27
*p < .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเปรียบเทียบทาง
สังคมเชิงลบหลังการทดลองลดลง (x̄ = 11.63) เมื่อเทียบกับคะแนนก่อนการทดลอง (x̄ = 12.80)
โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired sample t-test ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
การเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบหลังการทดลองลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนการเปรี ยบเทียบทางสังคมเชิงลบก่อนการทดลอง จึงสามารถสรุปได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบเชิงลบลดลงภายหลังเข้ารับการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมฝึกอบรม
เพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบหลังการ
ทดลองลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับคะแนนก่อนการทดลอง ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ได้ดังนี้
1. องค์ประกอบของโปรแกรมฝึกอบรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบทาง
สังคมเชิงลบ
การที่ผู้รับการฝึกอบรมมีพฤติกกรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบลดลงภายหลังเข้าร่วม
การฝึกอบรมอาจเนื่องมาจากองค์ประกอบของโปรแกรมฝึกอบรมดังต่อไปนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคม
2) การเห็นคุณค่าในตนเอง
3) แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
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โดยผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ย การบรรยาย การอภิ ป รายกลุ่ ม
กรณีศึกษา แบบฝึกหัดรายบุคคล ร่วมกับการให้คาปรึกษากลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ประกอบข้างต้น โดยองค์ประกอบดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคม ก่อนที่ผู้รับการฝึกอบรมจะสามารถลดการ
เปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบให้น้อยลงได้นั้น ผู้รับการฝึกอบรมจาเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบทางสังคม เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมรู้ว่าพฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบมี
ลักษณะเป็นอย่างไรและมีผลกระทบอย่างไร เพื่อที่ผู้รับการฝึกอบรมจะสามารถสารวจพฤติกรรมการ
เปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
ของตน
ผู้วิจัยพัฒนาองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคมในการฝึกอบรม
ดังนี้ ในการฝึกอบรมครั้งที่ 2 ผู้วิจัยใช้การบรรยายและการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคม ในการฝึกอบรมครั้งที่ 3 ผู้วิจัยใช้กรณีศึกษา
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิ งลบได้ และในการ
ฝึกอบรมครั้งที่ 4 ผู้วิจัยใช้แบบฝึกหัดรายบุคคลเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสารวจและทาความเข้าใจ
พฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของตนเอง นอกจากนี้ ภายหลังการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
ผู้วิจัยมีการสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบทางสังคมในตอนสรุปกิจกรรมแต่ละครั้ง
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเปรียบเทียบทางสังคมกับองค์ประกอบอื่น ๆ
คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
2) การเห็น คุณค่าในตนเอง การเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบมีแนวโน้มที่จะก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
ต่าจะมีปัญหากับการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล มีความรู้สึกย่อท้อและจมอยู่กับความ
ทุกข์เมื่อเผชิญกับความล้มเหลว นอกจากนี้บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่าจะมีแนวโน้มทาลาย
ตนเอง รวมทั้งมีพฤติกรรมติดสารเสพติดและการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ อีกด้วย (ธีระ ชัยยุทธยรรยง,
2542) ในทางตรงกันข้าม บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา
ในชีวิ ต สามารถยอมรั บ กั บ ความรู้ สึ กผิ ดหวัง และท้อ แท้ ใจได้ รวมทั้ งมี ค วามเชื่อ มั่น ในตนเอง มี
ความหวั งและความกล้ าหาญ ท าให้ บุ คคลที่ มีก ารเห็ นคุ ณค่ าในตนเองสู ง มีแ นวโน้ มที่ จะประสบ
ความสาเร็จอันจะนามาซึ่งความสุขและความปรารถนาในชีวิต (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2527) ดังนั้น
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองจึงมีความสาคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ
จากการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ โดย Greenberg and Gold (1994 อ้างถึงในรัชนีย์ แก้วคาศรี,
2545) อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองไว้ดังนี้
1. ยอมรับตนเอง เรียนรู้ที่จะชื่นชมตนเอง และเชื่อในคุณค่าของตนเอง
2. พูดกับตนเองในทางบวก (Positive self-talk) การพูดกับตนเองในทางลบเป็น
ประจาเป็นการทาลายการเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลจึงควรพูดคุยกับตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ดีของตน
เช่น “ฉันทาโครงการนี้ได้ดีเยี่ยม”
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3. ค้นหาสิ่งที่ตนเองถนัดหรือสามารถทาได้ดี เช่น การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา การ
แต่งกลอน เป็นต้น การทาสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถทาได้ดีจะช่วยให้บุคคลสร้างความมั่นใจใน
ตนเองและรู้สึกดีกับตนเอง
4. ใช้คาแทนตนเองว่าฉัน (“I” statement) การใช้คาแทนตนเองว่า “ฉัน” เป็นการ
แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบกับความรู้สึกของตนเอง บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่าจะ
กลัวการใช้คาว่า “ฉัน” เพราะกลัวการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอื่น
5. สร้างกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Develop a support group) การพูดคุยกับ
กลุ่มบุคคลที่ไว้วางใจและสามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ช่วยฝึก
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และช่วยสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองขึ้น
6. ต่ อต้ านแรงกดดั นจากกลุ่ มเพื่อ น (Resist Peer Pressure) บุ คคลที่ มีก ารเห็ น
คุณค่าในตนเองต่ามักจะไม่มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจด้วยตนเอง ผลที่ตามมา
คือบุคคลดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลและแรงกดดันจากเพื่อนมาก ดังนั้ นการฝึกให้บุคคลตัดสินใจได้ด้วย
ตัวเองจึงเป็นการส่งเสริมความมั่นใจในตนเองและส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
7. กระทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความซื่อตรง (Act with integrity) บุคคลที่ชื่นชมและเห็น
คุณค่าของตนเองจะสามารถเห็นคุณค่าของบุคคลอื่นได้เช่นเดียวกัน การปฏิบัติตนด้ วยความซื่อตรง
และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นจะทาให้บุคคลรู้สึกดีกับตนเองและเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง
จากวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองข้ า งต้ น นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวทางบางข้ อ มา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมครั้งที่ 5 ใช้แบบฝึกหัดรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ มเพื่อให้
ผู้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ที่จะชื่นชมตนเอง ค้นหาข้อดีของตนเอง และเชื่อในคุณค่าของตนเองจากการ
ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) จากเพื่อนเกี่ยวกับข้อดีของตนเอง นอกจากนี้ การฝึกอบรมครั้ง
ที่ 7 ใช้การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม โดยผู้รับการฝึกอบรมได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนที่ให้กาลังใจ
และให้คาแนะนา ได้สร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองจากการช่วยเหลือกันและพูดคุยกันภายในกลุ่มอย่าง
เปิดเผย และได้รับการเสริมแรงและข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้นากลุ่มเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมตระหนัก
ถึงข้อดีของตน
3) แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบที่พบมากที่สุดในการวิจัย
นี้เป็นการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นด้านการเรียนและด้านความสามารถต่าง ๆ จนทาให้ตนเองรู้สึก
ด้อยคุณค่าและด้อยความสามารถ ซึ่งความสามารถด้านการเรียนและความสามารถต่าง ๆ เช่น ทักษะ
กีฬาและดนตรี เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ ดังนั้น โปรแกรมฝึกอบรมในการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้รับ
การฝึ ก อบรมพั ฒ นาตนเอง ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาตนเองคื อ แรงจู ง ใจ ( Motivation)
เนื่องจากแรงจูงใจเป็นสภาวะภายในที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ชี้นาพฤติกรรม และรักษาพฤติกรรมให้
คงอยู่ (Mitchell, 1982 as cited in ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร, 2548) โปรแกรมฝึ ก อบรมในการวิ จั ย นี้
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจจากทฤษฎีดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory of Motivation) ทฤษฎีนี้มีหลัก
ส าคัญอยู่ ว่าความถี่ข องพฤติ กรรมจะเพิ่ม ขึ้นหรื อลดลง ขึ้นอยู่ กับผลลั พธ์ ของพฤติ กรรมดั งกล่ า ว
(Skinner, 1969 as cited in ชูชัย สมิทธิไกร, 2548) พฤติกรรมใดที่ทาให้บุคคลได้ผลทางบวก เช่น
รางวัล หรือคาชมเชย บุคคลนั้นยิ่งมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมาอีก ในทางตรงกัน
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ข้าม พฤติกรรมใดที่ทาให้ผู้กระทาได้รับผลทางลบ เช่น คาตาหนิ บุคคลนั้นย่อมมีแนวโน้มที่จะระงับ
การแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา
2. ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal-Setting Theory of Motivation) การตั้งเป้าหมาย
มีผลต่อระดับแรงจูงใจของบุคคลในการทาพฤติกรรมต่าง ๆ โดยลักษณะของการตั้งเป้าหมายที่มักจะ
ช่วยเพิ่มระดับแรงจูงใจคือ มีความเฉพาะเจาะจง มีความท้าทายพอสมควร และสามารถบรรลุได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น (Woolfolk, 2004)
3. ทฤษฎีความคาดหวังและคุณค่า (Expectancy-Value Theory) ตามแนวคิดของ
กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมนั้น แรงจูงใจเป็นผลมาจากปัจจัย 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ความคาดหวัง
(expectation) ของบุ ค คลที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมายและ คุ ณ ค่ า (value) ของการบรรลุ เ ป้ า หมายนั้ น
กล่าวคือ หากบุคคลมีความเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ และมองเห็นคุณค่าของการ
บรรลุเป้าหมายนั้น บุคคลดังกล่าวก็จะมีแรงจูงใจในการพยายามบรรลุเป้าหมายนั้นสูง ในทางตรงกัน
ข้า ม ถ้ าหากปั จ จั ย ใดปั จ จั ย หนึ่ ง เป็ น ศูน ย์ บุ คคลนั้ น ก็จ ะไม่ มีแ รงจู งใจในการพยายามเพื่อ บรรลุ
เป้าหมายนั้น (Woolfolk, 2004)
ผู้ วิจั ย น าทฤษฎีแ ละแนวคิดที่ เกี่ย วข้ องกั บแรงจู งใจข้า งต้น มาประยุกต์ ใช้กั บการสร้า ง
แรงจูงใจพัฒนาตนเองในการฝึกอบรมดังนี้ ในการฝึกอบรมครั้งที่ 5 ผู้วิจัยประยุกต์ใช้การเสริมแรง
ทางบวกโดยการให้ผู้รับการฝึกอบรมได้บอกข้อดีของกันและกัน โดยมีคาชมและการยอมรับเป็นตัว
เสริมแรง (reinforcers) เพื่อเพิ่มระดับแรงจูงใจในการพัฒนาข้อดีและจุดเด่นของผู้รับการฝึกอบรม
การฝึ ก อบรมครั้ ง ที่ 6 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารตั้ ง เป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม แรงจู งใจโดยการตั้ ง เป้ า หมายที่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง และใช้ทฤษฎีความคาดหวังและคุณค่าโดย
การให้สมาชิกคิดวิธีการในการบรรลุเป้าหมายนั้นและให้เพื่อนร่วมเสนอวิธีการเพิ่มเติม ทาให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมเกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ และการให้ผู้รับการฝึกอบรมเลือกเป้าหมาย
ที่มีคุณค่าสาหรับตนเอง เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมเห็นคุณค่าของเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
การฝึกอบรมครั้งที่ 7 มีการเสริมแรงจากผู้นากลุ่มและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมี
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ และช่วยให้
ผู้รับการฝึกอบรมเกิดความเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาตนเองหรือแก้ไขปัญหาของตนเองได้สาเร็จและเห็น
คุณค่าของความสาเร็จนั้น เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความคาดหวังและคุณค่าเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาของตนเอง การฝึกอบรมครั้งที่ 8 ใช้การตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง และใช้แนวทางตามทฤษฎีความคาดหวังและคุณค่าโดยการให้ผู้รับการฝึกอบรม
ตั้งเป้าหมายที่สาคัญและมีคุณค่าสาหรับตนเองและคิดวิธีการบรรลุเป้าหมายและให้เพื่อนช่วยเสนอ
วิธีการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
จากการสั ง เกตของผู้ วิ จั ย และข้ อ มู ล ในใบงานรายบุ ค คลและใบงานกลุ่ ม ของผู้ รั บ การ
ฝึกอบรม ผู้รับการฝึกอบรมมีองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภายหลัง
การฝึกอบรม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ด้านความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคม ผู้รับการฝึกอบรมรู้ว่าการเปรียบเทียบ
ทางสังคมเชิงลบมีข้อเสียอย่างไร สามารถวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการเปรียบเทียบทางสังคม
ได้ สามารถสารวจและตระหนักว่าตนเองมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบอย่างไรบ้าง
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และผู้ที่มีพฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบมีความต้องการเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบทาง
สังคมเชิงลบให้น้อยลง
2) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้รับการฝึกอบรมรับรู้ข้อดีของตนเอง มองเห็นว่าตนเองมี
คุณค่า มีทัศนคติต่อตนเองในทางบวกมากขึ้น และมีความเชื่อว่าตนเองจะสามารถพัฒนาตนเองให้ดี
ขึ้นได้
3) ด้านแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ผู้รับการฝึกอบรมมีแรงจูงใจในการรักษาพฤติกรรมที่
ได้รับการเสริมแรงและได้รับข้อมูลสะท้อนกลับว่าเป็นข้อดีของตัวเองให้คงอยู่ต่อไป ผู้รับการฝึกอบรม
ได้ตั้งเป้าหมายที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ผู้รับการฝึกอบรมมีความเชื่อมั่ นว่าตนเองจะ
สามารถพัฒนาตนเองได้และเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง
ภายหลังจากการพัฒนาองค์ประกอบข้างต้นนี้ คะแนนการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
หลังการทดลองของผู้รับการฝึกอบรมลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับคะแนนก่อนการ
ทดลอง แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมตามแนวทางข้างต้นนี้สามารถลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิง
ลบได้ สอดคล้ องกับเอกสารที่เกี่ย วข้องกับแนวทางการลดการเปรียบเทียบทางสั งคมเชิงลบ โดย
แนวทางของสเปญ อุ่นอนงค์ (2546) มุ่งเน้นที่การให้ความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบ
โดยให้ สารวจตนเองว่ามีพฤติกรรมเปรียบเที ยบทางสังคมเชิงลบในเรื่องใดและให้วิเคราะห์ความ
ถูกต้องแม่น ยาของข้อมูลของผู้อื่นที่บุคคลนามาเปรียบเทียบกับตนเอง ในขณะที่ Becker (2017)
เสนอแนวทางที่ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ คือการตระหนักถึงโทษของการเปรียบเทียบทางสังคม
เชิงลบ การตระหนักถึงความสาเร็จของตนเอง และการหาแรงจูงใจเพื่อพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ
แนวทางของ Biali (2018) ที่เสนอให้สารวจพฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบว่าเกิดจากสิ่ง
ใดมากระตุ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ให้ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่ตนเองมี และให้ใช้การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น
เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางของ Andersen (2018)
ที่ให้ความสาคัญกับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยการชื่นชมความสาเร็จของตน การพูดกับตนเองในเชิง
บวก การยอมรับตนเอง และให้ความสาคัญกับการสร้างแรงจูงใจพัฒนาตนเอง
ผู้วิจัยได้ทาการสอบถามผู้รับการฝึกอบรมที่มีผลต่ างของคะแนนก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองลดลงมากเป็นอันดับที่ 1 คือ นางสาวเมย์ (นามสมมติ) พบว่า ก่อนการฝึกอบรม นางสาว
เมย์มักจะเปรียบเทียบเรื่องรูปร่างหน้าตากับการเรียนบ่อย ๆ โดยเฉพาะเรื่องการเรียนที่เปรียบเทียบ
แล้วรู้สึกแย่กับตัวเอง รู้สึกด้อยกว่าคนอื่น รู้สึก ว่าตัวเองไม่เก่งเหมือนเพื่อน หลังเข้าร่วมการฝึกอบรม
ตนเองเข้าใจแล้วว่าการเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรต่อตัวเอง ทาให้รู้สึกไม
ดี และรู้สึ กท้อแท้ ทาให้เริ่มรู้ตัว มากขึ้นเวลาที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ก็พยายามหยุดคิด
เปรียบเทียบ และตอนทากิจกรรมฝึกอบรมก็ได้เห็นว่าเพื่อนหลายคนก็มีปัญหาเหมือนตนเอง พอได้
ช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาเรื่องการเรียนให้ดีขึ้น ก็รู้สึกดีขึ้น ปัจจุบันนี้เวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
เรื่องการเรียนก็ไม่ได้รู้สึกแย่เท่าเมื่อก่อน รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่น แต่เมื่อก่อนตนอาจจะขี้
เกียจ ตอนนี้ตนก็จะพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้น
จากข้อมูลข้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคม
เชิงลบสามารถลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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โดยผู้รับการฝึกอบรมได้ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง
และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบลดลง
2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า หลังเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิง
ลบ ผู้รับการฝึกอบรมมีการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบลดลง ทั้งนี้วัดได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมฝึ ก อบรมเพื่ อ ลดการเปรี ย บเที ย บทางสั ง คมเชิ ง ลบมี ผ ลต่ อ การลดการ
เปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทาง
สังคมเชิงลบไปใช้ ดังนี้
2.1 การนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบไปใช้ ไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินกิจกรรมตามลาดับหรือครบทุกขั้นตอน แต่ควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้รับการฝึกอบรมเป็นสาคัญ
หากผู้รับการฝึกอบรมแสดงอาการเบื่อหน่าย วิทยากรควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเปลี่ยนลาดับ
ขั้นตอนของการฝึกอบรมหรือเพิ่มเกมเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการฝึกอบรมกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
ฝึกอบรม
2.2 กิจ กรรมการให้ คาปรึกษากลุ่ มในการฝึ กอบรมครั้งที่ 7 จาเป็นต้องใช้วิทยากรที่ มี
ความสามารถและมีประสบการณ์การเป็นผู้นากลุ่มในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม การนากิจกรรมนี้ไป
ใช้จึงต้องพิจารณาคุณสมบัติของวิทยากร และจานวนวิทยากรต้องสอดคล้องกับจานวนสมาชิกกลุ่ม
และระยะเวลากิจกรรมเพื่อให้การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับการฝึกอบรม
2.3 การน าโปรแกรมฝึ ก อบรมเพื่ อ ลดการเปรีย บเทีย บทางสั ง คมเชิ ง ลบไปใช้ กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ควรมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้มีกิจกรรมที่เหมาะสม
กับระดับชั้นหรือวัยของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรีย บเทียบทางสังคม
เชิงลบไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ควรมีการปรับเนื้อหากิจกรรมให้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือการทางานหลังสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่า งที่มีปัญหาการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบในระดับ
ปานกลางถึงระดับสูง เพื่อศึกษาดูประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทาง
สังคมเชิงลบที่มีต่อพฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบของผู้ที่มีปัญหาระดับปานกลางถึง
ระดับสูง
3.2 ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมฝึ กอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบใน
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยและอาชีพต่าง ๆ เช่น นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พนักงานบริษัท ข้าราชการ
หรือผู้นาองค์กร เนื่องจากบุคคลทุกวัยล้วนมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบทางสังคม ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบที่เหมาะสมกับบุคคลทุกวัยและ
เหมาะกับบริบทของแต่ละอาชีพ
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3.3 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการลดการเปรียบเทียบทางสังคมเชิงลบโดยวิธีการ
อื่น เช่น การให้คาปรึกษารายบุคคล การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อพัฒนาวิธีการลดการเปรียบเทียบ
ทางสังคมเชิงลบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถ
กรต่อความรับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจั ย คือนั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่โ สกส้ มกบ อาเภอสีช มพู จังหวั ด
ขอนแก่น ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในการแบ่งกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 22 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียน หาค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 2) แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์หาค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และ 3)แผนการจัดการเรียนรู้
สาหรับการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกร รวม 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นจานวนทั้งสิ้น
17 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
independent samples และ paired sample t-test ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ความรับผิดชอบของ
กลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองมีความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน 2) ความรับผิดชอบของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่าก่อนการได้รับการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) กลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) กลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ 5) กลุ่มทดลองมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการเสริมแรงทางสังคมและใช้เบี้ยอรรถ
กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) กลุ่มทดลองมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การเสริมแรงทางสังคม เบี้ยอรรถกร ความรับผิดชอบ เจตคติต่อคณิตศาสตร์
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ABSTRACT
The objective of this research was to study The Effect of Social Reinforcement
and Token Economy on Grade 4 Students’ Responsibility and Attitude towards
Mathematics. The samples of this study were 22 Grade 4 Students of Ban-mai Sokesom-kob School, Si-chompoo District, Khon Kaen Province. They were assigned into
the experimental group and controlled group by the classroom. The research
instruments were: 1) the Students’ Responsibility Scale, the Reliability was = 0.71,
calculated by Cronbach’s Alpha Coefficient, 2) the Students’ attitude towards
Mathematics Scale, the Reliability was = 0.85, calculated by Cronbach’s Alpha
Coefficient, and 3) 6 Knowledge Management Plan for Social Reinforcement and Token
Economy, 17 hours. Data were analyzed by using mean standard deviation t-test
independent samples and paired sample t-test. The research findings found that: 1)
there were no significant differences in responsibility between before and after
experiment, 2) the posttest of experimental group’s responsibility was higher than the
pretest at .05 significant level, 3) the experimental group’s responsibility was higher
than the control group’s at .05 significant level, 4) there were no significant differences
in attitude towards Mathematics between before and after experiment, 5) the posttest
of experimental group’s attitude towards Mathematics was higher than the pretest at
.05 significant level, and 6) the experimental group’s attitude towards Mathematics
was higher than the control group’s at .05 significant level.
Keywords: Social Reinforcement, Token Economy, Responsibility, Attitude towards
Mathematics
บทนา
การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิช าคณิตศาสตร์ นอกจากจะเน้นให้ ผู้ เรีย นมีความรู้ และทักษะ
กระบวนการคณิ ต ศาสตร์ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ต้ อ งพั ฒ นาควบคู่ ไ ปด้ ว ยกั น คื อ เจตคติ ต่ อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ ดี
เนื่องจากเจตคติเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้เรียนและมีผลต่อความสาเร็จในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน การวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์จะนาไปสู่
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนะ แนวคิด ความรู้สึก ของผู้เรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชนต่อ
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) จากข้างต้นจะพบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้วิชาใด ๆ ได้
ดีนั้น จะขึ้นอยู่กับเจตคติต่อรายวิชานี้มากน้อยเพียงใด กล่ าวคือ ผู้เรียนทีไม่ชอบหรือมีเจตคติไม่ดีต่อ
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วิชาใดย่อมทาให้การเรียนวิชานั้นไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร นักเรียนที่มีเจตคติไม่ดีต่อคณิตศาสตร์
ก็เช่นกัน มักจะไม่ประสบผลสาเร็จทางการเรียนเท่าที่ควร
การสร้างเจตคติต่อรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ขั้นแรกการจัดการเรียนรู้ถือว่าเป็นส่วนสาคัญใน
การสร้างเจตคติที่ดีต่อแต่ละรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกกรอบ หรือ
การจัดการเรียนรู้ให้เด็กฝึกการรู้คิด หรือการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาให้เขากับชีวิตประจาวัน จับต้อง
ได้ (มะลิวรรณ ศรีชัยปัญญา, 2550) การเน้นให้ผู้เ รียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือก็เป็นส่วนสาคัญ การฝึก
ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนภายในห้อง สร้างความสนุกสนานในแบบเฉพาะของกลุ่ม จะแผ่
ขยายมาสู่ความสนุกสนานในชั้นเรียน และในรายวิชานั้น ๆ ต่อไป ขั้นต่อมาคือการจัดการเตรียมสื่อ
การสอนที่เหมาะสม นักเรียนในวัย 9 – 12 ปี จะสนุกกับการแข่งขันกันภายในชั้นเรียน และการเล่น
สิ่งของที่จับต้องได้ หรือสิ่งของที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ , 2549)
การใช้สื่อสาหรับวัยนี้จึงต้องเป็นรูปแบบที่คล้ายเกมเพื่อแข่งขัน หรือท้าทายความสามารถของตนเอง
การเสริมแรงจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ไม่ว่าจะเป็นรางวัล คาชมเชย หรือแม้กระทั่งการได้รับการยอมรับจากเพื่อนพ้อง ซึ่งสิ่งเรานี้จะเป็น
ปัจจัยทางอ้อม ที่ทาให้การจัดการเรียรู้ของครูในแต่ละรายวิชาไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
อีกหนึ่งส่วนสาคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนไม่แพ้เจตคติคือความรับผิดชอบ ความ
รับผิดชอบหากกล่าวในเชิงของคุณธรรมจริยธรรม หมายถึงความดีงามที่ช่วยให้การกระทาใด ๆ สาเร็จ
บรรลุผลได้ดังที่ตั้งใจไว้ การเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็เช่นกัน เช่นการฝึกฝนหรือทาแบบฝึกหัด
ด้วยตนเองจะช่วยเพิ่มทักษะในการคิดแก้ไขปัญหา หรือการทบทวนบทเรียนของผู้เรียนหลังจากการ
จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ จ ะช่ว ยให้ จ าเนื้ อหาในส่ ว นที่เป็นสู ตรคิดคานวณ ดัง นั้น การปลู กฝั งความ
รับผิดชอบให้แก่ ผู้เรียน หรือแม้กระทั่งการเข้าเรียนตรงเวลา เพื่อที่จะให้ทันขั้นนาเข้าสู่บทเรียนที่
เชื่อมโยงเนื้อหาเดิมและเตรียมตัวสู่เนื้อหาใหม่ที่กาลังจะเรียนรู้ ดังนั้นความรับผิดชอบจึงเป็นส่วน
สาคัญที่ต้องตระหนักถึงความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนมีบทบาทสาคัญในการปลูกฝัง ความ
รับผิดชอบให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนในวัย 6 – 12 ปีเป็นวัยที่สามารถปลูกฝังและสร้างเสริมความ
รับผิดชอบให้สามารถเกิดขึ้นไปซึ่งการเสริมสร้างความรับผิดชอบในวัยเด็กนี้จะทาให้เป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ความรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเด็ก แต่มีข้อแม้คือจะต้องมี
การปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความเคยชิน เป็นลักษณะนิสัย กลายเป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน จะต้องมีสิ่งเสริมการปลูกฝังความรับผิดชอบตั้งแต่วัย
เด็ก เรื่อยมาจนสิ่งเหล่านี้ติดตัวผู้เรียนไป การเสริมแรงและการสร้างแรงจูงใจเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญที่
ทาให้การปลูกฝังความรับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและลื่นไหล นอกจากนี้การเสริมแรงยังมีผล
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อย่างมากในการปรั บพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ล ดลง และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น
(Sideman, 1962)
การเสริ มแรงทางสั งคมและการใช้เบี้ยอรรถกรเป็นการเสริมแรงรูปแบบหนึ่ง ที่นับ ว่ า
แพร่หลายและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการเสริมแรงภายในชั้นเรียน นักเรียนจะมีความตื่นเต้นใน
การเก็บ สะสมสติ๊กเกอร์แสตมป์ รู ปการ์ตูน หรือเกม นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ ยนสติ๊กเกอร์กัน
ระหว่างนักเรียนเอง ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูยังสามารถวางเงื่อนไขผ่าน
ตัวของสติ๊กเกอร์แสตมป์เองทาให้การจัดการชั้นเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น เมื่อใช้ร่วมควบคู่กับการ
เสริมแรงทางสังคมไปด้วยแล้ว จะทาให้พฤติกรรมอันพึงประสงค์นั้นยังคงอยู่ แม้ไม่มีการเสริมแรงด้วย
เบี้ยอรรถกรแล้ว ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการเสริมแรงทางสั งคมและการใช้เบี้ยอรรถกรนั้น มีงานวิจัย
บางส่วนรองรับว่ามีประสิทธิภาพกว่าการเสริมแรงชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของ ชลธิชา เกื้อสกุล
(2546) ที่พบว่าการเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอรรถกร มีคุณภาพกว่าการปรับพฤติกรรมด้วยหลักพรี
แมค หรืองานวิจัยของ Nadia W. Mullen et. al. (2014) ที่การปรับพฤติกรรมด้วยการใช้เบี้ยอรรถ
กรมีประสิทธิภาพกว่าการปรับพฤติกรรมด้วยการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับเพียงอย่างเดียว
ด้วยการเสริมแรงทางสังคมไม่จาเป็นต้องใช้ต้นทุนใดเลยในการผลิต ในส่วนของการใช้เบี้ย
อรรถกรก็มีความสามารถเป็นสิ่งเสริมแรงภายในตัวมั นเองอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นเหมือนรางวัลที่ผู้เรียน
ภายในชั้นอยากจะได้รับ เพราะเป็นเสมือนสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถ เป็นรางวัลตอบแทนในความ
พยายาม เป็นสิ่งที่ทาให้ได้รับการยอมรับภายในหมู่เพื่อนพ้อง อีกทั้งการใช้เบี้ยอรรถกรยังสร้างคุณค่า
ทางจิตใจในการเก็บสะสมที่จับต้องได้ ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถ
กรมีค วามเหมาะสมที่จ ะน ามาพัฒ นาความรับ ผิ ด ชอบและสร้ า งเจตคติ ที่ดี ต่อ คณิ ตศาสตร์ ให้ กั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นเยาวชน และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้แก่สังคมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
สมมติฐานการวิจัย
1. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการทดลอง
4. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุม
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กรอบแนวคิด

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ใช้การเสริมแรงทาง
สังคมและการใช้เบี้ยอรรถ
กร

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตร
แกนกลางโดยไม่ใช้การ
เสริมแรงทางสังคมและ
การใช้เบี้ยอรรถกร

ความรับผิดชอบ

เจตคติต่อ
คณิตศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) เปรียบเทียบวัด
ก่อนและหลังการทดลอง (Pretest – posttest control group design) (องอาจ นัยพัฒน์ , 2554)
ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยดังต่อไปนี้
E
O1
X1
O2
C
O3
X2
O4
เมื่อ E
แทน นักเรียนกลุ่มทดลอง
C
แทน นักเรียนกลุ่มควบคุม
O1
แทน การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมความรับผิดชอบและเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกร
O2
แทน การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมความรับผิดชอบและเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกร
O3
แทน การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมความรับผิดชอบและเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ก่อนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มควบคุม
O4
แทน การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมความรับผิดชอบและเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มควบคุม
X1
แทน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการประเมิ น พฤติ ก รรมด้ า นความ
รับผิดชอบ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเสริมแรงทางสังคม
และการใช้เบี้ยอรรถกร
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X2
แทน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการประเมิ น พฤติ ก รรมด้ า นความ
รับผิดชอบ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้โดยไม่ใช้การเสริมแรงทางสังคม
และการใช้เบี้ยอรรถกร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเสมาสีชมพู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 จานวน 3 โรงเรียน แล้วทาการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้โรงเรียน
บ้านใหม่โสกส้มกบ ทั้งสองห้องเรียน แล้วทาการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งทั้ง 2 ห้องเรียนออกเป็น กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 คน
โดยก่อนการทดลองผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความรับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ทดสอบ
ทั้ง 2 กลุ่มพบว่า ความรับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การเสริ ม แรงทางสั ง คมและการใช้ เ บี้ ย อรรถกร (Social
Reinforcement and Token Economy)
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ความรับผิดชอบ (Responsibility Behavior)
3.2.2 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ (Attitude towards Mathematics)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนเรื่องการบวกและการลบจานวนนับที่มากกว่า 100,000 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ควบคู่กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การเสริมแรงทาง
สังคมและการใช้เบี้ยอรรถกร และในกลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ใช้การเสริมแรงและการใช้
เบี้ยอรรถกร โดยก่อนทดลองผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความรับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ในการ
ทดสอบพบว่า ความรับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1. ผู้วิจัยใช้แบบวัดความรับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ในการเก็บข้อมูลก่อน
ทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
2. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ
จานวนที่มากกว่า 100,000 จานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 17 ชั่วโมง โดยแบ่งการจัดการ
เรียนรู้ออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มควบคุมจะมีการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยปกติ ไม่มีการเสริมแรง
ทางสังคมหรือการใช้เบี้ยอรรถกร ในส่วนของกลุ่มทดลองมีการใช้การเสริมแรงทางสังคมและเบี้ยอรรถ
กรควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีอัตราส่วนการเสริมแรงดังนี้
ตารางที่ 1 อัตราการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกร
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รายการ
1. เข้าเรียนตรงเวลาไม่สายเกิน 5 นาที

การเสริมแรง
แสตมป์ 1 ดวง
และกล่าวชมเชย
2. อุปกรณ์การเรียนครบ (สมุด หนังสือ หากใช้ปากกาต้องมีปากกาน้าเงินและ แสตมป์ 1 ดวง
ปากกาแดง หากใช้ดินสอต้องมีดินสอและยางลบ ไม้บรรทัด)
3. ส่งงานตามเวลาที่กาหนด
แสตมป์ 1 ดวง
และกล่าวชมเชย
4. ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมกลุ่ม
แสตมป์ 1 ดวง
5. อธิบายแบบฝึกหัดให้เพื่อนที่ไม่เข้าใจ
แสตมป์ 1 ดวง
6. ให้เพื่อนที่ขาดอุปกรณ์การเรียนยืม (ปากกา หรือดินสอ)
แสตมป์ 1 ดวง
7. ปฏิบัติตนตามกติกาภายในชั้นเรียน
กล่าวชมเชย
จากตารางที่ 1 แล้ว การเสริมแรงทางสังคมและเบี้ยอรรถกร จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน
3. หลังจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 6 แผน 17 ชั่วโมงแล้ว จึงเก็บข้อมูลจาก
แบบทดสอบความรับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Statistical Package for
the Social Sciences/Personal Computer Plus (SPSS)
5.1 นาคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมความรับผิด ชอบ และเจตคติที่ดีต่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยการใช้
5.2.1 Paired sample t-test สาหรับการเปรียบเทียบขอมูลก่อนและหลัง
ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
5.2.2 Independent sample t-test ส าหรั บ การเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล
ระหว่างสองกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรต่อความ
รับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทั้งหมด 44
คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองหมายถึงกลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรจานวน
22 คน และกลุ่มควบคุมหมายถึงกลุ่ม ที่ไม่ได้รับการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรจานวน
22 คน
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1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรับผิดชอบของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ย
ความรับผิดชอบ
n
S.D.
t
p
(คะแนนเต็ม 100)

ก่อนการทดลอง
22
62.50
7.69
13.81
.000*
หลังการทดลอง
22
72.68
6.12
*p<.05
จากตารางที่ 2 พบว่าความรับผิดชอบของกลุ่มทดลอง สูงกว่าก่อนการได้รับการเสริมแรง
ทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทางการวิจัยข้อ 1
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรับผิดชอบของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ย
ความรับผิดชอบ
n
S.D.
t
p
(คะแนนเต็ม 100)

กลุ่มควบคุม
22
64.00
9.22
3.68
.001*
กลุ่มทดลอง
22
72.68
6.12
*p<.05
จากตารางที่ 3 พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่มีความรับผิดชอบสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจัยข้อ 2
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
ทดลองที่ได้รับการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกร ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง
เจตคติต่อ
ค่าเฉลี่ย
n
S.D.
t
p
(คะแนนเต็ม 60)
คณิตศาสตร์
ก่อนการทดลอง
22
44.41
4.68
4.30
.000*
หลังการทดลอง
22
49.14
3.83
*p<.05
จากตารางที่ 4 พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อน
ได้รับการเสริมแรงทางสังคมและใช้เบี้ยอรรถกรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
เจตคติต่อ
ค่าเฉลี่ย
n
S.D.
t
p
(คะแนนเต็ม 60)
คณิตศาสตร์
กลุ่มควบคุม
22
45.73
3.80
2.97
.005*
กลุ่มทดลอง
22
49.14
3.83
*p<.05
จากตารางที่ 5 พบว่าหลั งการทดลอง กลุ่ มทดลองมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่ ม
ควบคุมที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจัยข้อ 4
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องผลของการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรต่อความ
รับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านความรับผิดชอบ
หลั ง การทดลองพบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ความรับ ผิ ดชอบแตกต่ า งจากกลุ่ มควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการใช้การเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรส่งผลต่อความ
รับผิดชอบของนักเรียนอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนที่ตรงเวลา ในทุก ๆ ครั้งที่นักเรียน
รู้ตัวว่าตนกาลังเข้าเรียนสาย ต่างก็พากันรีบวิ่งเข้ามาในห้องเรียนเพื่อให้ทันเวลา หรือการส่ งงาน
แบบฝึกหัด สังเกตได้จากกองส่งงานของห้องที่เป็นกลุ่มทดลอง จะมีจานวนนักเรียนที่ส่งมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมเสมอ แตกต่างจากก่อนทดลองที่จานวนนักเรียนส่งแบบฝึกหัดอยู่ในจานวนที่ใกล้เคียงกัน และ
การได้รับการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรทาใหนักเรียนพึงพอใจและเกิดการเรียนรูใน
เรื่องความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การอาสา
ออกมาทากิจกรรม รวมไปถึงการอาสาที่จะอธิบายในส่วนเนื้อหาวิชาที่เพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ
ตรงกับที่ สกินเนอร (Skinner, 1974) ได้อธิบายเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมวา เราจะพยายามกระทา
พฤติกรรมตอบสนองที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ทาด้วยความตั้งใจโดยคาดหวังผลที่เราตองการ คือการได้รับ
การเสริมแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงเสริมทางบวกที่สร้างความพึงพอใจแกนักเรียน เมื่อนักเรียนแสดง
พฤติกรรมเป้าหมายจะทาให้พฤติกรรมนั้นมีความถี่สูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
(2550) ที่ยกให้การใช้เบี้ยอรรถกรมีประสิทธิภาพสูงในการเป็นตัวเสริมแรงและมีโอกาสจะหมดสภาพ
การเป็นตัวเสริมแรงได้น้อยมาก
นอกเหนือจากนี้ ความรับผิดชอบยังสามารถสร้างได้จากการปลูกฝังและวางเงื่อนไข สังเกต
ได้จากในชั้นเรียนที่ก่อนเริ่มการทดลองนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการทดลองแล้ว นักเรียนกลุ่มทดลองยังมีความรับผิดชอบแตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ไชยสิทธิ์ (2554) ปรากฎว่าความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนอกเมืองและในเมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ นั่นหมายถึงความรับผิดชอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมของสังคม รวมไปถึงงานวิจัยของ ทรง
ศรี คงทวี (2550) ที่ได้พบว่าการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันจากที่บ้าน ไม่ส่งผลให้ความรับผิดชอบ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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2. ด้านเจตคติต่อคณิตศาสตร์
หลังการทดลองเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองนั้น มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถสังเกตได้ชัดเจนจากภายในชั้นเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนสูง และรู้สึกท้าทายเมื่อเจอโจทย์ปัญหาใหม่ ๆ โดยไม่ได้รู้สึกเลยว่าโจทย์คณิตศาสตร์ยากเกินไป
นักเรียนทุกคนพยายามทาแบบฝึกหักของตนให้เสร็จทันเวลา นักเรียนรู้สึกสนุกที่ได้ทาแบบฝึกหัด
หลายคนขอครูทาแบบฝึกหัดมากกว่าปกติ และเมื่อมีเวลาเหลือนักเรียนหลายคนเลือกที่จะช่วยสอน
โจทย์ข้อที่เพื่อนไม่เข้าใจอีกด้วย ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นจากการสอนของ
เพื่อน สอดคล้องกับความคิดเห็นต่อเจตคติของ Young (1972) ที่กล่าวว่า นักเรียนจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
จากเพื่อนได้มากกว่า และจะทาให้เกิดความเข้าใจได้ดีกว่าการเรียนรู้จากครู เพราะภาษาที่นั กเรียนใช้
พูดจาสื่อสารกันนั้นสื่อความเข้าใจได้ดีและเหมาะสมกว่าครู
การชมเชยหรือการสัมผัสตัว ส่งผลให้ลดระยะห่างระหว่างครูกับนักเรียนลงอย่างชัดเจน
นักเรียนกล้าที่จะถามในส่วนที่ไม่เข้าใจ กล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หรือกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะเมื่อผู้เรียนมีความสุขในการเรียนก็จะแสดง
พฤติ ก รรมการเรี ย นที่ พึ ง ประสงค์ นั ก เรี ย นก็ จ ะได้ รั บ ค าชมเชยและเบี้ ย อรรถกรเจตคติ ที่ ดี ต่ อ
คณิตศาสตร์จะตามมา
การที่นักเรียนสามารถจับต้องตัวของเบี้ยอรรถกรที่ใช้แทนคะแนน ทาให้นักเรียนรู้สึ กว่าผล
ตอบแทบในการเรียนคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ จะเห็นว่าการเพิ่มเจตคติทางการเรียนนั้น
จาเป็นจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ เพื่อสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนในขั้นแรก
จากนั้ นจึงเปิดโอกาสให้ นักเรี ยนได้คิด หรือเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมสู ง ให้ กลายเป็น
รูปธรรม จับต้องได้ และมองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว ดังนั้นในการสร้างเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่ดี
จาเป็นต้องมีการเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2559) ที่ได้ประยุกต์ การจัดการเรียนรู้เข้ากับสิ่งรอบ ๆ ตัว
จากผลการวิจัย ปรากฎว่า กลุ่ มทดลองที่ได้รับการเสริมแรงทางสั งคมและใช้เบี้ยอรรถกร มีความ
รับผิดชอบและเจตคติต่อคณิตศาสตร์มากขึ้นจากก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
การเสริมแรงทางสังคมและใช้เบี้ยอรรถกรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผลของการวิจั ย ครั้ งนี้ทาให้ ทราบว่าการเสริมแรงทางสั งคมและการใช้เบี้ยอรรถกร
สามารถปลูกฝังและเพิ่มความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูสามารถนาไปเป็น
แนวทางเพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนต่อไป
2. การเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถกรมีส่วนในการเพิ่มเจตคติต่อคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยากที่จะสร้าง หากนาการ
เสริมแรงเหล่านี้เข้ามาใช้ จะสามารถปลูกฝังเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป
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3. ผลการวิจัยครั้งได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไว้ การนาวิจัยไปใช้ ควร
ประยุกต์การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ผู้ใช้สอน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. สามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมการจัดการเรียรู้ที่ใช้การเสริมแรงทางสังคมและการใช้เบี้ยอรรถ
กร สาหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านอื่น เช่นความตั้งใจเรียน
หรือความมีวินัยในตนเอง เป็นต้น
2. การเสริมแรงด้วยวิธีการอื่นควรนามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้วยเช่นเดียวกับการเสริมแรง
ทางสังคม และการใช้เบี้ยอรรถกร
3. ตัวแปรอื่นที่ผู้วิจัยสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังการทดลองเช่น ความตั้งใจ การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน พฤติกรรมก้าวร้าวในชั้นเรียนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะ
ในการดารงชีวิตของนักเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น 2) เปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการ
เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาแนกตามเพศและชั้น
เรี ย น กลุ่มตัว อย่ างที่ใช้ในการศึกษา ได้ แก่ นักเรียนมัธ ยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จานวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล ได้แ ก่ แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น ในการเสริ มสร้างทั กษะที่จ าเป็น ในการ
ดารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิต รวมทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก (̅ =4.47) แยกเป็นรายด้าน ด้านการเรียนรู้นวัตกรรม อยู่ใน
ระดับมาก (̅ =4.45) โดยข้อที่มีความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ทักษะการแก้ปัญหา ( ̅ =4.68)
ด้านการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (̅ =4.48) โดยข้อที่มีความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ การรู้
เทคโนโลยี ( ̅ =4.65) และด้านการทามาหาเลี้ ยงชีพ อยู่ในระดับ มาก ( ̅ =4.47) โดยข้อที่มี ความ
ต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ทักษะทางสังคม ( ̅ =4.61) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มี ชั้นเรียนแตกต่างกัน มี
ความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ทักษะการดารงชีวิต
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ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) assess the need for enhancing life
skills for lower secondary school student 2) compare needs assessment for enhancing
life skills for lower secondary school student, Classified by gender and class level. The
sample group used in the study was the lower secondary school students 324 people.
The tools used for data collection were the questionnaires about the enhancing life
skills for lower secondary school student. Statistics are used in data analysis including
frequency (f), percent (%), average (̅ ) , standard deviation (S.D.), Samples t-test and
One-Way ANOVA. The results found that the needs assessment for enhancing life skills
for lower secondary school student, including all the overall average high level (̅ =
4.47). The needs assessment for enhancing life skills for lower secondary school
student were that Learning innovation skill was at a high level (̅ = 4.45). The most
needed item was problem solving skill (̅ = 4.68), technology using skill was at a high
level (̅ = 4.48). The most needed item was knowledge of technology (̅ = 4.65) and
livelihood skill was at the high level (̅ = 4.47), the most needed item was social skills
(̅ = 4.61). Students in different gender class level which have the needs assessment
for enhancing life skills was not different at the .05 level significance.
Keywords: Life Skills
บทนา
จากการศึกษา แนวทางการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒ นาคนให้ เป็นมนุษย์ที่ส มบูร ณ์ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา6) พร้อม
ทั้งให้ความสาคัญแก่ผู้เรียนทุกคน โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(พระราชบั ญญัติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พุ ทธศั กราช 2542 มาตรา 22) ในการจัดการศึก ษาต้อ งเน้ น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กาหนดให้ดาเนินการคือเรื่องความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และ
การดารงชีวิตอย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 23) และ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ข้อ
2) ได้กาหนดไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
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ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม
ทั้งนี้ ทักษะในการดารงชีวิตซึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องมีและได้รับจากการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ คือ ทักษะการเรียนรู้และการคิด ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทัก ษะการแก้ปัญหา,
ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม, ทักษะการทางานร่วมกัน, ทักษะการ
เรียนรู้ตามบริบท และทักษะพื้นฐานด้านข้อมูลและสื่อ และทักษะชีวิต ได้แก่ ความเป็นผู้นา, ความมี
จริยธรรม, การรู้จักรับผิดชอบ, ความสามารถในการปรับตัว, การรู้จักเพิ่ มพูนประสิทธิผลของตนเอง,
ความสามารถในการชี้นาตนเอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม ทักษะเหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทางานแก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือทางานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต
จากความสาคัญและความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจประเมินความต้องการจาเป็นใน
การเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของทักษะในการดารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อ ศึก ษาวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ อาทิ เช่น องค์ประกอบของทักษะชีวิตของ
องค์การอนามัยโลก ( WHO, 1997) ; ยูเนสโก้( FocusingResources on Effective School Health,
2002) ; ท ฤ ษ ฎี ปั ญ ญ า สั ง ค ม (Bandura,1962 - 1986) ;ส า นั ก วิ ช า ก า ร แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา.(2552:57) องค์การอนามัยโลกได้ให้องค์ประกอบทักษะชีวิต (กรมสุขภาพจิต. 2544 : 31) ;
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552 : 117); บรรพต แสนสุวรรณ. (2550 : 33-37) ; สกล
วรเจริ ญ ศรี . (2550 : 27-29) ตลอดจนเอกสาร หลั ก การและแนวคิ ด ของหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- เพศ
- ชั้นเรียน
ทักษะที่จาเป็นใน
การดารงชีวิต
1. ทักษะด้านการเรียนรู้นวัตกรรม
2. ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
3. ทักษะด้านการทามาหาเลี้ยงชีพ

ความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้าง
ทักษะที่จาเป็นใน
การดารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัย ได้ แก่ นั กเรีย นมัธ ยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จานวน 131 โรง มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2562 จานวน 1,762 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จานวน 324 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนมัธยม
ตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส ที่เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จานวน 7 แห่ง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็น
ในการดารงชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ใช้
รูปแบบการตอบสนองรายเดี่ยว (One-response format) จานวน 26 ข้อ
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามต้องการจาเป็น ในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 สร้างแบบสอบถามต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
3.3 นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ (Index of Objective Congruence: IOC) ได้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ .80 ถึง 1.00 ถือว่าเป็นข้อ
คาถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนาไปใช้ได้
4.จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปไว้ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
ในการศึกษาความต้องการจาเป็น ในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี เอกสาร หลักการและแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ผลการ
วิเคราะห์ได้ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต 3 องค์ประกอบ และ 26 ตัวชี้วัด ได้ผลการประเมินความ
ต้องการจาเป็นใน การเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต และผลการเปรียบเทียบความต้องการ
จาเป็น ระหว่างเพศและระหว่างชั้นเรียน ดังนี้
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 324 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย จ านวน 155 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.80 เพศหญิ ง จ านวน 169 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.20 ชั้ น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 40.15ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 96 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.60 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ดังตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
1. เพศ
2. ระดับชั้นเรียน

ความถี่
155
169
130
96
98

ชาย
หญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้อยละ
47.80
52.20
40.15
29.60
30.25

2. นั กเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นในการดารงชีวิต รวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (̅ =4.47) (S.D.= 0.112) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้าง
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต รวมทุกด้าน
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
1. ด้านการเรียนรู้นวัตกรรม
2. ด้านการใช้เทคโนโลยี
3. ด้านการทามาหาเลี้ยงชีพ
โดยรวม

̅

S.D.

4.45
4.48
4.47
4.47

0.189
0.217
0.109
0.112

ระดับ
ความต้องการจาเป็น
มาก
มาก
มาก
มาก

3. นั กเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นในการดารงชีวิต ด้านการเรียนรู้นวัตกรรม อยู่ในระดับ มาก (̅ =4.45) (S.D.= 0.189) ดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้าง
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ด้านการเรียนรู้นวัตกรรม
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
1. ทักษะการแก้ปัญหา
2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. ทักษะในการสื่อสาร
4. ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
5. ความเต็มใจร่วมมือ
6. ความใส่ใจในนวัตกรรม
โดยรวม

̅

S.D.

4.68
4.55
4.53
4.61
4.15
4.22
4.45

0.468
0.499
0.500
0.489
0.552
0.462
0.189

ระดับ
ความต้องการจาเป็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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4. นั กเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นในการดารงชีวิต ด้านการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (̅ =4.48) (S.D.=0.217) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการ
เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ด้านการใช้เทคโนโลยี
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
1. การรู้เท่าทันสื่อ
2. ความรู้ในการใช้สื่อ
3. การอัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร
4. การรู้เทคโนโลยี
5. การรู้สารสนเทศ
6. การสื่อสาร
โดยรวม

̅

S.D.

4.46
4.54
4.26
4.65
4.47
4.52
4.48

0.499
0.499
0.439
0.479
0.536
0.500
0.217

ระดับ
ความต้องการจาเป็น
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็น
ในการดารงชีวิต ด้านการทามาหาเลี้ยงชีพ อยู่ในระดับมาก (̅ =4.47) (S.D.= 0.109) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้าง
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ด้านการทามาหาเลี้ยงชีพ
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
1. ความสามารถในการปรับตัว
2. ความคิดริเริ่มในการทางาน
3. ความรับผิดชอบ
4. ภาวะความเป็นผู้นา
5. มีความยืดหยุ่น
6. รู้จักปรับตัว
7. มีความเป็นผู้นา
8. รับผิดชอบหน้าที่
9. พัฒนาอาชีพ
10.การพัฒนาตนเอง
11.หมั่นหาความรูร้ อบด้าน
12.การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
13.ทักษะทางสังคม
14.การเพิ่มผลผลิต
โดยรวม

̅

S.D.

4.51
4.50
4.59
4.52
4.42
4.49
4.41
4.43
4.50
4.41
4.49
4.23
4.61
4.52
4.47

0.501
0.501
0.493
0.501
0.495
0.501
0.535
0.495
0.501
0.535
0.542
0.557
0.488
0.500
0.109

ระดับ
ความต้องการจาเป็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการจาเป็นในการ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในการดารงชีวิต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
ระหว่างเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

N
155
169

̅

4.46
4.47

S.D
.105
.118

t

Sig.

.392

.695

7. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีชั้นเรียนแตกต่างกัน มีความต้องการจาเป็นในการ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในการดารงชีวิต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
ระหว่างชั้นเรียน
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.018
4.05
4.07

df
2
321
323

MS
.009
.013

F

Sig.

.731

.482

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้าง
ทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ด้านการเรียนรู้นวัตกรรม อยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีความต้องการ
จาเป็ น มากที่สุ ด คือ ทักษะการแก้ปัญหา ด้านการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความ
ต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ การรู้เทคโนโลยี และด้านการทามาหาเลี้ยงชีพ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ทักษะทางสังคม จากผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับวิจารณ์
พานิช (2555: 2-3) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็นเพื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 คือ มาตรฐานศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
อาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุนการผลิตที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก เรี ย นในปั จ จุ บั น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ที่กาหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สาคัญที่ จะ
สร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกัน ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
สาหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักรู้และเห็ นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้าง
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สัมพันธภาพกับผู้อื่นสอดคล้องกับแนวคิดของ สุกิจ โพธิ์ศิริกุล , เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และคุณวุฒิ
คนฉลาด, (2555) ที่ได้สรุปองค์ประกอบทักษะในการดาเนินชีวิตของนักเรียน มัธยมศึกษา เป็น 3
ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร ทักษะด้านการตัดสินใจ และทักษะด้านการเลือกดาเนิน
ชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร คงวิมล, สมชาย เทพแสง และสรภัคสรณ์ ฉัตรกมล
ทัศน์, (2558) ที่กล่าวว่า ทักษะชีวิตที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทักษะการจัดการเกี่ยวกับ อารมณ์ และทักษะการจัดการเกี่ยวกับความเครียด
สอดคล้องกับการศึกษาของ สกาวเนตร ไทรแจ่มจันทร์, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข และจตุพล
ยงศร, (2558) ที่ พ บว่ า องค์ ป ระกอบทั ก ษะชี วิ ต ของนั ก เรี ย นพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่การตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการอารมณ์ การแก้ไขปัญหา การ
เห็นอก เห็นใจผู้อื่น และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ดังนั้นทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
ด้า น สั ง คมและอารมณ์ ของนั ก ศึก ษาระดั บ อาชี ว ศึ กษาที่พั ฒ นาขึ้น มีค วามเหมาะสมส าหรั บการ
นาไปใช้ได้เป็นอย่างดี
2. การเปรี ย บเทีย บความต้องการจาเป็น ในการเสริม สร้างทักษะในการดารงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาแนกตามเพศและชั้น เรียน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ไม่
แตกต่างกัน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีชั้นเรียนแตกต่างกัน มีความต้องการจาเป็นใน
การเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น ส่งเสริมความรู้
ทักษะประสบการณ์ชีวิต ให้ แก่ผู้เรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้ องเรียนตามปกติแล้ ว การจัด
กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ ความรู้ตามจุดประสงค์ที่กาหนดได้ รูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมมีอยู่หลากหลาย ขึ้นอยู่กั บจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน วิธีดาเดินการ
ของแต่ละกิจกรรมก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จุดประสงค์คือ ต้องการให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ด้านตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ เป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสาคัญในการดาเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(2551 : 207) ได้กาหนด องค์ความรู้
ทักษะส าคัญ และคุณลักษณะของกลุ่ มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไว้ว่า ผู้ เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นจาเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทางาน การจัดการ การดาเนินชีวิต
การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช (2551: 5,21) มี
จุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ให้สถานศึกษาจัดระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ารวจความถนั ด และความสนใจของตนเองส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
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บุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะใน
การดาเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีค วามรับผิดชอบต่อสังคม
มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงาม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนใช้
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษา
ข้อเสนอแนะในนาผลการวิจัยใช้
1. สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด โครงการส่ ง เสริ ม
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญในการกาหนดการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตของนักเรียนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่
จาเป็นตามความต้องการของตนเอง
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Thassaporn Chusak1, Tatita Wiangpati2, Siriyaporn Khamsaen3, SukittaTimon4
1,2,3,4 สังกัด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพ
และเพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพตามลักษณะส่วนบุคคล ของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 215 คน ที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบโดยใช้ การทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษา
คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับสูง
ร้อยละ 72.10 และระดับปานกลาง ร้อยละ 27.90 และจากการเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพ
พบว่า รายได้ต่อเดือนที่ได้รับ และระดับชั้นปีต่างกัน จะมีความรอบรู้ทางสุขภาพแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สาหรับนักศึกษาที่มีเพศ และลักษณะครอบครัวต่างกัน จะมีความรอบรู้ทางสุขภาพ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ความรอบรู้ทางสุขภาพ นักศึกษา
ABSTRACT
This survey research aims to determine and compare health literacy with
personal characteristics of public health students at Valaya Alongkorn Rajabhat
University under the Royal Patronage. The sample consisted of 215 people who were
selected by multi-stage sampling. Data were collected by using questionnaires with
reliability at 0.85. The statistics were use frequency, percentage, mean, standard
deviation, including independent sample t-test statistics and one-way analysis of
variance for comparison health literacy base on personal characteristics of the
students. The results showed that health literacy among students of faculty of public
health, Valaya Alongkron Rajabhat University under the Royal Patronage was at a high
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level of 72.10 % and a moderate level of 27.90 %. According to the comparison of
health literacy, it was found that the incomes and the year levels were different with
different health literacy. Statistical significance for students with sex and differences in
family characteristics, there is no statistically significant difference in health literacy.
Key words: Health Literacy, Students
บทนา
ปัจจุบันทุกประเทศทั่ว โลกตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมการศึกษาและการรู้
หนังสือของประชาชนในประเทศของตนอัตราการอ่านออกเขียนได้ (Literacy rate) ของประชาชน
เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญ ระหว่างประเทศนั้น ๆ มีความเจริญมากน้อยเพียงใดและเป็น ดัชนีที่สะท้อนได้
อย่ า งชั ด เจนถึง คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพในการพั ฒ นาประเทศส าหรั บ ประเทศไทยแม้ ว่ า ส่ ว นใหญ่
ประชาชนจะรู้หนังสือในระดับที่สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตตามอัตภาพแต่ก็ยังมีประชาชน
ที่ไม่รู้ หนั งสื อรั ฐบาลจึงมีน โยบายในการส่งเสริมการศึกษาและการรู้หนังสื อเพื่อให้ ประชาชนเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้การที่ประชาชนรู้หนังสือจะทาให้มีความสามารถเข้าใจภาษา
ในระดับที่เหมาะสม (กองสุขศึกษา, 2554) รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตที่ช่วยให้สามารถ
แสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตลอดจนยังเป็นการเพิ่มทักษะด้าน
การ
ติดต่อสื่อสารในการประกอบอาชีพให้ได้ผ ลสมบูรณ์ประสบความสาเร็จในชีวิตและเป็นทรัพยากร
บุคคลที่เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการรู้หนังสือเป็นปัจจัยสาคัญของ
การพัฒนาประเทศและนานาประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสาคั ญและความจาเป็นของการรู้
หนังสือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนซึ่งจะได้รับการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การ
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน (บังอรศรี จินดาวงค์, 2556)
Health literacy หรือการรู้หนังสือเพื่อความเข้าใจพื้นฐานด้านสุขภาพหรือความรอบรู้ทาง
สุขภาพ เป็นระดับความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีในด้านการสื่อสารขั้นตอนและเข้าใจข้อมูลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานและบริการที่จะทาให้เกิดการตัดสินใจด้านสุขภาพที่เหมาะสมความรอบรู้ทางสุขภาพ มี
ความสาคัญเนื่องจากในปั จจุบั นนี้มนุษย์ต้องพบกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพที่ต้องมีการ
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตแม้แต่ในร้านขายของร้านขายยาในที่ทางานสนามเด็กเล่น
คลินิกแพทย์โรงพยาบาลหรือแม้แต่ในครัวสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งการสื่อสารขั้นตอนต่าง ๆ ความเข้าใจข้อมูล
ด้านสุขภาพและการบริการเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
(อภิญญา อินทรรัตน์, 2557) อย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่าข้อมูลด้านสุขภาพในปัจจุบัน
มี
การนาเสนอในรูปแบบที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ได้สะดวกนั ก ความจากัดของความรอบรู้ทาง
สุ ขภาพเกิดขึ้ น เมื่ อคนไม่ส ามารถค้ นหาและใช้ข้ อมูล เกี่ย วกับ สุ ขภาพและการให้ บริ การได้ต ามที่
ต้องการทาให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารรวมถึงขั้นตอนและความเข้าใจกับข้อมูลและบริการทาง
สุ ข ภาพสามารถเกิด ขึ้น ได้ คนทุก วัย ทุก เชื้ อชาติ ทุ ก ระดับ รายได้ แ ละทุก ระดับ การศึ กษาทั กษะใน
การอ่านออกเขียนได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรอบรู้ทางสุขภาพแม้ว่าคนที่มีทักษะการอ่านที่ ดีและ
ทักษะ การเขียนที่ดีก็อาจมีปัญหาในเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับคาศัพท์
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ทางการแพทย์หรือความเข้าใจในการทางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายการตีความข้อความหรือ
คานวณตั ว เลขที่ไ ม่ถู กต้อ งทาให้ เ กิดความเสี่ ยงที่ อาจมีผ ลกระทบต่อสุ ขภาพและความปลอดภั ย
(บังอรศรี จินดาวงค์, 2556) ทักษะในการอ่านออกเขียนก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เช่นเดียวกัน แต่มีผลการสารวจจากการอ่านหนังสือ สื่อสังคมออนไลน์ EMS/E-mail ในกลุ่มประชากร
คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งสารวจในปี พ.ศ. 2558 พบว่า คนไทยอ่าน
หนังสือเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน ลดลงทุกกลุ่มวัยเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ช่วงวัยที่มีการอ่านมาก
ที่สุดเริ่มจากวัยเด็ก (ร้อยละ 90.70) เยาวชน (ร้อยละ89.60) วัยทางาน (ร้อยละ 79.10) และ วัย
สูงอายุ (ร้อยละ 52.00) อัตราการอ่านลดลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มี การ
อ่าน ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาการรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ อาจจะรุนแรงขึ้นเมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (วัชราพร เชยสุวรรณ, 2560)
จากความส าคัญดังกล่ าว ผู้ วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรอบรู้ทางสุ ขภาพของ
นั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เพื่อเป็นข้อมูลพื้ นฐานให้นักศึกษาสามารถนาไปพัฒนาหรือส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพในนักศึกษา
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ให้ มี ความรอบรู้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และยั ง นาไปใช้ป ระโยชน์ ใ นวิช าชี พ ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ได้แ ก่ เพศ
ระดับชั้นปี รายได้ที่ได้รับต่อเดือน และลักษณะครอบครัว
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจั ยครั้งนี้มุ่งศึกษา ความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ มี องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่
ด้านทักษะความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ด้านทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ
ด้านทักษะการตัดสินใจ ด้านทักษะการจัดการตนเอง และด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และต้องการ
ศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี รายได้ต่อเดือน
ที่
ได้รับ และลักษณะครอบครัว สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- ระดับชั้นปี
- รายได้ต่อเดือนที่ได้รับ
- ลักษณะครอบครัว

ตัวแปรตาม
ความรอบรู้ทางสุขภาพ
- ด้านทักษะความรู้ความเข้าใจ
- ด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
- ด้านทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ
- ด้านทักษะการตัดสินใจ
- ด้านทักษะการจัดการตนเอง
- ด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพ
และเพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพตามลักษณะส่วนบุคคล ของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 215 คน ที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามซึ่งผู้ วิจัยพัฒ นามาจาก
งานวิจัยของเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี (2556) บังอรศรี จินดาวงค์ (2556) ณิชรัตน์ นฤมลต์ (2558)
และจริยา นพเคราะห์ (2560) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุ ค คล ได้แ ก่ เพศ ระดับ ชั้น การศึก ษา รายได้ที่ ได้ รับ ต่ อเดือ น ส่ ว นที่ส อง แบบสอบถามความรู้
ทางสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพ ทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจและทักษะ
การจัดการตนเอง จานวน 35 ข้อ ลั กษณะของข้อคาถามเป็นคาถามเลื อกตอบ 3 ตัวเลือก ได้แก่
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ โดยเลือกเพียงคาตอบเดียว แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) ตลอดจนความเหมาะสมของการใช้ถ้อยคาภาษา โดยนาความเห็น ข้อชี้แนะ จาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขเครื่ อ งมื อ จากนั้ น น าผลของผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะด้ า นมารวมกั น
เพื่ อ ค านวณหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ (Item-objective
congruence index : IOC) ตามสูตรในการคานวณ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
จานวน 3 ท่าน ช่วยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้ อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ศึกษาตลอดจนความเหมาะสมและความชัดเจนของภาษาที่ใช้เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมก่ อ นน าไปทดลองใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 30 คน แล้วนาไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมิน ความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมกับ ลงรหัสแล้วนาข้อมูลไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ ที
ชนิดกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง ร้อยละ 92.60 เพศชาย ร้อยละ 7.40 เมื่อจาแนกตาม
ระดับชั้นปีการศึกษา พบว่า มีนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 29.3 ระดับชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 26.00
ระดับชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 23.30 และระดับชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 21.40 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000 –
6,000บาท ร้อยละ 33.50, มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 6,001 - 9,000บาท ร้อยละ 54.40 และมีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 9,001 - 11,000 บาท ร้อยละ 12.10 มีลักษณะคอบครัวอยู่ร่วมกัน
กับ
บิดามารดาเป็นส่วนมาก ร้อยละ 74.40 และการอยู่คนเดียวเป็นส่วนที่น้อยที่สุด ร้อยละ 0.90
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง มี ค่ า เฉลี่ ย 2.54 และ
เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ทางสุขภาพรายด้าน เรียงลาดับดังนี้ ด้านทักษะการ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ อยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.82 ด้ า นทั ก ษะการจั ด การตนเอง
อยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.69 ด้ า นทั ก ษะการสื่ อ สารข้ อ มู ล สุ ข ภาพอยู่ ใ นระดั บ สู ง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66
ด้านทักษะการตัดสิน ใจอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่ อ
อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จาแนกเป็นรายด้าน
ความรอบรู้ทางสุขภาพ
1. ด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ
2. ด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
3. ด้านทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ
4. ด้านทักษะการตัดสินใจ
5. ด้านทักษะการจัดการตนเอง
6. ด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
โดยรวม

S.D.
0.51
0.41
0.58
0.56
0.61
0.54
0.28

x̅
2.66
2.82
2.67
2.61
2.69
2.53
2.54

แปลผล
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความรอบรู้ทางสุขภาพ แตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ 89.15
ซึ่งสูงกว่าเพศชายที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ 88.69 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

N
16
199

Mean
88.69
89.15

S.D.
10.33
9.65

t- test
0.18

df
213

Sig
0.85
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นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มี ระดับชั้นปี แตกต่างกัน จะมีความรอบรู้ทางสุขภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ
102.18 ชั้นปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพเท่ากับ 90.78 ชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ 83.36 และชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพเท่ากับ
82.55 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
จาแนกตามระดับชั้นปีการศึกษา
ระดับชั้นปีการศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 1
ระดับชั้นปีที่ 2
ระดับชั้นปีที่ 3
ระดับชั้นปีที่ 4
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

N
63
50
56
46

Mean
82.55
83.36
90.78
102.18

S.D.
7.38
2.36
7.01
3.38

F
2.61

Sig
0.00 *

นั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ที่ มี ร ายได้ แ ตกต่ า งกั น จะมี ค วามรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 3,000 – 6,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย
ความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ 87.92 กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 6,001 – 9,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ย
ความรอบรู้ ทางสุ ขภาพเท่ากับ 87.51 และกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 9,001 -11,000 บาท มีคะแนน
เฉลี่ยความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ 91.43 รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
จาแนกตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน
รายได้ที่ได้รับต่อเดือน
N
Mean
S.D.
F
Sig
3,000 - 6,000
72
89.92
11.34
2.20
0.00 *
6,001 - 9,000
117
87.51
9.00
9,001 - 11,000
26
91.43
5.58
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มี ลักษณะครอบครัวที่แตกต่างกัน จะมีความรอบรู้ทาง
สุขภาพ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่อยู่ด้วยกันกับบิดามารดา มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรอบรู้ทางสุขภาพเท่ากับ 91.04 กลุ่มที่อยู่คนเดียว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพ
เท่ากับ 85.00 กลุ่มที่บิดามารดาหย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพเท่ากับ
84.00 กลุ่มที่อยู่กับมารดามีค่าเฉลี่ยเท่า 83.94 กลุ่มที่อยู่กับญาติมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทาง
สุขภาพเท่ากับ 83.00 และ กลุ่มที่อยู่กับบิดา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพเท่ากับ 82.27
รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
จาแนกตามลักษณะครอบครัว
ลักษณะครอบครัว
อยู่ด้วยกันกับบิดามารดา
บิดามารดาหย่าร้าง/แยกกันอยู่
อยู่กับบิดา
อยู่กับมารดา
อยู่กับญาติ
อยู่คนเดียว

N
160
18
11
16
8
2

Mean
91.04
84.00
82.27
83.94
83.00
85.00

S.D.
9.67
5.21
8.13
7.55
10.90
1.41

F
1.64

Sig
0.17

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 72.10 และระดับปานกลาง ร้อยละ 27.90
และจากการเปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพ พบว่า รายได้ ต่อเดือนที่ได้รับ และระดับชั้นปีต่างกัน
จะมีความรอบรู้ทางสุ ขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับนักศึกษา ที่มีเพศ และ
ลักษณะครอบครัวต่างกัน จะมีความรอบรู้ทางสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพด้ านทักษะความรู้ ความเข้าใจ
ของนั กศึกษา อยู่ ในระดับสู ง สอดคล้องกับการศึกษาของณิช รัตน์ นฤมลต์ (2558) ที่พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับสูง และเมื่อจาแนกผล
การศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีทักษะความรอบรู้ ความเข้าใจต่าสุด คือ ในข้อที่กล่าวว่า ท่านควร
นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ย 1.99 แสดงว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความ
เข้าใจว่า การนอนหลับพักผ่อนวันละ 4 ชั่วโมงเป็นการเพียงพอต่อการพักผ่อน ซึ่งเป็นความรอบรู้
ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงระยะเวลาในการนอนหลับพักผ่อนที่เหมาะสม
ควรมี ร ะยะเวลา 6-8 ชั่ ว โมง ตามหลั ก สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง จะท าให้ ค นเรามี สุ ข ภาพร่ า งกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง สาหรับความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของนักศึกษา
อยู่ ในระดั บ สู ง ไม่ส อดคล้ องกับ การศึก ษาของณิช รัตน์ นฤมลต์ (2558) ที่ พบว่า ความรอบรู้ทาง
สุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อจาแนกผลการศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีทักษะการเข้าถึงข้อมูลต่าสุด ในข้อที่กล่าวว่า
เมื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพท่านสามารถสอบถามจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญได้ทันที มีค่าเฉลี่ย
1.66 แสดงว่ า กลุ่ ม นั ก ศึก ษาไม่ กล้ า สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บสุ ข ภาพกับ ผู้ ที่ เ ชี่ ยวชาญด้ านสุ ข ภาพ
เนื่ อ งจาก มี ก ารเขิ น อาย ไม่ ก ล้ า แสดงออก และนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สุ ข ภาพทาง
อินเทอร์เน็ต จึงไม่นิยมปรึกษาหรือสอบถามจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ ดั งนั้นจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษา
ใช้วิจารณญาณในการสืบค้นข้อมูลสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลนั้นต้องมีแหล่งอ้างอิงที่สามารถ
เชื่อถือหรือยอมรับได้
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ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการสื่อสารข้อมูลสุ ขภาพของนักศึกษา อยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับการศึกษาของณิชรัตน์ นฤมลต์ (2558) ที่พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการ
สื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อยู่ในระดับสูง และเมื่อจาแนกผลการศึกษา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ต่าสุด ในข้อที่กล่าวว่า ท่านฟังคาแนะเรื่อง
สุขภาพแล้วเข้าใจดี มีค่าเฉลี่ย 2.10 แสดงว่า นักศึกษาฟังคาแนะนาเรื่องสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ไม่เข้าใจ ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สนใจ ความเกรงใจและเป็นการสื่อสารทางเดียว โดยนักศึกษาไม่มี
โอกาสได้ โ ต้ ตอบ จึ ง ทาให้ นั ก ศึก ษาขาดทั กษะการสื่ อสารเกี่ ยวกับ สุ ข ภาพ ดัง นั้น ควรส่ งเสริ มให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจ เช่น การอ่านหนังสือและการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับสุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ
ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการตัดสินใจของนักศึกษา อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ
การศึกษาของณิชรัตน์ นฤมลต์ (2558) ที่พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการตัดสินใจของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อยู่ในระดับสูง และเมื่อจาแนกผลการศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีทักษะการตัดสินใจต่า ในข้อที่กล่าวว่า เมื่อรู้สึกเครียด ท่านมักจะดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ย
2.20 แสดงว่า นั กศึกษามีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการความเครียด ซึ่งการผ่ อนคลาย
ความเครียดที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ออกกาลังกาย และ การ
เดินห้างสรรพสินค้ากับเพื่อน ซึ่งนักศึกษาควรเลือกแนวทางดังกล่าวแทนการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ สถาบันการศึกษามีร้านค้าสะดวกซื้อ ที่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และนักศึกษามักจัดเลี้ยงสังสรรค์ในวันหยุด จึงทาให้การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่อคลายเครียดและต้องดาเนินการหรือกาหนด
มาตรการให้ร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพด้ า นทั ก ษะการจั ด การตนเองของนั ก ศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ สู ง
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของณิชรัตน์ นฤมลต์ (2558) พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการจัดการ
ตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจาแนกผลการศึกษา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีทักษะการจัดการตนเองต่า ในข้อที่กล่ าวว่า ท่านวางแผนเรื่องการดูแล
สุ ข ภาพตนเองในระยะเวลา 1-3 เดือ น เช่ น การออกก าลั งกาย การควบคุ มน้ าหนัก ที่เ หมาะสม
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.14 แสดงว่า นักศึกษาหมดเวลาไปกับการเรียนจึงทาไม่มีเวลาในการวางแผนดูแล
สุขภาพตนเอง ดังนั้นควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการวางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองในระยะเวลา
1-3 เดือน เช่น การวางแผนในการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การออกกาลังกาย
ที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษา
ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพด้ านทัก ษะการรู้เท่ าทันสื่ อ ของนั กศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ใ น
ระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของณิชรัตน์ นฤมลต์ (2558) พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพด้าน
การรู้เท่าทันสื่อ อยู่ในระดับสูง และเมื่อจาแนกผลการศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีทักษะการรู้เท่า
ทันต่า ในข้อที่กล่าวว่า ท่านเชื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหารเสริมเครื่องดื่มบารุง
สมองที่สื่อนาเสนอ มีค่าเฉลี่ย 2.13 แสดงว่า นักศึกษามีสื่ออินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้
ง่าย จึงทาให้นักศึกษาหลงเชื่อตามสื่อโฆษณา ดังนั้นควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการใช้วิจารณญาณ
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ในการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในการเลือกซื้อ อาหารเสริม
เครื่องดื่มบารุงสมอง และต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ก่อนการเลือกใช้
เมือ่ เปรียบเทียบความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีคุณลั กษณะแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี
รายได้ที่ได้รับต่อเดือน และลักษณะของครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น จะมี ค วามรอบรู้ ท างสุ ข ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
โดยเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ 89.15 ซึ่งสูงกว่าเพศชายที่มี คะแนนเฉลี่ย
ความรอบรู้ ทางสุ ขภาพ เท่ากับ 88.69 อาจเนื่องจากว่า เพศชายและเพศหญิง มีความใส่ ใจดูแ ล
เรื่องสุ ขภาพด้านต่าง ๆ และมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การดู โ ฆษณาเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
เบญจมาศ สุ ร มิ ต รไมตรี (2556) ที่ พ บว่ า เพศมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความฉลาดทางสุ ข ภาพ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และผลการศึกษานี้ยังพบอีกว่า เพศชายมีคะแนนความฉลาดทางสุขภาพ
มากกว่ าเพศหญิ ง ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งมาจากในการศึ ก ษานี้ เพศชายมีร ะดับ การศึ กษาที่สู ง กว่ า ระดั บ
มัธ ยมศึ กษา ร้ อ ยละ 29.50 ส าหรั บ นั กศึ กษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ที่มี ระดับ ชั้น ปี แ ตกต่า งกั น
จะมีความรอบรู้ทางสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีคะแนน
เฉลี่ยความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ 102.18 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ทางสุขภาพ
เท่ากับ 90.78 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ทางสุขภาพ เท่ากับ 83.36 และนักศึกษา
ชั้น ปี ที่ 1 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ เท่ า กั บ 82.55 สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
เบญจมาศ สุ ร มิ ต รไมตรี (2556) ที่ พ บว่ า ระดั บ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความฉลาด
ทางสุ ข ภาพอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากว่ า บุ ค คลที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาหรื อ
มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ สู ง กว่ า จะมี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ ห รื อ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ทางสุ ข ภาพได้ ม ากกว่ า
และมีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอื่น รวมทั้ง มีการตัดสิ นใจที่เหมาะสมสามารถจัดการ
สุขภาพของตนเองและเข้าถึงสื่อได้ดีกว่า
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีรายได้ ต่างกันจะมีความรอบรู้ทางสุขภาพ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเนื่ องจากนักศึกษาที่มีรายได้สู ง มีการเข้าถึงข้อมูล ที่ หลากหลายวิธี
ที่ต้องใช้เงิน เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ นิตยสาร รวมทั้งการเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ สมาชิกฟิตเนส กลุ่มอาหารคลีน จึงทาให้เกิดการเรียนรู้ทางสุขภาพที่ดีกว่า สอดคล้องกับ
การศึกษาของวรรณศิริ นิลเนตร (2557) และธัญชนก ขุมทอง (2559) ที่พบว่ารายได้มีความสัมพันธ์
กับ ความฉลาดทางสุ ข ภาพ และส าหรั บ นัก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ที่ มีลั ก ษณะครอบครั ว
แตกต่างกันจะมีความรอบรู้ทางสุขภาพที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
นักศึกษาทีอ่ าศัยอยู่กับครอบครัวที่สมบูรณ์ คืออยู่กับพ่อและแม่กับนักศึกษาที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่
ไม่สมบูรณ์ต่างก็มีโอกาสในการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพเช่นเดียวกันและมีสื่อสาคัญเหมือนกันคือ
สื่อทางออนไลน์สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณศิริ นิลเนตร (2557)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1056

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ควรจัดกิจกรรมเสริมเพื่อ ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพให้กับ
นักศึกษา เพื่อเป็นแกนนาด้านสุขภาพในการดาเนินการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพให้กับนักศึกษาคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพ เพิ่มเติมจากปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
2. ควรศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิง
ลึกหรือการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลความรอบรู้ทางสุขภาพเชิงลึก
3. ควรศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น ผู้สูงอายุ วัยแรงงาน
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทุกท่านที่ให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมด้านเนื้อหาและ
ภาษาส าหรั บใช้ กับกลุ่ มตัวอย่ าง ขอขอบคุ ณนักศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่านที่ให้ความร่วมในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
1057
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี. (2556). การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพและสถานการณ์ดาเนินงานสร้าง
เสริมความฉลาดทางสุขภาพของคนไทยเพื่ อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. รายงาน
การศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คล สถาบั น การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ.
วัชราพร เชยสุวรรณ. (2560). ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์สู่การปฏิบัติ การ
พยาบาล. วารสารแพทย์นาวี. 44(3):183-197.
วรรณศิริ นิล เนตร. (2557). เรื่องความฉลาดทางสุขภาพของผู้ สูงอายุไทยในชมรมผู้ สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอาเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี
KNOWLEDGE ATTITUDE AND DENGUE HEMORRHAGIC FEVER PREVENTIVE BEHAVIOR
AMONG PEOPLE OF LAOKHWAN DISTRICT, KANCHANBURI PROVINCE
อภิชัย คุณีพงษ์1 นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์2 บัณฑิตา เพ็ชรเลิศ3 กมลลักษณ์ โพธิ์คา4 ดาริษา ชาวสวน5 และคณิภา โพธิ์นคร6
Apichai Khuneepong1, Buntita Pashlers2, Kamonlak Phokam3, Darisa Chaosuan4, and Khanipar Phonakhon5
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรม
การป้ องกัน โรคไข้เลื อดออกของประชาชน อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่ มตัว อย่างเป็น
หัวหน้าครอบครัว จานวน 178 คน เครื่องมือที่ใช้เ ก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ และทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกภาพรวมอยู่ในระดับดี และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ พบว่า ความรู้เ กี่ยวกับโรคไข้เลื อดออก ทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกภาพรวม และทัศนคติด้านการป้องกันเรื่องโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีค่า r= 0.07, 0.46 และ 0.48 ตามลาดับ ข้อเสนอจากผลการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุข
ควรส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประชาชน
ABSTRACT
The purposes of this survey research were to study knowledge, attitude,
dengue hemorrhagic fever (DHF) preventive behavior, and factors related to dengue
hemorrhagic fever preventive behavior. The samples of this research were 178 people
who lived at Lao Khwan District, Kanchanaburi Province. The data were collected by
questionnaire and analyzed by frequency, percent, mean, standard deviation,
Pearson’s product-moment correlation coefficient. The results showed that samples
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had dengue fever knowledge and attitude at a good level, preventive behavior at a
medium level. DHF knowledge, overall attitude, and preventive attitude were
positively related to dengue hemorrhagic fever preventive behavior with statistically
significant at p-value 0.05 (r= 0.07, 0.46, and 0.48 1respectively). The results of this
study suggest that the health service office should promote knowledge and attitude
DHF for improving DHF preventive behavior of people in the future.
Keywords: Knowledge, Attitude, DHF Preventive Behavior, People
บทนา
โรคไข้เ ลื อ ดออกเป็ น โรคติด ต่อ ที่น าเชื้อ โดยยุ งลายเป็ นปั ญหาทางด้า นสาธารณสุ ขที่ มี
ความสาคัญทาให้มีผู้ป่วยในแต่ละปีจานวนมาก และอาจส่งผลรุนแรงจนเกิดภาวะช็อกเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นสาเหตุทาให้เสียชีวิต ปัจจัยสาคัญที่ทาให้มีการระบาดและมีการขยายพื้น ที่ของการเกิด
โรคออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร โดยเฉพาะชุมชนเมือง
เกิดขึ้นจานวนมาก มีการเคลื่อนย้ายของประชากรและมียุงลายมากขึ้นทาให้มีการเดินทางมากขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้ทาให้การแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการระบาดของโรค
การป้องกันและควบคุมโรคต้องดาเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องโดยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง
ถือเป็นมาตรการที่สาคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยจาเป็นต้องใช้ความร่วมมือของ
ประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยเริ่ม
มีการระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ.2501 ได้เกิดการระบาดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ (จรณิต แก้วกังวาน
และคณะ, 2558) ต่อมาโรคได้กระจายไปจังหวัดใกล้เคียงกับ จังหวัดกรุงเทพฯ และปัจจุบันโรคได้
แพร่ ก ระจายไปเกื อ บทุ ก พื้ น ที่ ใ นทุ ก จั ง หวั ด แม้ ก ระทั่ ง ในหมู่ บ้ า นชนบท ของประเทศไทย โดย
สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด ปัจจุบันพบผู้ป่วยได้ทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในชุมชนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากค่าดัชนีลูกน้า
ยุงลาย กล่าวคือ ชุมชนที่พบค่าดัชนีลูกน้ายุงลายสูง แสดงถึง ความเสี่ยงของประชาชนในการมีโอกาส
รับเชื้อไข้เลือดออกและความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคอยู่ในระดับสูง ทาให้ชุมชนนั้นแนวโน้ม
ของการเกิดโรคและการระบาดของโรคสู ง (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) มีรายงานผู้ป่ว ย
2,158 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 8.8 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราป่วยตายร้อยละ 13.90 โดยมี
รายงานผู้ป่วยสูงสุดในปี พ.ศ.2540 คือ 174,285 ราย และมีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.5 ได้แก่ รับจ้าง
ร้อยละ 18.98 และไม่ทราบอาชีพ ร้อยละ 18.19 ตามลาดับ ผู้ป่วยเพศชาย 4,583 ราย เพศหญิง
4,275 ราย คิดเป็ น อัตราส่ ว นเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 0.93 ส่ ว นการกระจายการเกิดโรค
ไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 57.02 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
ได้แก่ ภาคกลางอัตราป่ ว ย 10.22 ต่อประชากรแสนคน ภาคเหนืออัตราป่ว ย 4.65 ต่อประชากร
แสนคน และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตราป่วย 3.49 ต่อประชากรแสนคน สาหรับสถิติในจังหวัด
กาญจนบุรีพบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 248 คน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก ร้อยละ 28.64 ต่อแสนประชากร โดยอาเภอที่พบมากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมือง ศรีสวัสดิ์
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และไทรโยค อัตราร้ อยละ 64.40 51.01 และ 29.99 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2562)
จากการศึกษาทบทวนพบว่า ในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในทั้งกลุ่มประชาชน (ณัฐฐินันท์ สานา,
2559) อาสาสมัครสาธารณสุข (ประเทือง ฉ่าน้อย, 2559 และ อภิชัย คุณีพงษ์ และคณะ, 2561) และ
ในกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย (ชไมพร จินต์ คณาพันธ์ และคณะ, 2558) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนา
แนวคิดทฤษฎี (Knowledge Attitude and Practice ; KAP) ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) เป็นทฤษฎีที่ให้ความสาคัญกับตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความรู้
(knowledge) ทัศนคติ (attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (practice) โดยทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอาเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกของอ าเภอ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าไปประกอบการพิ จ ารณาใน
การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ ในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
2. เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
3. เพื่อทราบทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกของประชน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือด
ของประชาชน
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยจะนาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวโดยกาหนดตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกของประชาชนและทัศนคติ
เกี่ยวกับไข้เลือดออก ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจชนิดภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey
research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ใ นการวิ จัย ครั้ง นี้ ได้แ ก่ หั ว หน้าครอบครั ว ที่อ าศั ยอยู่ ในอาเภอเลาขวั ญ
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 17,722 คน (สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2562)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอาเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของแดเนียล (Daniel, 1995 อ้างถึงใน
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2551) กาหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95
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NZ2α / 2P (1-P)
(N-1)d2 + Z2α /2P (1-P)

n =
โดย

n =
N =
Z2 a/2 =
P =
D =
แทนค่าดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร 17,722 คน
ค่ามาตรฐานค่าโค้งปกติเท่ากับ 1.96
ค่าสัดส่วนของประชากรที่สนใจ 0.865
ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05
n
n

17,722 (1.96)2 (0.865) (1-0.865)
(17,722-1) (0.05)2+ (0.865) (1-0.865)
= 178 คน

=

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) แบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอน เริ่มต้นโดยการจับฉลากรายชื่อตาบลในอาเภอเลาขวัญ จานวน 7 ตาบล สุ่มเลือก 30% ได้ 3
ตาบล ได้แก่ ตาบลเลาขวัญ ตาบลหนองนกแก้ว และตาบลทุ่งกระบ่า แล้วสุ่มเลือกรายชื่อหมู่บ้านใน
ตาบลที่ได้อีก 30% ได้ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แล้วทาการสุ่มครัวเรือนเป้าหมายโดยการสุ่มอย่างง่าย จน
ครบ 178 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ ค าถามเป็ น ชนิ ด ปลายปิ ด และปลายเปิ ด ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประวัติการเจ็บป่วย การเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกสถานะครอบครองที่อยู่อาศัย และระยะเวลา จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ข้อคาถามเป็นชนิดปลายปิด
2
ตัวเลือก คือ ถูกกับผิด เนื้อหาแบ่ง ออกเป็น 3 ด้าน คือ สาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรค และ
การป้องกันโรคไข้เลือดออก จานวน 15 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้
0 คะแนน แบ่ ง กลุ่ มระดับ คะแนนอิงเกณฑ์ของ Boom BS. (1986) คือ คะแนนเฉลี่ ย 0.00–9.00
หมายถึง ระดับ ดีคะแนนเฉลี่ ย 9.01–12.00 หมายถึง ระดับปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 12.01–
15.00 หมายถึง ระดับไม่ดี
ส่ ว นที่ 3 ทัศ นคติเกี่ย วกับการป้องกันโรคไข้เลื อ ดออก ข้ อคาถามเป็นชนิดมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เนื้ อ หาแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ สาเหตุ ข องการเกิ ด โรค อาการของโรค และการป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก จานวน 15 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 1-5 แบ่งกลุ่มระดับคะแนนตามแนวคิดของ เบสท์
(Best W. John. 1997, p 190) คือ คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย
3.50-4.49 หมายถึง ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
1.50-2.49 หมายถึง ระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ข้อคาถามเป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติ ทุกครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง และ
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ไม่ปฏิบัติเลย เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ สาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรค และการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก จานวน 15 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 1-5 แบ่งกลุ่มระดับคะแนนตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best W. John. 1997, p 190) คือ คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด คะแนน
เฉลี่ย3.50-4.49 หมายถึง ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
1.50-2.49 หมายถึง ระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่าน แล้ว นามาวิเคราะห์หาค่า ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ผลวิเคราะห์ ได้ค่า IOC รายข้ออยู่ ระหว่าง 0.85 – 1.00 จึงถือว่า ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงนา
แบบสอบถามไปทาการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับประชาชนที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่ างในอาเภอเลาขวัญ จั งหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 คน นามาวิเคราะห์ ค่าสั มประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า r = 0.85 จึงถือว่า แบบสอบถาม
ฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้และสามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ได้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตทาการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนาไปให้กลุ่มตัวอย่าง
2. ติดต่อประสานงานผู้นาชุมชนเพื่อประสานงานและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัย
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ให้ครบถ้วน
4. รวบรวมข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) คะแนนเฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation หรือ S.D.) ค่ามากที่สุด (Max) และค่าน้อยที่สุด (Min)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ
กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยทาการชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็นความลับ โดยจะไม่ระบุชื่อหรือที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง และจะนาผลการวิจัย
ไปใช้ในประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น โดยจะนาเสนอในภาพรวมเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเท่านั้น
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.2 มีอายุเฉลี่ย 37.8 ปี มีสถานภาพ
สมรส คู่ ร้อยละ 55.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 30.9 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 33.1 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 44.4
ในรอบปีที่ผ่านมาภายในครอบครัวไม่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 82.0 ไม่ได้รับการอบรม
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 85.4 มีสถานะเป็นเจ้าของบ้าน ร้อยละ 51.1 และอาศัยอยู่ในชุมชน
นี้มาเป็นระยะเวลา 20-40 ปี ร้อยละ 60.1
2. ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก กลุ่มตัวอย่างมี ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
อยู่ในระดับดี (x̅ =12.06, S.D. = 1.44)
3. ด้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
อยู่ในระดับ ดี (x̅= 3.71, S.D. = 0.40) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ทัศนคติด้าน
อาการของโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี (x̅ = 3.99, S.D. = 0.45) ส่วนทัศนคติด้านการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และด้านสาเหตุของโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x̅ = 3.54,
S.D. = 0.60 และ x̅ = 3.48, S.D. = 0.52 ตามลาดับ
4. ด้ า นพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ไข้ เ ลื อ ดออก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
ไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.64, S.D. = 0.52) (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ป้องกันไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
2. ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
2.1 ทัศนคติด้านสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
2.2 ทัศนคติด้านอาการของโรคไข้เลือดออก
2.3 ทัศนคติด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตัวแปรตาม
1. พฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออก

การ

x̅

S.D.

ระดับ

12.06
3.71
3.48
3.99
3.54

1.44
0.40
0.52
0.45
0.60

ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

3.64

0.52

ปานกลาง

3. ด้านความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ทัศนคติเกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออกภาพรวม และทัศนคติ ด้านการป้องกันเรื่องโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
r= 0.071, 0.458 และ 0.481 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ แ ละทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ โรคไข้ เ ลื อ ดออกกั บ พฤติ ก รรม
การป้องกันไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) p-value
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
0.071
0.004*
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกภาพรวม
0.485
<0.001*
ทัศนคติด้านสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก
0.215
0.350
ทัศนคติด้านอาการเรื่องโรคไข้เลือดออก
0.123
0.102
ทัศนคติด้านการป้องกันเรื่องโรคไข้เลือดออก
0.481
<0.001*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคไข้ เ ลื อ ดออก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โรค
ไข้ เ ลื อ ดออกอยู่ ใ นระดั บ ดี สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นั น ทิ ต า กุ ณ ราชา และคณะ (2560)
ที่ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม
ชาติพันธุ์อาข่า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
อยู่ ใ นระดั บ ดี และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของชไมพร จิ น ต์ ค ณาพัน ธ์ และคณะ (2558) ที่ พ บว่ า
ครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในเขตอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง
2. ด้านทัศนคติเกี่ย วกับโรคไข้เลื อดออก กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่มี ทัศนคติเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกอยู่ในระดับ ดี เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทัศนคติด้านอาการของโรคไข้เลือดออก
อยู่ในระดับดี ส่วนทัศนคติด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก และด้านสาเหตุของโรคไข้เลือดออกอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ คาสี (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้ เ ลื อ ดออกของประชาชนในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
บ้านเทพนิมิตจังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี
3. ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ไพรั ต น์
ห้วยทราย และคณะ (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชน อ าเภอห้ ว ยผึ้ ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
การป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของประเทือง ฉ่าน้อย
(2559) ที่พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชรมีพฤติกรรมการดาเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง
4. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ความรู้ เกี่ย วกับโรคไข้เลื อดออก ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลื อดออกภาพรวม และ
ทัศนคติ ด้ านการป้ องกัน เรื่ องโรคไข้เลื อ ดออก มีความสั มพันธ์ ท างบวกกับพฤติก รรมการป้องกั น
ไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ปรีดาศักดิ์ หนูแก้ และคณะ
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บทคัดย่อ
ด้ว งมูล สั ตว์ จั ดเป็ นกลุ่ มแมลงที่มีบทบาทที่ส าคัญในด้านการกระจายพันธุ์พืช ในระบบ
นิเวศวิทยาป่าไม้และทุ่งหญ้า แต่อย่างไรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มด้วงมูลสัตว์ในประเทศไทยยังมี
น้ อ ยมาก โดยเฉพาะในระบบนิ เ วศทุ่ ง หญ้ า ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง อาหารของสั ต ว์ ป่ า การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจความหลากหลายและวิเคราะห์การปรากฏในฤดูกาล ของด้วงมูลสัตว์บริเวณ
ทุ่งหญ้า ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เก็บข้อมูลด้วงมูลสัตว์โดยวิธีวางกับดักหลุม
แบบมีเหยื่อล่อ ทั้งหมด 15 ดัก ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยแบ่งการสารวจออกเป็น 3 ฤดูกาล
คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ผลการศึกษาพบชนิดด้วงมูลสัตว์ทั้งหมด 21 ชนิด 6 สกุล และพบว่า
ในฤดูฝนมีจานวนชนิดของด้วงมูลสัตว์มากกว่าในฤดูแล้งและหนาวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต (F2, 28 =
4.34: P = 0.02) ผลการศึกษาการปรากฏในฤดูกาลของด้วงมูลสัตว์ พบว่า กลุ่มด้วงที่พบการปรากฏ
น้อยมีจานวนชนิดมากสุด คือ 15 ชนิด คิดเป็น 71% รองลงมาคือ กลุ่มที่พบได้ปานกลาง 5 ชนิด (24
%) และ กลุ่มที่พบได้บ่อยมี 1 ชนิด (5 %) ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ใน การ
วางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ซึ่งเป็นกลุ่ มที่มีบทบาทใน การ
กระจายเมล็ดพันธุ์พืชในระบบนิเวศทุ่งหญ้า ซึ่งแผนการอนุรักษ์ด้วงมูลสัตว์นี้สามารถนาไปเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการพัฒนาแผนการจัดการทุ่งหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน
อนาคตได้อีกด้วย
คาสาคัญ : ด้วงมูลสัตว์ แมลงป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์
ABSTRACT
Dung beetles play an important role in the functioning of forests and
pastures. However, there are very few studies related to dung beetles in Thailand,
especially in grassland which is foraging habitat of wildlife. The aim of this study are to
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1) observe on diversity, and 2) to evaluate the seasonal occurrence of dung beetles
species in the grassland at Khao Yai National Park Nakhon Ratchasima Province. Data
collection of dung beetles were collected by pitfalls trap with food baits. Fifteen traps
were set up along the nature study trail in grassland. Research were conducted in 3
difference seasons including dry seasons, rainy seasons and winter. Results showed
that there were 21 species, belonging to 6 generaม , and significantly higher values of
drug beetles species were found in rainy season when compared with dry season and
winter (F2, 2 8 = 4.34: P =0. 02). The results of seasonal occurrence of dung beetles
showed that the less occurring group, which they have lower value of frequency of
occurrence, were found for 15 species with 71%, and following by the moderate
occurring group with 5 species (24%) and the most common group with 1 species (5%).
Data from this study can be used to planning the biodiversity conservation of dung
beetles, which they plays a role in plant seed dispersal in the grassland. These plans
can also use for support in the development of grassland management plans, which
are wildlife food sources in protected forest areas in future.
Keyword: Dung Beetle, Forest Insect, Protected Area
บทนา
ด้ ว งมู ล สั ต ว์ (Dung beetles) เป็ น แมลงปี ก แข็ ง ที่ อ ยู่ ใ นอั น ดั บ Coleoptera สามารถ
จ าแนกได้ 3 วงศ์ คือ Scarabaeidae, Geotrupidae และ Aphodiidae แต่ล ะวงศ์มีลั กษณะและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ด้ว งมูล สัตว์ในวงศ์ Scarabaeidae และ Geotrupidae มีพฤติกรรม
ปั่นก้อนมูลเพื่อเป็นแหล่งอาหารในการเลี้ยงตัวอ่อน จากพฤติกรรมการกลิ้งมูลทาให้ด้วงมูลสัตว์ใน
วงศ์นี้มีลักษณะ tibia ของขาคู่หลังเรียวยาวเพื่อใช้ในการกลิ้งมูล ส่วนด้วงมูลสัตว์ในวงศ์ Aphodiidae
ไม่มีพฤติกรรมการกลิ้งมูลจะอาศัยอยู่ภายใต้กองมูลสัตว์เท่านั้น ความหลากหลายชนิดของด้วงมูลสัตว์
เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้อีกทางหนึ่ง จากการศึกษาของ ยุพา, 2554 พบว่าความ
หลากหลายชนิดของด้วงมูลสัตว์ขึ้นอยู่กับอาหาร ยิ่งป่ามีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่ความหลากหลาย
ชนิ ด ของด้ ว งมู ล สั ต ว์ ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ตาม เช่ น เดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาของ สิ ง โต, (2545). ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบความหลายชนิดและความชุกชุมของด้วงมูลสัตว์ระหว่างป่าที่สมบูรณ์ และป่าที่ถูกรบกวน
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา พบว่าทั้งสองระบบนิเวศมีความแตกต่างของ
ชนิ ดด้วงมูล สัตว์ถึง 7 ชนิด โดยทั้ง 7 ชนิดนี้ไม่พบในป่าที่ถูกรบกวน ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบนิเวศป่าไม้ ที่แตกต่างกัน สามารถจาแนกประเภทป่าในพื้นที่ได้
ทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบไปด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และ
ทุ่งหญ้าและป่ารุ่นสอง (สานักอุทยานแห่งชาติ, 2561) ในแต่ละระบบนิเวศป่าไม้จะมีการใช้ประโยชน์
จากสัตว์ป่าแตกต่างกันออกไป ทุ่งหญ้าเป็นอีกพื้นที่ หนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์จากสัตว์มากที่สุด ใน
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การเข้ามาหาอาหาร หรือใช้เป็นแห่งหลบซ่อนอาศัย การเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าในทุ่งหญ้าต้อง
มีการขับถ่ายของเสีย ซึ่งของเสียเหล่านี้เป็นอาหารของด้วงมูลสัตว์ จานวนประชากรและจานวนชนิด
ของด้วงมูลสัตว์จึงขึ้นอยู่กับชนิดและจานวนของสัตว์ป่าที่ในพื้นที่นั้น ๆ จากการศึกษาของ มงคล,
(2546) ที่ได้ทาการศึกษาความหลากหลายของด้วงมูลสัตว์ในแหล่งสงวนชีวมณฑลสแกราช จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าความหลากหลายชนิดของด้วงมูลสัตว์พบในป่าเบญจพรรณมากที่สุด น้อยที่สุดใน
ป่าดิบแล้ง ส่วนการศึกษาของ นพชนม์, (2551) ที่ศึกษาความหลากหลายในกลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว
พบความหลากหลายชนิดของด้ว งมูล สั ตว์ มากที่สุ ดในป่าดิบแล้ง น้อยที่สุ ดในป่าสนเขา นอกจาก
ประเภทของป่าแล้ว ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน ยังเป็น
ปั จ จั ย ที่ส าคั ญที่มี ผ ลต่อ ความหลากชนิด ของด้ ว งมู ล สั ตว์ ยุพา, (2552) จากการศึ กษาของ ยุพา,
(2554) ได้ทาการศึกษาความหลากหลายชนิดของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมเขื่อนสิริ
ธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าฤดูกาลมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายชนิดของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่
โดยฤดูฝนมีปริมาณและชนิดของด้วงมูลสัตว์มากกว่าในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเต็มวัยมากกว่าฤดูอื่น
ดังนั้นการศึกษาจานวนชนิดและการปรากฏตัวของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศทุ่งหญ้า จะทา
ให้ทราบถึงจานวนชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของด้วงมูลสัตว์ ซึ่งในปัจจุบัน ในประเทศไทยมี
การศึกษาน้อย ข้อมูลที่ได้สามารถนาไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการพื้ นที่ภายในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ และการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของฤดูกาลที่มีผลต่อความหลากหลายชนิดและการปรากฏตัวของด้วงมูลสัตว์
ในระบบนิเวศทุ่งหญ้า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
การ
วางแผนจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และสัตว์ป่าต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
ดาเนินการสารวจและเก็บตัวอย่างในระบบนิเวศทุ่งหญ้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติหนองผักชี
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้วยการติดตั้งกับดักหลุมตก (bait pitfall trap) ร่วมกับการใช้มูลสุกรสด
100 กรัม/กับดัก เป็นเหยื่อล่อ วางกับดัก 15 กับดัก ห่างกันจุดละ 50 เมตร เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง
หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างด้วงมูลสัตว์ที่ได้ล้างทาความสะอาด และเก็บตัวอย่างด้วยแอลกอฮอล์ 95%
เพื่อนาตัว อย่ างที่ได้กลั บมาคัดแยกและจัดรูปร่างในห้องปฏิบัติการ นาไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ประมาณ 48 ชั่วโมง เพื่อทาตัวอย่างแห้ง นาตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลชนิดพันธ์ด้วง
มูลสัตว์
โดยแบ่งการสารวจออกเป็น 3 ฤดูกาล ๆ ละ 1 ครั้ง คือ ฤดูหนาว (ธันวาคม 2561) ฤดูร้อน
(มีนาคม 2562) และฤดูฝน (กรกฏาคม 2562)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่ า การปรากฏตั ว ของด้ ว งมู ล สั ต ว์ (Occurrence) เพื่ อ น ามาแบ่ ง ระดั บ การพบ
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการพบบ่อย พบปานกลาง และพบน้อย เปรี ยบเทียบจานวนชนิดด้วงมูล
สัตว์โดยพิจารณาจากข้อความถี่ในการปรากฏของด้วงมูลสัตว์ในแต่ละครั้งสารวจ ด้วยสูตร
การปรากฏ (เปอร์เซ็นต์) = จานวนครั้งที่พบด้วงมูลสัตว์ทั้งหมด x 100
จานวนครั้งที่สารวจทั้งหมด
ระดับการปรากฏ ได้แก่
พบบ่อย
=
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
พบปานกลาง =
40 – 69 เปอร์เซ็นต์
พบน้อย
=
น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์
2. การวิเ คราะห์ ค วามแตกต่ างของค่ า เฉลี่ ย จานวนชนิ ด ด้ว งระหว่ างฤดู กาลโดยการ
วิ เ คราะห์ แปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) และวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเมื่ อ วั ด ซ้ า
(Repeated measures ANOVA) โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ในโปรแกรม
คานวณสาเร็จรูป SPSS version 18
ผลการวิจัย
การศึกษาความหลากหลายชนิดและการปรากฏตัว ของด้ว งมูลสัตว์ในทุ่งหญ้ า อุทยาน
แห่ งชาติเขาใหญ่ 3 ฤดู กาล พบจ านวนด้ว งมู ล สั ตว์ทั้งหมด 332 ตัว สามารถจาแนกได้ 21 ชนิ ด
6 สกุล นามาหาเปอร์เซ็นต์การปรากฏตัวของด้วงมูลสัตว์ในแต่ละฤดู (Table 1) โดยแบ่งกลุ่มตาม
ระดับค่าการปรากฏตัวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พบบ่อย (มากกว่าหรือท่ากับ 70 %) กลุ่มที่พบได้
ปานกลาง (40-69 %) และกลุ่มที่พบได้น้อย (น้อยกว่า 40 %)
ฤดูหนาว (Winter season) สารวจในเดือน ธันวาคม 2561 อุณหภูมิเฉลี่ย ต่าสุด 13 องศา
เซลเซียส และสูงสุด 18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝน 0.79 เปอร์เซ็นต์ พบด้วงมูลสัตว์ทั้งหมด 4
ชนิด ชนิดที่มีการปรากฏตัวอยู่ในระดับพบบ่อย มี 1 ชนิด คือ Onthophagus proletarius (73.3%)
และชนิดที่มาการพบน้อย มี 3 ชนิด คือ O. luridipennis (26.7%) O. jennelianus (20%) และ O.
taurinus (13.3%) ในฤดูนี้ไม่พบด้วงมูลสัตว์ที่มีการปรากฏในระดับปานกลาง
ฤดู แ ล้ ง (Dry season) ส ารวจในเดื อ น มี น าคม 2562 อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ต่ าสุ ด 22 องศา
เซลเซียส และสูงสุด 24 องศาเซลเซียส (Fig. 1) ปริมาณน้าฝน 1.03 เปอร์เซ็นต์ (Fig. 2) พบด้วงมูล
สัตว์ทั้งหมด 8 ชนิด ซึ่งเป็นชนิดที่มีการปรากฏตัวอย่ในระดับพบน้อยทั้งหมดโดยเรียงจากชนิดที่มีค่า
การปรากฏจากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ O. luridipennis (33.3%) O. gracilipes (20%) O. kleinei
(13.3%) Copris reflexus, Sisyphus maniti S. thoracicus, S. thoracicus chaiyaphumensis
และ Tibiodrepanus setosus (6.67%)
ฤดูฝน (Rain season) สารวจในเดือน กรกฏาคม 2562 อุณหภูมิเฉลี่ย ต่าสุด 19 องศา
เซลเซียส และสูงสุด 29 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝน 95 เปอร์เซนต์ พบด้วงมูลสัตว์ทั้งหมด 16 ชนิด
กลุ่มที่มีค่าการปรากฏระดับพบบ่อย 2 ชนิด คือ O. proletarius (80%) และ O. sp.4 (73.3%) ระดับ
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พบปานกลาง 2 ชนิด Catharsius molossus (53.3%) และ O. jennelianus (46.7%) และระดับ
พบน้ อ ย 12 ชนิ ด คือ O. itonoborui (20%) O. mongkhoni, O. sp. 1(13.3%) O. luridipennis,
O. maniti, O. rutilans, O. taurinus, O. sp. 2, O. sp. 3, S. thoracicus chaiyaphumensis,
Synapsis dickinsoni และ T. setosus (6.67%)
Table 1. Diversity and number of individuals of Dung beetle, and it’s value of
frequency of occurrence (FQ%) in each season in grassland, Khao Yai
National Park. (December 2018 (winter season), March (dry season) and July
2019 (rainy season)).

Species
Catharsius molossus
Copris reflexus
Onthophagus gracilipes
Onthophagus itonoborui
Onthophagus jennelianus
Onthophagus kleinei
Onthophagus luridipennis
Onthophagus maniti
Onthophagus mongkhoni
Onthophagus proletarius
Onthophagus rutilans
Onthophagus sp.1
Onthophagus sp.2
Onthophagus sp.3
Onthophagus sp.4
Onthophagus taurinus
Sisyphus maniti
Sisyphus thoracicus

Abbreviations
CaM
CoR
OnG
OnI
OnJ
OnK
OnL
OnM
OnM
OnP
OnR
On1
On2
On3
On4
OnT
SiM
SiM

Number of
individual
47
1
53
4
16
11
11
1
5
75
3
2
1
1
53
19
11
5

Seasons (FQ%)
Winter

Dry

Rain

0
0
0
0
20
0
26.7
0
0
73.3
0
0
0
0
0
13.3
0
0

0
6.67
20
0
0
13.3
33.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67
6.67

53.3
0
0
20
46.7
0
6.67
6.67
13.3
80
6.67
13.3
6.67
6.67
73.3
6.67
0
0
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Sisyphus thoracicus
chaiyaphumensis
Synapsis dickinsoni
Tibiodrepanus setosus

SiT

6

0

6.67

6.67

SyD
TiS

3
4

0
0

0
6.67

6.67
6.67

จากผลการศึกษาการปรากฏตัวของด้วงมูลสัตว์ในทุ่งหญ้าทั้ง 3 ฤดูกาล พบว่าในฤดูฝนมี
จานวนชนิดของด้ว งมูล สัตว์ มากกว่าในฤดูแล้ งและหนาวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต (F2, 28 = 4.34:
P = 0.02; Fig. 1)

Fig. 1 Mean (±SE) of dung beetle’s species in the different seasons. Different
lowercase letters indicate significant differences among groups (p < 0.05).
เมื่อนาข้อมูลการปรากกฏตัวของด้วงมูลสัตว์มาหาค่าการปรากฏตัวในเชิงพื้นที่ (Fig. 2)
พบว่ามีกลุ่มที่มีค่าการปรากฏระดับพบบ่อยอยู่ 1 ชนิด คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถพบ
ได้ทั้ง 3 ฤดู คือ O. luridipennis (Fig. 3) ระดับพบปานกลางมี 5 ชนิด คิดเป็น 23.81 เปอร์เซ็นต์
คื อ O. jennelianus, O. proletarius, O. taurinus, S. thoracicus chaiyaphumensis และ T.
setosusc และระดับพบน้อยมี 15 ชนิด คิดเป็น 71.43 เปอร์เซ็นต์ คือ C. molossus, C. reflexus,
O. gracilipes, O. itonoborui, O. kleinei, O. maniti, O. mongkhoni, O. rutilans, O. sp. 1, O.
sp. 2, O. sp. 3, O. sp. 4, S. maniti, S. thoracicus และ S. dickinsoni และเมื่อพิจารณา การ
ปรากฏตัวของด้วงมูลสัตว์แต่ละชนิดในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกัน พบว่า ชนิดที่จานวนประชากรมาก
ที่สุด คือ O. proletarius (Fig. 4) และมีค่าการปรากฏตัวอยู่ในระดับพบมากของฤดูหนาว (73.3%)
และฤดูฝน (80%) แต่ไม่พบในฤดูแล้ง
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Fig. 2 Value of frequency of occurrence for each dung beetle’s species in grassland
at Khao Yai National Park. Abbreviation are shown in Table 1.

Fig. 3 Onthophagus luridipennis

Fig. 4 Onthophagus proletarius

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความหลากหลายชนิดและการปรากฏตัวของด้วงมูลสัตว์ในทุ่งหญ้า อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ทั้ง 3 ฤดูกาล พบว่ามีด้วงมูลสัตว์ทั้งหมด 21 ชนิด มีเพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นที่สามารถ
พบได้ทุกฤดูกาล คือ O. luridipennis และในฤดูฝนพบจานวนประชากรและจานวนชนิดของด้วงมูล
สัตวมากที่สุด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงยืนยันได้ว่าฤดูกาลมีผลต่อการปรากฏตัวของด้วงมูล สัตว์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพา, (2554). ได้ทาการศึกษาความหลากหลายชนิดของด้วงมูลสัตว์ใน
พื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมเขื่อนสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าฤดูกาลมีความสัมพันธ์กับความ
หลากหลายชนิดของด้วงมูลสัตว์ โดยฤดูฝนพบปริมาณและชนิดของด้วงมูลสัตว์มากกว่าในช่วงฤดูแล้ง
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และสอดคล้องกับการศึกษาของ Correa, et. al. (2017). ได้ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการสุ่ม
ตัวอย่างด้วงมูลสัตว์ในทุ่งหญ้าของประเทศบราซิล พบว่าการใช้มูลของคนวางเป็นเหยื่ อล่อในฤดูฝนมี
ประสิธิภาพมากที่สุด แต่การศึกษาของ Priawandiputra, et. al. (2020). ที่ทาการศึกษารวบรวมด้วง
มูลสัตว์ในป่าที่ราบต่าของประเทศอินโดนีเซียกลับพบว่าฤดูแล้งพบด้วงมูลสัตว์มากกว่าฤดูฝน
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ถือได้ว่าด้วงมูลสัตว์ชนิด O. luridipennis และ O. proletarius เป็น
ชนิดที่มีความเด่นในพื้นที่ทุ่งหญ้าซึ่งสัตว์ป่ามีการเข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งอาศัยและอาหาร จาก
การศึกษาของ Robert W. Sites; et. al. (2018). ศึกษาความสัมพันธ์ของด้วงมูลสัตว์กับสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 4 ชนิด ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่าด้วงมู ลสัตว์ชนิด O. luridipennis พบเฉพาะในมูล
ของกวางป่าเท่านั้น ไม่พบในมูลของเก้ง ช้าง และลิงกัง แต่อย่างไรทั้งสองชนิดก็เป็นชนิดที่สามารถพบ
ได้ทั่ว ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการศึกษาของ Hanboonsong, et. al.
(1999). รายงานชนิ ด ด้ ว งมู ล สั ต ว์ ที่ พ บในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ซึ่ ง O.
luridipennis มีการรายงานว่าพบในมูลของ วัว กวาง เม่น และหมู ส่วน O. proletarius พบในมูล
ของ วัว ควาย หมู และนอกจากนี้ยังพบในกับดักแสงไฟด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับด้วงมูล
สัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และในประเทศไทยยังมี น้อย การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงข้อมูลการปรากฏตัว
ของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศทุ่งหญ้าเท่านั้น ในระบบนิเวศป่ารูปแบบอื่น ๆ ยังมีความจาเป็นต้องมี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนจัดการพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติ และ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณทุนวิจัยจากส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์
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การติดตามคุณภาพน้้าทิ้งจากอาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
BUILDING WASTEWATER QUALITY MONITORING IN BURAPHA UNIVERSITY
SAKAEO CAMPUS
สาลินี ศรีวงษ์ชยั 1 จักรพันธ์ นาน่วม2 และรุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์3
Salinee Sriwongchai1, Jakkaphun Nanuam2, and Rujirat Kitleartpornpairoat3
1,2 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตามและตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง จากอาคารใน
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา วิ ท ยาเขตสระแก้ ว ระหว่ า งเดื อ นมกราคม 2561 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2561
ระยะเวลา 12 เดือน โดยทาการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา ได้แก่ ความ
เป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลาย
น้าทั้งหมด แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรต์-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
ค่าความสกปรกของน้า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มทั้งหมด
พบว่าคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารประเภทและบางขนาด
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2537 ยกเว้น ของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมดและค่าความสกปรกของน้ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารประเภท ก จากผล
การศึกษาทาให้ทราบว่าน้าทิ้งจากอาคารต้องได้รับการบาบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติ
เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ค้าส้าคัญ : น้าทิ้ง คุณภาพน้าทิ้ง อาคาร การติดตาม
ABSTRACT
The study aims to monitoring and measurement of building wastewater
quality in Burapha University Sakaeo Campus during January 2018 to December 2018
for 12 months. The wastewater quality were conducted by analyzing physical, chemical
and microbiological characteristics such as pH, temperature, dissolved oxygen, total
solids, total suspended solids, total dissolved solids, ammonia nitrogen, nitrite
nitrogen, nitrate nitrogen, orthophosphate phosphorus, BOD, total coliform bacteria
and total fecal coliform bacteria. By the Announcement of the Ministry of Science
Technology and Environment of Thailand 1994, the results revealed that most of each
parameter was ranged in the limit of effluent quality standards, except the total
suspended solids and BOD was exceeded. The results indicated that the building
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wastewater has to treat before releasing to surface water in order to prevent water
pollution problem that occur in the future.
Keywords: Wastewater, Wastewater Quality, Building, Monitoring
บทน้า
“น้า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตของ
มนุ ษ ย์ น้ าถู ก น ามาใช้ เ พื่ อการอุ ป โภคและบริ โ ภคในกิ จ วัต รประจ าวั น รวมไปถึ งการนาน้ าไปใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งน้าที่ผ่านการใช้แล้วและไม่ผ่านกระบวนการบาบัด
ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติจะอยู่ในลักษณะของน้าเสีย (wastewater) หรือน้าทิ้ง และหาก
น้าทิ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติมีปริมาณมากเกินขีดความสามารถที่แหล่งน้าธรรมชาติจะรองรับ
และปรับตัวได้ทัน จะทาให้แหล่งน้านั้นมีคุณภาพเลวลงและเน่าเสียในที่สุด ส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อระบบนิเวศของแหล่งน้านั้นโดยตรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่และยัง
ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากน้าของมนุษย์อีกด้วย
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ ว เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารขยายตั ว และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ทางด้ า นกายภาพ
บุคลากรและระบบการบริหารงานการศึกษา และมีจานวนนิสิต และบุคลากรเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
ทาให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้มีการใช้
น้ามากขึ้น ในขณะเดียวกันปริมาณน้าทิ้งก็มีเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ น้าทิ้งจากอาคารเรียนจะถูกปล่อย
ลงสู่แหล่งน้าผิวดินบริเวณใกล้เคียงโดยตรงปราศจากการบาบัด ทาให้น้าผิวดินมีคุณภาพเปลี่ยนแปลง
ไปทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ เกิดการเน่าเสียและมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคใน
ระบบทางเดินอาหาร เช่น Escherichia coli ที่มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน (สาลินี ศรีวงษ์ชัย,
2557) จากปัญหาดังกล่าว ทาให้สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีแนวคิดในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้า
ทิ้งจากอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ก่อนน้าทิ้งจากอาคารเรียนจะถูก
ปล่อยลงสู่แหล่งน้าผิวดิน โดยคณะผู้วิจัยได้ทาการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารเรียน
ทางด้านกายภาพ เคมีและชีว ภาพ และนาผลที่ได้ มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง ของ
อาคาร เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของน้าทิ้งจากอาคารเรียน และข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือลดผลกระทบการปนเปื้อนจากมลพิษที่ จะเกิดขึ้นต่อ
แหล่งน้าผิวดินภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นอกจากนี้ ยังสามารถนาไปใช้เพื่อ หา
แนวทางในการออกแบบระบบบาบัดน้าทิ้งจากอาคารเรียนในอนาคตได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว
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กรอบแนวคิด
น้าทิ้งจากอาคาร ศ.สุชาติ อุปถัมภ์

วิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง

คุณภาพน้าทิ้งทางกายภาพ
Temperature
TS
SS
TDS

คุณภาพน้าทิ้งทางเคมี
pH
DO
BOD
NH3-N
NO2-N
NO3-N
PO4-P

คุณภาพน้าทิ้งทางชีวภาพ
TCB
FBC

เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจากอาคาร
ระบบบาบัดน้าเสีย
แหล่งน้าผิวดิน

วิธีการวิจัย
การศึกษาคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มี
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย ดังนี้
1. จุดเก็บตัวอย่างและการเก็บตัวอย่างน้าทิ้ง
กาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้าทิ้ง คือ อาคารศาสตราจารย์สุชาติ อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาคาร
เรี ย นรวมและเป็น สถานที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และสั งคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดคณะพาณิชยศาสตร์ ห้องสมุดและโรงอาหาร ทาการเก็บตัวอย่างน้าทิ้งจากปลายราง
ระบายน้าทิ้งจานวน 3 ซ้า โดยเก็บตัวอย่างน้าทิ้งทุกเดือน รวม 12 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2561
ถึงเดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 12 เดือน
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2. การวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง
สาหรับพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง แสดงในตารางที่ 1
ซึ่งหลังจากทาการวิเคราะห์คุณภาพน้าทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพแล้ว จะนาผลการวิเคราะห์ที่
ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางขนาดและบางประเภทตาม
ประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากอาคารบางขนาด และบางประเภท ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป
เล่ ม ที่ 111 ตอนพิ เ ศษ 9ง ลงวั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2537 (กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม, 2537)
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์และวิธีวิเคราะห์
พารามิเตอร์
pH
Temperature
DO
TS
SS
TDS
NH3-N
NO2-N
NO3-N
PO4-P
BOD
Total Coliform bacteria
Fecal Coliform bacteria

วิธีวิเคราะห์
pH meter
thermometer
DO meter
dried at 103-105 ๐C
dried at 103-105 ๐C
TDS meter
indophenol method
diazotization
brucine method
ascorbic acid
azide modification
MPN
MPN

แหล่งอ้างอิง
HORIBA U-52G
HORIBA U-52G
HORIBA U-52G
APHA (1989)
APHA (1989)
HORIBA U-52G
Boyd (1979)
Boyd (1979)
APHA (1989)
Boyd (1979)
APHA (1989)
APHA (1989)
APHA (1989)

3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า ตลอดการทดลองและนาข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
ผลการวิจัย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 12 เดือน พบว่าน้าทิ้งจาก
อาคารเรียนมีค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.67+0.01-7.81+0.01 มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในเดือน
มิถุนายนและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนตุลาคม อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 27.94+0.02-33.41+0.03
องศาเซลเซี ย ส มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ในเดื อ นมกราคมและมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ในเดื อ นเมษายน ปริ ม าณ
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ออกซิเจนละลายน้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.01+0.03-4.05+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดใน
เดือนสิ งหาคมและมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดในเดือนมกราคม ปริมาณของแข็งทั้งหมดมีค่าเฉลี่ ย อยู่ระหว่าง
35.04+0.19-45.75+0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในเดือนมิถุนายนและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือ นตุล าคม ปริ มาณของแข็ง แขวนลอยทั้ งหมดมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ระหว่า ง 32.11+0.15-42.26+0.12
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในเดือนมิถุนายนและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนตุลาคม ปริมาณของแข็ง
ละลายน้าทั้งหมดมีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.14+0.01-5.05+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดใน
เดือนมิถุนายนและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนตุลาคม ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
0.22+0.01-0.59+0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในเดือนกรกฎาคมและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนพฤษภาคม ปริมาณไนไตรต์ -ไนโตรเจนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.10+0.01-0.21+0.02 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในเดือนกรกฎาคมและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ปริมาณไนเตรตไนโตรเจนมีค่าเฉลี่ ย อยู่ระหว่า ง 0.19+0.01-0.24+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดในเดือน
กรกฎาคมและมีค่า เฉลี่ ย สู งสุ ดในเดื อนพฤษภาคม ปริม าณออร์ โ ธฟอสเฟตมีค่ าเฉลี่ ย อยู่ ระหว่า ง
25.47+0.10-33.11+0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในเดือนกรกฎาคและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนกันยายน ค่าความสกปรกของน้ามีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13.20+0.21-74.20+0.16 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในเดือนกรกฎาคมและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่ มโคลิ ฟอร์ มทั้งหมดมีค่าเฉลี่ ย อยู่ระหว่าง 30-230 MPN/100 มิล ลิ ลิ ตร และปริมาณแบคทีเรี ย
กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30-92 MPN/100 มิลลิลิตร ผลการทดลองดังแสดงในตาราง
ที่ 2
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 12 เดือน พบว่า
ค่าเฉลี่ยของของแข็งแขวนลอยทั้งหมดและค่าความสกปรกของน้ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้ง
จากอาคารประเภท ก ข้อมูลพื้นฐานจากการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารเรียนใน
ครั้งนี้จะถูกนาไปใช้เพื่อจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษทางน้าที่จะเกิดขึ้น และเพื่อ
หาวิธีการแก้ไขคุณภาพน้ าทิ้งจากตัว อาคารก่อนปล่ อยลงสู่ แหล่ ง น้าตามธรรมชาติอย่ างง่ายและ
ประหยัด เช่น ระบบบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ต่อไป
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 12 เดือน พบว่าพารามิเตอร์ที่
ทาการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้า ของแข็งทั้งหมด ของแข็ง
แขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลายน้าทั้งหมด แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรต์ -ไนโตรเจน ไนเตรตไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส บีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล
โคลิฟอร์มทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาศึกษา ซึ่งค่าที่ตรวจวัดได้มีเพิ่มขึ้นและลดลง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารเรียน เช่น การปล่อยน้าทิ้งจากโรงอาหาร
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพารามิเตอร์คุณภาพน้าทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้าทิ้งจากอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 12 เดือน
พารามิเตอร์

มกราคม

6.71+0.01
pH
Temperature 27.94+0.02
(◦C)
4.05+0.01
DO (mg/L)
37.16+0.19
TS
35.05+0.20
SS (mg/L)
2.22+0.05
TDS (mg/L)
0.25+0.01
NH3-N
(mg/L)
0.13+0.01
NO2-N
(mg/L)
0.21+0.01
NO3-N
(mg/L)
26.35+0.18
PO4-P
(mg/L)
24.10+0.20
BOD
(mg/L)
30
Total Coliform
(MPN/100 mL)
30
Fecal Coliform
(MPN/100 mL)
ค่าที่แสดง คือ ค่าเฉลี่ย + SE (n=3)

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

6.92+0.01
28.02+0.04

7.01+0.00
31.00+0.01

6.93+0.02
33.41+0.03

6.86+0.01
32,15+0.02

6.67+0.01
31.89+0.03

6.98+0.02
30.86+0.01

7.33+0.01
30.11+0.02

7.56+0.00
30.92+0.02

7.81+0.01
29.28+0.01

7.22+0.01
29.04+0.01

6.93+0.01
28.05+0.01

2.01+0.01
38.74+0.28
36.11+0.17
2.19+0.01
0.27+0.02

1.18+0.02
39.27+0.10
36.73+0.11
2.99+0.07
0.31+0.05

1.31+0.01
38.32+0.27
35.84+0.09
3.04+0.01
0.29+0.03

1.04+0.02
39.81+0.12
37.09+0.14
2.81+0.05
0.32+0.04

1.12+0.02
35.04+0.19
32.11+0.15
2.14+0.01
0.25+0.01

1.35+0.01
36.27+0.12
33.21+0.19
2.20+0.10
0.22+0.01

1.01+0.03
39.18+0.10
36.41+0.15
2.96+0.05
0.38+0.02

2.23+0.02
43.81+0.22
39.93+0.33
4.41+0.17
0.44+0.03

3.05+0.01
45.47+0.13
42.26+0.12
5.05+0.01
0.59+0.08

2.73+0.02
43.71+0.18
40.19+0.11
4.37+0.10
0.53+0.06

2.15+0.02
40.38+0.15
37.11+0.10
3.11+0.16
0.34+0.02

0.15+0.01

0.12+0.00

0.16+0.02

0.21+0.02

0.20+0.01

0.10+0.01

0.12+0.01

0.19+0.01

0.19+0.01

0.17+0.01

0.11+0.01

0.22+0.02

0.21+0.01

0.23+0.03

0.24+0.01

0.20+0.00

0.19+0.01

0.20+0.02

0.21+0.01

0.24+0.01

0.22+0.01

0.20+0.02

28.61+0.20

28.73+0.30

27.90+0.15

26.14+0.20

25.83+0.11

25.47+0.10

26.44+0.09

33.11+0.17

30.12+0.15

31.03+0.10

29.03+0.12

32.40+0.30

40.67+0.23

52.23+0.17

33.10+0.10

20.11+0.09

13.20+0.21

57.19+0.31

67.92+0.20

74.00+0.18

74.20+0.16

53.21+0.15

36

36

30

30

30

30

36

230

230

92

36

36

36

30

30

30

30

36

92

92

92

36
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การปล่ อ ยน้ าทิ้ ง จากห้ อ งน้ า การซั ก ล้ า งและท าความสะอาด รวมไปถึ ง การล้ า งเครื่ อ งแก้ ว ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และโดยค่าความความเป็นกรด-ด่างและปริมาณของแข็ง
ละลายน้าทั้งหมดของน้าทิ้งจากอาคารเรียนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่
กาหนดค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 5-9 และปริมาณของแข็งละลายน้าทั้งหมดมีค่าไม่เกิน 500
มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดและค่าความสกปรกของน้ามีค่าสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งจากอาคารประเภท ก ที่กาหนดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าไม่เกิน
30 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความสกปรกของน้าทิ้งมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร สาหรับอุณหภูมิ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า แอมโมเนีย -ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์ม
ทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ทั้งหมดของน้าทิ้งจากอาคารเรียนเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับ
คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 4 แล้ว พบว่าอุณหภูมิ ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน แบคทีเรียกลุ่ม โคลิ
ฟอร์ ม ทั้งหมดและแบคทีเรี ย กลุ่ มฟี คัล โคลิ ฟอร์ม ทั้ง หมดมี ค่าอยู่ในเกณฑ์ ม าตรฐาน ส่ ว นปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้าและเแอมโมเนีย -ไนโตรเจนบางเดือนที่ทาการตรวจวัดมี ค่าต่ากว่าและสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 4 (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2537) ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด ไนไตรต์-ไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสไม่มีกาหนดในมาตรฐานคุณภาพ
น้าทิ้งจากอาคารและมาตรฐานคุณภาพผิวดิน ซึ่งค่าที่ตรวจวัดได้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิต
ในน้าและคุณภาพน้าผิวของแหล่งรองรับน้าตามธรรมชาติ เช่น ปริมาณของแข็งทั้ง หมดมีปริมาณสูง
อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้านั้น โดยของแข็งแขวนลอยจะเข้าไปอุดร่องเหงือก
ของปลาทาให้หายใจติดขัด ส่ งผลทาให้การเจริญเติบโตช้าลง และมีผลต่อการฟักตัวของไข่ เป็นต้น
(ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ, 2529) ไนไตรต์-ไนโตรเจนมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้าสูง (นิคม
ละอองศิริวงศ์, 2560) หากปล่อยน้าทิ้งจากอาคารเรียนที่มีปริมาณไนไตรต์-ไนโตรเจนสูงลงสู่แหล่งน้า
ตามธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้านั้นได้ การตรวจพบฟอสเฟตในน้าทิ้งจาก
อาคารเรียนอาจมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เช่น น้ายาล้างจาน สบู่หรือผงซักฟอก หรือ
อาจเกิดจากการชะล้างธาตุอาหารฟอสเฟตที่อยู่ในดินจากการไหลผ่านของน้าในรางระบายน้าทิ้ง ซึ่ง
ปริมาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสที่ตรวจพบหากมีปริมาณมากจะไปกระตุ้นให้สาหร่ายและพืชน้า
เจริญและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จนอาจทาให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)
(นรุตตม์ สหนาวิน และจิราวรรณ ตอฤทธิ, 2555) ซึ่งเมื่อสาหร่ายและพืชน้าเจริญจนปกคลุมผิวหน้า
น้า ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้าจะลดลงและอาจส่งผลให้น้าเน่าเสียได้ในที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 (รหัส 58) ในการ
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าทิ้งและวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง และคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอานวยความสะดวกในการทาวิจัย
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิผสมเนื้อฟักข้าว
DEVELOPMENT OF COCONUT MILK ICE CREAM WITH SWEET GOURD
(MOMORODICA COCHINCHINENSIS)
สุภางค์ เรืองฉาย
Supang Ruangchai
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อีเมล: supang_rua@utcc.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาปริมาณเนื้อฟักข้าวที่ 0 5 10 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักกะทิ เพื่อผลิต
ไอศกรีม พบว่ากะทิผสมเนื้อฟักข้าว 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักกะทิ ได้รับการยอมรับมากที่สุดด้านสี
การละลาย รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใกล้เคียงกับสูตรพื้นฐาน การตรวจสอบทางเคมี
กายภาพ พบว่าปริมาณเนื้อฟักข้าวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สีแดง(a*) ลดลง ขณะที่สีเหลือง(b*) จะ
เพิ่มขึ้น อัตราการละลายและความเป็นกรด-ด่างลดลง ส่วนค่า TSS มีค่าเพิ่มขึ้น (p≤0.05) นอกจากนี้
พบว่า ปริมาณเนื้อฟักข้าวที่มากขึ้นส่งผลให้มีจานวน Total plate count ลดลง รวมถึงไม่พบเชื้อ
Staphylococcus aureus ในกะทิผสมเนื้อฟักข้าว
คาสาคัญ : ฟักข้าว ไอศกรีม กะทิ
ABSTRACT
Study on the quality of ice-cream which varying in added sweet gourd
(Momorodica cochinchinensis ) at 0, 5, 10 15 and 20 % weight by coconut milk was
evaluated by sensory evaluation, the results revealed that 15 % weight by coconut
milk provided the highest scores for color, melting, taste, texture and overall
acceptance. Physicochemical revealed the fact that increased of sweet gourd,
influence ice cream had less red and more yellow. In addition, melting down and pH
had lowest (p≤0.05), TSS was increase. Investigated of Micrology, sweet gourd ice cream
was decrease Total plate count and no contamination of Staphylococcus aureus.
Keywords: Sweet Gourd, Ice-cream, Coconut Milk
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บทนา
ฟักข้าวเป็นสมุนไพรที่สาคัญและมีคุณประโยชน์อย่างมากมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอท
10 เท่า (วุฒิ, 2540) ในฟักข้าว 100 กรัม ประกอบด้วย ความชื้น 84.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 7.7 กรัม
, โปรตีน 3.1 กรัม, ไขมัน 3.1 กรัม, ใยอาหาร 3.0 กรัม, เกลือแร่ 1.1 กรัม รวมถึงวิตามินที่คล้ายกับ
กรดแอสคอร์ บิ ค แคโรที น อยด์ เ ป็ น สารรงควั ต ถุ สี เ หลื อ งแดง สามารถละลายในไขมั น ได้ ใน
อุตสาหกรรมยาและอาหารสุขภาพนิยมใช้แคโรทีนอยด์ในการเพิ่มสีให้แก่ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสีที่ได้
จากแคโรทีนอยด์มีความคงตัวค่อนข้างสูงและยังมีสารอาหารและสารพฤกษเคมีที่เป็น ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย(หยาดฝนและคณะ, 2559) ขณะที่กะทิมีวิตามิน แร่ธาตุ กรดไขมันอิ่มตัวสูง แต่สามารถช่วย
ในการลดน้าหนักได้ (นัยวิทและคณะ, 2559) ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะนาประโยชน์ของฟักข้าวและ
กะทิมาใช้ในการผลิตไอศกรีมให้แก่ผู้บริโภคที่ อยากทาไอศกรีมทานด้วยตนเองประกอบกับสนใจด้าน
สุขภาพ ซึ่งในอนาคตจะทาการบรรจุกระป๋องเพื่อช่วยในการเก็บรักษากะทิ สาเร็จรูปที่ใช้ผลิตไอศกรีม
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิผสมเนื้อฟักข้าวเพื่อใช้ในการผลิตไอศกรีม รวมถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตไอศกรีมกะทิ โดยนาสูตรพื้นฐานมาทดลองผลิต เริ่ม
จากนากะทิตราอัมพวา 1,800 กรัม(83.72%) เทลงในหม้อสแตนเลส ยกขึ้นตั้งไฟให้ความร้อนจนถึง
อุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส เติมน้าตาลทรายขาว195 กรัม (9.07%) แป้งข้าวโพด4 กรัม (0.19%)
เกลือ 1 กรัม (0.05%) คนให้เข้ากัน จนอุณหภูมิถึง 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ทาให้เย็น
จนอุ ณหภูมิ ล ดลงเหลื อประมาณ 20 องศาเซลเซีย ส เทน้ากะทิล งในเครื่องปั่น ไอศกรี ม ปั่น ด้ว ย
ความเร็วสูงสุดประมาณ 15 นาที เทลงพิมพ์ไอศกรีม นาไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
(สุภางค์และคณะ, 2557)
วิธีการเตรียมเนื้อฟักข้าว ให้เลือกผลฟักข้าวสุกสีส้มอมแดงเข้ม เนื้อนิ่ม นามาปอก
เปลือก นาเมล็ดออก จากนั้นนาเนื้อฟักข้าวมาปั่นให้ละเอียด
2. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กะทิผสมฟักข้าวเพื่อใช้ผลิตไอศกรีม
การพัฒนาสูตรกะทิผสมฟักข้าว โดยศึกษาเกี่ยวกับ
- ปริมาณของฟักข้าวในอัตราส่วน กะทิ:ฟักข้าว ที่ 100:0 95:5 90:10 85:15 และ
80:20 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักกะทิ ตามลาดับ ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน
การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพ
- การทดสอบค่าสี ด้วยเครื่อง Hunter Lab colorimeter (Colorflex®) บริษัท คัล
เลอร์ โกลโบล จากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
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- การหาอั ต ราการละลาย (Melt-down rate)ของไอศกรี ม ดั ด แปลงจากวิ ธี ข อง
Rosalina et al. (2004) โดยทาการวัดที่อุณหภูมิควบคุม (25 องศาเซลเซียส) ก่อนการวิเคราะห์
ตัวอย่างไอศกรีมต้องผ่านกระบวนการบ่มแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง วาง
ไอศกรีมน้าหนัก 30 กรัม ไว้บนกรวยกรองที่รองรับด้วยกระบอกตวง ทาการวัดปริมาตรของ ไอศกรีม
ที่หยดลงมาในกระบอกตวงทุก ๆ 10 นาที จนกว่าไอศกรีมจะละลายหมด
- Total Soluble Solid โดยใช้ Refractometer รุ่ น N1 บริ ษั ท ATAGO จ ากั ด
ประเทศญี่ปุ่น
- วั ด ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง โดยใช้ เ ครื่ อ ง pH-meter รุ่ น PH211 บริ ษั ท HANNA
Instrument ประเทศอิตาลี
ทางประสาทสัมผัส การทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยตักตัวอย่างไอศกรีมใส่ถ้วย
พลาสติก ขนาดบรรจุ 100 กรัม ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point Hedonic scale
Test (9 = ยอมรับมากที่สุด, 1 = ยอมรับน้อยที่สุด) ประเมินคุณภาพทางด้านสี กลิ่นรส รสชาติการ
ละลาย เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจานวน 40 คน
ทางด้านจุลินทรีย์ ได้แก่
- การวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count) (AOAC 1990)
- การวิเคราะห์ปริมาณ Coliform (AOAC 1990)
- การวิเคราะห์ปริมาณ Escherichia coli (AOAC 1990)
- การวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcus aureus (AOAC 1990)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
- สาหรับการประเมินผลทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) และค่ า เฉลี่ ย ทรี ท เมนต์ ต ามวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ ร ะดั บ ความ
เชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์
- ทางเคมีกายภาพ และจุลินทรีย์วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ
Complete Randomized Design (CRD) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และค่าเฉลี่ยท
รีทเมนต์ตามวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กะทิผสมฟักข้าวเพื่อใช้ผลิตไอศกรีม
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กะทิผสมเนื้อฟัก
ข้าวที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 5 สูตร พบว่าผู้ทดสอบมีการยอมรับที่แตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ไอศกรีมกะทิผสมเนื้อฟักข้าว 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักกะทิ ได้รับการยอมรับมากที่สุดด้านสี การ
ละลาย รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใกล้เคียงกับสูตรที่ไม่ผสมเนื้อฟักข้าว โดยพบว่าการ
ใช้เนื้อฟักข้าวเพิ่มขึ้น การยอมรับด้านสีก็จะมากขึ้นด้วย
ในเนื้อฟักข้าวจะมีรงควัตถุที่เรียกว่า ไลโคปีน ซึ่งมีสีแดงอมส้ม แต่เมื่อนาไปผสมในกะทิ
แล้วนาไปผ่านกระบวนการบรรจุกระป๋อง (อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที) พบว่าสี
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แดง(a*) จะลดลง ขณะที่ สี เหลื อง(b*) จะเพิ่ม ขึ้น ตามปริมาณเนื้อ ฟักข้า วที่เ พิ่มมากขึ้น (p≤0.05)
เนื่องจากไลโคปีนในฟักข้าวเมื่อได้รับความร้อนในกระบวนการผลิต สีของไลโคปีนจะเปลี่ยนจากสีแดง
เป็นสีส้ม ส่งผลให้ค่าความสว่างลดลง (ตารางที่ 2) ดังเช่นงานวิจัยของ พจนา และคณะ (2557)
พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปน้าฟักข้าวด้วยวิธีการสเตอริไลซ์เซชั่น (อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที) หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ลักษณะปรากฏของน้าฟักข้าวเปลี่ยนจาก
สีแดงเป็นสีส้ม ซึ่งมีค่าความสว่างและค่าความเข้มลดลง แต่ผู้บริโภคให้การยอมรับในระดับที่สูง หยาด
ฝนและคณะ (2559) พบว่าเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนมีปริมาณลดลงหลังจากการอบแห้ง โดยเมื่อ
อุณหภูมิอบแห้งเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนลดลงมากขึ้น โดยเหตุที่นากะทิ
มาบรรจุกระป๋องเพื่อช่วยถนอมกะทิให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่มีต่อกะทิผสมเนื้อฟักข้าวที่ปริมาณต่างๆ (0,
5, 10, 15 และ 20เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนักกะทิ)
ฟักข้าว
(เปอร์เซ็นต์)

ปัจจัยที่ศึกษา
การ
เนื้อ
ความชอบ
สี*
กลิ่นรส*
รสชาติ*
ละลาย*
สัมผัส*
โดยรวม*
b
a
a
a
a
100:0
8.03
7.95
7.71
7.89
7.88
7.84a
95:5
7.91b
7.90a
7.73a
7.70b
7.82a
7.68b
90:10
7.98b
7.88b
7.72a
7.85a
7.72b
7.58c
85:15
8.11a
7.83b
7.73a
7.85a
7.83a
7.81a
80:20
8.13a
7.18c
6.93b
7.43c
7.20c
7.30d
a,b,c,d อักษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05)
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี DMRT
ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บค่ า สี ข องกะทิ ผ สมเนื้ อ ฟั ก ข้ า วที่ ป ริ ม าณต่ า งๆ (0, 5, 10, 15 และ 20
เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนักกะทิ) ก่อนบรรจุและหลังบรรจุกระป๋อง
กะทิ:ฟักข้าว
(เปอร์เซ็นต์)
100:0
95:5
90:10
85:15
80:20

CANNING
BEFOR CANNING

L*
89.22a±0.04
78.41b±0.04
70.14c±0.04
64.12d±0.03
57.52e±0.01

ค่าสี
a*
0.50e±0.02
39.87d±0.02
45.22c±0.03
52.63b±0.04
57.33a±0.02

b*
1.13e±0.03
7.27d±0.03
8.32c±0.05
10.01b±0.04
11.16a±0.05
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CANNING
ค่าสี
กะทิ:ฟักข้าว
(เปอร์เซ็นต์)
AFTER CANNING
L*
a*
b*
a
e
100:0
89.11 ±0.04
0.43 ±0.02
1.11e±0.03
95:5
77.11b±0.04
38.32d±0.02
9.35d±0.03
90:10
69.11c±0.04
44.50c±0.03
10.12c±0.05
85:15
63.12d±0.03
51.69b±0.04
12.08b±0.04
80:20
57.12e±0.01
56.88a±0.02
12.60a±0.05
a,b,c,d,e อักษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบความ
แตกต่าง โดยวิธี DMRT

จากตารางที่ 3 พบว่ากะทิสูตรที่ผสมเนื้อฟักข้าวมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการละลายช้าลง
(p≤0.05) เพราะเนื้อฟักข้าวไปแทนที่เกล็ดน้าแข็งในไอศกรีม ซึ่งองค์ประกอบที่ละลายตัวก็คือส่วน
ของเกล็ดน้าแข็งในไอศกรีม ดังเช่นงานวิจัยของปิยนุสร์และคณะ (2553) พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของ
น้อยหน่ามีผลทาให้ไอศกรีมมีแนวโน้มการละลายช้าลง โดยไอศกรีมน้อยหน่าที่ร้อยละ 15 ละลายได้
ช้ากว่าร้อยละ 10 และ 5 ตามลาดับ นอกจากนี้กะทิสูตรที่ผ สมเนื้อฟักข้าวมากขึ้น มีผลทาให้ค่า TSS
มีค่าเพิ่มขึ้น เพราะปริมาณเนื้อฟักข้าวที่มากขึ้นนั่นเอง อีกทั้งยังส่ งผลให้ความเป็นกรด-ด่างลดลง
(p≤0.05) เนื่องจากฟักข้าวมีกรดไขมันสายยาวร้อยละ 10 ของน้าหนัก (ศจีและคณะ, 2558) กรด
ไขมันสายยาวเมื่อถูกความร้อน จะแตกตัวเป็นกรดไขมันสั้นๆ ส่งผลให้ความเป็นกรดในกะทิเพิ่มขึ้น
จากการตรวจสอบทางจุลินทรีย์พบว่า การใช้เนื้อฟักข้าวในปริมาณที่มากขึ้นเป็นส่วนผสมของกะทิใน
การผลิตไอศกรีม ส่งผลให้มีจานวน Total plate count ลดลง โดยมีจานวนน้อยกว่าสูตรควบคุม
รวมถึงไม่พบเชื้อ Staphylococcus aureus ในไอศกรีมผสมเนื้อฟักข้าวเลย และไม่พบ Coliform
และเชื้อ Escherichia coli ในทุกสูตร เนื่องจากฟักข้าวมีสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
ก่อ โรค 5 สายพั น ธุ์ ได้แ ก่ Aspergillus niger, Bacillus cereus, Candida sp., Escherichai coli
และ Staphylococcus aureus พบว่าน้าฟักข้าวสามารถยับยั้งเชื้อรา A. niger ได้ดีที่สุด โดยมีค่า
ร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 66 สาหรับจุลินทรีย์ก่อโรคในกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า น้าฟักข้าวสามารถยับยั้ง
เชื้อ B. subtilis ได้ดีที่สุดโดยมีค่าร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 50 เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว สามารถยับยั้งเชื้อ
E. coli ได้ดีที่สุด มีค่าร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 82 ในขณะที่ครีมอาบน้าฟักข้าวสามารถยับยั้งเชื้อ S.
aureus ได้ดีที่สุด มีค่าร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 85 ตามลาดับ (จารุชา, 2560) โดยการใช้เนื้อฟักข้าว
15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักกะทิ ให้ผลการตรวจสอบทางจุลินทรีย์ที่ไม่แตกต่างกัน (p >0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 4 จึ งเลื อกไอศกรีมผสมเนื้อฟักข้าว 15เปอร์เซ็นต์โ ดยน้าหนักกะทิ ไปทาการ
สารวจการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะเป็นสูตรที่ใช้ต้นทุนที่ต่ากว่า
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ตารางที่ 3 อัตราการละลาย Total soluble solid และ pH ของกะทิผสมเนื้อฟักข้าวที่ปริมาณ
ต่างๆ (0, 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักกะทิ)
กะทิ:ฟักข้าว
อัตราการละลาย *
TSS *(๐Brix)
pH *
(เปอร์เซ็นต์)
100:0
6.22a
23 e
6.68 a
95:5
6.19 b
27 d
6.61 a
90:10
6.16 c
31 c
6.54 b
85:15
6.13 d
35 b
6.48 b
80:20
6.11 d
39 a
6.39 c
a,b,c,d,e

อักษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบความ
แตกต่าง โดยวิธี DMRT

ตารางที่ 4 ผล กา รต รว จห าป ริ ม าณ Total plate count, Coliform, Escherichia coli แล ะ
Staphylococcus aureus ของกะทิผสมเนื้อฟักข้าวที่ปริมาณต่างๆ (0, 5, 10, 15 และ
20 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักกะทิ)
กะทิ:ฟักข้าว
Total plate
Coliform ns
E. coli ns
S. aureus ns
(เปอร์เซ็นต์) count* (CFU/g)
(MPN/g)
(MPN/g)
(CFU/g)
-1 a
100:0
1.31x10 ±0.11
not detect
not detect
0.82x10-1 a±0.11
95:5
1.21x10-1 a±0.10
not detect
not detect
not detect
-1 ab
90:10
1.02x10 ±0.09
not detect
not detect
not detect
-1 b
85:15
0.90x10 ±0.09
not detect
not detect
not detect
-1 b
80:20
0.88x10 ±0.09
not detect
not detect
not detect
a, b
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p0.05) เปรียบเทียบความ
แตกต่าง โดยวิธี DMRT

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สามารถใช้เนื้อฟักข้าว 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักกะทิ ในการผลิตไอศกรีมได้ โดยได้รับ
คะแนนการยอมรับ ทางประสาทสัมผัสในทุกๆด้าน มากกว่าการใช้ในปริมาณอื่น รวมทั้งมีจานวน
Total plate count น้ อ ยกว่ า สู ต รพื้ น ฐาน และไม่ พ บเชื้ อ Coliform, Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus ซึ่งปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะ
เพื่ อให้ ผ ลิ ตภั ณฑ์ ที่ผ ลิ ตได้ส ามารถเอื้ อ ต่อ ผู้ บ ริโ ภคที่ มีค วามประสงค์จ ะท าไอศกรีม ใน
ครัวเรือน จึงเห็นสมควรพัฒนาสู่การบรรจุกระป๋องเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป
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ผลของอุณหภูมิอบแห้งใบบัวหลวงและการพัฒนาเป็นชาพร้อมดื่มต่อคุณภาพและการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
EFFECT OF DRYING TEMPERATURE LOTUS LEAVE AND DEVELOPMENT OF READY
TO DRINK TEA ON QUALITY AND SENSORY TEST OF PANELIST
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ และระยะเวลาในการอบแห้ ง ต่ อ
คุณภาพของใบบัวหลวง และการพัฒนาเป็นชาพร้อมดื่ม โดยอบแห้งใบบัวหลวงที่ อุณหภูมิ 45 55
และ 65 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 8 และ 16 ชั่วโมง พบว่าใบบัวหลวงที่อบแห้งอุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส 16 ชั่วโมง มีปริมาณสารฟีนอลิกสูงเท่ากับ 4.40 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมตัวอย่าง
และค่าความสว่าง L* เท่ากับ 23.68 ความชื้นและปริมาณสารยับยั้งอนุมูลอิสระเท่ากับร้อยละ 7.70
และ 76.01 เมื่ออบใบบัวหลวงที่ 45 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 16 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์การผลิต
ชาโดยนาผงใบบัวหลวงมาผสมสมุนไพรได้แก่ เก๊กฮวย ใบเตย กระเจี๊ยบ และหล่อฮังก๊วยในอัตราส่วน
ร้อยละ 20:80 พบว่าชาใบบัวหลวงผสมเก๊กฮวยมีคะแนนทางประสาทสัมผัสด้านความชอบมากที่สุด
เท่ากับ 8.80 ชาใบบัวหลวงที่ไม่ผสมสมุนไพรที่อัตราส่วน 100:0 มีคะแนนความชอบโดยรวมน้อยที่สุด
เท่ากับ 6.03 เนื่องจากปริมาณผงใบบัวหลวงมีปริมาณมาก ส่งผลให้รสชาติของชานั้นขม
คาสาคัญ : ใบบัวหลวง อุณหภูมิอบแห้ง ชาพร้อมดื่ม
ABSTRACT
This research aims to study the effect of temperature and time drying on
qualities of lotus leave and development of ready to drink tea. The drying temperature
of lotus leave at 45, 55 and 65 ºC for 8 and 16 hours were determined. The result
showed lotus leave was incubated at 45 ºC for 16 hours had high total phenolic
compound as 4.40 mg GAE/100g sample and L* was 23.68. The moisture and
antioxidant content were 7.70 and 76.01% of lotus leave at 45 ºC for 16 hours. The
study was to analyze the process of producing tea products from lotus leave powder
mixed with Chrysanthemum, Pandan leaves, Rosella and Luo Hang Guay, at a ratio of
20:80. Lotus leaves powder mixed with Chrysanthemum tea at a ratio of 20:80 was
found the most to accept of sensory tests as 8.80 scores. The lotus leaves powder
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unmixed at 100:0 had less accept as 6.03 score because of those had a lot of lotus
leaves powder, it has bitter.
Keywords: Lotus Leaves, Drying Temperature, Ready to Drink Tea
บทนา
บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn เป็นพืชในวงศ์ NYMPHAEACEAE บัวหลวงอยู่ใน
สกุล Nelumbo มีถิ่นกาเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย และไทย (Wasurat, 2004) ใน
ประเทศไทยบัวเป็นไม้ดอกที่มีความต้องการตลอดปี และต้องการปริมาณมากในช่วงเทศการทาง
ศาสนา นอกจากจะใช้ประโยชน์ในแง่ตัดดอกแล้วยังสามารถใช้บัวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เก็บเมล็ด
ขายฝักอ่อนรวมทั้งใบบัวสดซึ่งใบบัวสดจะนามาฝานหัวใบทิ้งพับครึ่งใบนามาตากแดด ใบบัวตากแห้ง
สามารถเก็บได้นาน 6 เดือนจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว ใบบัวแห้งจะส่งไปขายยังประเทศจีน มาเลเซีย
เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งนาไปใช้ในการห่ออาหาร (Bouwtama และคณะ, 2006) ใบบัวได้รับการยอมรับว่ามี
สรรพคุ ณ ทางยาไม่ เ พี ย งแต่ รั ก ษาโรคกระเพาะ เลื อ ดออก ท้ อ งร่ ว ง และโรคริ ด สี ด วง แต่ ยั ง มี
ส่วนประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพด้วย (Lee และคณะ, 2006) เช่น สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์
กรดแทนนิค และโอลิโกเมอริก โปไซยานิดิน นอกจากนี้รากและเหง้ ายังเคยใช้เป็นยาและอุดมไปด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระ (Ko และคณะ, 2006) ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้นเครื่องดื่ม
ที่มาจากสมุนไพรนับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคทาให้ชาสมุนไพรเป็นเครื่องดื่ มประเภทหนึ่งที่
กลับมาได้รับความนิยม ใบบัวหลวงมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ และเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคจึงได้นามา
ทาเป็ น ผงใบบั ว หลวงมาพั ฒ นาเป็ น ชาและปรับปรุงรสชาติให้ เหมาะสมต่อ ผู้ บริ โ ภคมากขึ้น โดย
อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบแห้งมีผลต่อปริมาณสารต่างๆ ที่มีอยู่ในใบบั วหลวงซึ่งมีรายงานว่า
ความคงตัวของสารประกอบฟีนอลิกขึ้นกับความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ และเอนไซม์ รวมถึงการรวมตัว
กับ โมเลกุล อื่น ๆ (วิวัฒ น์ , 2545) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการ
อบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระ ตลอดจนศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม
ของใบบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นชาพร้อมดื่มต่อคุณภาพและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และ
สารต้านอนุมูลอิสระ ตลอดจนศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นชาพร้อมดื่ม
ต่อคุณภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
กรอบแนวคิด
คนไทยนิ ย มน าใบบั ว หลวงมาใช้ในการห่ อ ดอกบัว เพื่อจาหน่าย ใบบัว นั้นจะมีมากกว่ า
ดอกบัวและในปัจจุบันได้มีการขายใบบัวหลวงทั้งสดและแห้งซึ่งยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ประเทศที่รับซื้อ
ยังเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเชีย เช่น จีน เกาหลี โดยจะนาไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มชาซึ่งอุณหภูมิที่
แตกต่างกันในการอบแห้งมีผลต่อสารต่างๆ ที่อยู่ในใบบัวหลวง ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาถึง การ
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อบแห้ ง ของใบบั ว หลวงเพื่ อ พัฒ นาเป็ นชาพร้ อ มดื่ม ให้ เ หมาะกับ ผู้ บริ โ ภคทุ ก วัย รวมทั้ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ใบบัวหลวง ตลอดจนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
วิธีการวิจัย
การเตรียมใบบัวหลวงโดยคัดเลือกใบบัวหลวงที่มีขนาดใบใกล้เคียงกัน ไม่มีบาดแผลหรือ
ตาหนิจากโรคและแมลง นามาล้างน้าที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น 100 ส่วน
ในล้านส่วน (ppm) เป็นเวลา 1 นาที ผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด
กว้าง x ยาว เท่ากับ 1x1 ตารางเซนติเมตร นาไปใช้ในการทดลองต่อไป
1. ศึกษาผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของใบบัวหลวง
นาใบบัวหลวงที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมเกลี่ยใส่ถาดและเข้าอบที่อุณหภูมิ 45 55 และ 65
องศาเซลเซียส ระยะเวลาการอบ 8 และ 16 ชั่วโมง ด้วยเตาอบลมร้อน (Hot air oven) จากนั้นนาไป
ปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าและร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 212 ไมโครเมตร (No. 70) เพื่อให้ได้เป็นผง
และนาไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี โดยนาผงใบบัวหลวงที่อบอุณหภูมิ 45 55 และ 65
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 8 และ 16 ชั่วโมง วั ดค่าความสว่าง (L*) ค่าสีเขียว-แดง (a*) และค่าสีน้า
เงิน-เหลือง (b*) ด้วยเครื่องวัดสี Minolta Color Reader รุ่น CR-10 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น
ตามวิธี AOAC (2006) ปริมาณคลอโรฟิลด์ (La-ongsri, 2008) ความสามารถใน การเป็นสารต้าน
อนุ มู ล อิส ระด้ว ยวิธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity และ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (Oonsivilai และคณะ, 2007)
2. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นชาพร้อมดื่มต่อคุณภาพและการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
คัดเลือกใบบัวหลวงที่อุณหภูมิและเวลาการอบแห้งส่งผลต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและ
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดมาใช้ในการทดลองนี้โดยนาผงใบบัวหลวงมาผสมกับสมุนไพรใน
อัต ราส่ ว นร้ อ ยละ 20:80 จากนั้ น นามา 2 กรั ม ผสมน้ าร้อ น 100 องศาเซลเซี ย ส ปริม าตร 120
มิลลิลิตร ระยะเวลา 2 นาที แบ่งออกเป็น 5 สิ่งทดลอง (treatment) จานวน 3 ซ้าต่อสิ่งทดลอง โดย
ใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ดังนี้
สิ่งทดลอง 1 ใบบัวหลวงผง (ชุดควบคุม) สิ่งทดลอง 2 ใบบัวหลวงผงผสมใบเตยหอม สิ่งทดลอง 3 ใบ
บัวหลวงผงผสมหล่อฮังก๊วย สิ่งทดลอง 4 ใบบัวหลวงผงผสมเก๊กฮวย และสิ่งทดลอง 5 ใบบัวหลวงผง
ผสมกระเจี๊ยบ จากนั้นนาไปวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อค
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ในการชงชาใบบัวหลวงใช้ผงจานวน 2
กรัม ผสมน้าปริมาณ 120 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 นาที จากนั้นนาไปใช้
กั บ ผู้ ท ดสอบชิ ม จ านวน 30 คน และใช้ แ บบทดสอบ 9 – Hedonic scaling โดยการให้ ค ะแนน
ความชอบ 1-9 (1= ไม่ชอบ 9 = ชอบมาก) ในด้านด้ าน สี กลิ่น รสชาติเนื้อสัมผัส และความ ชอบ
โดยรวม
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น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยท าการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน Analysis of
Variance (ANOVA) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติการ
ผลและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของใบบัวหลวง โดยนา
ใบบัวหลวงไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 55 และ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 และ 16 ชั่วโมง ลักษณะ
ของใบบัวหลวงหลังอบแห้งดัง ภาพที่ 1 สีของใบบัวหลวงมีสีเขียวเข้มถึงน้าตาลเมื่อเพิ่มอุณหภู มิและ
เวลาในการอบแห้ง เมื่อนาไปวัดค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ของผงใบบัว
หลวงได้ผลดังตารางที่ 1 จากผลการทดลองพบว่าใบบัวหลวงอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 55 65 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 8 และ 16 ชั่วโมง ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า L* (ค่าความสว่าง) a* (ค่าสี
แดง) และ b* (ค่าสีเหลือง) แต่มีแนวโน้มว่าอุณหภูมิ และเวลาส่งผลให้ใบบัวหลวงที่อบแห้งมีสีเข้มขึ้น
โดยใบบัวหลวงอบแห้งที่ใช้เวลา 16 ชั่วโมง ทั้ง 55 และ 65 องศาเซลเซียส มีค่า L* ต่ากว่า 8 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิเดียวกัน (ตารางที1่ )

(ก)

(ง)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

ภาพที่ 1 ลักษณะของของใบบัวหลวงที่อบแห้งที่อุณหภูมิ 45 (ก) 55 (ข) และ 65 (ค) องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง และอุณหภูมิ 45 (ง) 55 (จ) และ 65 (ฉ) องศาเซลเซียส ระยะเวลา 16
ชั่วโมง
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ตารางที่ 1 ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ของใบบัวหลวงที่อบแห้งอุณหภูมิ
45 55 และ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 และ 16 ชั่วโมง
อุณหภูมิและระยะเวลาการอบแห้ง
ของใบบัวหลวง
45 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง
45 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง
55 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง
55 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง
65 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง
65 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ค่าสี
L*ns

a*ns

18.78
23.68
20.95
18.65
20.30
16.43

-2.98
-3.67
-3.27
-3.14
12.86
-3.45

b*ns
2.52
6.90
6.91
6.86
6.27
7.29

จากการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านความชื้นของผงใบบัวหลวงทั้ง 6 สิ่งทดลองพบว่ามีความ
แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) มีค่าปริมาณความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 5.94 -10.70 (ตารางที่ 2) โดย
การอบแห้งใบบัวหลวงที่อุณหภูมิ 44 55 และ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง มีความชื้นสูง
มากกว่า 16 ชั่วโมง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 8
และ 16 ชั่วโมง มีความชื้นต่าสุดเท่ากับร้อยละ 5.94 และ 6.34 ทั้งนี้อัตราส่วนความชื้นจะมีค่าลดลง
เมื่อเวลา และอุณหภูมิอบแห้งเพิ่มขึ้น (Nadee และคณะ, 2012) ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในผงใบบัว
หลวงทั้ง 6 สิ่งทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) จากการวิเคราะห์พบว่าใบบัวหลวงอบที่
อุ ณ หภู มิ 45 องศาเซลเซี ย ส 16 ชั่ ว โมง มี ป ริ ม าณสารฟี น อลิ ก สู ง ที่ สุ ด คื อ 4.40 mg GAE/100g
รองลงมาคือใบบัวหลวงที่อบแห้งอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง45 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง
55 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง 65 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง มีปริมาณฟีนอลิกเท่ากับ 4.30 4.12 3.23
3.22 และ 2.20 mg.GAE/100g ตามล าดั บ (ตารางที่ 2) การอบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ ามี แ นวโน้ ม ว่ า
ปริมาณฟีนอลิกมีมากกว่าการอบแห้งที่อุณหภู มิสูง (Jongrattanavit และ Tongchitpakdee, 2012)
อาจเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิสูงทาให้สารประกอบฟีนอลิกลดลง (ธีรพงษ์, 2556) ปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระทั้งหมดในใบบั วหลวงพบว่าการอบแห้ง ที่อุณหภูมิและระยะเวลาทั้งหมดไม่มีผลต่อสารต้าน
อนุมูลอิสระซึ่งใบบัวหลวงอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง มีปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระเท่ากับร้อยละ 83.12 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง เท่ากับร้อยละ 76.01 อุณหภูมิ
55 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง เท่ากับร้อยละ 82.37 อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง เท่ากับร้อย
ละ 82.61 อุ ณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 8 ชั่ว โมง เท่ากับร้อยละ 82.49 และอุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส 16 ชั่วโมง เท่ากับร้อยละ 79.06 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) วิธีการวิเคราะห์ปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระด้วยสาร DPPH เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว อนุมูลอิสระ DPPH ในสารละลายสีม่วง เมื่อสาร
ต้านให้ อิเล็ กตรอนแก่ อนุ มูล อิส ระ DPPH จะได้เป็ นสาร DPPH ที่ไม่ เป็นอนุมูล อิส ระต่อไปทาให้
ปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระหมดไป (Lonita, 2005) แต่วิธีการนี้มีข้อจากัดคืออาจมีอิทธิพลของรงค
วัตถุอื่นในพืชที่สามารถรบกวนการดูกลืนแสง ทาให้มีความแม่นยาน้อย (Pathania และคณะ, 2006)
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ในขณะที่ ร ะยะเวลาในการอบแห้ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณสารคลอโรฟิ ล ล์ (ตารางที่ 2) ปริ ม าณสาร
คลอโรฟิล ล์ ในใบบั วหลวงทั้ง 6 ตัว อย่างพบว่าที่อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแห้ งไม่มีผ ลต่อ
ปริ ม าณสารคลอโรฟิ ล ล์ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามมี แ นวโน้ ม ว่ า การใช้ อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ
คลอโรฟิลล์ลดลง โดยเฉพาะการเพิ่มเวลาการอบแห้งจาก 8 เป็น 16 ชั่วโมง โดยใบบัวหลวงที่อบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง มีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอ เท่ากับ 0.16 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
น้อยกว่าอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง เท่ากับ 1.83 มิลลิ กรัมต่อลิตร เช่นเดียวกับการ
อบแห้งใบบัวหลวงที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง เท่ากับ 0.45 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า
ปริ ม าณคลอโรฟิล ล์ น้ อ ยกว่ าการอบแห้ งที่ อุณ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส 16 ชั่ ว โมง เท่ ากับ 1.62
มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับงานวิ จัยการผลิตน้าใบย่านางผงพบว่าการทาแห้งที่อุณหภูมิต่าทาให้
ปริ มาณสารคลอโรฟิล ล์ ส ามารถรั กษาสี เขียวได้ดีกว่าการทาแห้ งที่อุณหภูมิสู ง ทาให้ ปริมาณสาร
คลอโรฟิลล์เอมีค่าลดลง (Sawardsuk และWichianrat, 2015) ยกเว้นใบบัวหลวงอบแห้งที่อุณหภูมิ
65 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง มีปริมาณคลอโรฟิลล์เท่ากับ 0.92 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่ามากกว่าใบบัว
หลวงอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง เท่ากับ 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอุณหภูมิและ
เวลาที่นานขึ้นอาจส่งผลในการทาลายคลอโรฟิลล์ในใบบัวหลวงได้
ตารางที่ 2 ปริมาณความชื้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณสารยับยั้งอนุมูลอิสระ และ
คลอโรฟิ ล ล์ ร วมของใบบั ว หลวงที่ อ บแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 45 55 และ 65 องศาเซลเซี ย ส
ระยะเวลา 8 และ 16 ชั่วโมง
อุณหภูมิและระยะเวลาการ
อบแห้งของใบบัวหลวง

คุณภาพทางเคมี
ความชื้น
สารประกอบ
สารยับยั้ง คลอโรฟิลล์เอ
1/
(%)
ฟีนอลิกทั้งหมด อนุมูลอิสระ (ml/mg)ns
(mg.GAE/100g) 1/
(%)ns
45 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง 17.74a
4.12b
83.12
0.16
45 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง 7.70b
4.40a
76.01
1.83
a
ab
55 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง 10.75
4.30
82.37
0.45
bc
c
55 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง 6.89
3.23
82.61
1.62
65 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง
5.94c
3.22c
82.49
0.92
c
d
65 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง 6.34
2.20
79.06
0.24
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
: l/ หมายถึง อักษรกากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความ แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นชาพร้อมดื่มต่อคุณภาพและ
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค โดยวิเคราะห์คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของชาใบบัว
หลวงโดยใช้ก ารทดสอบแบบ 9 Point Hedonic scale ประเมินผลในด้า นสี เปลื อก สี เ นื้อ กลิ่ น
รสชาติ และเนื้อสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจานวน 30 คน พบว่าคะแนนค่าสีมีคะแนนอยู่ระหว่าง
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6.00-8.33 กลิ่นมีคะแนนอยู่ระหว่าง 5.86-8.30 รสชาติมีคะแนนอยู่ระหว่าง 5.36-8.53 เนื้อสัมผัสมี
คะแนนอยู่ระหว่าง 6.20-8.56 และความชอบโดยรวมมีคะแนนอยู่ระหว่าง 6.03-8.80 (p<0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 3 และลักษณะของชาผสมสมุนไพร ดังภาพที่ 2

(ก)

(ข)

(ง)

(จ)

(ค)

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ผงใบบัวหลวงผสมสมุนไพรพร้อมดื่มผงใบบัวหลวง (ก) ผงใบบัวหลวงผสมเก๊กฮวย
(ข) ผงใบบัวหลวงผสมกระเจี๊ยบ (ค) ผงใบบัวหลวงผสมใบเตย (ง) และผงใบบัวหลวงผสม
หล่อฮั้งก้วย (จ)
ความชอบทางประสาทสัมผัสด้านสีของใบบัวหลวงผสมสมุนไพร พบว่าชาใบบัวหลวงผสม
สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับด้านสีมากที่สุดคือผงใบบัวหลวงผสมเก๊กฮวยมีคะแนนความชอบด้านสี
เท่ากับ 8.33 เนื่องจากชาใบบัวหลวงผงผสมเก๊กฮวยเป็นสีที่คล้ายกับชา ส่วนใบบัวหลวงที่ไม่ผสม
สมุนไพรได้รับการยอมรับน้อยที่สุด ในส่วนของชาใบบัวหลวงผสมกระเจี๊ยบและหล่อฮังก๊วยมีสีเข้มที่
ไม่แตกต่างกันเนื่องจากสีของกระเจี๊ยบที่เป็นสีแดง และหล่อฮังก๊วยที่มีสีน้าตาลเมื่อรวมกับผงใบบัว
หลวงที่มีสีเขียวจึงส่งผลให้ชาที่ได้มีสีเข้มมากจนผู้บริโภคให้คะแนนน้อย ในขณะที่ชาใบบัวหลวงผสม
ใบเตยได้รับคะแนนด้านสีน้อยที่สุด (ตารางที่ 3) ความชอบทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นของชาใบบัว
หลวงผสมสมุนไพรพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชาใบบัวหลวง
ผสมเก๊กฮวยมีคะแนนความชอบด้านกลิ่นรสมากที่สุดคือ 8.30 และชาใบบัวหลวงไม่ผสมสมุนไพรมี
ความชอบด้านกลิ่นน้อยที่สุด คือ 5.86 ส่วนชาใบบัวหลวงผสมใบเตย กระเจี๊ยบ และหล่อฮังก๊วย ไม่มี
ความแตกต่างกันโดยมีค่าเท่ากันคือ 6.76 คะแนน ความชอบทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติของชาใบ
บัวหลวงผสมสมุนไพร พบว่าชาใบบัวหลวงผสมเก๊กฮวยมีคะแนนความชอบด้านรสชาติมากที่สุดคือ
8.53 และชาใบบัวหลวงผสมกระเจี๊ยบ ใบเตย หล่อฮังก๊วยมีคะแนนความชอบด้านรสชาติเท่ากับ 6.80
6.50 และ 6.20 ตามลาดับ ทั้งนี้ชาใบบัวหลวงไม่ผสมสมุนไพรมีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส
ด้านรสชาติน้อยสุด เนื่องจากปริมาณผงใบบัวหลวงมีปริมาณมากไม่มีการผสมสมุนไพรทาให้รสชาติ
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ของชานั้นขม ความชอบทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัสของชาใบบัวหลวงผสมสมุนไพร พบว่าชาใบ
บัวหลวงผสมเก๊กฮวยมีคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสมากที่สุดคือ 8.56 และชาใบบัวหลวงผสม
กระเจี๊ ย บ ใบเตย หล่ อฮังก๊ ว ย มีคะแนนความชอบด้า นเนื้อสั มผั ส เท่ ากับ 6.93 6.73 และ 6.50
ตามลาดับ ในขณะที่ชาใบบัวหลวงไม่ผสมสมุนไพรมีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติ
น้อยสุดจากส่วนผสมที่มีผงใบบัวหลวงปริมาณมากส่งผลต่อเนื้อสัมผัสนั้นขมติดลิ้น ความชอบทาง
ประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมของชาใบบัวหลวงผสมสมุนไพรพบว่าชาใบบัวหลวงผสมเก๊กฮวย
มีความชอบโดยรวมมากที่สุดคือ 8.80 และชาใบบัวหลวงผสมกระเจี๊ยบ ใบเตย หล่อฮั งก๊วยมีคะแนน
ความชอบรองลงมาเท่ากับ 7.13 6.93 และ 6.83 ตามลาดับ ในขณะทีช่ าใบบัวหลวงไม่ผสมสมุนไพรมี
คะแนนความชอบโดยรวมน้อยสุดคือ 6.03
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของผงใบบัวหลวงผสมสมุนไพร
ชาใบบัวหลวงผสม
สมุนไพร

การยอมรับทางประสาทสัมผัส (คะแนน)

ความชอบ
โดยรวม l/
ใบบัวหลวงผง
6.13c
5.86c
5.36d
6.20d
6.03c
เก๊กฮวย
8.33a
8.30a
8.53a
8.56a
8.80a
ใบเตยหอม
6.00c
6.76b
6.50bc
6.73ab
6.93b
กระเจี๊ยบ
6.83b
6.76b
6.80b
6.93b
7.13b
หล่อฮังก๊วย
6.50b
6.76b
6.20c
6.50c
6.83b
หมายเหตุ : l/ หมายถึง อักษรกากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
สี l/

กลิ่น l/

รสชาติ l/

เนื้อสัมผัส l/

สรุป
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแห้งของใบบัวหลวงพบว่าการอบใบ
บัวหลวงที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง มีความเหมาะสมในการนาไปพัฒนาเป็น
ชาพร้อมดื่มเนื่องจากมีปริมาณสารฟีนอลิกมากที่สุดเท่ากับ 4.4 mgGAE/100g มีค่าความสว่าง L* สูง
เท่ า กั บ 23.68 มี ค วามชื้ น และปริ ม าณสารยั บ ยั้ ง อนุ มู ล อิ ส ระเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 7.70 และ 76.01
ตามล าดับ ส่ ว นการศึ ก ษาอั ตราที่เ หมาะสมของใบบั ว หลวงเพื่ อ พัฒ นาเป็ นชาพร้ อมดื่ มโดยผสม
สมุนไพรได้แก่ เก๊กฮวย ใบเตย กระเจี๊ยบ และหล่อฮังก๊วย ในอัตราส่วนของผงใบบัวหลวงต่อสมุนไพร
20:80 พบว่าชาใบบัวหลวงผสมเก๊กฮวยมีคะแนนทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวมมากที่สุดเท่ากั บ 8.33 8.30 8.53 8.56 และ 8.8 คะแนน ตามลาดับ ไม่
สามารถใช้ใบบัวหลวงโดยไม่ผสมสมุนไพรชนิดอื่นเพราะปริมาณใบบัวหลวงที่มากทาให้ชานั้นมีรสขม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็น ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการในงานภูมิทัศน์ สาหรับวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงการสารวจ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามครอบคลุมทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ทักษะ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยไดรับการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ จานวน 3 ทาน และไดผานการทดลองใชกอนนาไปเก็บรวบรวมขอมูล
จริง มีค าความเชื่อมั่น เทากับ 0.99 ดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับสถานประกอบการที่เปนกลุ่ม
ตัวอยาง การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 สถาน
ประกอบการงานภูมิทัศน์ ที่สาขาเทคโนโลยี ภูมิทัศน์ส่งนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจศึกษา ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า สถานประกอบการงานภูมิทัศน์ต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมระดับ มาก
โดยแยกออกเป็ น 3 ทั ก ษะ คื อ 1) ทั ก ษะด้ า นการออกแบบงานภู มิ ทั ศ น์ ในหั ว ข้ อ ทั ก ษะการใช้
โปรแกรมในงานเขี ย นแบบงานภู มิ ทั ศ น์ เ ป็ น ทั ก ษะที่ ส ถานประกอบการมี ค วามต้ อ งการสู ง ที่ สุ ด
รองลงมา คือ หัวข้อทักษะการใช้โ ปรแกรมในงานออกแบบงานภูมิทัศน์ 2) ทักษะด้านการพัฒนา
ความสามารถในระดับสูงขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หัวข้อทักษะในการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานออกแบบ/เขียนแบบงานภูมิทัศน์ เป็นทักษะที่สถานประกอบการมีความ
ต้องการสูงที่สุด รองลงมา คือ ทักษะในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานภูมิทัศน์ 3) ทักษะ
ด้านการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ หัวข้อทักษะในการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง รองลงมา คือ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงขัดข้อง
คาสาคัญ : ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ABSTRACT
This research aims to study the essential information technology skills.
According to the needs of the establishment in the landscape. The research
methodology is survey research by using questionnaires as a tool. The questionnaire
covers 3 skills in Information technology. The skills are in the form of an estimated 5
level scale, which has confidence value at 0.99. Data collection with 35 Companies in
the sample group, landscape technology branch, sending students to internship and
cooperative education in Bangkok by analyzing data using statistics, mean and standard
deviation. The research found that establishments in the landscape require high level
of information technology skills. Divided into 3 skills; 1) Landscape design skills in the
topic of skills in using the program in landscape drawing, it is the skill that the
establishment in the landscape has the highest demand, followed by the program
skills in landscape design. 2) Skills for developing competencies at higher levels
according to technological changes Topics in the application of information technology
in landscape design/drawing Is the skill that enterprises have the highest demand,
followed by skills in applying information technology in the landscape. 3) Computer
maintenance skills and peripheral maintenance skills, followed by skills in computer
problem analysis and peripheral problems.
Keywords: Information Technology Skills
บทนา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีมีผลให้ประเทศไทยต้อง
เร่งรัดพัฒนา ประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศและ
สังคมไทยสู่ ระบบเศรษฐกิจ ใหม่ คือ ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การเตรียม ความพร้อมกาลังคนเพื่อเผชิญกับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพและ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่ง การผลิต
กาลังคนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพั ฒนาของ
ประเทศให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ จึงเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เนื่องจาก ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ทาให้
เกิดการตื่นตัว ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานประกอบการเพื่อ ให้กระบวนการต่าง ๆ
ท างานได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ งแม่ น ย า นอกจากนั้ น แรงงานในฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของสถาน
ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาทักษะ ที่จาเป็นตามความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่ง
สถานประกอบการงานภู มิ ทั ศ น์ ก็ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากงานด้ า นอื่ น ๆ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในงานภูมิทัศน์ให้
มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมสาหรับการทางานในสถาน
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ประกอบการที่มีเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให้ เกิดการสร้างองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมการผลิตสาขาต่าง ๆ การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญใน
ต่ า งประเทศในการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารรณรงค์ ในการสร้ า งความตื่ น ตั ว ในการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสถานประกอบการมากขึ้น งานภูมิทัศน์ นับเป็นอีกกลุ่มอุตสาหกรรมที่นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในสถานประกอบการอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนาเสนองานการ
ออกแบบการเขียนแบบงานต่าง ๆ เป็นต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา จึงมี
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการ ของสถานประกอบการงานภูมิ ทั ศ น์ว่ า มี ค วามต้ องการ
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานประกอบการ และเป็นกาลังสาคัญที่จะช่วยให้สถานประกอบการสามารถดาเนินงานได้
ประสบความสาเร็จอย่างราบรื่น ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาในการผลิตและการ
ฝึกอบรมกาลังคนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานภูมิทัศน์ และความต้องการของสถาน
ประกอบการในทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานภูมิทัศน์ ตลอดจนหาแนวทางการจัดการทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ต่อไป
กรอบแนวคิด
นักออกแบบงานภูมิทัศน์ นักเขียนแบบภูมิทัศน์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีลักษณะงานที่
เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์มีความจาเป็นที่จะต้องมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้งานในการเขียนแบบและออกแบบงานภูมิทัศน์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ
นักศึกษาที่ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผลดีกับสถานประกอบการและตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ เพราะถ้านักศึกษามีทัก ษะที่ดีก็จะทาให้ ผ ลงานที่เขียนออกมาดู
สวยงามและน่ าสนใจ นักออกแบบ เขียนแบบภูมิทัศน์ จึงจาเป็นที่ จะต้องมี ทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเหล่านั้น
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานภูมิทัศน์สาหรับสถานประกอบการ
2. ศึกษาและหากลุ่มประชากร (population) โดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive หรือ
Judgmental sampling)
3. กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษากลุ่มประชากร จากผู้ประกอบการด้านงานภูมิทัศน์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 35 แห่ง
4. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ สถานประกอบการงานภูมิ ทั ศ น์ จ านวน 38 แห่ ง ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 38 แห่ง การสุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จากรายชื่อสถานประกอบการงานภูมิ
ทัศน์ ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจาแนก ดังนี้
จานวนสถานประกอบการงานภูมิทัศน์ จาแนกตามภาคภูมิศาสตร์ 38 แห่ง
ภาคภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จานวนสถานประกอบการ (แห่ง)
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
200
38

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เรื่อง ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็น
สาหรับบุคลากร ตามความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ข้อคาถามมีลักษณะเป็นแบบเติมคาลงใน
ช่องว่างและ ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทักษะ 8 ด้าน จานวนทั้งหมด 34 ข้อ
ข้อคาถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละระดับมีการให้คะแนนดังนี้
ระดับความต้องการ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย ทาการเก็ บ รวบรวมข้อมูล โดยจ้า งเหมาผู้ รับจ้างเดินทางไปเก็บ ข้อมูล ตามสถาน
ประกอบการหรือตามไซต์งาน โดยสถานที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถานประกอบการที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 38 แห่ง ๆ ละ 6 ฉบับ ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เดือนธันวาคม
2561 ถึง เดือนเมษายน 2562 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลได้กลับคืน
มา จานวน 206 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติความถี่และ
ร้อยละ
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2. วิเคราะห์ข้อมูลทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับบุคลากรตามความ
ต้องการ ของสถานประกอบการ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ทั้งโดย
ภาพรวม และจาแนกตามภาคภูมิศาสตร์เป็นรายด้านและรายข้อ
แปลความหมายค่าเฉลี่ย ( ) ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการ
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด
วิจารณ์ผลการศึกษาผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นตามความ
ต้องการของสถานประกอบการในงานภูมิทัศน์ สาหรับวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงการสารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 38
สถานประกอบการที่สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ส่งนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจศึกษา ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
สถานประกอบการงาน ภูมิทัศน์ต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมระดับมาก โดย
แยกออกเป็น 3 ทักษะ คือ 1.ทักษะด้านการออกแบบงานภูมิทัศน์ ในหัวข้อทักษะการใช้โปรแกรมใน
งานเขียนแบบงานภูมิทัศน์เป็นทักษะที่สถานประกอบการมีความต้องการสูงที่สุด รองลงมา คือ หัวข้อ
ทักษะการใช้โปรแกรมในงานออกแบบงานภูมิทัศน์ 2.ทักษะด้านการพัฒนาความสามารถในระดับสูง
ขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หัวข้อทักษะในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานออกแบบ/เขี ย นแบบงานภู มิ ทั ศ น์ เป็ น ทั ก ษะที่ ส ถานประกอบการมี ค วามต้ อ งการสู ง ที่ สุ ด
รองลงมา คือ ทักษะในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานภูมิทัศน์ 3.ทักษะด้านการดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ หัวข้อทักษะในการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
รองลงมา คือ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงขัดข้อง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลสรุปผลงานวิจัยที่ได้จากสถานประกอบการงานภูมิทัศน์ นั้นจะเห็นว่าทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานภูมิทัศน์ ตามความต้องการของสถานประกอบการงานภูมิทัศน์ มีความ
จาเป็นที่จะต้องนามาพิจารณาในการดาเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ตลอดจนหาแนว
ทางการจั ดการทักษะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่จาเป็นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ โดยมีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 1. ทักษะด้านการออกแบบงานภูมิทัศน์ ในหัวข้อทักษะ
การใช้โปรแกรมในงานเขียนแบบงานภูมิทัศน์เป็นทักษะที่สถานประกอบการมีความต้องการสูงที่สุด
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2. ทักษะด้านการพัฒนาความสามารถในระดับสูงขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หัวข้อ
ทักษะในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานออกแบบ/เขียนแบบงานภูมิทัศน์ เป็นทักษะที่
สถานประกอบการมีความต้องการสูงที่สุด 3. ทักษะด้านการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
หัวข้อทักษะในการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
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การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
A COMPARISON OF FORECASTING METHODS FOR ELECTRIC ENERGY DEMAND OF
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE
สุนิทรา ตัง้ ซ้าย 1 และณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ2์
Sunitra Tangsai1 and Napattchan Dansawad2
1,2

สังกัด หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ สาหรับการพยากรณ์
ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยใช้ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จานวนทั้งสิ้น
58 ค่า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดื อนมกราคม
2558 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวน 48 ค่า ถูกนามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 3) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลอย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง 5) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนน
เชี ย ลแบบสามครั้ ง และ 6) วิ ธี แ ยกส่ ว นประกอบ ซึ่ ง เกณฑ์ ในการคั ด เลื อ กวิ ธี ก ารพยากรณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด จะเลือกจากวิธีการพยากรณ์ที่มี ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
(Mean Absolute Percent Error: MAPE) และค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ เฉลี่ ย (Mean
Absolute Deviation: MAD) ที่ต่าที่สุด จากนั้น จึงนาวิธีการพยากรณ์ที่คัดเลือกแล้วมาหาช่วงการ
พยากรณ์ ล่ ว งหน้ าตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน โดยใช้ข้อมูล จานวน 10 เดือนถัดไป ผล
การศึกษาพบว่า วิธีแยกส่วนประกอบ ให้ผลพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด และมีความเหมาะสม
สาหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน
คาสาคัญ : การพยากรณ์ วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีแนวโน้มเชิงเส้น การใช้ไฟฟ้า
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ABSTRACT
The purpose of this research were to study and compare the forecasting
methods for electric energy demand of Valaya Alongkorn Rajabhat University under
the Royal Patronage. The data was obtained from Building and Gound Division,
between January 2015 and October 2019 of 58 values. This data were used and
separated into 2 groups. The first group was contained with 48 values between
January 2015 and December 2018 for comparing and finding the most appropriate
forecasting methods. There were 6 forecasting methods in the study; 1) Moving
Average Method, 2) Trend Analysis Method, 3) Single Exponential Smoothing Method,
4) Double Exponential Smoothing Method, 5) Triple Exponential Smoothing Method,
and 6) Decomposition Method. The appropriate forecasting method was chosen by
considering the smallest value of Mean Absolute Percent Error (MAPE) and Mean
Absolute Deviation (MAD). After that, the selected appropriate method was used to
determine the forecasting period from 3, 6, and 9 months by using the next 10month’s data. The result indicated that Decomposition Method was the best
forecasting method and suitable in advance 3 months.
Keywords: Forecasting, Decomposition Method, Moving Average Method, Trend
Analysis Method, Electricity Consumption
บทนา
ปั จ จุ บั น พลั งงานไฟฟ้ าเป็ น ปั จจั ย พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ปั จจั ยหนึ่ ง ในการด ารงชี วิต ของ
ประชาชนทุกคน เนื่องจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคมนาคม ภาค
การสื่อสาร รวมถึงภาคการศึกษา ล้วนแต่ต้องอาศัยพลั งงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และจากการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นอย่า งมากของจานวนประชากรในประเทศ ส่งผลให้
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้แต่ในสถานศึกษาอย่าง
มหาวิทยาลัยก็มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสู งขึ้น เช่นกัน ซึ่งอาจมีส าเหตุ มาจากหลาย ๆ
ปัจจัย เช่น จานวนนักศึกษาและจานวนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น มีการสร้าง
อาคารเรียน อาคารฝึกงาน หรือขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้น ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านการใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เรื่อย ๆ และ
อาจเกิดปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ หากไม่มีการควบคุมและวางแผนสารองค่าใช้จ่ายใน
ด้านการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ดาว
สงวนรังศิริกุล และคณะ, 2556) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (จารินี ม้าแก้ว, 2562) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี (ธนกร สุทธิสนธ์, 2554) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (กามารียะห์ สามะ และ
คณะ, 2561) เป็นต้น ได้ให้ความสาคัญกับการควบคุมและวางแผนสารองค่าใช้จ่ายในด้านการใช้ไฟฟ้า
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โดยการนาข้อมูลความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละปี ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ มาใช้ในการวาง
แผนการดาเนินงานบริหารจัดการงบประมาณ
และเนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังไม่มี
วิธีการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนสารอง
ค่าใช้จ่ ายในด้านการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลั ย ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวโน้มในอนาคตว่า
ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง มากน้อยเพียงใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะใช้ข้อมูลจากงาน
อาคารสถานที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จานวนทั้งสิ้น 58 ค่า มาศึกษาและ
เปรียบเทียบด้วยวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 3) วิธี
ปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง 5) วิธีปรับเรียบ
เอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง และ 6) วิธีแยกส่วนประกอบ สาหรับการพยากรณ์ความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้า และจะเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด มาหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่
เหมาะสมโดยแบ่งเป็น 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน
ตุลาคม 2562 จานวนทั้งสิ้น 10 ค่า
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ ทั้ง 6 วิธี คือ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีแนวโน้ม
เชิงเส้น วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง วิธีปรับ
เรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง และวิธีแยกส่วนประกอบ ในการพยากรณ์ ปริมาณความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศึกษาข้อมูลจาก
งานอาคารสถานที่
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา กับข้อมูลปริมาณหน่วยการใช้
ไฟฟ้ า (หน่ ว ยเป็ น กิ โลวัต ต์ -ชั่ ว โมง (kWh)) ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วิธีการพยากรณ์ที่ศึกษามี 6 วิธี ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีแนวโน้มเชิงเส้น วิธีปรับเรียบ
เอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนน
เชียลแบบสามครั้ง และวิธีแยกส่วนประกอบ ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากงานอาคาร
สถานที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2562 โดยแบ่งข้อมูล ออกเป็น 2 ชุด ส าหรับ
ข้อมูลชุดที่ 1 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวน 48 ค่า ถูกนามาใช้
ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีการ
พยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือต้องเลือกจากวิธีการพยากรณ์ที่มี ค่า MAPE และค่า MAD ที่ต่า
ที่สุ ด จากนั้ น จึ งน าวิธีการพยากรณ์ ที่คัดเลื อกแล้ ว มาหาช่วงการพยากรณ์ ล่ว งหน้ าตั้งแต่ 3 เดื อน
6 เดือน และ 9 เดือน โดยใช้ข้อมูลปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าจานวน 10 เดือนถัดไปที่เก็บรวบรวม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 ดังรายละเอียดขั้นตอนต่อไปนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
นาข้อมูลปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จานวน 58 ค่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จากงานอาคาร
สถานที่ จานวน 58 ค่า มาทาการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล ด้วยวิธีบ็อกพล็อต (Box Plot)
ทั้งนี้ถ้าหากพบว่ามีข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ จะต้องทาการปรับค่าผิดปกตินั้นก่อนที่จะใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้น
สาหรับการพยากรณ์ในขั้นตอนต่อไป
2. วิธีการพยากรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
หลั งจากทาการตรวจสอบว่าข้อมูลทั้ง 58 ค่า ว่ามีค่าผิดปกติห รือไม่ โดยใช้วิธีบ็อก
พล็อต ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว จึงจะนาข้อมูลชุดดังกล่าวมาแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยข้อมูล
ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวน 48 ค่า และข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่
เดื อ นมกราคม 2562 ถึ งเดื อ นตุ ล าคม 2562 จ านวน 10 ค่ า จากนั้ น จะน าข้ อ มู ล ชุ ด ที่ 1 มาท า
การศึกษาด้วยวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Method) (พูนศักดิ์ ศิริโสม, 2537)
เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์จากการเฉลี่ยค่าสังเกตล่าสุดจานวน n ค่า โดย
ให้น้าหนักของข้อมูลเท่ากัน และไม่กาหนดจานวนค่าสังเกต n ที่นามาเฉลี่ยไว้แน่นอน แต่จะเลือก n
ที่ ท าให้ ค่ าพยากรณ์ ใกล้ เคีย งกั บ ค่ าจริงมากที่ สุ ด โดยพิ จารณาจากค่า n ที่ ท าให้ ค่ าคลาดเคลื่ อ น
โดยรวมต่าที่สุด วิธีนี้เหมาะกับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและฤดูกาล มีสมการการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลา
ล่วงหน้าที่เวลา t ดังนี้
Ft  (A t1  A t2  ...  A tn ) / n

เมื่อ Ft
A t n
n

(1)

แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
แทน ข้อมูลจริง ณ เวลา t-n
แทน จานวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย

2.2 วิธีแนวโน้มเชิงเส้น (Trend Analysis) (ทรงศิริ แต้สมบัติ, 2549)
เป็นวิธีที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา
หากปั จ จั ย ดังกล่ าวนั้ น มีค วามสั มพั น ธ์กัน ในรูป แบบเชิงเส้ น ก็ ส ามารถใช้ วิธีนี้ ในการสร้างสมการ
เส้นตรง เพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าในอนาคตโดยมีรูปแบบสมการคือ
ŷ  a  bx

เมื่อ ŷ
a
x

b

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าพยากรณ์สาหรับช่วงเวลา t
ค่าตัดแกนที่ช่วงเวลา 0
ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ค่าความชัน

(2)
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2.3 วิธี ป รั บ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โพแนนเชี ย ลอย่ า งง่าย (Single Exponential Smoothing
Method) (ลักขณา ฤกษ์เกษม, 2558)
เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นข้อมูลที่ไม่มี
แนวโน้มและไม่มีความผันแปรตามฤดูกาล มีเฉพาะความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติเพียง
อย่างเดียว ค่าพยากรณ์จะคานวณได้จากข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมด โดยมีการให้น้าหนักหรือความสาคัญ
ของข้อมูลแต่ละค่าไม่เท่ากัน การให้น้าหนักจะให้ ความสาคัญกับข้อมูลที่เกิดขึ้นล่าสุด และจะลดหลั่น
กันไปแบบเอ็กซ์โพเนนชียลสาหรับค่าของข้อมูลที่ห่างไกลออกไป โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ปรับให้เรียบ 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 มีสมการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา t ดังนี้

Ft1  Yt  (1   )Ft
เมื่อ Ft1 แทน
 แทน
Yt แทน
Ft แทน

(3)

ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t+1
ค่าถ่วงน้าหนักปรับเรียบ
ค่าจริงในช่วงเวลาปัจจุบัน
ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาปัจจุบัน

2.4 วิ ธี ป รั บ เรี ย บ เอ็ ก ซ์ โพ แ น น เชี ย ล แ บ บ ส อ งค รั้ ง (Double Exponential
Smoothing Method) (เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ, 2560)
เป็ น วิธีที่ใช้ห ลั กการของเอ็กซ์โพเนนเชียลมาใช้ซึ่งคล้ ายกับวิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชีย ลอย่างง่าย แต่จะแตกต่างกันตรงที่ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย เหมาะกับ
ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนเพียงอย่างเดียว (ไม่มีแนวโน้มและฤดูกาล) จึงมีค่าคงที่สาหรับปรับเรียบ
เพียง 1 ค่า คือ  แต่วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง จะมีค่าคงที่สาหรับปรับระดับ 2
ค่า คือ  และ  มีสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ

Ŷtn  Lt  btn
เมื่อ Ŷtn แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t+n
แทน ค่าคงที่ จะหาได้จาก L t  Yt  (1   )(L t1  b t1 )
Lt
แทน ค่าประมาณแนวโน้มของข้อมูล จะหาได้จาก
bt
b t   (L t  L t1 )  (1   )b t1
n
แทน ช่วงเวลาของการพยากรณ์
 ,  แทน พารามิเตอร์ของการพยากรณ์ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

(4)
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2.5 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง (Triple Exponential Smoothing
Method) (เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ, 2560)
วิธีนี้เหมาะสาหรับข้อมูลที่มีแนวโน้ม อิทธิพลของฤดูกาล ใช้พยากรณ์ระยะสั้นถึง
ปานกลาง ไม่นิยมใช้กับข้อมูลที่เป็นรายปี เพราะจะทาให้ไม่สามารถแยกอิทธิพลของฤดูกาลได้ แต่
นิยมใช้กับข้อมูลควรอยู่ในรูปรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน ถ้าเป็นข้อมูลรายเดือนต้องมีข้อมูล
อย่างน้อย 36 ค่าขึ้นไป วิธีการนี้จะยังคงใช้หลักการของเอ็กซ์โพเนนเชียล คือให้ความสาคัญกับข้อมูล
ไม่เท่ากัน และมีค่าให้ปรับเรียบ 3 ค่าคือ   และ  วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง มี
2 รูป แบบ คือรูปแบบการคูณ และรูปแบบการบวก ในที่นี้จะเลือกศึกษาเฉพาะวิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลแบบสามครั้งในรูปแบบการคูณ โดยมีรูปแบบสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ

Ŷtn  (L t  nbt )Stsn

(5)

เมื่อ Ŷtn แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t+n
n
แทน ช่วงเวลาของการพยากรณ์
แทน ค่าประมาณแนวระดับของข้อมูล คานวณได้จาก
Lt
L t   (Yt / S ts )  (1   )(L t1  b t1 )
แทน ค่าประมาณแนวโน้ม จะหาได้จาก b t   (L t  L t1 )  (1   )b t1
bt
แทน ค่าประมาณฤดูกาล คานวณได้จาก S t   (Yt / L t )  (1  )S t1
St
 ,  ,  แทน พารามิเตอร์ของการพยากรณ์ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
แทน จานวนฤดูกาลใน 1 ปี เช่น ถ้าเป็นข้อมูลรายเดือน s=12
s
2.6 วิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition Method) (เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ, 2560)
เป็นวิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการแยกส่วนประกอบข้อมูลอนุกรม
เวลา และนาไปสร้างสมการพยากรณ์ ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา คือ อิทธิพลแนวโน้ม (Trend: T)
และอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal Effect: S) สาหรับอิทธิพลของวัฏจักร (Cyclical Effect: C) และ
เหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Irregular Effect: I) จะไม่นิยมนามาพิจารณา เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใด ซึ่งตัวแบบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการคูณ คือ

Ŷt  Tt St ;T  1,2,...
เมื่อ Ŷt
Tt
St

แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t
แทน ค่าอิทธิพลของแนวโน้ม สาหรับช่วงเวลา t
แทน ค่าอิทธิพลของฤดูกาล สาหรับช่วงเวลา t

(6)
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1. เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์
เมื่อนาข้อมูลชุดที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 48 ค่า มาทาการศึกษาด้วยวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6
วิธีในขั้นตอนที่ 2 แล้ว จึงจะทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีที่ศึกษา
โดยพิจารณาจาก MAPE ซึ่งเป็น การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ โดยวัดจากขนาดของความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าจริง ค่าวัดความถูกต้องนี้เป็นค่าที่มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (7)
โดยคานวณจาก
1 n
(7)
MAPE   ei / Yi  100%
n i1
เมื่อ e i แทน ผลต่างของค่าจริงกับค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
Yi แทน ค่าจริง ณ เวลา t
นอกจากค่ า MAPE แล้ ว ผู้ วิ จั ย จะใช้ ค่ า MAD พิ จ ารณาประสิ ท ธิภ าพของวิ ธี ก าร
พยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ควบคู่ไปด้วยกัน โดยค่า MAD นี้ เป็นค่าวัความถูกต้องของการพยากรณ์ โดยจะวัด
จากขนาดของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดยไม่คานึงถึงทิศทางของความคลาดเคลื่อนที่
แทนด้วยค่าสัมบูรณ์ของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (ลักขณา ฤกษ์เกษม, 2558) มีหน่วย
เป็นหน่วยเดียวกันกับสิ่งที่ต้องการวัด โดยคานวณจาก
1n
(8)
MAD   ei
n i1
2. การหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีดังที่กล่าวในขั้นตอนที่
3 เมื่อทราบว่าวิธีการพยากรณ์ใดที่มีค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด จะถือว่าเป็นวิธีการพยากรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพและมีความแม่นย าที่สุด จากนั้นจะนาวิธีการพยากรณ์นั้นมาพยากรณ์ ปริมาณความ
ต้ อ งการใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ าของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ แล้ ว
เปรียบเทียบกับข้อมูลชุดที่ 2 คือตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จานวน 10 ค่า
โดยกาหนดช่วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน 6 เดือน
และ 9 เดือน เพื่อหาว่าวิธีการพยากรณ์นี้เหมาะสมกับช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าช่วงไหนมาก
ที่สุด โดยพิจารณาจากค่า MAPE ที่ต่าที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
จากการนาข้อมูลปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จานวน 58 ค่า มาทาการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล ด้วยวิธีบ็อกพล็อต (Box
Plot) แสดงดังรูปที่ 1 พบว่าไม่มีค่าผิดปกติแต่อย่างใด ดังนั้นจึงสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้เป็นค่าเริ่มต้น
สาหรับการพยากรณ์ต่อไปได้
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ภาพที่ 1 กราฟบ็อกพล็อต (Box Plot) ของข้อมูลความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง 58 ค่า
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการพยากรณ์ทั้ง 5 วิธีที่ศึกษา
จากนั้นจะแบ่งข้อมูลจานวน 58 ค่าออกเป็น 2 ชุด โดยจะนาข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวน 48 ค่า มาทาการศึกษาด้วยวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี
ได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกับค่าพยากรณ์ โดยวิธีการพยากรณ์
ต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 7 ดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกับค่าพยากรณ์ โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
6 เดือน
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกับค่าพยากรณ์ โดยวิธีแนวโน้มเชิงเส้น

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกับค่าพยากรณ์ โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลอย่างง่าย

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกับค่าพยากรณ์ โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลแบบสองครั้ง
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ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกับค่าพยากรณ์ โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลแบบสามครั้ง

ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกับค่าพยากรณ์ โดยวิธีแยกส่วนประกอบ
3. ผลการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์
เมื่ อ ได้ ผ ลการพยากรณ์ ทั้ ง 6 วิ ธี แ ล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไปจะเป็ น การเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ซึง่ เกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดี
ที่สุดคือต้องเลือกจากวิธีการพยากรณ์ที่มี MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด ทั้งนี้จะพิจารณาที่ค่า MAPE
ก่อน ถ้าหากมีค่าเท่ากัน จึงจะพิจารณาที่ค่า MAD เป็นลาดับถัดไป ผลการเปรียบเทียบ MAPE และ
MAD แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งวิธีที่ให้ค่า MAPE และ MAD ต่าที่สุด คือวิธีแยกส่วนประกอบ โดยมีค่า
เท่ากับ 13% และ 28,184 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ตามลาดับ รองลงมาคือ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนน
เชียลแบบสามครั้ง วิธีแนวโน้มเชิงเส้น วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่าง
ง่า ย ตามล าดั บ ในขณะที่ วิธี ป รั บ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โพแนนเชี ย ลแบบสองครั้ ง เป็ น วิธี ก ารพยากรณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพต่าที่สุดเนื่องจากมีค่า MAPE และ MAD ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการพยากรณ์อื่น ๆ ที่
ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ ดังนั้นวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและเหมาะสมสาหรับใช้พยากรณ์
ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คือวิธีแยกส่วนประกอบ
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี
วิธีการพยากรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่า MAPE (%)

วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
วิธีแนวโน้มเชิงเส้น
วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย
วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง
วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง
วิธีแยกส่วนประกอบ

17
16
21
24
15
13

ค่า MAD (กิโลวัตต์-ชั่วโมง
(kWh))
38,974
34,800
44,161
50,866
33,443
28,184

4. ผลการหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม
จากผลการเปรีย บเที ยบประสิท ธิภ าพของวิธีการพยากรณ์ ทั้ง 6 วิธีที่ ศึกษาข้างต้น
พบว่า วิธีแยกส่วนประกอบ มีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากให้ค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด จึงนา
วิธีการนี้มาพยากรณ์ ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน
ตุลาคม 2562 กาหนดช่วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเวลาล่วงหน้า 3 เดือน 6 เดือน
และ 9 เดื อ น ทั้ งนี้ จ ะเลื อ กช่ ว งเวลาพยากรณ์ ล่ ว งหน้ า ที่ เหมาะสมจากการพิ จ ารณาค่ า MAPE
ที่ ต่ าที่ สุ ด ดั งแสดงในตารางที่ 3 พบว่า วิธี การพยากรณ์ โดยวิ ธีแ ยกส่ ว นประกอบ เหมาะสมกั บ
การพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน เนื่องจากให้ค่า MAPE ต่าที่สุดเพียง 9.506512% เมื่อเทียบกับ ช่วง
การพยากรณ์ล่วงหน้า 6 เดือน และ 9 เดือน ที่มีค่า MAPE เท่ากับ 9.506552% และ 9.506565%
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม โดยวิธีแยกส่วนประกอบ
ล่วงหน้า 3 เดือน
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
180,256
209,099
252,603
226,054
372,068
364,596

ล่วงหน้า 6 เดือน
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
180,256
209,099
252,603
226,054
372,068
364,596
185,571
215,265
270,843
242,377
252,016
246955

MAPE =

MAPE =

9.506512%

9.506552%

ค่าจริง
180,256
252,603
372,068
185,571
270,843
252,016
287,047
316,025
268,135
MAPE =

ล่วงหน้า 9 เดือน
ค่าพยากรณ์
209,099
226,054
364,596
215,265
242,377
246,955
332,978
282,810
262,750
9.506565%
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอการเปรียบเทียบและคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสม
กับข้อมูลปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยใช้ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จานวนทั้งสิ้น
58 ค่า และแบ่ งข้อมูลชุดดังกล่าวออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม
2558 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวน 48 ค่า สาหรับการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการ
พยากรณ์ทั้ ง 6 วิธี คือ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 3) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนน
เชียลอย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง 5) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบ
สามครั้ง และ 6) วิธีแยกส่วนประกอบ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
จะพิจารณาจากค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด สาหรับข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม
2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จานวน 10 ค่า จะใช้สาหรับการพยากรณ์เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงเพื่อ
หาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมที่สุด โดยแบ่งช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าเป็น 3 ช่วงคือ
ช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน และจะพิจารณาเลือกช่วงการพยากรณ์
ล่วงหน้าที่เหมาะสมกับวิธีการพยากรณ์ที่ได้เลือกมาแล้วจากข้อมูลชุดที่ 1 โดยจะพิจารณาจากช่วง
พยากรณ์ล่วงหน้าที่มีค่า MAPE ต่าที่สุด
ผลการศึกษาข้อมูลชุดที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า การพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบมีประสิทธิภาพดีที่สุดและเหมาะสม
สาหรับใช้พยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูป ถัมภ์ มากที่สุด โดยพิจารณาภายใต้เกณฑ์ค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด โดยมีค่า
เท่ากับ 13% และ 28,184 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ตามลาดับ รองลงมาคือ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนน
เชียลแบบสามครั้ง ในขณะที่วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง เป็นวิธีการพยากรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพต่าที่สุดเนื่องจากมีค่า MAPE และ MAD ที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับวิธีการพยากรณ์อื่น ๆ ที่
ได้ศึกษา และเมื่อนาวิธีการพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบมาหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่
เหมาะสมกับ ข้อมูลชุดที่ 2 พบว่า มีความเหมาะสมกับการพยากรณ์ ล่วงหน้า 3 เดือน เพราะมีค่า
MAPE ที่ต่าที่สุ ด โดยมีค่าเท่ากับ 9.506512% เมื่อเปรียบเทียบกับการพยากรณ์ ล่วงหน้า 6 เดือน
และ 9 เดือน มีค่า MAPE เท่ากับ 9.506552% และ 9.506565% ตามลาดับ
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การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานี
A COMPARATIVE FORECASTING MODEL OF MONTHLY RAINFALL IN
PATHUM THANI PROVINCE
ปวัลรัตน์ อัมพวา1 และณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ2์
Pawanrat Ampawa1 and Napattchan Dansawad2
1,2

สังกัด หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
แนวโน้มเชิงเส้น รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย และรูปแบบ
ปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง ในการพยากรณ์ปริมาณน้าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานี
เพื่อหารูป แบบการพยากรณ์ ที่เหมาะสมที่สุ ด โดยพิจารณาจากรูป แบบการพยากรณ์ ที่ให้ ค่าเฉลี่ ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ต่าที่สุด ข้อมูลที่
ใช้ในงานวิจัยนี้ เป็นข้อมูลน้าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเก็บรวมรวมโดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม
2562 จานวน 132 ค่า โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือน
ธันวาคม 2561 จานวน 120 ค่า เพื่อใช้สาหรับการศึกษารูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 รูปแบบดังที่ได้
กล่ าวข้างต้น และเมื่อเลื อกรูป แบบการพยากรณ์ ที่เหมาะสมที่ สุ ดได้แล้ ว จึงนามาคานวณหาช่ว ง
การพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน กับข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม
2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จานวน 12 ค่า ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียล
แบบสองครั้ง เป็นรูปแบบการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมที่สุด และเหมาะสมสาหรับการพยากรณ์
ล่วงหน้า 6 เดือน
ค้าส้าคัญ : รูปแบบการพยากรณ์ ปริมาณน้าฝน รูปแบบแนวโน้มเชิงเส้น รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง
ABSTRACT
The purpose of this study was to compare 4 forecasting models, i.e. Trend
Analysis Model, Moving Average Model, Single Exponential Smoothing Model, and
Double Exponential Smoothing Model. These models were used to forecast the
monthly rainfall in Pathum Thani province. The appropriate forecasting model was
chosen by considering the smallest value of Mean Absolute Percent Error (MAPE) and
Mean Absolute Deviation (MAD). The data of monthly rainfall was gathered from the
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Hydro and Agro Informatics Institute, Ministry of Science and Technology between
January 2009 and December 2019 of 132 values. This data were divided into two
groups. The first 120 values from January 2009 to December 2018 were used for the
study of 4 forecasting models as mentioned above. The selected appropriate model
was used to determine in 3 periods time in advance as 3, 6, and 9 months by the
second group which was contained 12 values between January 2019 and December
2019. The result indicated that the best forecasting model for this data was Double
Exponential Smoothing Model and it was suitable in advance 6 months.
Keywords: Forecasting Model, Monthly Rainfall, Trend Analysis Method, Moving
Average Method, Double Exponential Smoothing Model
บทน้า
จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ลักษณะ
ภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล โดยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่ง
พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมในช่วงฤดูฝนทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ในขณะที่อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผ่านในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเมษายน ซึ่งจะส่งผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าว (ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒ นาอุตุนิยมวิทยา, 2562)
ในอดีตจนถึงปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยหลายครั้ง สาเหตุหลักนั้นเกิดจาก
การมีปริมาณน้ าฝนมากในบางปี มีการระบายน้าไม่ดีเพราะคูคลองตื้นเขิน และมีแนวคันกีดขวาง
ทางเดินของน้า ดังนั้นการพยากรณ์ปริมาณน้าฝนจังหวัด ปทุมธานีจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจศึกษา
นอกจากนี้ยังพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ปริมาณน้าฝนจังหวัดปทุมธานี จะมีเพียง
การพยากรณ์ป ริมาณน้ าฝนของจั งหวัดอื่น ๆ อาทิเช่น ตาก (รุ่งใจ แสงทอง, 2547) นครราชสี มา
(วราฤทธิ์ พานิ ช กิ จ โกศลกุ ล , 2548) น่ า น (วรางคณา กี ร ติ วิ บู ล ย์ , 2558) เพชรบู ร ณ์ (ชู เกี ย รติ
โพนแก้ว, 2553) ฯลฯ ซึ่งรูปแบบพยากรณ์ปริมาณน้าฝนของแต่ละจังหวัด ที่ได้มีการศึกษามาแล้วจะ
ไม่เหมือนกัน และไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพยากรณ์ที่
เหมาะสมของปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานี โดยเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ 4
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแนวโน้มเชิงเส้น รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียล
อย่างง่าย และรูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง เพื่อเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความแม่นยาที่สุด และนารูปแบบนั้นมาหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม
ที่สุด ก่อนที่จะใช้ในการพยากรณ์ปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานีต่อไปในอนาคต
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วิธีการวิจัย
การพยากรณ์ปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การจัดเตรียมข้อมูล
ข้อมูล ที่ ใช้ในการพยากรณ์ ป ริม าณน้าฝนรายเดื อนของจังหวัดปทุม ธานี ได้ม าจาก
การเก็บรวมรวมโดยสถาบั นสารสนเทศทรัพยากรน้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่
ปี 2552-2562 โดยผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลดังกล่าวออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ใช้สาหรับการศึกษารูปแบบ
การพยากรณ์ จานวน 120 ค่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และข้อ มูลชุดที่ 2
เป็นปริมาณน้าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
จานวน 12 ค่า ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมที่สุดของรูปแบบ
การพยากรณ์ที่ให้ค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุดจากข้อมูลชุดที่ 1
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานีทั้ง 132 ค่า มีค่า
ผิดปกติหรือไม่ จึงทาการตรวจสอบโดยใช้วิธีบ็อกพล็อต (Box Plot) และถ้าหากพบว่ามีข้อมูลที่มีค่า
ผิดปกติ จะต้องทาการปรับค่าผิดปกตินั้นก่อนที่จะใช้เป็นข้อมูลเริ่ มต้นสาหรับการพยากรณ์ในขั้นตอน
ต่อไป
3. รูปแบบการพยากรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 รูปแบบแนวโน้มเชิงเส้น (Trend Analysis Model) (ทรงศิริ แต้สมบัติ, 2549)
เป็นรูปแบบการพยากรณ์ที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ
ที่ต้องการศึกษา หากปัจจัยดังกล่าวนั้นมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น ก็สามารถใช้รูปแบบการ
พยากรณ์นี้ในการสร้างสมการเส้นตรง เพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าในอนาคตโดยมีรูปแบบสมการคือ

ŷ  a  bx

(1)

เมื่อ ŷ

แทน ค่าพยากรณ์สาหรับช่วงเวลา t
a แทน ค่าตัดแกนที่ช่วงเวลา 0
x แทน ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
b แทน ค่าความชัน
3.2 รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Model) (พูนศักดิ์ ศิริโสม, 2537)
เป็นรูปแบบการพยากรณ์ที่ สร้างสมการพยากรณ์จากการเฉลี่ยค่าสังเกตล่าสุด
จานวน n ค่า โดยให้ น้ าหนั กของข้อมูลเท่ากัน และไม่กาหนดจานวนค่าสังเกต n ที่นามาเฉลี่ ยไว้
แน่นอน แต่จะเลือก n ที่ทาให้ค่าพยากรณ์ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่า n ที่ทาให้
ค่าคลาดเคลื่อนโดยรวมต่าที่สุด รูปแบบการพยากรณ์ นี้เหมาะกับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและฤดูกาล มี
สมการการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา t ดังนี้
Ft  (A t1  A t2  ...  A tn ) / n

(2)
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เมื่อ

Ft แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
A t n แทน ข้อมูลจริง ณ เวลา t-n
n

แทน จานวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย

3.3 รู ป แ บ บ ป รั บ เรี ย บ เอ็ ก ซ์ โพ แ น น เชี ย ล อ ย่ า งง่ า ย (Single Exponential
Smoothing Model) (ลักขณา ฤกษ์เกษม, 2558)
เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นข้อมูลที่ไม่มี
แนวโน้มและไม่มีความผันแปรตามฤดูกาล มีเฉพาะความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติเพียง
อย่างเดียว ค่าพยากรณ์จะคานวณได้จากข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมด โดยมีการให้น้าหนักหรือความสาคัญ
ของข้อมูลแต่ละค่าไม่เท่ากัน การให้น้าหนักจะให้ ความสาคัญกับข้อมูลที่เกิดขึ้นล่าสุด และจะลดหลั่น
กันไปแบบเอ็กซ์โพเนนชียลสาหรับค่าของข้อมูลที่ห่างไกลออกไป โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ปรับให้เรียบ 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 มีสมการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา t ดังนี้
Ft1  Yt  (1   )Ft

(3)

เมื่อ Ft 1 แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาต่อไป
แทน ค่าถ่วงน้าหนักปรับเรียบ

Yt แทน ค่าจริงในช่วงเวลาปัจจุบัน
Ft แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาปัจจุบัน
3.4 รู ป แบบปรั บ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โ พแนนเชี ย ลแบบสองครั้ ง (Double Exponential
Smoothing Model) (เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ, 2560)
เป็ นรูปแบบการพยากรณ์ ที่ใช้ห ลักการของเอ็กซ์โพเนนเชียลมาใช้ซึ่งคล้ ายกับ
รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย แต่จะแตกต่างกันตรงที่รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนน
เชียลอย่างง่าย เหมาะกับข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนเพียงอย่างเดียว (ไม่มี แนวโน้มและฤดูกาล) จึงมี
ค่าคงที่สาหรับปรับเรียบเพียง 1 ค่า คือ  แต่รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง จะมี
ค่าคงที่สาหรับปรับระดับ 2 ค่า คือ  และ  มีสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ

Ŷtn  Lt  btn
เมื่อ Ŷtn

(4)

แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t+n
แทน ค่าคงที่ จะหาได้จาก L t  Yt  (1   )(L t1  b t1 )
แทน ค่าประมาณแนวโน้มของข้อมูล จะหาได้จาก

Lt
bt
b t   (L t  L t1 )  (1   )b t 1
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n
, 

แทน ช่วงเวลาของการพยากรณ์
แทน พารามิเตอร์ของการพยากรณ์ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

4. เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณ์
หลั งจากน าข้อมูลชุดที่ 1 จานวน 120 ค่า มาทาการศึกษารูป แบบการพยากรณ์ ที่
เหมาะสมของปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานี ด้วยรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 รู ปแบบ ดัง
รายละเอียดในขั้นตอนที่ 3 ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณ์ว่า รูปแบบการ
พยากรณ์รูปแบบใดจะมีประสิทธิภาพหรือมีความเหมาะสมกับข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยจะพิจารณาจากการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดยอาศัยหลักการง่าย ๆ
คือ การเปรียบเทียบระหว่างค่าพยากรณ์ที่คานวณได้จากรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 รูปแบบกับข้อมูล
จริงที่ช่วงเวลา t หากค่าพยากรณ์มีค่าคลาดเคลื่อนมาก อาจหมายถึงรูปแบบการพยากรณ์ที่ใช้อยู่ไม่
เหมาะสมกับข้อมูลที่ทาการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการวัดความคลาดเคลื่อนของรูปแบบ
การพยากรณ์จาก 2 วิธีคือ
4.1 ค่ า เฉลี่ ย เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ (Mean Absolute Percent
Error; MAPE)
1n
(5)
MAPE   ei / Yi  100%
n i1
เมื่อ e i แทน ผลต่างของค่าจริงกับค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
Yi แทน ค่าจริง ณ เวลา t
4.2 ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Deviation; MAD)
1n
(6)
MAD   ei
n i1
ถ้ารูปแบบการพยากรณ์ใดมีค่า MAPE และ MAD ยิ่งน้อย ก็ยิ่งแสดงว่า รูปแบบ
การพยากรณ์นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่ารูปแบบอื่น ๆ
5. การหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม
จากการเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพของรูปแบบการพยากรณ์ ทั้ง 4 วิธีดังที่กล่ าวใน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อทราบว่ารูปแบบการพยากรณ์ ใดที่มีค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด จะถือว่าเป็น
รูปแบบการพยากรณ์นั้น เป็นรูปแบบการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยาที่สุด จากนั้น
จะน ารูปแบบการพยากรณ์ ดังกล่าวมาทาการพยากรณ์ ปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานี
แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จานวน
12 ค่า โดยกาหนดช่วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน
6 เดือน และ 9 เดือน เพื่อหาว่ารูปแบบการพยากรณ์นี้จะเหมาะสมกับช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้า
ช่วงไหนมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่า MAPE ที่ต่าที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เมื่อตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานีทั้ง 132 ค่า ว่ามีค่า
ผิดปกติหรือไม่ โดยใช้วิธีบ็อกพล็อต (Box Plot) พบว่า ไม่มีค่าผิดปกติ ดังรูปที่ 1 จึงสามารถใช้ข้อมูล
ชุดนี้เป็นค่าเริ่มต้นสาหรับการพยากรณ์ต่อไปได้
Boxplot of All Data
70

All Data

65

60

55

50

ภาพที่ 1 กราฟบ็อกพล็อต (Box Plot) ของข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานี
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธีที่ศึกษา
จากนั้ น จะแบ่งข้อมูลจานวน 132 ค่าออกเป็น 2 ชุด โดยจะนาข้อมูล ชุดที่ 1 ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวน 120 ค่า มาทาการศึกษารูปแบบการพยากรณ์
ทั้ง 4 รูปแบบ ผลการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 5 ดังนี้

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานีกับค่าพยากรณ์
โดยรูปแบบแนวโน้มเชิงเส้น
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานีกับค่าพยากรณ์
โดยรูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานีกับค่าพยากรณ์
โดยรูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนรายเดือนในจังหวัดปทุมธานีกับค่าพยากรณ์
โดยรูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง
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2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณ์
เมื่อได้ผลการพยากรณ์จากรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 รูปแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 รูปแบบ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือก
รูปแบบการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือต้องเลือกจากรูปแบบการพยากรณ์ที่มีค่า MAPE และ
MAD ที่ต่าที่สุด ทั้งนี้จะพิจารณาที่ค่า MAPE ก่อน ถ้าหากมีค่าเท่ากัน จึงจะพิจารณาที่ค่า MAD เป็น
ลาดับถัดไป ผลการเปรียบเทียบ MAPE และ MAD แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งรูปแบบการพยากรณ์ที่ให้
ค่า MAPE และ MAD ต่าที่สุด คือ รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง เนื่องจากมีค่า
MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 334.0% และ 80.1 มิลลิเมตร/วัน ตามลาดับ รองลงมา
คือ รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และรูปแบบแนวโน้มเชิง
เส้น ตามลาดับ ดังนั้นรูปแบบการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและเหมาะสมสาหรับใช้พยากรณ์
ปริมาณน้าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานีที่สุด คือรูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี
รูปแบบการพยากรณ์
1.
2.
3.
4.

รูปแบบแนวโน้มเชิงเส้น
รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย
รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง

ค่า MAPE (%)
1506.8
892.7
838.1
334.0

ค่า MAD
(มิลลิเมตร/วัน)
85.7
87.7
80.4
80.1

3. ผลการหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม
จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธีที่ศึกษาข้างต้น
พบว่า รูปแบบการพยากรณ์แบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้งมีประสิทธิภาพดีที่สุด จึงนา
รูป แบบการพยากรณ์นี้ มาพยากรณ์ ปริมาณน้าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานี โดยเปรียบเทียบ
กับ ข้ อมู ล ชุ ด ที่ 2 คื อ ข้ อมู ล ตั้ งแต่ เดื อ นมกราคม 2562 ถึ งเดื อ นธั น วาคม 2562 ก าหนดช่ ว งเวลา
การพยากรณ์ ออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงเวลาล่ วงหน้า 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ทั้งนี้จะเลื อก
ช่วงเวลาพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า MAPE ที่ต่าที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2
พบว่า รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้งเหมาะสมกับการพยากรณ์ล่วงหน้า 6 เดือน
เนื่องจากให้ค่า MAPE ต่าที่สุดเพียง 42.9335% เมื่อเทียบกับช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน และ
9 เดือน ที่มีค่า MAPE เท่ากับ 53.1358% และ 50.5982% ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม โดยรูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลแบบสองครั้ง
ล่วงหน้า 3 เดือน
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
0.7
0.7
2.7
0.7
7.5
1.1

MAPE =

53.1358%

ล่วงหน้า 6 เดือน
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
0.7
0.7
2.7
0.7
7.5
1.1
94.1
1.7
0
20.824
0
17.6602

MAPE =

42.9335%

ล่วงหน้า 9 เดือน
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
0.7
0.7
2.7
0.7
7.5
1.1
94.1
1.7
0
20.824
0
17.6602
21.61
14.92092
84.01
16.87489
236.81
30.98496
MAPE =
50.5982%

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ ได้ น าเสนอการเปรียบเทีย บและคั ดเลื อกรูป แบบการพยากรณ์ ที่ มี ความ
เหมาะสมกับ ข้อมูล ปริมาณน้ าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ข้อมูล ทุติยภูมิจากสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2552-2562 จานวน 132 ค่า
โดยผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 จานวน 120 ค่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง
เดือนธันวาคม 2561 สาหรับการศึกษารูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแนวโน้มเชิง
เส้น รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย และรูปแบบปรับเรียบ
เอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด จะ
พิจารณาจากค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุ ด สาหรับข้อมูลชุดที่ 2 คือ ข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม
2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จานวน 12 ค่า จะใช้สาหรับนารูปแบบการพยากรณ์ที่คัดเลือกมาแล้ว
จากข้อมู ล ชุดที่ 1 มาหาช่ วงการพยากรณ์ ล่ วงหน้ าตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน และจะ
พิจารณาเลือกช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมจากช่วงพยากรณ์ล่วงหน้าที่มีค่า MAPE ต่าที่สุด
ผลการศึกษาข้อมูลชุดที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 4
รูปแบบ พบว่า การพยากรณ์โดยรูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง มีประสิทธิภาพดี
ที่สุ ด และเหมาะสมส าหรับ ใช้พยากรณ์ ปริมาณน้าฝนรายเดือนของจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด โดย
พิจารณาภายใต้เกณฑ์ค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด และมีค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุดเท่ากับ
334.0% และ 80.1 มิลลิเมตร/วัน ตามลาดับ รองลงมาคือ รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่าง
ง่าย ที่มีค่า MAPE และ MAD เท่ากับ 838.1% และ 80.4 มิลลิเมตร/วัน ในขณะที่รูปแบบแนวโน้ม
เชิงเส้นเป็นรูปแบบการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่าที่สุดเนื่องจากมี ค่า MAPE และ MAD ที่สูงที่สุด
เมื่อเทียบกับวิธีการพยากรณ์อื่น ๆ ที่ได้ศึกษา และเมื่อนารูปแบบการพยากรณ์รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ์
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โพแนนเชียลแบบสองครั้ง มาหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมกับข้อมูลชุดที่ 2 พบว่า มี
ความเหมาะสมกั บ การพยากรณ์ ล่ ว งหน้ า 6 เดื อ น เพราะมีค่ า MAPE ที่ ต่าที่ สุ ด โดยมี ค่าเท่ ากั บ
42.9335% เมื่ อเที ย บกั บ ช่ ว งการพยากรณ์ ล่ ว งหน้ า 3 เดื อน และ 9 เดือ น ที่ มี ค่ า MAPE เท่ ากั บ
53.1358% และ 50.5982% ตามลาดับ
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ
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สังกัด หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยใช้
วิธีการวิ เคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ นแบบพหุ คูณ ซึ่ งตัว แปรอิส ระที่ผู้ วิจัยนามาศึกษามี 9 ตัว แปร
แบ่งเป็นตัวแปรจากปัจจัยในประเทศ ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (BANK)
ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพลั งงาน (ENERG) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXCHANGE)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ราคาขายทองคาเฉลี่ย (GOLD) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา (INT) และ
ปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์นิเคอิ (NIKKEI) ดัชนีดาวน์โจนส์ (DOWJONE)
ดัชนีแนสแดค (NASDAQ) ส่วนตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ผลการ
วิเคราะห์สมการการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณพบว่า เกิดปัญหาที่สมการไม่ตรงตามข้อสมมติเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์การถดถอย ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่ง
สามารถจัดตัวแปรอยู่ในรูปของ Factor ได้ 3 กลุ่ม คือ (1) FACT1 ได้แก่ ตัวแปร ENERG DOWJONE
NASDAQ NIKKEI CPI และ INT (2) FACT2 ได้แก่ ตัวแปร EXCHANGE และ BANK (3) FACT3 ได้แก่
ตัว แปร GOLD เมื่ อ น า Factor ทั้ง 3 มาสร้างสมการถดถอยพบว่า FACT3 ไม่มี ผ ลต่อดัช นีราคา
หลั ก ทรั พ ย์ (SET) จากนั้ น จึ ง แก้ไ ขปัญ หาความคลาดเคลื่ อนที่ ไม่ เป็น อิส ระต่ อกัน จะได้ ส มการที่
เหมาะสมและมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 69.2% ตัวแปรที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET
มากที่สุด คือ FACT1 ซึ่งประกอบด้วยดัชนีราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศและดัชนีด้านปัจจัยพื้นฐาน
เศรษฐกิจภายในประเทศ
คำสำคัญ : ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบ ความคลาดเคลื่อนไม่
เป็นอิสระต่อกัน
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study the factors affecting the Stock
Exchange of Thailand Index ( SET Index) by using multiple linear regression analysis
methods. The independent variables studied by the researcher are 9 variables which
are divided from domestic factors such as Securities Price Index, Commercial Banking
Group ( BANK) , Energy Business Group Index (ENERG) , Foreign Exchange Rate
(EXCHANGE), Consumer Price Index Consumption (CPI), the average selling price of gold
( GOLD) , the fixed deposit interest rate ( INT) and foreign factors such as the NIKKEI,
DOWJONE, NASDAQ stock market index According to the analysis of the multiple linear
regression equation. Results from multiple linear regression analysis showed the
problems of the equation does not meet the preliminary assumptions of the regression
equation analysis. Therefore, the researcher solved the problem by combining
independent variables that are related to each other by using factor analysis
techniques, which can classify variables into Factor in 3 groups which are (1) FACT1
consists of the ENERG DOWJONE NASDAQ NIKKEI CPI and INT variables. (2) FACT2
consists of EXCHANGE and BANK variables. (3) FACT3 consists of the GOLD variable.
Using all 3 Factors to create regression equations, it is found that FACT3 does not affect
the Stock Price Index (SET) and solves the problems of autocorrelations converting
data to both independent variables and new dependent variables. So we get the
suitable regression equation which the decision coefficient equal to 69. 2% and the
most effect on SET price index is FACT1 which consists of important foreign stock price
indexes and indices related to domestic economic fundamentals.
Keywords: SET Index, Factor analysis, Autocorrelations
บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand ; SET) เริ่มเปิด
ทาการซื้อขายหลั กทรั พย์ เป็ นครั้ งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
ม.ป.ป.) ปั จ จุ บั น ดาเนิ น งานภายใต้ พระราชบัญ ญัติ ห ลั ก ทรั พย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
การดาเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจด
ทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกากับดูแลบริษัทสมาชิก
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่
ผู้ ล งทุ น นอกจากนี้ ยั ง ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การออมและการระดมเงิ น ทุ น ระยะยาวเพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นา
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ผลกาไรมาแบ่งปันกันและยังสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
ปัจจุบันมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) จานวน 550 บริษัท มีหุ้นสามัญ
จานวน 617 หลักทรัพย์ จากจานวนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนทั้งหมด 2357 หลักทรัพย์ เป็นที่ทราบ
กันดีว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้แก่ เงินปันผล (Dividend
Yield) และผลตอบแทนส่วนเกินทุน (Capital Gain/Loss) หรือส่วนต่างจากราคาซื้อขายหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แม้จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนประเภทอื่นแต่ก็มี
ความเสี่ ย งสู งกว่า การลงทุน ประเภทอื่ นด้ ว ยเช่น กัน ดัง นั้น นัก ลงทุ นจึ งจ าเป็ นที่ จะต้ องมีห ลั ก ใน
การพิจารณาการเลื อกซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ระดับราคาและจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็จะทาให้
นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น การที่นักลงทุนพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดนั้น นอกจาก
ผลประกอบการของบริษัทแล้ว นักลงทุนยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่นภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศและต่างประเทศในขณะนั้น ภาวะทางด้านการเมือง นโยบายของรัฐ เป็นต้น ที่ผ่านมาดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความอ่อนไหวต่อข่าวสารและการเกิ ดสถานการณ์ทางด้านการเงิน การลงทุน
นโยบายทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดจะรับรู้ถึงข่าวสารนั้นและแสดง
การตอบรับออกมาในลักษณะต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบอยู่เสมอ
ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ศึ ก ษาตั ว แปรที่ มี ผ ลต่ อ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ (SET) โดยสร้ า งแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่คาดว่ามีผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยเชิง เส้ น พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึ กษาความส าคัญของตัว แปร
เหล่ านั้น ว่าตัวแปรใดมีผ ลต่อดัช นีราคาหลักทรัพย์ SET แต่เนื่องจากตัวแปรที่เ กี่ยวข้องที่คาดว่ามี
ผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์นั้นมีค่อนข้างมากซึ่งตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ผู้วิจัยจึงทาการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันเป็นตัวแปรตัวใหม่ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ ปั จจั ย (Factor Analysis Technique) ทาให้ นักลงทุนสามารถเข้าใจผลกระทบของ
ตัวแปรที่มีต่อกันเองและเพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) หมายถึง เทคนิควิธีทางสถิติที่จะจับกลุ่ม
หรือรวมกลุ่ม หรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ ตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันสูง ส่วนตัวแปรที่ต่าง
องค์ประกอบจะสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มี เลย การนาเทคนิค Factor Analysis มาใช้จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์ ใ นเรื่ อ งของการลดจ านวนตั ว แปร และใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาจากการที่ ตั ว แปรอิ ส ระใน
การวิเคราะห์การถดถอยมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) โดยการสร้างเป็นตัวแปรใหม่หรือ
เรียกว่า ปัจจัย (Factor) แล้วจึงนาปัจจัยดังกล่าวไปเป็นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยต่อไป
การพิจารณาว่าควรนาวิเทคนิค Factor Analysis มาใช้ในการวัดความเหมาะสมกับข้อมูล
หรือไม่นั้น พิจารณาจากค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) โดยที่
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 r   ( partialcorrelation )
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r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งทาให้ค่า 0 < KMO < 1
ถ้าค่า KMO มีค่าน้อย แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่
ถ้าค่า KMO มีค่ามาก แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่
โดยทั่ ว ไปถ้ า ค่ า KMO < .5 จะถื อ ว่ า ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ไ ม่ เ หมาะสมที่ จ ะใช้ เ ทคนิ ค Factor
Analysis
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สมการการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณมีสมการดังนี้ คือ
y   0  1 x1   2 x2  ...   k xk  

โดยที่ y เป็นค่าของตัวแปรตาม
 0 เป็นพารามิเตอร์ที่แสดงจุดตัดแกน y
1 ,  2 ,,  k เป็ น ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยบางส่ ว น( Partial regression
coefficient) สาหรับตัวแปรอิสระ x1,x2,…,xk ตามลาดับ
xi เป็นค่าตัวแปรอิสระที่ i = 1,2,3,…,k
k เป็นจานวนตัวแปรอิสระ
ข้อสมมติเบื้องต้นเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิง เส้นพหุคูณ
คือ
1. ความคลาดเคลื่อนจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ
2. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนต้องคงที่
3. ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน
4. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระวีวรรณ เหล็งขยัน (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตอบสนองต่อข่าวสารของนักลงทุน
และปัจจัยที่กาหนดการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา:
ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม SET100 สถานการณ์ ปี พ.ศ.2549 พบว่า การศึกษาปัจจัยที่กาหนดการ
ตัดสินใจของนักลงทุนโดยการนาตัวแปรที่ได้ จากการตอบสนองต่อข่าวสารของนักลงทุน มาวิเคราะห์
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ร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ รวมจานวน 13 ตัว ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี อัตราแลกเปลี่ ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดัชนี
ราคาผู้บริโภค ราคาน้ามันดิบเฉลี่ยจากประเทศในกลุ่ม OPEC ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 ใน
วันที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็ง ดัชนีนิเคอิ ดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์ค ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางสหรัฐ และตัวแปรข่าวสารทางข่า วการเมืองและนโยบายจากหน่วยงานเศรษฐกิจของรัฐ
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรดัชนีราคา SET100 ในวันที่ผ่านมามีน้าหนักกับดัชนีราคา SET100 วัน
ต่อมามากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านตลาดเงิน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัย
ด้านความเป็ นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน และปัจจัยด้านการลงทุน มีความสาคัญต่อดัช นีราคา
SET100 รองลงมาตามลาดับ
รัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์ (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET50
ซึ่งปั จจั ยที่นามาวิเคราะห์ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลู กค้าชั้นดี (MLR) ดัช นุตสาหกรรมดาวโจนส์
(DJIA) มูลค่าการขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (LOCAL) อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และราคาทองคาต่างประเทศถัวเฉลี่ยรายเดือน (GOLD)
ศึกษาข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553 จานวน
ทั้งหมด 66 เดือน วิเคราะห์ด้วยสมการการถดถอยเชิงซ้อนโดยวิธีประมาณค่ากาลังสองน้อยที่สุ ด
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50 คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DFIA)
และมูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (LOCAL) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50
อธิพัชร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ใน
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิในช่วงไตรมาสที่สี่
ปี 2548 ถึงไตรมาสที่สองปี 2552 เป็นข้อมูลรายไตรมาส รวมระยะเวลา 15 ไตรมาส โดยตัวแปร
อิสระที่ใช้ในการศึกษามี 4 ตัวแปร ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริง เงินปันผล
เฉลี่ย และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริง โดยสร้างสมการถดถอยพหุเชิงเส้น วิเคราะห์ ด้วยวิธี
กาลังสองน้อยที่สุด พบว่ามีเพียง 1 ตัวแปร คือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริง ที่สามารถ
พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าส่งผล
กระทบต่อตัวแปรตามคือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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2. เพื่อหาความสัมพันธ์และจัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่มีต่อกันไว้ด้วยกัน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ คือตัวแปรที่คาดว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดัชนีราคาหลักทรัพย์ภายในประเทศ ได้แก่ ดัชนีราคา
หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (BANK) ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพลังงาน (ENERG) กลุ่มที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ พื้ น ฐานภายในประเทศ ได้ แ ก่ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
(EXCHANGE) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT) ราคาขายเฉลี่ย
ทองคา (GOLD) และกลุ่มที่ 3 ดัชนีราคาหลักทรัพย์จากต่างประเทศ ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์นิเคอิ
(NIKKEI) ดัชนีดาวน์โจนส์ (DOWJONE) ดัชนีแนสแดค (NASDAQ)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
วิธีการวิจัย
การสร้างตัวแบบจาลองการวิเคราะห์การถดถอยเชิง เส้นพหุคูณของดัชนีราคาหลักทรัพย์
(SET) กับตัวแปรอิสระต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้คือ
1. การจัดเตรียมข้อมูล
ข้อมูลที่นามาใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลักทรัพย์แบบ
รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 5 ปี รวมจานวน 60 เดือน
ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์
(BANK) ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพลังงาน (ENERG) (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXCHANGE) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT) (ตารางสรุปดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป ปี 2537-2563, ม.ป.ป.;
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ราคาขายทองคาโดยเฉลี่ย (GOLD) (สมาคมทองคา, ม.ป.ป.)
ดัช นี ราคาหลั กทรั พย์นิเคอิ (NIKKEI) ดัช นีดาวน์โ จนส์ (DOWJONE) ดัช นีแนสแดค
(NASDAQ) (M.S. Fusion Media Limited, ม.ป.ป.)
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS (IBM Corporate, 2017) และ
Microsoft Excel (บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด, ม.ป.ป.) โดย
2.1 วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์และสร้างสมการถดถอยเชิง เส้นพหุคูณเพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรและเงื่อนไขเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์การถดถอย
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2.2 ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย (Factor Analysis) ช่ ว ยในการจั ด กลุ่ ม ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์กันเองเข้าไว้เป็นปัจจัยเดียวกัน
2.3 ใช้การแปลงค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนที่ไม่
เป็นอิสระต่อกัน
2.4 สร้างตัวแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่เหมาะสม
ผลกำรวิจัย
เนื่องจากข้อมูลที่นามาวิเคราะห์มีความแตกต่างกันในเรื่องของหน่วยของตัวแปรอิสระแต่
ละตัว ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับข้อมูลของตัวแปรทุกตัวให้เป็นค่ามาตรฐาน (Z score) เพื่อให้ตัวแปรทุกตัว
มีห น่ ว ยเดีย วกัน มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ 1 และทาการวิเคราะห์ ด้ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และ Microsoft Excel ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
ขั้นที่ 1 หาค่าสหสัมพันธ์และตรวจสอบความเหมาะสมในเบื้องต้นของสมการการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจและค่าสถิติ Durbin-Watson
R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

0.991a

0.983

0.980

0.14186

Change Statistics
Sig. F Change
F Change
320.209

0.000

DurbinWatson
1.283

a. Predictors: (Constant), Zscore(ENERG), Zscore(GOLD), Zscore(INT), Zscore(BANK), Zscore(CPI),
Zscore(EXCHANGE), Zscore(NIKKEI), Zscore(NASDAQ), Zscore(DOWJONE)
b. Dependent Variable: Zscore(SET)

จากตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติที่สาคัญซึ่งอธิบายดังนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Adjusted
R Square) มีค่าเท่ากับ 0.980 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัวนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ได้ถึง 98% และจากค่าสถิติทดสอบ F มีค่า Sig. 0.000 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระ
อย่ างน้ อย 1 ตัว ที่มีผ ลต่อ ดัช นี ร าคาหลั กทรัพย์ ทดสอบที่ระดั บนัยส าคัญ 0.05 ค่าสถิติ DurbinWatson มีค่าเท่ากับ 1.283 อธิบายได้ว่าตัวแบบจาลองนี้เกิดปัญหา positive autocorrelation
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ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Coefficient) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรอิสระอื่น (VIF)
Variables
Coefficient

(Sig.)
VIF

Consta
nt

0.000
1.000

Bank

Nikkei

Nasdaq

CPI

0.348
0.000*
2.612

0.3
0.000*

-0.025
0.865
65.12

-0.097 0.171
0.020* 0.000*
4.712 2.488

14.229

Gold

Exchange

0.083
0.063
5.584

Int

-0.114
0.000*
2.231

Dowjone

Energy

-0.05
0.738
65.609

0.733
0.000*
18.128

จากตารางที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ (SET) อย่างมีนัยสาคัญ คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร (Bank) (Sig.0.000) ดัชนีนิเคอิ
(Nikkei) (Sig.0.000) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (Sig.0.020) ราคาทองคา (Gold) (Sig.0.000) อัตรา
ดอกเบี้ย (Int) (Sig.0.000) และดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน (Energy) (Sig.0.000) ยกเว้นดัชนี
แนสแดค (Nasdaq) (Sig.0.865) อัตราแลกเปลี่ ยน (Exchange) (Sig.0.063) และดัช นีดาวน์โ จน
(Dowjone) (Sig.0.738) ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เมื่อผู้วิจัยจึง
ตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณแล้ว พบว่าเกิดปัญหาตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (multicollinearity) พิจารณาจากค่า collinearity statistics (VIF)
ที่สูงมาก (เกินกว่า 10) หลายตัวแปร
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
จากการตรวจพบปั ญ หาการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยในขั้ น ที่ 1 คื อ การที่ ตั ว แปรอิ ส ระมี
ความสัมพันธ์กันเองค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งเป็นเทคนิคที่นามาใช้
ในการช่วยลดจานวนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ค่า KMO and Bartlett’s Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.749
675.757
36
.000
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จากตารางที่ 3 แสดงถึ ง ความเหมาะสมของการใช้วิธี การวิ เคราะห์ อ งค์ประกอบ โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.749
ซึ่งถือว่ามีค่ามาก (เข้าใกล้ 1) แสดงว่าการใช้วิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบมีความเหมาะสมกับข้อมูล
ชุ ด นี้ ร วมถึ ง การทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระที่ น ามาทดสอบมี
ความสัมพันธ์กัน (Sig. 0.000) และเมื่อจัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์ปั จจัย (Factor Analysis)
และใช้ วิ ธี ก ารหมุ น แกนปั จ จั ย โดยวิ ธี Varimax พบว่ า ควรมี ปั จ จั ย หรื อ Factor เพี ย ง 3 Factor
เนื่ อ งจาก 3 Factor แรกมี ค่ า Eigenvalue มากกว่ า 1 โดย Factor ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ Factor ที่ 1
เนื่ อ งจากอธิ บ ายความแปรปรวนของข้ อ มู ล ได้ ม ากที่ สุ ด ถึ ง 44.82% ส่ ว น Factor ที่ 2 และ 3 มี
ความส าคั ญรองลงมา โดยสามารถอธิ บายความแปรปรวนของข้ อมู ล ได้ 29.86% และ 12.16%
ตามลาดับ ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 3 Factor แล้ วจะสามารถอธิบ ายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 86.83%
แสดงดังตารางที่ 4 และเมื่อใช้เทคนิคการหมุนแกนแบบ Varimax สามารถจัดตัวแปรในแต่ละปัจจัย
ดังตารางที่ 5 ได้ผลดังนี้
Factor ที่ 1 (FACT1) ประกอบด้วยตัวแปร ENERG DOWJONE NASDAQ NIKKEI INT
และ CPI
Factor ที่ 2 (FACT2) ประกอบด้วยตัวแปร EXCHANGE และ BANK
Factor ที่ 3 (FACT3) ประกอบด้วยตัวแปร GOLD
ตำรำงที่ 4 ความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Loadings
Compo
% of
Cumulative
% of
Cumulative
nent
Total
Variance
%
Total
Variance
%
1
4.771
53.013
53.013
4.771
53.013
53.013
2
1.997
22.186
75.199
1.997
22.186
75.199
3
1.047
11.634
86.833
1.047
11.634
86.833
4
.612
6.795
93.628
5
.301
3.343
96.971
6
.181
2.009
98.980
7
.044
.485
99.465
8
.040
.443
99.908
9
.008
.092
100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulative
Total Variance
%
4.034
44.817
44.817
2.687
29.860
74.677
1.094
12.156
86.833
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ตำรำงที่ 5 การจัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีหมุนแกนแบบ Varimax
Rotated Component Matrixa
Component
1
2
BANK
.073
NIKKEI
.925
NASDAQ
.957
CPI
.619
GOLD
-.024
EXCHANGE
-.141
INT
-.672
DOWJONE
.936
ENERG
.724
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 5 iterations.

3
.786
.052
.205
.607
-.155
-.928
.500
.291
.661

-.158
-.284
.040
.138
.972
.120
-.016
.066
.061

ขั้นที่ 3 สร้างสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณโดยใช้ปัจจัยที่ 1 2 และ 3 เป็นตัวแปรอิสระ
การนาปัจจัยทั้งสามเป็นตัวแปรอิสระเพื่อวิเคราะห์สมการการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า
มีค่าสั มประสิ ทธิ์การตัดสิ น ใจที่ป รั บค่าแล้ ว (adjusted R2) เท่ากับ 86.5% ซึ่งค่อนข้างสู ง และมี
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ Durbin Watson เท่ า กั บ 0.413 แสดงว่ า ยั ง มี ปั ญ หา positive autocorrelation
อยู่ และพิจ ารณาจากค่าสั มประสิ ทธิ์ขององค์ประกอบทั้ง 3 ที่มีต่อตัว แปรอิสระ SET แล้ว พบว่า
องค์ประกอบที่ 3 คือ ตัวแปร GOLD ไม่มีผลต่อดัชนี SET ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (Sig.0.181)
เมื่อพบว่าตัวแปรองค์ประกอบที่ 3 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม SET อย่างมีนัยสาคัญ
แล้ว จึงสร้างสมการใหม่โดยใช้เฉพาะตัวแปร Factor ที่ 1 และ 2 มาสร้างสมการถดถอยใหม่อีกครั้ง
หนึ่งพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับ 86.3% โดยปัจจัยที่ 1 และปัจจัยที่ 2 มีผลต่อดัชนี
ราคาหลั กทรัพย์ SET ที่ร ะดับนั ยส าคัญ 0.05 มีค่า Sig.0.000 เท่ากันทั้งสองปัจจัย และมีค่า VIF
เท่ากับ 1 แสดงว่าสามารถแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (multicollinearity) ได้แล้ว
แต่ยังมีปัญหาความคลาดเคลื่อนไม่เป็นอิสระต่อกัน (autocorrelations) อยู่ โดยมีค่าสถิติ Durbin
Watson เท่ากับ 0.411 ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาโดยการแปลงตัวแปรที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในรูปผลต่างของตัว
แปรในเวลาปัจจุบันกับตัวแปรในวันก่อนหน้าเป็นตัวแปรตัวใหม่ และหาค่าสหสัมพันธ์ (ρ) ของตัวแปร
ในเวลาปัจจุบันกับเวลาก่อนหน้าทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
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ขั้นที่ 4 แก้ไขปัญหา autocorrelations
1. หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามในเวลาปัจจุบัน (SETt) และตัวแปรตามในวันก่อน
หน้ านี้ (SETt-1) รวมทั้งตัวแปรอิสระเวลาปัจจุบันและเวลาก่อนหน้า FACT1t FACT1t-1 FACT2t
FACT2t-1 จะได้สมการความสัมพันธ์คือ
SETt = 0.0137+0.8109SETt-1+0.6754FACT1t-0.5960FACT1t-1+0.9494FACT2t0.8372FACT2t-1
ค่าดัชนีความสัมพันธ์ระหว่าง SETt กับ SETt-1 หรือ ρ = 0.8109 มีค่า R2 = 0.97
2. แปลงตัวแปรตามและตัวแปรอิสระให้เป็นตัวแปรตัวใหม่
โดย D_SETt = SETt+0.8109SETt-1
D_FACT1t = FACT1t+0.8109FACT1t-1
D_FACT2t = FACT2t+0.8109FACT2t-1
จากนั้นนาค่าที่แปลงแล้วจากตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมาสร้างสมการถดถอยอีก
ครั้ งหนึ่ ง จะได้ส มการถดถอยเชิง เส้ นพหุ คูณ คือ D_SETt = -0.003+0.782D_FACT1t+0.762D_
FACT2t มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับ 68.1% มีค่าสถิติ Durbin-Watson เท่ากับ 1.947
แสดงว่ า สามารถแก้ ปั ญ หา autocorrelation ได้ แ ล้ ว และเมื่ อ ตรวจสอบข้ อ สมมติ เ บื้ อ งต้ น ของ
การวิเคราะห์การถดถอยพบว่าเป็นไปตามข้อสมมติเบื้องต้นคือความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบ
ปกติและมีความแปรปรวนคงที่ ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7 รูปที่ 1 และรูปที่ 2
ตำรำงที่ 6 สรุปค่าสถิติที่สาคัญและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
R
Model

1

Adjusted R
Square

R Square
.832a

0.692

0.681

Std. Error of
the Estimate
0.2185

DurbinWatson
1.947

ตำรำงที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์กันของตัวแปรอิสระ
Unstandardize
d Coefficients
B
(Constant)
-0.003
D_FACT1
0.782
D_FACT2
0.762
Dependent Variable: D_SET

T
Std. Error
0.028
0.093
0.089

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

-0.119
8.435
8.551

0.906
0
0

0.984
0.984

VIF
1.016
1.016
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ภำพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบปกติ

ภำพที่ 2 กราฟความคลาดเคลื่ อ นพลอตคู่ กั บ ค่ า พยากรณ์ แสดงถึ ง ความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนมีค่าคงที่
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สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลักทรัพย์แบบราย
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 5 ปี รวมจานวน 60 เดือน ได้แก่
ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (BANK)
ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพลังงาน (ENERG) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXCHANGE)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (INT) ราคาขายทองคาโดยเฉลี่ย
(GOLD) ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ นิ เ คอิ (NIKKEI) ดั ช นี ด าวน์ โ จนส์ (DOWJONE) ดั ช นี แ นสแดค
(NASDAQ) รวมทั้งหมด 9 ตัวแปร
เมื่อนาตัวแปรอิสระเหล่านี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระด้วยกันเองค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อช่วยใน การ
จัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันซึ่งทาให้มีจานวนตัวแปรลดลง และยังทาให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีต่อกัน กรณีตัวแปรองค์ประกอบที่ 1 เป็นปัจจัยร่วมที่
เกิดจากเศรษฐกิจขั้น พื้นฐานและดัชนีราคาหลั กทรัพย์ต่างประเทศ องค์ประกอบที่ 2 เป็นปัจจัย
ทางด้านการเงิน การลงทุน องค์ประกอบที่ 3 เป็นปัจจัยด้านราคาขายทองคาโดยเฉลี่ย ซึ่งจากผล
การวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบที่ 3 ไม่มีความสาคัญกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET ทดสอบที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการแก้ไขปัญหาที่ข้อสมมติของความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามเกณฑ์
การวิเคราะห์การถดถอยที่กาหนดไว้ คือเกิดปัญหา autocorrelation โดยการแปลงข้อมูลตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามเป็นตัวแปรตัวใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเดิม จึงจะทาให้ได้สมการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณที่มีความเหมาะสม
การวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากการสร้างสมการถดถอยเชิง เส้นพหุคูณที่มี
ตัวแปรอิสระหลายตัว ซึ่งบางครั้งมักจะเกิดปัญหาในเรื่องของข้อสมมติเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนและ
ความสัมพันธ์กันของตัวแปรอิส ระไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ วิธีการหนึ่งที่นามาใช้ในงานวิจัยนี้คือใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อช่วยจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเองสูงไว้ในกลุ่มเดียวกั น
ทั้งยังเป็นการช่วยลดจานวนตัวแปรอิสระลงและทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันแทนที่จะใช้วิธีการตัดตัวแปรอิสระบางตัวที่ผลการวิเคราะห์สรุปว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ SET ออกไป ผลจากการจัดกลุ่มตัวแปรทาให้นักลงทุนได้ทราบถึ งความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อกันและนาไปใช้เพื่อช่วยตัดสินใจลงทุน จากการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ 1 มีผล
ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET มากที่สุดนั้น ประกอบด้วยตัวแปรจากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ดัชนี
ราคาหลั ก ทรั พย์ กลุ่ มพลั ง งาน อัต ราดอกเบี้ย เงิ นฝากและดัช นีร าคาผู้ บริ โ ภค ซึ่ง แสดงให้ เห็ นถึ ง
ปัจจัยพื้นฐานด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการ
ประกาศหรือมีข่าวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือข่าวที่
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เกี่ยวข้องกับราคาน้ามันไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ข่าวเหล่านี้จะมีผลต่อดัชนีราคา
หลั กทรั พย์ค่อนข้างมากในทัน ทีทันใด ส่ วนตัวแปรจากปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ ดัช นีตลาด
ต่างประเทศ DOWJONE NASDAQ NIKKEI ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเมื่อตัวแปรเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวไป
ในทิ ศ ทางใดก็ ต ามจะส่ ง ผลท าให้ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ SET เปลี่ ย นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ส่ ว น
องค์ป ระกอบที่ 2 คือตัว แปรจากปัจจัยทางด้านการเงินการลงทุน คือ อั ตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ต่างประเทศและดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสอง
เท่ากับ -0.702 (Sig.0.000) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากและมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ตรงข้ามกัน กล่าวคือ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐมีค่ามากขึ้น หรือ
ค่าเงินอ่อนตัวหรือเกิดภาวะเงินเฟ้อนั้น ซึ่งถ้าหากเงินเฟ้อมีระดับที่สูงเกินไป ธนาคารกลางจะออก
มาตรการกาหนดให้ ธ นาคารพาณิช ย์ดารงสิ นทรัพย์ส ภาพคล่ องตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ทาให้เงินที่
ธนาคารพาณิช ย์ส ามารถปล่อยกู้ได้มีจานวนลดลง จึงมีผ ลต่อการทากาไรของหลักทรัพย์ในกลุ่ ม
ธนาคาร ดังนั้นการรวมตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารไว้ด้วยกันนี้จึง
ถือว่ามีความเหมาะสม ส่วนองค์ประกอบที่ 3 มีเพียงตัวแปรราคาทองคา เพียงตัวแปรตัวเดียวที่อยู่ใน
กลุ่มนี้ และเมื่อนามาเข้าสมการพบว่าตัวแปรนี้ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET ทดสอบที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 จากที่ผ่านมาอาจมีบ้างที่การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคาอาจมีผ ลต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ SET แต่ถือได้ว่ามีผลน้อยมาก อย่างไรก็ตามการตรวจสอบข้อสมมติของการวิเคราะห์การ
ถดถอยยังมีหลายขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบทั้งในเรื่องของความคลาดเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกันหรือ
ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่หรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการวิเคราะห์
เพื่อให้ได้สมการที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
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บทคัดย่อ
สารแทนนินเป็นพอลิฟีนอลที่มีโมเลกุลใหญ่ให้รสฝาดและขม ในอุตสาหกรรมใช้แทนนิน
เป็นสารฟอกหนังสัตว์เพื่อทาให้หนังสัตว์อ่อนนุ่ม และป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ แทนนินพบได้ในพืชหลาย
ชนิดโดยเฉพาะในใบพลู งานวิจัยนี้ศึกษาการนาสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่สกัดโดยการตก
ตะกอนในโปรตีนด้วยไข่ขาวและศึกษาผลของสารสกัดหยาบต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้แก่
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Disk diffusion พบว่าสารสกัดหยาบแทน
นินเป็นสารกลุ่มไฮโดรไลเซเบิลแทนนิน ผลยับยั้งการเจริญ ต่อเชื้อแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus
มีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใสเท่ากับ 2.2 เซนติเมตร และ 3.1 เซนติเมตร ตามลาดับ ความเข้มข้น
ต่าสุดของสารสกัดหยาบที่สามารถยับยั้งการเจริญต่อเชื้อแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus คือ 60%
และ 70% ตามลาดับ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใสเท่ากับ 2.0 เซนติเมตร และ 2.9 เซนติเมตร
ตามล าดับ ผลที่ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ศั ก ยภาพของสารสกั ด หยาบแทนนิ น จากใบพลู ในการยับ ยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียบางชนิดซึ่งสามารถนาไปพัฒนาและเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อได้
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการนาพืชสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
คาสาคัญ : แทนนิน ใบพลู แบคทีเรีย Escherichia coli Staphylococcus aureus
ABSTRACT
Tannins are a class of large polyphenolic compound biomolecules that
astringent and bitter taste. Tannins are widely applied to any industrial such as tannery,
by softening the animal skin and prevent microbes. Tannins are found in many plants,
especially betel (Piper betle Linn.) leaves. Therefore, the aim of this research is
interested in the use of tannin crude extracts from the betel leaf, which were extracted
by protein precipitation using white egg to study the effects of the growth of some
bacteria, Escherichia coli and Staphylococcus aureus, by measuring from the clear
zone with disk diffusion method. The result found that the tannin crude extracts
showing the group of hydrolyzable tannin, which can inhibits the growth of E. coli and
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S. aureus with a clear zone diameter of 2.2 cm and 3.1 cm, respectively. The minimum
tannin crude extracts concentration studying on the growth inhibition of E. coli and S.
aureus was 60% and 70% respectively, with the clear zone diameter of 2.0 cm and 2.9
cm, respectively. The potential of the tannin crude extracts from betel leaves, which
are local herbs to inhibit bacteria, can be developed to be used as an alternative to
prevention of infection in different microorganisms as well as promoting the use of
Thai herbs for greater benefits.
Keywords: Tannins, Betel Leaves, Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus
บทนา
พลู (Piper betle Linn.) เป็นพืช ในวงศ์ Piperaceae มีถิ่นกาเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย
ประเทศไทยมีการปลูกตามบ้าน เพื่อเก็บใบเคี้ยวกับหมาก ใบพลูเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปกลมแกมรูป
ไข่ กว้าง 2 - 10 เซนติเมตร ยาว 5 - 18 เซนติเมตร ออกสลับกัน โคนใบกลมเบี้ยวหรือรูปหัวใจ ปลาย
ใบแหลมหรือเรียวแหลม เนื้อใบค่อนข้างหนาเป็นมั นสดเขียวมีกลิ่นฉุนและรสเผ็ด (วันดี กฤษณพันธ์ ,
2537) ใบพลูมีน้ามันหอมระเหย 1.72 - 2.4% ประกอบด้วย chavicol, eugenol, chavibetol, Pcymene, cincole, eugenol methyl ether, caryophyllene และ cadinene โดยเฉพาะสาร
chavicol เป็นยาชาเฉพาะที่และมีฤทธิ์ระงับอาการคัน นอกจากนี้ สาร eugenol และ chavicol ใน
น้ามันหอมระเหยของใบพลูจะมีฤทธิ์กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ในสมัยโบราณมีการใช้ใบพลูใน
การระงับอาการคันจากลมพิษเนื่องจากทาให้ชารวมทั้งใช้ระงับอาการคันหรือเจ็บปวดจากแมลงกัด
ต่อยได้ น้ามันจากใบพลูใช้แก้คันจมูก นามาอมกลั้วคอเพื่อแก้อาการเจ็บคอ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียได้หลายชนิด (บุษบาวดี พุทธานี, 2540) คุณสมบัติของน้ามันพลูมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคที่ทาให้
เกิดหนองที่แผลหรือฝี และลดอาการอักเสบของแผลด้วย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาอาการ
อักเสบของเยื้อจมูกและคอ ยับยั้งการเจริญของเชื้อวัณโรค มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคกลาก
เกลื้อน และฮ่องกงฟุต น้ามันหอมระเหยจากใบพลูช่วยลดอาการเกร็งของลาไส้ รักษาอาการปวดท้อง
และท้องเสียมีฤทธิ์กระตุ้นสมองอ่อน ๆ ทาให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า สมองแจ่มใส ใช้กันหืนในน้ามันพืช
หรือน้ามันหมู นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดใบพลูที่สกัดด้วยปิโตรเลียมอีเธอร์ และแอลกอฮอล์ 95% มี
ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ แบคที เ รี ย ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ข องวั ณ โรค ได้ แ ก่ Mycobacrerium
tuberculotis โดยขนาดต่าสุดที่ยับยั้งเชื้อได้คือ 1:5,000 (MIC = 1 : 5,000) ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่ง
เป็นสาเหตุของการอักเสบ Staphylococcus aureus (MIC = 1 : 400) และเชื้อราอันเป็นสาเหตุ
ของโรคกลากคือ Trichophyton mentagrophytes (MIC = 1 : 100) และเชื้อราอันเป็นสาเหตุของ
โรคผิวหนัง Epidermophyton mlaccosum (MIC = 1: 100) โดยการสกัดด้วยอีเทอร์ให้ผลดีที่สุด
(รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ, 2535)
สารแทนนิ น เป็ น พอลิ ฟี น อล (polyphenol) ที่ มี โ มเลกุ ล ใหญ่ มี ค วามเป็ น กรดอ่ อ น
ประกอบด้วย gallic acid และน้าตาลกลูโคส สารแทนนินเป็นสารให้รสฝาด (astringency) และรส
ขม (bitter) พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ใบชา ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด ผลไม้ดิบ เช่น กล้วยดิบ ใน
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เปลือกและเมล็ดของผลไม้ เช่น เปลือกมังคุด องุ่น เม็ดในของมะขาม เปลือกมะพร้าวอ่อน และพบใน
ไวน์ แดง แทนนิ น มี 2 ชนิ ด คือ ไฮโดรไลเซเบิล แทนนิน (hydrolysable tannins) เป็นแทนนินที่
ประกอบด้วยโครงสร้างของสาร 2 กลุ่ม คือ ส่วนที่เป็นน้าตาล ได้แก่ น้าตาลกลูโคส และสารประกอบ
โพลีออล ส่วนที่เป็นกรดฟีนอลิก ได้แก่ กรดแกลลิก กรดเฮกซะไฮดรอกซิลไดฟีนิก ทั้งนี้องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่จะพบส่วนกรดฟีนอลมากกว่าน้าตาล เป็นแทนนินที่ สามารถถูกแยกออกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ
ได้ พบมากในส่วนใบ ฝัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติ เมื่อต้นไม้ได้รับอันตราย (gall) พบในพืช
ได้แก่ โกศน้าเต้า กานพลู กุหลาบแดง ผลทับทิม ผลสมอไทย ต้นโอ๊ค ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น และแทน
นิ น ชนิ ด คอนเดนส์ แ ทนนิ น (condensed tannins) หรื อ เรี ยกอี ก อย่ า งว่า โปรแอนโทรไซยานิ น
(proanthrocyanin) เป็นสารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenol) ที่มีความซับซ้อน มีสภาพความคง
ตัวสูง สลายตัวด้วยน้ายากกว่าชนิดไฮโดรไลเซเบิลแทนนิน พบได้ในกลุ่มพืช อบเชย ชินโคนา หลิว
โอ๊ค โกโก้ และใบชา พบได้ในส่วนเปลือกต้น และแก่นไม้เป็นส่วนใหญ่ คุณสมบัติของแทนนินสามารถ
ตกตะกอนกับโปรตีนได้ทาให้หนังสัตว์ไม่เน่าเปื่อย จึงมีการใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง นอกจากนี้
แทนนินมีฤทธิ์ฝาดสมานจึงใช้เป็นยารักษาโรคท้องเสีย แทนนินมีจาหน่ายเป็นการค้าในรูปของ กรด
แทนนิก (tannic acid) (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ , 2556) แทนนินเมื่อละลาย
น้าจะได้เป็นสารละลายคอลลอยด์ส่วนการละลายขึ้นกับความสามารถในการเกิดโพลีเมอร์หรือขนาด
ของโพลีเมอร์ (degree of polymerization) ละลายได้ในแอลกอฮอล์ และอะซิโตน ความคงตัวในตัว
ทาละลายที่เป็นน้า (aqueous solution) ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง เช่น ระหว่างสกัดโดยวิธีการต้มหรือ
เคี่ยว แทนนินสามารถรวมตัวกับโปรตีนเกิดการตกตะกอนกับโปรตีน เช่น เจลาติน และ อัลบูมิน หรือ
ตกตะกอนกับสารชีว โมเลกุล เช่น แป้ง ได้ และนอกจากนี้ยังตกตะกอนกับโลหะหนัก เช่น lead
acetate, zinc acetate, potassium dichromate และ ferric chloride (จิ ร ภรณ์ เกิ น ศั ก ดิ์ ไ ผ่ ,
2542)
ชรินทร โมฬี และณกัญภัทร จินดา (2558) ได้ศึกษาการสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะเพื่อ
นามาเป็นสีย้อมในพลาสติกชีวภาพ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะด้วย
น้า คือที่อัตราส่วน 1:10 (w/v) ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จะได้สารสกัดหยาบจากเปลือกเงาะ
17.85±1.45% (w/v) มี ป ริ ม าณแทนนิ น ทั้ ง หมด 25.36±1.10% (w/w) เมื่ อ น าสารสกั ด แทนนิ น ที่
ได้มาทดสอบเทียบกับสารแทนนินมาตรฐานพบว่าเป็นชนิดคอนเดนส์แทนนิน นอกจากนี้กมณชนก
วงศ์สุขสิน และ ปนัดดา ผ่านสาแดง (2558) ได้ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแทน
นินจากใบมันสาปะหลังโดยศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดตัวทาละลาย คือน้า เมทานอล เอทานอล
และอะซีโ ตน พบว่ าสภาวะที่ เหมาะสมในการสกัดสารแทนนิน จากตัว อย่างใบมัน ส าปะหลั ง คื อ
อะซีโตนกับน้า ร้อยละ 80 อัตราส่วน 1 : 20 สกัดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการสกัด
3 ชั่วโมง ได้ปริมาณสารแทนนินสูงที่สุด คือ 644.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การศึกษาการใช้ประโยชน์
สารแทนนินของ วรพจน์ จันทร์แสนตอ, ทิพาพร ขวัญแก้ว และขจรศักดิ์ ตระกูลพัว (2541) ศึกษาผล
ของสารสกัดจากพืชที่มีแทนนินสูงต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เนื้อ
หมูเน่าเสีย โดยใช้สารแทนนินที่แยกด้วยการตกตะกอนโปรตีน ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าในใบฝรั่ง
และเปลือกมังคุด มีปริมาณแทนนินอยู่มากกว่าในพืชสมุนไพรชนิดอื่น ได้แก่ ชาเขียว ใบพลู กระถิน
เปลือกกล้วยน้าว้า และเนื้อกล้วยน้าว้า แทนนินจากใบฝรั่งและเปลือกมังคุดให้ผลการยับยั้ง
การ
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เจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ แบคที เ รี ย โดยสารสกั ด จากใบฝรั่ ง และเปลื อ กมั ง คุ ด สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ
Staphylococcus aureus แต่ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia
coli และเมื่อนาเนื้อหมูที่แช่สารสกัดตั้งทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าเชื้อในเนื้อหมูที่แช่ด้วย
สารสกัดเปลือกมังคุดมีปริมาณน้อยกว่าเชื้อในเนื้อหมูที่แช่ด้วยสารสกัดจากใบฝรั่ง
ในอีกด้านหนึ่งมีการศึกษาสารสกัดจากพืชต่างๆ ที่ มีรสฝาดถึงผลการเจริญของแบคทีเรีย
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ และจุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์ (2559) ศึกษาสารสกัดจากใบสะระแหน่โดย
วิธีการสกัดด้วยเอทานอลที่มีต่อผลเชื้อ Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes,
Staphylococcus agalactiae, Salmonella Typhi, Escherichia coli แ ล ะ Klebsiella Typhi
โดยวิธี disc diffusion ผลการศึกษาพบว่าใบสะระแหน่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Salmonella Typhi ได้ดี
ที่ สุ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ Klebsiella Typhi, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus agalactiae และ Staphylococcus pyogenes โดยมีค่าเฉลี่ยของบริเวณวงใส
คื อ 13.17, 12.50, 12.00, 11.67, 11.00 และ 10.50 มิ ล ลิ เ มตร ตามล าดั บ และผลที่ ไ ด้ มี ค วาม
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (P<0.05) ซึ่ ง การที่
ใบสะระแหน่ มีความสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีเป็ นผลมาจากส่วนประกอบที่สาคัญของน้ามัน
หอมระเหยจากพืชชนิดนี้คือ eugenol phenol และ thymol ซึ่งออกฤทธิ์ต่อต้ านเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคหลายชนิด ผลที่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพที่สาคัญในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่โดยทั่วไปและสามารถนาไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกัน
โรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ของร่างกายได้ สาหรับในงานวิจัยของ ธาริณี โพธิ์มินทร์ (2548) ทดสอบสาร
สกัดหยาบจากโหระพาและขมิ้นด้วยเอทานอลต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus โดยวิธี
disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจากโหระพาและขมิ้นชันที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งเชื้อ
Staphylococcus aureus โดยมีอัตราส่วนเส้นผ่ านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ 0.6 และ 1.03
เซนติเมตร ตามลาดับ ในงานวิจัยของ ศรินยา ลิ้มวงศ์วิรัช (2545) ทดสอบสารสกัดจากใบบัวบกและ
ใบพลูด้วยวิธีสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้ตัวทาละลาย 3 ชนิด คือ น้า เอทานอล และเฮกเซน ต่อ การ
ยับยั้ง Staphylococcus aureus ATCC25923 พบว่าวิธีการสกัดใบบัวแบบต่อเนื่องด้วย
เอ
ทานอลให้ผลในการยับยั้ งได้ดีคือให้ ผลการยับยั้ง Staphylococcus aureus ATCC25923 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ 0.3 เซนติเมตร ส่วนสารสกัดจากใบพลูโดยวิธีการสกัด
แบบต่อเนื่องด้วยเฮกเซนให้ผลการยับยั้ง Staphylococcus aureus ATCC25923 โดยมีค่าเฉลี่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ 4.96 เซนติเมตร ยุพา เที่ยงลาย (2547) ทดสอบสารสกัดจาก
ใบพลู ใบฝรั่ง และหัวขมิ้นชัน ต่อการยับยั้ง Escherichia coli ที่แยกจากอุจจาระผู้ป่วยโดยวิธี disc
diffusion โดยนาพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มาสกัดแบบหยาบและสกัดแบบต่อเนื่องด้วยแอลกอฮอล์
95% เฮกเซน และน้ ากลั่ น พบว่ า สารสกั ด หยาบจากใบพลู ใบฝรั่ ง และหั ว ขมิ้ น ชั น ที่ ส กั ด ด้ ว ย
แอลกอฮอล์ 95% มีความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli เท่ากับ 70 , 60 และ
100% ของสารสกัด ตามลาดับ ส่วนใบพลู ใบฝรั่ง ที่สกัดด้วยเฮกเซนมีค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถ
ยับยั้ง Escherichia coli เท่ากับ 80 และ 60% ของสารสกัด ตามลาดับ ส่วนหัวขมิ้นชันที่สกัดด้วยเฮ
กเซนและสมุ น ไพรทั้ ง 3 ชนิ ด ที่ ส กั ด ด้ว ยน้ ากลั่ นไม่ ส ามารถยั บ ยั้ง Escherichia coli ได้ เมื่ อ น า
สมุนไพรมาสกัดแบบต่อเนื่องแล้วทดสอบฤทธิ์การยับยั้ง Escherichia coli พบว่าสารสกัดหยาบจาก
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ใบพลู ใบฝรั่งและหัวขมิ้นชัน ที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95% มีความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ
Escherichia coli เท่ากับ 30 , 70 และ 90% ของสารสกัด ตามลาดับ ใบฝรั่งที่สกัดด้วยเฮกเซน มี
ค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง Escherichia coli เท่ า กั บ 80 และ 70% ของสารสกั ด
ตามลาดับ ส่วนหัวขมิ้นชันที่สกัดด้วยเฮกเซนและสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ที่สกัดด้วยน้ากลั่นไม่สามารถ
ยับยั้ง Escherichia coli ได้
ดังนั้นในการงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดแทนนินจากใบพลูโดยการตก
ตะกอนในโปรตีนด้วยไข่ขาว จากนั้นนาสารแทนนิ นที่ได้มาใช้ในการศึกษาผลต่อการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus และทดสอบความ
เข้มข้นต่าสุดเป็นร้อยละของสารสกัดแทนนินจากใบพลู ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia
coli และ Staphylococcus aureus เพื่อนาไปใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาการป้องกันโรค
ติดเชื้อในระบบต่างๆ ของร่ างกายได้ทั้งเป็นการส่ งเสริมให้ มีการนาพืช สมุนไพรไทยมาใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์มากขึ้น และใช้ประโยชน์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาการสกัดสารแทนนินจากใบพลูโดยการตกตะกอนในโปรตีนด้วยไข่ขาว จากนั้นนา
สารรแทนนิ น ที่ส กัด ได้ ม าศึ กษาผลต่อ การเจริ ญ ของเชื้อ แบคทีเ รีย ได้ แก่ Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus
วิธีการวิจัย
1. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นเพื่อใช้ในการทดสอบ เพาะเชื้อ Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus ในหลอดอาหารผิวเอียง Nutrient agar บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง
2. การเตรียมตัวอย่างใบพลู (วรพจน์ จันทร์แสนตอ, ทิพาพร ขวัญแก้ว และขจรศักดิ์
ตระกูลพัว, 2541). นาใบพลูที่เก็บจากบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มาตากให้แห้งในที่ร่มประมาณ 2 วัน จากนั้นบดให้ละเอียด
3. การสกั ด สารแทนนิ น หยาบจากใบพลู โ ดยการตกตะกอนในโปรตี น (วรพจน์
จันทร์แสนตอ, ทิพาพร ขวัญแก้ว และขจรศักดิ์ ตระกูลพัว, 2541) นาใบพลูที่บดละเอียดจากข้อ 2
ปริมาณ 30 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมน้ากลั่นจานวน 300 มิลลิลิตร แล้วนาไป
ต้มประมาณ 20 นาที โดยควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 70 องศาเซลเซียส แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่
สารสกั ดส่ ว นของเหลวเก็บ ไว้ในขวดรูปชมพู่ จากนั้นทาการตกตะกอนโดยใช้เฉพาะไข่ขาว 100
มิล ลิ ลิ ต ร ต่อ สารสกัด หยาบ 30 มิล ลิ ลิ ตร ในฟลาสก์ข นาด 250 มิล ลิ ลิ ตร คนให้ เ ข้า กัน ปิด ด้ว ย
แผ่นฟลอยด์ ทิ้งไว้ 7 วัน นามากรองตะกอนออกด้วยผ้าขาวบาง นาตะกอนที่ได้ไปใช้ในการทดสอบ
การยับยั้งเชื้อ E. coli และ S. aureus
4. การตรวจสอบสารแทนนิน (ชรินทร โมฬี และณกัญภัทร จินดา, 2558 ดัดแปลงจาก
Moosophin et al. 2010) ทดสอบกับน้ายา FeCl3 โดยถ้าได้ตะกอนสีน้าเงิน สีน้าเงินคล้า สีน้าเงิน
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ม่วง เป็นสารแทนนินประเภท ไฮโดรไลเซเบิลแทนนิน (hydrolysable tannins) ถ้าได้ตะกอนสีเขียว
หรือสีเขียวแกมน้าตาล เป็นสารแทนนินประเภท คอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins)
5. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินหยาบต่อการเจริญของเชื้อ E. coli และ
S. aureus ด้ ว ยวิ ธี Disk diffusion โดยเลี้ ย งเชื้ อ ในอาหาร Nutrient broth (NB) ด้ ว ยการเขย่ า ที่
ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ใช้ไม้
พันสาลีปราศจากเชื้อ (Sterile cotton swab) จุ่มเชื้อ E. coli และ S. aureus ที่เขย่าเป็นเวลา 24
ชั่วโมง นามา streak บนอาหาร Nutrient agar (NA) จนทั่วโดย streak ทับไปมาหลายๆ ครั้ง ในแนว
ระนาบทิ้งไว้ 3-5 นาที ใช้ปากคีบ (forceps) จุ่มแอลกอฮอล์ผ่านเปลวไฟ 2 ครั้ง ปล่อยให้เย็นสักครู่
คีบกระดาษกรองเส้นศูนย์ 6 มิลลิเมตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แตะลงในสารสกัดแทนนินจาก ใบพลูให้
สารสกัดค่อย ๆ ซึมขึ้นมาจนทั่วกระดาษ นาไปวางบนอาหารที่ เกลี่ย E. coli และ S. aureus ไว้กด
แผ่นกระดาษกรองเบา ๆ เพื่อให้ติดผิวอาหารทั้งแผ่น จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 1 - 2 วัน อ่านผลโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณวงใส โดยใช้น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อเป็นชุด
ควบคุม
6. การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli และ S. aureus
ด้วยวิธี Disk diffusion เช่นเดียวกับข้อ 5 แต่ใช้สารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่ความเข้มข้น 100 ,
90 , 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30 , 20, 10 (ใช้สารสกัดแทนนินเจือจางในน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ) และ 0%
(น้ากลั่น นึ่งฆ่าเชื้อเป็นชุดควบคุม ทางลบหรือ negative control ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่า จะไม่มี
ปรากฏการณ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ ) วางบนผิวอาหาร Nutrient agar (NA) ในจานเพาะ จุด
ละ 1 ตาแหน่ง 4 จุดต่อจานเพาะเชื้อ ทาการทดสอบ 3 ซ้า บ่มจานเพาะเชื้อไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 - 2 วัน อ่านผลการทดลองโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ บริเวณวงใส
ผลการวิจัย
1. ผลการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องแทนนิ น สารสกั ด หยาบแทนนนิ น จากใบพลู มี
ความสามารถละลายได้ดีในสารละลายแบบมีขั้ว (polar solvent) เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของ
แทนนินมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) จึงสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนและมีคุณสมบัติในการตกตะกอนด้วย
โปรตีน จากคุณสมบัติต่างๆ พบว่าแทนนินที่สกัดได้จากใบพลูเมื่อทดสอบกับน้ายา FeCl3 จะเกิดการ
ตกตะกอนเป็นสีน้าเงินคล้า (ข้อมูลไม่ได้แสดง) แสดงความเป็นกลุ่มของไฮโดรไลเซเบิลแทนนิน ซึ่งเป็น
แทนนินที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก สลายตัวและละลายได้ในกรดหรือน้าย่อย องค์ประกอบส่วนใหญ่จะพบ
ส่วนกรดฟีนอลมากกว่าน้าตาล พบมาก ในส่วนใบ ฝัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติเมื่อต้นไม้ได้รับ
อันตราย พืชที่พบได้แก่ โกศน้าเต้า กานพลู กุหลาบแดง (พรพิมล พิมลรัตน์, นิวุฒิ หวังชัย, สุพันธ์ณี
สุวรรณภักดี และ พัชราวัลย์ ศรียะศักดิ์, 2560) ซึ่งลักษณะโครงสร้างของใบพลูนั้นมีความแตกต่าง
จากเปลือกเงาะซึ่งเป็นขั้นเนื้อเยื่อ pericarp ของเงาะทาให้มีลักษณะแทนนินที่เป็นชนิดคอนเดนส์
แทนนินตามงานวิจัยของ ชรินทร โมฬี และณกัญภัทร จินดา (2558) ซึ่งสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะ
ด้ว ยน้ าที่ อัต ราส่ ว น 1:10 (w/v) ที่อุณ หภู มิ 90 องศาเซลเซี ยส ได้ส ารสกัด หยาบจากเปลื อกเงาะ
17.85±1.45% (w/v) ที่มีปริมาณแทนนินทั้งหมด 25.36±1.10% (w/w)
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2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลู ที่ส กัดด้วยวิธีการ
ตกตะกอนในโปรตี น ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ E. coli และ S. aureus ด้ ว ยวิ ธี Disk diffusion จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่สกัดด้วยวิธีการตกตะกอนในโปรตีน โดย
วิธี Disk diffusion ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใส (เซนติเมตร) ของการทดสอบประสิทธิภาพของสาร
สกัดหยาบแทนนินจากใบพลูต่อการยับยั้งเชื้อ E. coli และ S. Aureus
เชื้อจุลินทรีย์

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใส (เซนติเมตร)

Escherichia coli
Staphylococcus aureus

2.2
3.1

จากตารางที่ 1 ได้ผลว่าสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ E.
coli และ S. aureus โดยมีขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ 2.2 เซนติเมตร และ 3.1
เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ วัชรี สุภาอินทร์ (2543) ที่พบว่าสารสกัด
ใบพลูด้วยน้าร้อนสามารถฆ่าเชื้อ E. coli ได้ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องร่วง และ
รายงานการวิจัยของ แน่งน้อย แสงเสน่ห์ (2541) ที่รายงานว่าสารสกัดใบพลู ด้วยแอลกอฮอล์ 95
เปอร์เซ็นต์ มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบ
ผลการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย จากสารสกั ด หยาบใบพลู ซึ่ ง มี ลั ก ษณะรสฝาด
สอดคล้องกับพืชรสฝาดอื่นได้แก่ งานวิจัยของวรพจน์ จันทร์แสนตอ, ทิพาพร ขวัญแก้ว และขจรศักดิ์
ตระกูลพัว (2541) ที่ สกัดสารแทนนินที่แยกด้วยการตกตะกอนจากใบฝรั่ง และเปลือกมังคุดพบว่ามี
ปริมาณแทนนินอยู่มากกว่าในพืชสมุนไพรชนิดอื่น ได้แก่ ชาเขียว ใบพลู กระถิน เปลือกกล้วยน้าว้า
และเนื้อกล้วยน้าว้า และยังให้ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยสารสกัดจากใบฝรั่ง
และเปลื อ กมั ง คุ ด สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ Staphylococcus aureus แต่ ไ ม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ
Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ได้ นอกจากนี้ในการศึกษาของสารสกัดต่าง ๆ
จากพืชที่มีรสฝาดต่อผลการเจริญของแบคทีเรียนั้น ศรินยา ลิ้มวงศ์วิรัช (2545) ได้รายงานว่าการสกัด
ใบบัวแบบต่อเนื่องด้วยเอทานอลให้ผลในการยับยั้ง Staphylococcus aureus ATCC25923 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ 0.3 เซนติเมตร ส่วนสารสกัดจากใบพลูโดยวิธีการสกัด
แบบต่อเนื่องด้วยเฮกเซนให้ผลการยับยั้ง Staphylococcus aureus ATCC25923 โดยมีค่าเฉลี่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ 4.96 เซนติเมตร และงานวิจัยของธาริณี โพธิ์มินทร์ (2548)
ทดสอบสารสกัดหยาบจากโหระพาและขมิ้น ด้ ว ยเอทานอลต่อการยับยั้ง เชื้อ Staphylococcus
aureus โดยวิธี disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจากโหระพาและขมิ้นชันที่สกัดด้วยเอทานอล
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สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ Staphylococcus aureus โดยมี อั ต ราส่ ว นเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางบริ เ วณวงใส
เท่ ากั บ 0.6 และ 1.03 เซนติเ มตร ตามล าดั บ นอกจากนี้ รองเดช ตั้ง ตระการพงษ์ และจุล จิต ร์
ตั้งตระการพงษ์ (2559) ศึกษาสารสกัดจากใบสะระแหน่โดยวิธีการสกัดด้วยเอทานอลที่มีต่อผลเชื้อ
แบคที เ รี ย โดยวิ ธี agar disc diffusion ผลการศึ ก ษาพบว่ า ใบสะระแหน่ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ
Salmonella Typhi (S. Typhi) ได้ ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ Klebsiella Typhi, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus agalactiae แ ล ะ Staphylococcus pyogenes
โดยมีค่าเฉลี่ยของบริเวณวงใส คือ 13.17, 12.50, 12.00, 11.67, 11.00 และ 10.50 มิลลิเมตร ตาม
ลาดับและผลที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
(P<0.05) จากผลที่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพที่สาคัญในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่โดยทั่วไปและสามารถนาไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกัน
โรคติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ โดยการสกัดสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียมักจะใช้เอทานอลเป็นตัวทาละลาย แต่งานวิจัยที่กล่าวมาส่วนใหญ่ไม่ได้วิเคราะห์ถึงลักษณะ
แทนนินที่มีผลต่อการเจริญของแบคทีเรีย ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยนี้ที่ได้แสดงว่าได้ใช้สารสกัดหยาบ
แทนนินในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดได้
3. การศึกษาความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูในการยับยั้งเชื้อ E.
coli และ S. aureus ด้ว ยวิธี Disk diffusion จากการเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบแทน
นินจากใบพลูที่สกัดด้วยวิธีการตกตะกอนในโปรตีน ที่ความเข้มข้น 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30,
20, 10 และ 0% (น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อเป็นชุดควบคุม) ได้ผลการทดลองว่าความเข้มข้นต่าสุดของสาร
สกัด หยาบแทนนิ น จากใบพลู ที่ยั บ ยั้ง การเจริญ ของเชื้ อ E. coli คือ 60% โดยมีบ ริเ วณวงใส 0.5
เซนติเมตร ส่วนที่ความเข้มข้น 100, 90, 80 และ 70% ของสารสกัดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณ
วงใสเท่ากับ 2.0, 1.7, 1.5 และ 0.9 เซนติเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใส (เซนติเมตร) จากการทดสอบความเข้มข้นต่าสุด
ของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli และ S. aureus
ความเข้มข้นของสารสกัด (%)
100
90
80
70
60
50-10

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใส (เซนติเมตร)
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
2.0
2.9
1.7
2.7
1.5
2.5
0.9
2.3
0.5
0
0
0
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความเข้มข้นต่าสุ ดของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลู ที่ยับยั้ง
การเจริ ญของเชื้อ S. aureus พบว่าสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลู ที่ความเข้มข้น 100, 90, 80
และ 70% มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ 2.9, 2.7, 2.5 และ 2.3 เซนติเมตร ตามลาดับ
ซึ่ง ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง ได้ คื อ 70% (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2) สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของ ยุพา เที่ยงลาย (2547) ที่ทดสอบสารสกัดหยาบจากใบพลู ใบฝรั่ง และหัวขมิ้นชัน ที่
สกัดด้ว ยแอลกอฮอล์ 95% มีความเข้มข้นต่าสุดเท่ากับ 70 , 60 และ 100% ที่สามารถยับยั้งเชื้อ
Escherichia coli ได้ตามลาดับ ส่วนในการศึกษาการใช้สารสกัด ใบพลู ใบฝรั่ง ที่สกัดด้วยเฮกเซนมี
ค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง Escherichia coli เท่ า กั บ 80 และ 60% ของสารสกั ด
ตามลาดับ ส่วนหัวขมิ้นชันที่สกัดด้วยเฮกเซน ตลอดจนการนาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ที่สกัดด้วยน้ากลั่น
นั้นไม่สามารถยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli ได้ เมื่อนาสมุนไพรมาสกัดแบบต่อเนื่องแล้ ว
ทดสอบฤทธิ์การยับยั้ง Escherichia coli พบว่าสารสกัดหยาบจากใบพลู ใบฝรั่งและหัวขมิ้นชัน ที่
สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95% มีความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli เท่ากับ 30 ,
70 และ 90% ของสารสกัด ตามลาดับ ใบฝรั่งที่สกัดด้วยเฮกเซน มีค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถ
ยับยั้ง Escherichia coli เท่ากับ 80 และ 70% ของสารสกัด ตามลาดับ ส่วนหัวขมิ้นชันที่สกัดด้วยเฮ
กเซนและสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ที่สกัดด้วยน้ากลั่นไม่สามารถยับยั้ง Escherichia coli ได้

Control

50%

70%

80%

Control

60%

100%

90%

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่ยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ E. coli
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ภาพที่ 2 ผลการทดสอบความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่ยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ Staphylococcus aureus
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการผลการทดลองเมื่ อ น าใบพลู ม าสกั ด สารแทนนิ น ด้ ว ยวิธี ก ารสกั ด หยาบโดยใช้
การตกตะกอนในโปรตีนคือไข่ขาวสารสกัดหยาบแทนนนินจากใบพลู เมื่อทดสอบกับน้ายา FeCl3 เกิด
ตะกอนเป็นสีน้าเงินคล้าแสดงความเป็นกลุ่มของไฮโดรไลเซเบิลแทนนิน (Hydrolyzable tannins)
ซึ่ ง เป็ น แทนนิ น ที่ มี โ มเลกุ ล ขนาดเล็ ก สลายตั ว และละลายได้ ใ นกรดหรื อ น้ าย่ อ ยละลายได้ ดี ใ น
สารละลายแบบมีขั้ว (polar solvent) เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของแทนนินมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH)
จึงสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ดีกับสารละลายมีขั้วมี คุณสมบัติในการตกตะกอนโปรตีน เมื่อนาไป
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli และ S. aureus โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่สามารถยับยั้งเชื้อ E. coli
ได้ โ ดยมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางบริ เ วณวงใสเท่ า กั บ 2.2 เซนติ เ มตร และสามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ
S. aureus โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ 3.1 เซนติเมตร การทดสอบความเข้มข้น
ต่าสุดของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli และ S. aureus โดยใช้
สารสกัดด้วยวิธีการตกตะกอนในโปรตีนที่ความเข้มข้น 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10
และ 0% โดยใช้น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อเป็นชุดควบคุม ผลที่ได้พบว่าสารสกัดหยาบแทนนินที่ ความเข้มข้น
100, 90, 80, 70 และ 60% มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
บริเวณวงใสเท่ากับ 2.0, 1.7, 1.5, 0.9 และ 0.5 เซนติเมตร ตามลาดับ ดังนั้น ความเข้มข้นต่าสุดของ
สารสกัดหยาบแทนนิน จากใบพลู ที่จะสามารถยับยั้งเชื้อ E. coli คือ ความเข้มข้น 60% ส าหรับ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ผลของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบพลูที่ความเข้มข้น 100,
90, 80 และ70% มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณวงใสเท่ากับ
2.9, 2.7, 2.5 และ 2.3 เซนติเมตร ตามลาดับ ดังนั้นความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดหยาบแทนนินจาก
ใบพลูที่จะสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus คือ ความเข้มข้น 70 %
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งานวิ จั ย นี้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น ได้ ว่ า สมุ น ไพรหรื อ พื ช ที่ มี ร สฝาด เช่ น ใบพลู เมื่ อ มาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทาให้เกิดโรคบางชนิดสามารถที่จะยับยั้งการเจริญได้ซึ่งยังมีพืช
สมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีรสฝาดและมีปริมาณแทนนินอยู่ เช่น หัวปลี เปลือกกล้วย ใบมันสาปะหลัง
ผักแพรว เป็นต้น ที่ยังรอการนามาศึกษาต่อไป อีกทั้งงานวิจัยต่อไปควรจะต้องศึกษาถึงตัวทาละลาย
ว่ า ตั ว ท าละลายประเภทใดที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต่ อ การสกั ด สารแทนนิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลต่ อ การยั บ ยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียก่อโรคอีกหลายชนิด
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการช่วยเหลือด้านการเก็บข้อมูลและจัดทาเล่มรายงานจาก นางสาวศิริขวัญ
บุญแจ้ง, นางสาวสุภาพร ชาวกันหา และนางสาวสุมิตตา สุสุขเสียง ทาให้งานวิจัยนี้ดาเนินงานได้อย่าง
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องค์ประกอบทางเคมีของสุคนธรสและการแปรรูปสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง
CHEMICAL COMPOSITION OF GIANT GRANADILLA AND PROCESSING
OF OSMOTIC DEHYDRATED GIANT GRANADILLA
ภาสุรี ฤทธิเลิศ1 และ อนันต์ พิริยะภัทรกิจ2
Pasuree Rittilert1 and Anan Piriyaphattarakit2
1

สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 สังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลสุ คนธรส (Passiflora
quadrangularis L.) และศึกษาการแปรรูปสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง โดยใช้ผลสุคนธรสอายุ 45-50 วัน
หลังการผสมติด (ระยะความแก่ร้อยละ 50-60) นามาปอกเปลือกออกและใช้ส่วนของเนื้อผลใน การ
ทดลอง โดยแช่ชิ้นเนื้อสุคนธรสในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ร้อยละ 0, 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8
(w/v) ในช่วงการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการออสโมซิสแบบเร็ว จากนั้นอบแห้งด้วยลมร้อนที่
อุณหภูมิ 60 °C ความเร็ว ลมเฉลี่ ย 4.2 m/s นาน 10 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า เนื้อผลสุ คนธรส
มีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น โปรตีน เถ้า คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร ส่วนการแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ บว่ า สุ ค นธรสแช่ อิ่ ม อบแห้ ง ที่ ผ่ า นการแช่ ส ารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์ ร้ อ ยละ 0.5
มี ค ะแนนความชอบรวมมากที่ สุ ด อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) ในระดั บ ชอบปานกลาง
(7.22±0.81 คะแนน) การศึกษานี้ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของผลไม้ชนิดนี้ รวมถึงสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อผลของสุคนธรสได้
คาสาคัญ : สุคนธรส องค์ประกอบทางเคมี แช่อิ่มอบแห้ง
ABSTRACT
This research aimed to study chemical compositions of the Giant Granadilla
(Passiflora quadrangularis L.) fruit and to develop osmotic dehydrated Giant
Granadilla. The fruit was harvested at 45-50 days after fruit set (maturity stage 50-60
%), Giant Granadilla was peeled and the fresh was determined. The fresh fruit were
soaked in calcium chloride solutions of 0, 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8 % (w/v) for pretreatment
before a fast-osmotic dehydration process. Then, fruits samples were dried at a
temperature of 60°C with a tray dryer at an air velocity of 4.2 m/s for 10 hours.The
results of chemical composition showed that the fresh fruit contained contents of
moisture, protein, ash, carbohydrate, and dietary fiber. In terms of product quality,

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
1159
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

hedonic scores showed that the overall liking of the osmotic dehydrated Giant
Granadilla product by soaking 0.5 % calcium chloride was moderate (score 7.22±0.81)
(p≤0.05). This a result can use in database and application for Giant Granadilla product
development.
Keywords: Giant Granadilla, Chemical Composition, Osmotic Dehydration
บทนา
สุคนธรส (Giant Granadilla) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Passiflora quadrangularis L. เป็น
พืชสกุลเดียวกับเสาวรส (กะทกรกฝรั่ง) และกะทกรกป่า (หญ้ารกช้าง) (เต็ม สมิตินันท์, 2544) มีชื่อ
เรี ย กแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ว่ า สุ ค นธรส (ภาคกลาง) แตงกะลา มะแตงสา หรื อ แตงสา
(ภาคกลางและภาคตะวัน ตก) มะละกอย่าน (ภาคใต้) มะถั่ว รส หรือมักซูรด (ภาคเหนือ ) รวมทั้ง
กะทกรกยักษ์ เนื่องจากมีขนาดผลใหญ่ที่สุดในบรรดากะทกรก (เสาวรส) ทั้งหลาย สุคนธรสเป็นไม้เถา
เลื้อย มีมือเกาะ ลาต้นเป็นเหลี่ยม มีปีกแคบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ โคนใบสอบหรือหยักเว้าปลายใบ
แหลมเป็ น ติ่ง ขอบใบเรี ย บ ที่ ก้านมีต่ อมใบ ดกหนา เป็นมัน สี เขียวแก่ (การุณ ย์ มะโนใจ, 2559)
ดังภาพที่ 1

(ก) ลักษณะดอก

(ข) ลักษณะต้น

(ค) ลักษณะผลดิบและเนื้อผลดิบ

ภาพที่ 1 ลักษณะดอก ต้น ผลดิบและเนื้อผลของสุคนธรส
ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ กาบดอกหุ้มสีเขียว กลีบชั้นนอกเป็นรูปกระบอก ปลายแฉก
ด้านหลังมีสีเขียวแก่ ด้านในมีสีม่วงอ่อนประกอบด้วยจุดแดง ๆ กลีบชั้นในลักษณะคล้ายกับตัวแฉก
ของกลีบชั้นนอก สีม่วง อ่อนหรือชมพูอ่อนมีประสีแดงแซม กลีบย่อยกลางมีเป็นชั้น ๆ สองชั้น แต่ละ
กลีบค่อนข้างกลม สีม่วงแก่ พาดด้วยปลายสีขาวสลับแดง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีขาวอมเขียว เจือสีแดง
กลีบดอก 5 กลีบ สีม่วงแดง รูปขอบขนานมีรยางค์เป็นเส้น สีม่วงแดง ประขาว ปลายสีม่วงน้าเงิน
เกสรเพศผู้ 5-6 อัน อยู่ตรงกลางสีเขียวนวล ดอกมีกลิ่นหอมแรง ส่วนผลเป็นผลสดขนาดใหญ่ ยาวได้
ถึง 30 เซนติเมตร รูปทรงกระบอกแกมรี หรือรูปไข่ ผลดิบมีสีเขียวอ่ อน เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อแก่
ภายในผลดิบจะมีเมล็ดสีดา ที่ถูกหุ้มด้วยรกสีขาว มีรสเปรี้ยวเช่นเดียวกับเสาวรส เนื้อผลดิบนาไปปรุง
อาหารหลากหลายเมนู เช่น ผัดใส่ไข่ ต้มจืด แกงเลียง หรือนาไปลวกจิ้มน้าพริก (การุณย์ มะโนใจ,
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2559) ทั้งนี้จากข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ยังไม่พบการรายงานถึงองค์ประกอบทางเคมีนอกจากการใช้เป็น
อาหาร และยังไม่มีการนาเนื้อผลดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การทาแห้งผลไม้ด้วยวิธีการ
ออสโมซีส (osmotic dehydration) เป็นการดึงน้าบางส่วนออกจากวัตถุดิบด้วยสารละลายออสโมติก
นิยมใช้กับ ผักผลไม้เนื่องจากมีน้ามาก ร่ว มกับการอบแห้ ง ทาให้ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน สามารถ
บริโภคเป็นอาหารว่างแล้วยังใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารได้ เช่นอาหารพร้อมรับประทาน อาหาร
เสริมสุขภาพประเภทมูลลี่ (muesli) เป็นต้น
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพ
ของสุคนธรสในระยะผลอ่อนปานกลาง และศึกษาการใช้ประโยชน์ ของเนื้อผลในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง เพื่อนาผลการทดลองไปใช้สนับสนุนประโยชน์ในการบริโภคสุคนธรส และ
เป็ น แนวทางในการเพิ่ ม มู ล ค่ า วัต ถุ ดิ บ เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ ผลสุ ค นธรสให้ กั บ เกษตรกร
ผู้เพาะปลูกต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของสุคนธรส และศึกษาปริมาณแคลเซียม
คลอไรด์ที่เหมาะสมต่อคุณภาพของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง
กรอบแนวคิด
งานวิจัยนี้เป็นการนาสุคนธรสที่มีระยะผลอ่อนปานกลางมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและ
ทางกายภาพของเนื้อผล และศึกษาปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ที่ใช้ในการแช่ชิ้นเนื้อสุคนธรสก่อนการ
แช่อิ่มอบแห้ง ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8 (w/v) ติดตามคุณภาพทางกายภาพ
และทางเคมี และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง
วิธีการวิจัย
1. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของสุคนธรส
1.1 การเตรียมผลสุคนธรส
สุคนธรสที่ใช้ในการทดลองเป็นผลอ่อนปานกลาง (ระยะความแก่ร้อยละ 50-60)
เมื่อผลอายุได้ 45-50 วันหลังการผสมติด น้าหนักผลเฉลี่ย 300-500 กรัมต่อผล จากแปลงปลูกเลี้ยง
ของเกษตรกรบ้านทุ่งสุน อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยบรรจุในถุงโพลีเอทธิลีนลงในกล่องกระดาษ
และขนส่งด้วยรถโดยสารประจาทาง เป็นเวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง มายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นนามาล้างให้สะอาด ปอกเปลือก
และเอาเมล็ดออก แล้ววิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อผล ดังนี้
1.2 การวิเคราะห์ทางกายภาพ
วิเคราะห์ค่าสีเปลือกและสีเนื้อของผลสุคนธรสในระบบ CIE L* a* และ b* ด้วย
เครื่อง Color reader รุ่น CR-10 (ยี่ห้อ Minolta, Japan)
1.3 การวิเคราะห์ทางเคมี
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วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครื่อง pH meter รุ่น Cyberscan (ยี่ห้อ
Eutech, Singapore) ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดด้วย
digital refractometer (Model PASL-18S; Atago Co.,Ltd., Tokyo, Japan) อ่ า นค่ า เป็ น ºBrix
และ องค์ป ระกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น โปรตีน (N x 6.25) ไขมัน เถ้า (AOAC, 2000)
คาร์โบไฮเดรตและพลังงานโดยการคานวณ และปริมาณเส้นใยทั้งหมดในวิธีการที่ 985.29 เส้นใย
ที่ไม่ละลายน้าในวิธีการที่ 991.42 และเส้นใยที่ละลายน้าได้ในวิธีการที่ 991.43 (AOAC, 2016)
2. การศึกษาปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ที่เหมาะสมต่อคุณภาพของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง
2.1 การเตรียมสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง
นาผลสุคนธรสมาล้างทาความสะอาด ปอกเปลือก เอาเมล็ดออก หั่นเป็นชิ้นมี
ขนาดกว้าง 2 ยาว 2 หนา 1 เซนติเมตร แช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ
0, 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8 (w/v) และสารละลายกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 1 (w/v) (อัตราส่วน
ของเนื้อสุคนธรสต่อสารละลาย 1:1) ใช้ระยะเวลาในแช่ 3 ชั่วโมง จากนั้นล้างด้วยน้าสะอาด 1 ครั้ง
แล้วผึ่งให้สะเด็ดน้า
การแช่อิ่มอบแห้ง โดยนาชิ้นเนื้อสุคนธรสที่ผ่านการแช่สารละลายแคลเซียมคลอ
ไรด์แต่ละระดับความเข้มข้นมาเคี่ยวในน้าเชื่อมที่มีความเข้มข้นของสารละลายน้าตาล 35 องศาบริกซ์
ด้วยไฟปานกลาง เป็ นเวลา 30 นาที แล้วเติมน้าตาลจนกระทั่งน้าเชื่อมมีความเข้มข้นเท่ากับ 65
องศาบริกซ์ จากนั้นนาสุคนธรสที่ผ่านการแช่อิ่มไปล้างในน้าร้อนที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 นาที ผึ่งให้สะเด็ดน้า และทาแห้งด้วยลมร้อน (hot air drying) โดยใช้เครื่องทาแห้งแบบถาด
(Tray dryer) (กล้วยน้าไท, ประเทศไทย) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความเร็ วลมเฉลี่ย 4.2 เมตร
ต่อวินาที เป็นเวลา 10 ชั่วโมง นาตัวอย่างที่ผ่านการทาแห้งแล้วบรรจุในถุงลามิเนตอลูมิเนียมฟอยล์
ปิดสนิท แล้วนาไปวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้
2.2 การวิเคราะห์ทางกายภาพ
วิเคราะห์ค่าสีในระบบ CIE L* a* และ b* ด้วยเครื่อง Color reader รุ่น CR-10
(ยี่ห้อ Minolta, Japan) และค่าเนื้อสัมผัส (hardness) ด้วยเครื่อง texture analyzer รุ่น TA-XT2
(ยี่ห้อ Stable Micro Systems, England) ใช้หัววัด Warner-Bratzler Blade (HDP/BS) ความเร็ว
ของหัววัด 5 มิลลิเมตร/วินาที ระยะห่างระหว่างหัววัดกับตัวอย่าง 25 มิลลิเมตร โดยวัดค่าความแน่น
เนื้อ (firmness, g) และค่าความเหนียว (Toughness, g. sec)
2.3 การวิเคราะห์ทางเคมี
วิเคราะห์ กิจ กรรมของน้า (water activity, aw) โดยใช้เครื่อง Aqualab รุ่น 3
(Decagon, USA)
2.4 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
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ประเมินความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และความชอบรวม
ใช้สเกลความชอบ 9 ระดับ (9 point hedonic rating scale) กาหนดให้ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่
ชอบมากที่สุด จนถึงระดับ 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด โดยใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจานวน 20
คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ในการวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี ทางกายภาพ และจุลินทรีย์ และวางแผนการทดลองแบบ randomized complete
block design (RCBD) ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้ว ยวิธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 ด้ ว ยโปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติ SPSS
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อผลสุคนธรส
ผลสุคนธรสที่ใช้เป็นวัตถุดิบในงานวิจัยนี้ อยู่ในระยะผลอ่อนปานกลาง (ระยะความแก่
ร้อยละ 50-60) ผิวผลเรียบมีสีเขียวอ่อน ผลยาวขนาดเฉลี่ยกว้างxยาว เท่ากับ 8.70x16.87 เซนติเมตร
เนื้อผลดิบมีความหนาเฉลี่ย 1.97 เซนติเมตร สีขาวปนเขียว ลักษณะเนื้อผลคล้ายเนื้อ ฟักแฟง เนื้อ
ผลมีกลิ่นเฉพาะตัวของสุคนธรส (ภาพที่ 2)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 ลักษณะปรากฏของผลดิบ (ก) และเนื้อผลดิบ (ข) ของสุคนธรส
ค่าสีผิวปลือกมีความสว่าง (L*) น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อผล และมีสีเขียวมากกว่า
โดยมีค่าสีแดง (a*) เป็นลบ และมีค่าสีเหลือง (b*) มากกว่าเนื้อผล (ภาพที่ 2 และตารางที่ 1) เนื้อผล
มี ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH) ที่ เ ป็ น กลาง โดยมี pH เท่ า กั บ 7.05 ปริ ม าณกรดทั้ ง หมดในรู ป
กรดซิตริกร้อยละ 1.03 และมีค่าความหวานเพียงเล็กน้อย ในงานวิจัยนี้ใช้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด ค่าความเป็นกรด อัตราส่วนของ TSS/TA และค่าสี เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกวัตถุดิบให้มี
ความสม่าเสมอในการทดลองทุกครั้ง
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องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อผลสุคนธรส (ตารางที่ 2) พบว่ามีค่าความชื้นสูงร้อยละ 93.32
มีโปรตีน เถ้า คาร์โบไฮเดรตเพียง แต่ไม่มีไขมัน มีปริมาณใยอาหารทั้งหมด (Total dietary fiber,
TDF) ใยอาหารที่ละลายน้า (Soluble dietary fiber, SDF) และใยอาหารที่ไม่ละลายน้า (Insoluble
dietary fiber, IDF) เท่ากับ 1.41, 0.58 และ 0.83 กรัมต่อ 100 กรัมน้าหนักสด ตามลาดับ
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อผลสุคนธรส
คุณลักษณะทางกายภาพ-เคมี
ผิวเปลือกผล
เนื้อผล
ความหนาของเนื้อผล (cm)
1.97±0.15
ค่าสี
ค่าความสว่าง (L*)
65.20±0.89
68.87±1.72
ค่าสีแดง (a*)
-14.13±1.36
-2.17±1.80
ค่าสีเหลือง (b*)
35.83±1.21
14.07±2.66
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
7.05±0.01
ปริมาณกรดทั้งหมด (% as citric acid)
1.03±0.06
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (°Brix)
5.20±0.20
อัตราส่วนของ TSS/TA
5.05±0.45
หมายเหตุ : TSS/TA คืออัตราส่วนของปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด/ปริมาณกรดทั้งหมด
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อผลสุคนธรส
องค์ประกอบทางเคมี (g/100 g wet weight)
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เถ้า
คาร์โบไฮเดรต
พลังงาน (kcal)
ใยอาหารทั้งหมด
ใยอาหารที่ละลายน้า
ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า

ปริมาณ
93.32±0.26
0.20±0.01
0.00±0.00
0.44±0.00
6.04±0.25
24.96±1.05
1.41±0.01
0.58±0.03
0.83±0.04

2. ผลการศึกษาปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง
ลักษณะปรากฏของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง ดังภาพที่ 3 พบว่าผลิตภัณฑ์ มีการหดตัว
หรือเหี่ยวย่น อาจเป็นเพราะว่าในเนื้อผลสุคนธรสที่ผ่านการออสโมซิสแบบเร็วมีปริมาณตัวถูกละลาย
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อยู่น้อย เมื่อน้าระเหยออกไปในระหว่างการอบแห้งจึงทาให้เกิดการเสียรูปร่างหรือโครงสร้างของ
ผลิตภัณฑ์

0%

0.5%

0.6%
ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์

0.7%

0.8%

ภาพที่ 3 ลักษณะปรากฏของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้งที่ผ่านการแช่สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่
ความเข้มข้นต่างกัน
ค่าสีและค่ากิจกรรมของน้า พบว่าการแช่เนื้อผลสุคนธรสในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์
ส่งผลให้สุคนธรสแช่อิ่มอบแห้งมีค่า L* และ a* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ผลิตภัณฑ์สุคนธรสแช่อิ่มอบแห้งมีสีเหลืองปนเขียว ค่า a* เป็นลบ และค่า b* เป็นบวก (ตารางที่ 3)
ส่วนค่า aw พบว่าสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้งมีค่า aw อยู่ในช่วง 0.523-0.580
ตารางที่ 3 ค่าสีและค่ากิจกรรมของน้าของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้ง ที่ผ่านการแช่สารละลายแคลเซียม
คลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่างกัน
ปริมาณ
แคลเซียมคลอไรด์ (%)

ค่าความสว่าง
(L*)

ค่าสีแดง
(a*)

ค่าสีเหลือง
(b*)
ns

ค่ากิจกรรม
ของน้า (aw)

0
55.57±1.27a -1.63±0.21b 18.70±1.95 0.583±0.000a
0.5
54.10±2.57ab -0.67±0.31a 18.47±4.10 0.583±0.001a
0.6
50.47±1.10b -1.57±0.25ab 14.43±0.76 0.544±0.001b
0.7
54.37±3.37ab -1.30±0.66ab 18.90±2.69 0.542±0.003b
0.8
55.53±1.33a -1.10±0.70ab 18.20±0.53 0.531±0.008c
หมายเหตุ : ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
: ตัว อั ก ษรที่ ต่ า งกัน ในแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ างกั น อย่า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p≤0.05)
ค่าเนื้อสัมผัส ดังตารางที่ 4 พบว่าการแช่เนื้อผลสุคนธรสในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่
ความเข้มข้นระหว่างร้อยละ 0-0.8 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีค่ าความแน่นเนื้อ และค่าความเหนียว ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ตารางที่ 4 ค่าเนื้ อสัมผัสของสุ คนธรสแช่อิ่มอบแห้ ง ที่ผ่ านการแช่สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่
ความเข้มข้นต่างกัน
ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ (%)
ความแน่นเนื้อns
0
101.98±20.55
0.5
90.94±15.77
0.6
98.91±25.20
0.7
101.48±13.36
0.8
107.50±16.36
หมายเหตุ : ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)

ความเหนียวns
167.96±29.34
148.74±23.42
170.02±33.57
166.88±27.07
175.24±40.82

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางที่ 5) พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบ
ด้านลั กษณะปรากฏ และกลิ่ น ไม่แ ตกต่างกัน อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนน
ความชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง แต่มีคะแนนความชอบด้านสี รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยคะแนนความชอบมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณแคลเซียมคลอไรด์เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริโภคให้คะแนนความชอบรวมต่อสุคนธรสแช่อิ่ม
อบแห้งที่มีการใช้ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 0.5 ในระดับคะแนนชอบปานกลางด้านสีและ
รสชาติไม่ต่างจากการใช้ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 0.6-0.8 (p>0.05)
ตารางที่ 5 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้งที่ผ่านการแช่สารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่างกัน
ปริมาณ
แคลเซียม
คลอไรด์ (%)
0
0.5
0.6
0.7
0.8

ลักษณะ
ปรากฏns

สี

6.62±0.90
6.67±1.11
6.80±0.97
6.82±0.89
6.97±1.01

6.76±0.93b
7.07±0.73ab
6.77±0.90b
7.17±0.84a
7.20±0.81a

กลิ่นns

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

ความชอบ
รวม

6.77±0.73 6.75±0.85c 6.80±0.93ab 6.85±1.01ab
6.90±0.64 7.25±0.71ab 6.97±0.80a 7.22±0.81a
6.92±0.83 6.85±0.87bc 6.42±0.86b 6.77±0.76b
6.95±0.82 7.00±0.97abc 6.47±0.89b 7.20±0.54a
7.07±0.76 7.35±0.76a 6.90±0.98ab 7.27±0.73a

หมายเหตุ : ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
: ตัว อั ก ษรที่ ต่ า งกัน ในแนวตั้ ง หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ างกั น อย่า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p≤0.05)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สุคนธรสในระยะผลอ่อนปานกลาง มีระยะความแก่ของผลร้อยละ 50-60 ผลมีสีเขียวอ่อน
เนื้อผลมีสีขาวขุ่นปนเขียว มีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น โปรตีน เถ้า คาร์โบไฮเดรต แต่ไม่มี
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ไขมัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา บุญปลื้ม (2550) พบว่าเปลือกเสาวรสพันธุ์สีม่วงมีไขมัน
ร้อยละ 0.30 อย่างไรก็ตาม ไขมันที่พบอยู่ในพืชจะอยู่ในรูปแวกซ์ คิวติน ซูเบอริน ทาหน้าที่เป็นสาร
ปกคลุมผิว (จริงแท้ ศิริพานิช, 2549) ในขณะที่เนื้อผลสุคนธรสมีการปอกเปลือกผิวผลออกไป อาจ
ส่งผลให้ไม่มีองค์ประกอบของไขมัน นอกจากนี้เนื้อผลสุคนธรสยังเป็นแหล่งของใยอาหาร ซึง่ ใยอาหาร
มีบทบาทสาคัญในการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ท้องผูก โรคริดสีดวง ภาวะไขมันในเลือดสูง และ
โรคมะเร็ ง ล าไส้ ใหญ่ (Peerajit et al., 2012) ใยอาหารที่ ล ะลายน้ าและใยอาหารที่ ไ ม่ ล ะลายน้ า
สามารถดูดซับน้าและไขมันได้ดี ถูกย่อยในลาไส้ได้ง่าย และให้พลังงานต่า (Larrauri, 1999) สาหรับ
ผลจากการทดลองนี้พบว่า IDF:SDF มีค่าเท่ากับ 1.43 แสดงให้เห็นว่าเนื้อผลสุคนธรสส่วนใหญ่เป็น
องค์ประกอบของใยอาหารที่ไม่ละลายน้า ทั้งนี้ปริมาณใยอาหารที่เหมาะสมที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
ควรมีอัตราส่วนของ IDF:SDF โดยประมาณ 2:1 (Schneeman, 1987) เมื่อนาเนื้อผลมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง โดยการเตรียมผลไม้ก่อนการแช่อิ่มอบแห้ง ด้วยการแช่ชิ้นเนื้อสุคนธรสใน
สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0-0.8 (w/v) พบว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะหดตัว อาจ
เนื่องมาจากในระหว่างการทาแห้งน้าในชิ้นอาหารจะเคลื่อนที่จากด้านในไปยังผิวหน้าอาหาร เมื่อน้า
ระเหยไปจะเกิดช่องว่างขึ้นทาให้เซลล์ของอาหารซึ่งเชื่อมโยงกันถูกดึงเข้าไปแทนที่ช่องว่างนั้น ทาให้
ชิ้นอาหารเกิดการสูญเสียลักษณะโครงสร้าง (ชมพู่ ยิ้มโต, 2550) และอาจกล่าวได้ว่าในระหว่าง การ
ออสโมซิ ส แบบเร็ ว ของแข็ ง ที่ ล ะลายได้ เ ข้ า ไปแทรกอยู่ ที่ ช่ อ งว่ า งของเซลล์ ไ ด้ น้ อ ย จึ ง ส่ ง ผลต่ อ
โครงสร้างที่แข็งแรงของชิ้นอาหาร ผลิตภัณฑ์มีค่า aw ต่ากว่า 0.6 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2558) ที่จุลินทรีย์ไม่
สามารถเจริญเติบโตได้ เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีค่าความแน่นเนื้อ และค่าความ
เหนียวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) อาจเนื่องมาจากปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ที่
ใช้ไม่สามารถแทรกผ่านผนังเซลล์หรือแทรกผ่านผนังเซลล์พืชได้น้อย ทาให้เแคลเซียมคลอไรด์ไอออน
ทาปฏิกิริยากับเพกตินได้ไม่ดี ผนังเซลล์ของผลไม้จึงมีความแข็งแรงไม่แตกต่างกัน จึงไม่ช่วยรักษา
ความคงรูปของเนื้อผลไม้ไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะปรากฏของสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้งดังแสดงใน
ภาพที่ 3 อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้งที่ดีต้องมีลักษณะภายนอกแห้ง เป็นชิ้น ไม่เละ
(สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2558) ส่วนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผั ส
พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบรวมสุคนธรสแช่อิ่มอบแห้งที่ผ่านการแช่แคลเซียมคลอไรด์ความ
เข้มข้นร้อยละ 0.5 (w/v) ในระดับคะแนนชอบปานกลาง ไม่ต่างจากการแช่แคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ
0.6-0.8 (p>0.05) จึงพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้ายเลือกใช้ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 0.5
เป็ น ปริ ม าณที่ เ หมาะสมในการผลิ ต สุ ค นธรสแช่ อิ่ ม อบแห้ ง ดั ง นั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า ผลการศึ ก ษา
องค์ประกอบทางเคมี และทางกายภาพของเนื้อผลสุคนธรส สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริม
การเพาะปลูกผลไม้ชนิดนี้ เช่น คุณค่าทางโภชนาการของผลดิบ และใช้ข้อมูลของระยะการเก็บเกี่ยว
ผลดิบในการแปรรูปแช่อิ่มอบแห้ง รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
สุคนธรสต่อไป
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ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี
PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS WITH NONCOMMUNICABLE ILLNESS
AMONG THE MONK, RATCHABURI PROVINCE
ไพรัช มโนสารโสภณ1
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างจานวน 365 รูป
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึงเดือน
มีนาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อในพระสงฆ์ คิดเป็นร้อยละ 32.6 ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์ ได้แก่ ตาแหน่งทางสงฆ์ อายุ อายุพรรษา และ
ดัชนีมวลกาย สัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรีอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความชุก โรคไม่ติดต่อ พระสงฆ์
ABSTRACT
The purposes of this survey research were to study the prevalence and
factors related to non-communicable diseases of monks in Ratchaburi province. The
sample consisted of 3 6 5 monks using multistage sampling method. Data were
collected between September 2018 and March 2019 by questionnaire and analyzed
by frequency, percent, mean, standard deviation, chi-square and pearson’s product
moment correlation coefficient. The finding showed that the prevalence of noncommunicable diseases in monks accounted for 32.6 percent. Religious position, age,
monk age, and body mass index were positively related to disease from noncommunicable diseases of monks in Ratchaburi Province with statistically significant at
p-value 0.05.
Keywords: Prevalence, Non-communicable Diseases, Monks
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บทนา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมายถึง โรคที่ไม่ติดต่อที่มีระยะเวลาของโรคที่ดาเนินไปอย่างช้า ๆ
โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม (พินิจ กุลละวณิชย์, 2556 ; WHO, 2015)
จากรายงานขององค์การอนามัยโรคในปี พ.ศ. 2557 พบว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับ
สาเหตุการตายมากถึงร้อยละ 63 ของประชากรทั่วโลก (WHO, 2014) ดังนั้น โรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่งผล
กระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้ที่ป่วย ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนระบบสาธารณสุขและภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ สถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากเป็นอันดับสอง
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO, 2013) ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของการป่วย และเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
และหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ยัง
พบว่าเป็นปัญหาที่สาคัญในกลุ่มพระสงฆ์ จากผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แต่ละปีมีพระสงฆ์
อาพาธเข้ารับการตรวจประมาณ 70,000-80,000 รูป โรคที่พระสงฆ์อาพาธมากที่สุด คือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไขมันในหลอดเลือดสูง คิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25-30% ของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษา (มนัสวี แสงวิเชียรกิจ,
2559) ปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงได้แก่ การขาดการออกกาลัง
กาย พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ (WHO, 2015) โดยพบว่า พระสงฆ์ร้อยละ 98 มีพฤติกรรม
การฉันอาหารไม่เหมาะสม และมีสุขอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อมยังไม่ถูกต้อง ร้อยละ
82.5 ด้านอบายมุข พบว่า ก่อนบวชพระสงฆ์มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 60 และสูบบุหรี่ ร้อยละ
61 และภายหลังการบวชพบเพียงการสูบบุหรี่แต่ลดลงเหลือร้อยละ 48 (โรชินี อุปราและคณะ, 2559)
สถานการณ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ประจาปี พ.ศ. 2561 พบว่า ประชาชน
มีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 15.6 รองลงมาคือ โรคเบาหวานและโรคหัวใจและ
หลอดเลือด คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 0.5 ตามลาดับ โดยพบมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-59 ปี และกลุ่มอายุ 40-49 ปี ตามลาดับ ส่วนสถานการณ์การอาพาธของ
พระสงฆ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 พบว่ า พระสงฆ์ อ าพาธด้ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ร้ อ ยละ 29.6
รองลงมาคือ โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 10.21 ตามลาดับ
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, 2561) จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจั ยเรื่อง ความชุกและปั จจั ยที่สัมพันธ์กับการอาพาธด้ว ยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัด
ราชบุรี เพื่อนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ในถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค
ไม่ ติ ด ต่ อ เพื่ อ เป็ น แนวทางการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพพระสงฆ์ ตลอดจนเป็ น ข้ อ มู ล ใน
การวางแผนกาหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี
ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความชุกของการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัด
ราชบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านนิกาย ตาแหน่งทางสงฆ์ อายุ อายุพรรษา ระดับการศึกษาทางโลก ระดับ
การศึกษาทางธรรม ดัช นี ม วลกาย การเข้า รับตรวจสุ ขภาพ ความถี่ใ นการตรวจสุ ขภาพ และวิ ธี
รักษาพยาบาลตนเองเมื่ออาพาธที่มีความสัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์
2. พฤติกรรมด้านการฉันอาหาร พฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย พฤติกรรมการด้าน
การจัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยจะนาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวโดยกาหนดตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมด้านการฉันอาหาร พฤติกรรมด้านการออก
กาลังกาย พฤติกรรมการด้านการจัดการความเครียด ตัวแปรตาม คือ การอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของ
พระสงฆ์
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจชนิดภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey
research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จานวน 4,130
รูป (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประมาณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยความเชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคลื่อน 0.05 โดยใช้สูตรสาหรับคานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ดังสูตร
= N/1+Ne2
= จานวนประชากร
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ค่าของความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง
= 4,095/1+(4,095*0.025)
= 364.40
จากการคานวณ ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 364.40 รูป ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ งนี้ เท่ากับ 365 รู ป และใช้วิธีการสุ่ มตัว อย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) เป็น
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างระดับอาเภอ และกาหนดให้จานวนวัดตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1 วัด
เท่ากับ 3 ตัวอย่าง กรณีมีเศษทศนิยมของจานวนวัดให้ปัดขึ้น และการเลือกสมาชิกเข้าสู่กลุ่มตัวอย่าง
n
เมื่อ N
n
e
n
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โดยการจับฉลาก โดยมีคุณลักษณะของพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ครอบคลุมเจ้าอาวาสวัด
รองเจ้าอาวาสวัดและพระลูกวัด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบและเติมคาในช่องว่าง
ประกอบด้วย พระสงฆ์นิกาย ตาแหน่งทางสงฆ์ อายุ อายุพรรษา ระดับการศึกษาสูงสุด (ทางโลก)
ระดับการศึกษาสูงสุด (ทางธรรม) ดัชนีมวลกาย การเข้ารับตรวจสุขภาพ ความถี่ในการตรวจสุขภาพ
การอาพาธ วิธีรักษาพยาบาลตนเอง จานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ ลักษณะข้อคาถามเป็น
แบบมาตราส่วน ประเมินค่า (Rating Scale) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามการปฏิบัติจริงของตนเอง ข้อ
คาถามมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยกาหนดให้เลือกเพียงคาตอบเดียว ประกอบด้วยตัวเลือก 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 24 ข้อ ประกอบด้วย พฤติกรรมด้านการฉัน
อาหาร จานวน 12 ข้อ พฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย จานวน 5 ข้อ และ พฤติกรรมด้านการการ
จัดการความเครียด จานวน 7 ข้อ กาหนดเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
โดยใช้เกณฑ์อันตรภาคชั้นของ Best (1970) ดังนี้
- คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66
หมายถึง มีพฤติกรรมระดับปรับปรุง
- คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33
หมายถึง มีพฤติกรรมระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00
หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้ วิ จั ย ท าการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยส่ ง
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวั ดราชบุรี และ
ดร.พัช ริ น ทร์ สมบู ร ณ์ ศูน ย์ อนามัย ที่ 5 กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข โดยใช้ค่ าดั ช นีค วาม
สอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) พบว่ า มีค่ าดั ช นีค วามสอดคล้ อ งทั้ ง
ฉบับเท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมจึงถือว่า ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงนาแบบสอบถามไปทา
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับพระสงฆ์ที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 รูป นามาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า
r = 0.70 จึงถือว่า แบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้และสามารถนาไป
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ได้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีถึง
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ประสานงานกับเจ้าอาวาสหรือผู้แทนของวัด
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยโดยมี
ผู้ช่วยผู้วิจัยร่วมในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ประสานงานนาแบบสอบถาม
เข้าไปเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้ทราบว่าในการตอบแบบสอบถามจะไม่มี
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ผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความสมัครใจและเต็มใจในการตอบ
แบบสอบถามนี้ และคาตอบที่ได้รับจะนาไปใช้ในการวิจัยนี้เท่านั้น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ นิกาย ตาแหน่งทางสงฆ์ ระดับการศึกษาทางโลก ระดับการศึกษา
ทางธรรม การตรวจสุขภาพประจาปี ความถี่ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ วิธีรักษาพยาบาลตนเอง
เมื่ออาพาธ และพฤติกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ
2. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ อายุพรรษา ค่าดัชนีมวลกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด
3. วิเคราะห์ความชุกโรคไม่ติดต่อของการอาพาธพระสงฆ์จังหวัดราชบุรีในกลุ่มตัวอย่างใน
ช่ ว งเวลาที่ ศึ ก ษา โดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละของความชุ ก (point prevalence) อั ต ราความชุ ก ของโรค
(Prevalence rate) เป็นการวัดจานวนผู้ป่วยทุกราย (ทั้งเก่าและใหม่ที่ยังคงป่วยอยู่เท่านั้น) และช่วง
เชื่อมั่นของความชุกที่ระดับ 95%
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยทาการชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็นความลับ โดยจะไม่ระบุชื่อหรือที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง และจะนาผลการวิจัย
ไปใช้ในประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น โดยจะนาเสนอในภาพรวมเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจั ยเท่านั้ นยื่ นขอพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดราชบุรี และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี เลขที่โครงการวิจัย RbPH REC 011/2562
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า พระสงฆ์มีอายุเฉลี่ย 49.7 ปี (S.D.=15.9) อายุพรรษาเฉลี่ย 13.0
พรรษา (S.D.=12.0) มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.2 กก./ม2(S.D.=4.9) เป็นพระสงฆ์มหานิกาย ร้อยละ
94.2 ต าแหน่ ง ทางสงฆ์ คื อ พระลู ก วั ด ร้ อ ยละ 73.4 ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด (ทางโลก) ระดั บ
ประถมศึกษา ร้อยละ 47.1 ระดับการศึกษาสูงสุด (ทางธรรม) ระดับนักธรรมเอก ร้อยละ 31.5 มี
การตรวจสุ ขภาพประจ าปี ร้ อยละ 82.5 ความถี่การตรวจสุ ขภาพทุกปี ร้อยละ 62.2 และรักษา
พยาบาลเมื่ออาพาธด้วยวิธีรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ร้อยละ 90.8
2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า พระสงฆ์มีพฤติกรรมด้านการฉันอาหาร พฤติกรรม
ด้านการออกกาลังกาย และพฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 84.7 71.5 และ 76.4 ตามลาดับ
3. ข้อมูลด้านการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อ พบว่า ความชุกของการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อ
ในพระสงฆ์ ร้อยละ 32.6 (95%CI = 27.7-37.5) จาแนกเป็นรายโรค คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อย
ละ 17.8 (95% CI=14.0-21.4) รองลงมาคือ โรคเบาหวาน ร้อยละ 7.7 (95% CI=5.2-10.4) โรค
ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 3.6 (95% CI = 1.9-5.8) โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 1.9 (95% CI
= 0.5-3.3) โรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 1.1 (95% CI = 0.3-2.2) และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นร้อยละ
0.5 (95% CI = 0.0-1.4) ตามลาดับ ดังแสดงตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงความชุกของการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อในพระสงฆ์ (n = 365)
โรคไม่ติดต่อ
ไม่อาพาธ
อาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อ
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคเบาหวาน
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- ทางเดินหายใจอุดกั้น
- ไขมันในเลือดสูง
- ข้อเข่าเสื่อม

ความชุก (ร้อยละ)
246 (67.4)
119 (32.6)
65 (17.8)
28 (7.7)
7 (1.9)
2 (0.5)
13 (3.6)
4 (1.1)

95% CI
62.7 - 72.3
27.7 -37.5
14.0 - 21.4
5.2 - 10.4
0.5 - 3.3
0.0 – 1.4
1.9 - 5.8
0.3 - 2.2

4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อในพระสงฆ์ ทั้ง 6 ปัจจัย
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนี้ ปัจจัยด้านตาแหน่งของสงฆ์ (P=0.03) อายุ (P=0.00)
อายุพรรษา (P=0.00) และดัชนีมวลกาย (P=0.03) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับการอาพาธ
ด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี ดังแสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี (n = 365)
ตัวแปร
นิกาย
ตาแหน่งทางสงฆ์
อายุ
อายุพรรษา
ระดับการศึกษาสูงสุด (ทางโลก)
ระดับการศึกษาสูงสุด (ทางธรรม)
ดัชนีมวลกาย
พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย
พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ≤0.05

Chi-square
0.30
8.68*
43.70*
23.03*
1.24
5.62
10.71*
0.34
0.29
0.02

p-value
0.58
0.03
0.00
0.00
0.74
0.22
0.03
0.84
0.86
0.98
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความชุกของโรคไม่ติดต่อ ของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี พบว่า มีอัตรา
ความชุกโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์ คิ ดเป็นร้อยละ 32.6 จานวน 119 รู ป ในจานวนนี้พระสงฆ์
ส่วนใหญ่อาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง รองลงมา คือ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคข้อเข่าเสื่อม มีอัตราความชุกของโรคร้อยละ 17.8 7.7 3.6 1.9 1.1 และ 0.5
ตามลาดับ กล่าวคือ พระสงฆ์ที่อาพาธด้ว ยโรคไม่ติดต่อส่ วนใหญ่ มี อายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 42.9
มีอายุ พรรษามากกว่า 16 พรรษาขึ้นไป สอดคล้องกับการวิจัยของ มินตรา สาระรักษ์ และคณะ
(2560) ได้ศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของพระภิกษุสงฆ์ อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่า ความชุกของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของพระสงฆ์ที่มี
การเจ็บป่วย พระสงฆ์ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงการเกิด
โรคไม่ติดต่อมีผลต่อสุขภาพและแนวโน้มการเสียชีวิตในอนาคต สอดคล้องกับการการวิจัยของ โรชินี
อุปรา และทักษิกา ชัชวรัตน์ (2559) ได้ศึกษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : ผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์และ
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่พบว่า ร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซึ่งจานวนผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่งผลกระทบต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับประเทศ
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจั ยที่สั มพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อ ของพระสงฆ์จังหวัด
ราชบุรี พบว่า ตาแหน่งทางสงฆ์ อายุ อายุพรรษา ดัชนีมวลกาย การตรวจสุขภาพ ความถี่ในการตรวจ
สุขภาพมีความสัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของพระสงฆ์จังหวัดราชบุรี
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา เช่น พระกิตติญาณเมธี และคณะ (2560) พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
, ธวัลรัตน์ แดงหาญ, สรัญญา วภัชชวิธี (2558) มินตรา สาระรักษ์ และคณะ (2560) และ ลลิลทิพย์
ธนสมบัตินันท์ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อของ
พระสงฆ์
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้ มีการถวายความรู้ในที่ประชุมพระสงฆ์ระดับจังหวัด
อาเภอ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการฉันอาหารที่มีคุณภาพ ไม่มันจัด ไม่
เค็มจัด ไม่หวานจัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีค่าดัชนีมวลกายให้อยู่ในระดับปกติ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่
ทาให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
2. ควรจัด ให้มีการตรวจร่า งกายพระสงฆ์ป ระจาปีใ ห้ค รบทุก รูป ของทุก วัด เพื่อตรวจ
สุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากเป็นการอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อแก่
พระสงฆ์
2. ควรพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดราชบุรี
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การพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นวัดสีเขียว จังหวัดชลบุรี
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาเครือ ข่า ยการจัด การสิ่ งแวดล้ อมสู่ ก ารเป็ นวั ด
สีเขียว จังหวัดชลบุรี โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน กลุ่มที่ 2 ผู้นาชุมชนที่วัดตั้งอยู่และเจ้า อาวาสวัดที่มีการจัดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 12 รูป/คน จากวัด 6 แห่ง แห่งละ 2 รูป และกลุ่มที่ 3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ร่วมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดสู่การเป็นวัดสีเขียว จานวน 9 แห่ง แห่ง
ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกใน
การพัฒนาเครือข่ายและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และใช้ค่าสถิติ คือ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของวัดสู่การเป็นวัดสีเขียว จังหวัดชลบุรี เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทั่วไปและพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในวัดในพระพุทธศาสนา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้แก่การมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดี 1) ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม วัดที่เป็นเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง มีการจัดอาคารสถานที่
บริเวณวัดให้สะอาดเป็นระเบียบ มีการจัดการขยะ การจัดการน้าเสีย มีการปลูกต้นไม้ร่มเงา 2) ด้าน
การจัดการวัสดุอุปกรณ์ของใช้ภายในวัด แต่ละวัดมีการจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยผู้มีส่ วนเกี่ย วข้องทั้งบุคลากรของวัดและชุมชนที่มาทากิจกรรมที่วัด และด้าน
พิธีการและการจัดกิจกรรมภายในวัด ภายใต้การดาเนินงานที่มีการประสานและเชื่อมโยงเครือข่าย
การดาเนินงานซึ่งกันและกันระหว่างวัดกับชุมชนภายใต้ปัจจัยทางด้านการบริหารจั ดการที่เหมาะสม
3) การผสมผสานวิธีการ กระบวนการ สิ่งสนับสนุน องค์ความรู้ ความร่วมมือในองค์ประกอบของ
เศรษฐกิจของชุมชน การเมืองการปกครอง ลักษณะทางวัฒนธรรมสังคมที่ส่งเสริมต่อการดาเนินงานที่
นาไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นวัดสีเขียวให้ประสบผลสาเร็จ และผล
การประเมินการพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นวัดสีเขียว พบว่าอยู่ในระดับมาก
( X = 4.43, S.D.= 0.53)
คาสาคัญ : การพัฒนาเครือข่าย วัดสีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม
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ABSTRACT
The objective of this research was to develop the environmental management
network to be green temple, Chon Buri province. This study conducted the sample by
purposive sampling of key informants which were divided into 3 groups; group 1: 12
experts, group 2: 12 community leaders who lived in their temples and the abbots of
temples which were involved in management of environmental conservation, selected
from 6 temples, each temple were 2 persons, and group 3: the persons who were
relating to the environmental management network to be green temple of 9 temples,
each temple was 10 persons, totally 90 persons. The tools to collect the data were
the question issues of focus group discussions, record forms of network development
and a questionnaire. The data were analyzed by content analysis and statistics of mean
and standard deviation. The research findings were as follows: The development of
environmental management network to be green temple, Chon Buri province found
that these were environmental conservation for the benefits of general people and
monks who were lived in the temple of Buddhism, so that affecting to the quality of life
as good mental and physical health. The environmental management deals with
buildings and places to be clean and orders, managed garbage, water pollution,
planting trees. The aspect of materials showed that each temple managed orderly,
hygienically and safety which the persons who relating to the temple and community
and joined their activities as well as rituals based on coordination and connection of
networks of suitable management. Moreover, there were the integration of methods,
processes, facilities, body of knowledge, cooperation for the factors of community
economy, politics and governing, characteristics of social culture that support the
operations and emphasized to be successful green temple. The results of evaluation
for the development of environmental management network to be green temple
found that were at a high level (  = 4.43, S.D.= 0.53 )
Keywords: Network Development, Green Temple, Environmental Management
บทนา
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามไปด้วย ที่ส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ ดินเสื่อมสภาพ
เกิดมลพิษทางน้าและอากาศ มีปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดโรคระบาดและโรค
อุบั ติใหม่ตามมา ปั ญหาที่ เกิดขึ้น ทาให้ ทุกคนต้องตระหนัก และคานึงถึงสิ่ งแวดล้ อมที่ มีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างชาญฉลาดและเกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุดในการดารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน หน่วยงาน องค์กร รวมถึง
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงได้กาหนดกฎเกณฑ์ในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมคือวัดในพุทธศาสนา
(วินั ย วีร ะวัฒ นานนท์ , 2553) ซึ่งมีม ายาวนานกว่า 2563 ปี ตั้งแต่ส มั ยพุทธกาล ประเทศไทยมี
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาและมีวัดเป็นสถาบันที่สาคัญหยั่งรากลึกอย่ างยาวนานมาตั้งแต่
ประวัติศาสตร์มีความต่อเนื่องมาอย่างมั่นคง
วัดเป็นที่นับถือของศาสนาพุทธเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนชาวพุทธและเป็น
สถานที่สาหรับการใช้สอยที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป มีหลักคาสอนของ
พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติบนทางสายกลาง เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สาคัญและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ในสังคมไทย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เปรียบเสมือนเกราะป้องกันหรือเป็นการ
ชะลอความเสื่อมโทรมของจิตใจที่ไม่กระทบหรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ประชาชนชาวพุทธมีการสร้าง
วัดและนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาอยู่จาพรรษาเพื่อการบาเพ็ญบุญกุศล การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วัดต้องสะอาดร่มรื่น มีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมที่
จะให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าวัดเพื่อบาเพ็ ญกุศล เพราะวัดเป็นการสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ที่ต้องการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่น และเป็นแหล่ง
รวมวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับชุมชนด้วย (พระประเสริฐ เพชรโสม, 2559) ปัจจุบัน
กระแสสังคมนิยมความสะดวกสบายและรวดเร็วทาให้วิ ธีทาบุญเปลี่ยนแปลงไป เช่น การนิยมถวาย
อาหารสาเร็จรูป อาหารถุง เครื่องสังฆทานแบบถังสาเร็จรูป ที่บรรจุของไม่มีคุณภาพ ค่านิยมการใช้
พวงหรีดดอกไม้สดที่ยากต่อการกาจัดและไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ การจุดธูปที่มีส่วนผสมของ
สารเคมีซึ่งควัน ธูปนั้ น เต็มไปด้ว ยสารก่อมะเร็งหลายชนิด ซึ่งส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของ
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560) นอกจากนี้ยังมี
กิจ กรรมการจั ดงานในวัด ทั้งกิ จ กรรมการท าบุญ การอบรมธรรมะ งานฌาปนกิจ หรือบางวัด มี
กิจกรรมตลาดนัดและบางวัดมีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนสถานและศาสนพิธีจึงมีประชาชนมาร่วม
กิจกรรมเป็นจานวนมากส่งผลให้เกิดขยะมูล ฝอย น้าเสีย และมลภาวะทางเสียง จึงจาเป็นอย่ างยิ่งที่
ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด
ปัจจุบันมีวัดหลายแห่งในประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในวัด ที่โดดเด่นคือ การจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ การนาขยะไปใช้ประโยชน์ เช่น นาขยะเศษ
อาหารไปทาปุ๋ยหมัก นาเศษพืชผักผลไม้ไปทาน้าหมักชีวภาพแล้วนาไปบาบัดน้าเสีย บาบัดกลิ่น ใน
ห้องน้า ห้องส้วม และนาไปทาปุ๋ยอินทรีย์น้า นาขวดพลาสติกไปรีไซเคิล วัดบางแห่งนาขวดพลาติกไป
ทอเป็นจีวร นาขวดไปประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระถางปลูกต้นไม้ ทารั้ว ทาเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
บางวัดรณรงค์งดการใช้พวงหรีดดอกไม้ โฟม ซึ่งไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้และเป็นปัญหาใน
การกาจั ด หันมาใช้เป็ นสิ่ งของเครื่ องใช้แทน เช่น พัดลม จักรยาน ต้นไม้ ผ้าห่ ม นาฬิกา ช้อน ถาด
อาสนสงฆ์ เป็น ต้น บางวัดได้พัฒ นาสิ่ ง แวดล้ อมด้านการปลู กต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผ ล ไม้ดอกไม้
ประดับ และพืชสมุนไพร ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการทายาสมุนไพร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
สมุนไพรของชุมชนอีกทั้งยังช่วยสืบสานภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยของบรรพบุรุษไทย บางวัดมี
การพัฒนาเมรุเผาศพที่ไม่มีมลพิษทางอากาศทั้งกลิ่นและควัน ที่ปล่อยออกสู่สิ่ งแวดล้อม และบางวัด
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โดดเด่นในการทาแผงโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสาหรับใช้ในวัด
โรงเรียนและชุมชน
การพัฒนาวัดในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวัดอยู่เป็นจานวนมากถึง 396 วัด และมีวัดที่มี
การ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านเกณฑ์การประกวดของกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ทั้งใน
ระดับ ดีเ ยี่ ย ม ดีม าก และดี สามารถเป็ นต้ นแบบให้ กับ วัด ต่า ง ๆ ทั้ง ในจัง หวั ดชลบุ รีแ ละจัง หวั ด
ใกล้เคียงต้องมีการสร้างเครือข่ายเพื่อการจั ดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด ได้แก่ การจัดการสถานที่ทั้ง
บริ เวณวัด ศาลาการเปรี ยญ กุฏิ โบสถ์ วิหาร ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบ
เรียบร้อย การดาเนินงานอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ดี ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของวัดให้มีความสวยงาม
ปลู กต้ น ไม้ ให้ เ กิด ความร่ มรื่ น เขี ย วขจี จั ดแบ่ งการใช้พื้ นที่ ภ ายวัด ให้ เ ป็น สั ดส่ ว นทั้ งเขตพุ ทธาวาส
สังฆาวาส ซึ่งการที่จะเป็นวัดเชิ งนิเวศได้นั้น ต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสาคัญ คือ 1) ความ
สะอาด ความเป็นระเบีย บ 2) พื้นที่สี เขียว 3) การจัดการสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ 5) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชน ในการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมของวัดสู่ การเป็นวัดสีเขียว จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจ นาไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม มีการประสานงานระหว่างวัด ชุมชน และองค์กรภาครัฐ
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญในการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่
การเป็นวัดสีเขียวในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดสู่การเป็นวัดสีเขียว จังหวัดชลบุรี
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้จัดทากรอบแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นวัด
สี เ ขี ย ว โดยการรวบรวมสภาพปั ญ หาของการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของวั ด สู่ ก ารเป็ น วั ด สี เ ขี ย ว
อีกทั้งการรวบรวมแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการทบทวนเอกสารในด้านแนวคิดพุทธศาสนากับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักการสิ่ งแวดล้อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์ , 2553) แนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาเครือข่าย (เสรี พงศ์พิศ, 2548) และแนวคิดการอนุรักสิ่งแวดล้อม (วินัย วีระวัฒนานนท์ ,
2553) แนวคิดวัดสีเขียว (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2554) เกณฑ์การประเมินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2560) มาเป็นกรอบการวิจัย ดังนี้
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สภาพปัญหาของ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมของวัด
สู่การเป็นวัดสีเขียว

หลักการ แนวคิด
และทฤษฎี
- แนวคิดพุทธ
ศาสนากับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- หลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
- แนวคิดวัดสีเขียว
- เกณฑ์การประเมิน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด
- แนวคิดการพัฒนา
เครือข่าย

เกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดสู่
การเป็นวัดสีเขียว ในจังหวัดชลบุรี

พัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของวัดสู่การเป็นวัดสีเขียว
- จัดประชุมเครือข่าย
- จัดตั้งศูนย์เครือข่าย
- ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่าย
- ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
- ประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย

เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมของวัด
สู่การเป็นวัดสีเขียว จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่ใช้วิธีวิจัยแบบผสม
(Mixed Research Method) โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นักวิชาการ
พุทธศาสนาจังหวัด 1 คน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจาก 11 อาเภอ ของจังหวัดชลบุรี จานวน 11 คน
รวมทั้ ง สิ้ น 12 คน กลุ่ ม ที่ 2 เป็ น ผู้ น าชุ ม ชนที่ วั ด ตั้ ง อยู่ แ ละเจ้ า อาวาสวั ด ที่ มี ก ารจั ด การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี 2560 ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และระดับดี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
สิ่ งแวดล้ อมในศาสนสถาน ในจั งหวัดชลบุ รี จากวั ด 6 แห่ ง แห่ งละ 2 รูป รวมจ านวน 12 รู ป/คน
ได้แก่ 1) ระดับดีเยี่ยม (1) วัดเขาตะแบก ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา (2) วัดบ้านในบน ตาบล
สระสี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิคม 2) ระดับดีมาก (1) วัดอุทกเขปสีมาราม ตาบลพนัสนิคม อาเภอ พนัส
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นิคม (2) วัดหนองรี ตาบลหนองรี อาเภอเมือง 3) ระดับดี (1) วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน) ตาบลแสน
สุข อาเภอเมือง (2) วัดหนองลาดวนพรมศรี ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและให้ข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายที่
สมัครใจพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นวัดสีเขียว จานวน 9 วัด วัดละ 10 คน
รวม 90 คน ได้แก่ พระ มรรคนายก ไวยาวัจกร กรรมการ อุบาสก อุบาสิ กาของวัดที่เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมและมีการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ 1) วัดญาณสังวราราม ตาบลห้วยใหญ่
อาเภอบางละมุง 2) วัดทศพิธสภารามวรมหาวิหาร (วัด เขาใหญ่) ตาบลท่าเทวงศ์ อาเภอเกาะสีชัง 3)
วัดถ้าเขาชะอางค์โอน ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง 4) วัดหน้าพระธาตุ ตาบล หน้าพระธาตุ
อาเภอพนั สนิคม 5) วัดโบสถ์ ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอพนัส นิคม 6) วัดธรรมนิมิตต์ ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมือง 7) วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง 8) วัดแสนสุขสุทธิวราราม
ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง และ 9) วัดใหญ่อินทาราม ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดสนทนากลุ่ม 3 วงสนทนา และบันทึกข้อมูลจากการดาเนิน
กิจกรรมสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญในประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นวัดสีเขียวและประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย หลังจากนั้น นาข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกมาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลจากแบบประเมินผล วิเคราะห์ค่าสถิติ
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ ม แบบบันทึกการปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายและการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดร่วมกันของเครือข่ายและแบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นวัดสีเขียว
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดสู่การเป็นวัดสีเขียว พบว่า
เครื อข่ ายการจั ดการสิ่ งแวดล้ อ มของวัด สู่ ก ารเป็น วัด สี เ ขีย ว เป็ นการอนุรั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อมอัน เป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในวัดในพระพุทธศาสนาอันจะส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตอันได้แก่การมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ของใช้ภายในวัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และด้านพิธีการและการจัดกิจกรรมภายในวัด ภายใต้
การด าเนิ น งานที่ มี ก ารประสานและเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานซึ่ ง กั น และกั น ของปั จ จั ย ทางด้ า น
การบริหารจัดการที่เหมาะสม การผสมผสานวิธีการ กระบวนการ สิ่งสนับสนุน องค์ความรู้ ความ
ร่วมมือในองค์ประกอบของเศรษฐกิจของชุมชน การเมืองการปกครอง ลักษณะทางวัฒนธรรมสังคมที่
ส่งเสริมต่อการดาเนินงานที่นาไปสู่การเป็นวัดสีเขียวให้ประสบผลสาเร็จ โดยมีขั้นตอนการพัฒนา
เครือข่าย คือ 1) จัดประชุมเครือข่าย โดยมีโดยมีผู้แทนของเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มใน
ประเด็นวัตถุประสงค์ของเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย ได้แก่ โครงสร้างการบริหารจัดการของ
เครือข่าย ภารกิจของเครือข่าย และการดาเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจของเครือข่าย 2) จัดตั้งศูนย์
เครือข่าย โดยรับ สมัครสมาชิก และเลือกกรรมการจากสมาชิกที่อาสาสมัครจากวัด ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์อยู่ที่วัดเขาตะแบกมีผู้แทนจากวัดเขาตะแบกเป็นประธาน
เครือข่ายและมีวัดอีก 5 วัด เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 3) ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายจากภาครัฐ
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และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของวัด 4) ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของวัดเพื่อนาไปสู่การเป็นวัดสีเขียวในจังหวัดชลบุรี 5) ประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย
การจัดการสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของเครือข่าย เพื่อประสานและเชื่อมโยงการดาเนินงานซึ่งกันและกัน ระหว่าง
วัดกับชุมชนด้านปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม การผสมผสานวิธีการ กระบวนการ สิ่ง
สนับสนุน องค์ความรู้ ความร่วมมือของวัดที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย ในด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัย การมี
ส่ว นร่ วมของชุมชน และโครงสร้ างการบริหารจัดการของเครือข่ายที่ส่ งเสริมต่อการดาเนินงานที่
นาไปสู่การเป็นวัดสีเขียว
องค์ ป ระกอบของเครื อ ข่ า ยการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของวั ด สู่ ก ารเป็ น วั ด สี เ ขี ย ว
มีองค์ประกอบใน 3 ส่วน คือ 1) โครงสร้างการบริหารจัดการของเครือข่าย ประกอบด้วยกลุ่ม งาน
บริ หารเครื อข่าย กลุ่มงานธุรการ ทะเบียน และประชาสั มพันธ์ กลุ่มงานวิชาการ ฝึกอบรม และ
ประเมินผล และกลุ่มงานการเงินและเลขานุการ 2) ภารกิจของเครือข่าย ประกอบด้วย ภารกิจสร้าง
ความเข้าใจของวัดในพื้นที่ จัดอบรม และรับสมาชิกเข้าสู่เครือข่าย ภารกิจการจัดตั้งศูนย์และเครือข่าย
การจั ดการสิ่งแวดล้ อมสู่การเป็ น วั ดสีเขียว และกาหนดพื้นที่การดาเนินงานตามกรอบระยะเวลา
รวมถึงการกาหนดพื้นที่ตัวอย่างสาหรับการเรียนรู้การดาเนินงานของวัดสมาชิกเครือข่ายในแต่ละ
อาเภอ ภารกิจการกาหนดขอบเขต การดาเนินงานสร้างพื้นที่สีเขียว ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบของวัดสู่การเป็นวัดสีเขียว ภารกิจการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้ด้ าน
สุขอนามัย และภารกิจการส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของชุมชนในการดาเนินงานสู่การเป็นวัดสีเขียว
3) การดาเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจของเครือข่าย ประกอบด้วย (1) โครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมวัดสี เขีย ว ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ วัดที่ร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจใน
การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมในวัด เกณฑ์ชี้วัด การด าเนิน งาน การสร้างกระบวนการดาเนิ นงานในรู ป
เครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย กรอบการดาเนินงานในภาพรวม การดาเนินงานของเครือข่าย
ย่อยระดับอาเภอ การดาเนินกิจกรรมวัดสีเขียวในแต่ละวัด (2) โครงการการจัดการพื้นที่สีเขียว ความ
สะอาด และความเป็นระเบียบของวัดสู่การเป็นวัดสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดสมาชิกเครือข่าย
สามารถออกแบบการจัดการพื้นที่ของวัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมตามเกณฑ์ มีการจัดการให้วัด
มีค วามสะอาด เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้อ ยไม่เ ป็น แหล่ ง ก่อ โรค รวมถึ ง สามารถบริห ารจัด การวั ดโดย
การกาหนดระเบียบที่สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง (3) โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมและการส่ งเสริ มความรู้ด้านสุ ขอนามัยสู่ การเป็นวัดสี เขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิด
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมภายใต้เกณฑ์ชี้วัดของวัดสีเขียว และเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมความรู้
ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนภายใต้เกณฑ์วัดสีเขียว (4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
สู่การเป็นวัดสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงานการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มของวั ด ตามเกณฑ์ ชี้ วั ด ของวั ด สี เ ขี ย ว และเพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความเข้ า ใจร่ ว มกั น ในการ
ดาเนินงานสู่การเป็นวัดสีเขียว จากการพัฒนาเครือข่ายโดยการจัดดาเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ มี
ผลทาให้ทุกวัดมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งด้านการจัดการขยะ มีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ
ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกโดยนาขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็ นของใช้ เช่น กระถางปลูกต้นไม้ แยก
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เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นามาทาปุ๋ยหมักและน้าหมักชีวภาพ การจัดการน้าทิ้งและน้าเสีย โดยมี
ระบบถังเกรอะและใช้น้าหมักชีวภาพบาบัดน้าเสีย การลดขยะจากพวงหรีดโดยส่งเสริมการใช้พวงหรีด
ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น พัดลม ต้นไม้ จักรยาน นาฬิกา ช้อนถาด เก้าอี้ ผ้าห่ม อาสนสงฆ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งมีการจั ดเก็บภาชนะอุปกรณ์ ของใช้ในวัด ตลอดจนการดูแลรักษาห้ องน้า ห้ องสุ ขา
ห้องครัว ศาลาการเปรียญ อุโบสถ กุฏิที่พักและอาคารต่าง ๆ ให้มีความสะอาด ระเบียบเรียบร้อย
ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยแต่ละวัดมีการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ป่า ไม้ในพุทธศาสนา ไม้พุ่ม
ไม้ดอก ไม้กระถาง และพืชสมุนไพร ส่งผลทาให้วัดมีความร่มรื่น เขียวขจี และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่ง แวดล้อม มี
การควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค การลดมลพิษจากการจุดธูปเทียน และเมรุเผาศพที่ถูกสุขลักษณะ
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดโดยบุคลากรของวัดร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมกันพัฒนาวัด ผลการประเมินการพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นวัดสีเขียว
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D.= 0.53)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของวั ด สู่ ก ารเป็ น วั ด สี เขี ย ว จั ง หวั ด ชลบุ รี
มี ก ระบวนการพั ฒ นา 5 ขั้ น ตอนคื อ 1) การจั ด ประชุ ม เครื อ ข่ า ย 2) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย
3) ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่าย 4) ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและ 5)ประเมินผลการพัฒนา
เครือข่าย มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) โครงสร้างการบริหารจัดการของเครือข่าย 2) ภารกิจของ
เครือข่าย 3) การดาเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจของเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดที่ร่วมประชุมมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการวัดสีเขียว เกณฑ์ชี้วัดการดาเนินงานกิจกรรมวัดสีเขียวในแต่ละวัด มี
การจัดการให้วัดมีความสะอาดเรียบร้อยไม่เป็นแหล่งก่อโรค การรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุ ขอนามัย
แก่ประชาชน โดยการกาหนดระเบียบที่สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง และ
เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจร่วมกันในการดาเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ การเป็นวัดสีเขียว สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระประเสริฐ เพชรโสม (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาเกณฑ์วัดสีเขียวสาหรับวัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์: ความรู้ เจตคติ และความพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว ผลการวิจัยพบว่า การเข้า
ร่ ว มปฏิบั ติการพัฒ นาวัดตามเกณฑ์วัดสี เขียว ประชาชนมี ความรู้ความเข้าต่ อเกณฑ์วัดสี เขียวไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัลยา โหราเรือง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาทางนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า การแก้ปัญหาทางนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน
ด้วยทัศนะทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการนาเสนอข้อเท็จจริงต่าง ๆ เน้นความสาคัญและให้คุณค่า
ต่อระบบนิเวศแบบองค์รวม ซึ่งกระบวนทัศน์ แบบพระพุทธศาสนาจะช่วยปรับทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จากการที่มนุษย์แยกตัวเองออกจากธรรมชาติและเอาตัวมนุษย์เองเป็น
ศูนย์กลาง มาสู่ทัศนะที่ว่าสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
เมธีธรรมาจารย์ (ประสาร หนองพร้าว) และพระมหาสุทิตย์ อบอุ่น (2558) ได้ศึกษาเรื่อง Eco-Town:
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนาของวัดในกรุงเทพมหานคร
การวิจั ยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อมของวัดใน
กรุงเทพมหานครตามหลักนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนา 2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมเชิง
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นิ เ วศวิ ท ยาพระพุ ท ธศาสนาของวั ด ในกรุ ง เทพมหานคร 3) เพื่ อ บู ร ณาการหลั ก นิ เ วศวิ ท ยา
พระพุทธศาสนาในการพัฒ นาเมืองเชิงนิเวศ (Eco-Town) ของวัดและชุมชนในกรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากวัดจานวน
2 วัดในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 23 ราย ที่เข้าร่วมโรงการวัดสร้างสุขวัด
บันดาลใจ จากนั้นนาผลการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อเสนอเป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของวัด
และชุมชนในกรุงเทพมหานคร : ผลการศึกษาพบว่า 1. รูปแบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของวัดในกรุงเทพมหานครนั้น ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการตามผังภูมิทัศน์ของวัดที่มีอยู่ในอดีต มี
กระบวนการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การจัดการของเสีย การทาความสะอาด รวมไปถึง
การจัดการสภาพแวดล้อมทั่วไปอยู่ในระดับต่า ต่อมาเมื่อมีการศึกษาและพัฒ นาร่วมกันทาให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการจั ดการสิ่ ง แวดล้ อม ใหม่ โดยอาศั ยแนวคิด 5 ส การออกแบบภู มิ
สถาปัตยกรรม และการจัดการนิเวศวิทยาเชิงพุทธ 2. ผลการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิง
นิเวศวิทยาพระพุทธศาสนาของวัดในกรุงเทพมหานครตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธนั้น พบว่า ทั้ง
2 วัดมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น โดยมีการวางแผนการศึกษาที่คานึงถึงวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวพุทธ ภูมิสถาปัตยกรรม ความยั่งยืนตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ และการจัดการในสังคมเมือง
ผลที่เกิดขึ้นทาให้วัดมีการเปลี่ ย นแปลงด้านสภาพแวดล้ อมที่ส วยงามมากขึ้น เป็นระบบที่เอื้อต่อ
การสร้างผังเมืองขนาดเล็ก โดยมีการดาเนินการในลักษณะของเครือข่ายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
เชื่อมโยงกับวิถีชุมชนในกรุงเทพมหานคร 3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการหลักนิเวศวิทยา
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศของวัดและชุมชนในกรุงเทพมหานครนั้น สามารถนา
หลั ก การนิ เ วศวิ ท ยาเชิ ง พุ ท ธมาสร้ า งแนวคิ ด และกระบวนการที่ ท าให้ พ ระสงฆ์ แ ละชุ ม ชนเห็ น
ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นมีกระบวนการที่คานึงถึงความยั่งยืน มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในวัดที่เป็นระบบมากขึ้นเพื่อเป็น Eco-Town สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร
และสายชล ปัญญชิต (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง รูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ทางสั งคมใน
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวั ดในประเทศไทย เพื่อศึ กษากระบวนการสื่ อสารคุณค่ าและการพั ฒนาจิตใจแก่
นักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย และเพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาในพื้นที่
4 วัด ที่เป็น แหล่ งเรี ยนรู้ และสถานที่ศึกษาในสั งคมไทย โดยใช้วิธีการ 1) การศึกษาเชิงเอกสารที่
เกี่ ย วข้ อ ง 2) การศึ ก ษาภาคสนามจากการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยร่ ว มกั บ วั ด คณะสงฆ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว และตั ว แทนองค์ ก ร/หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด กิ จ กรรม
การท่องเที่ยว 3) การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวและการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 4) การศึกษา
ความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลศึกษา
กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้พบว่า เครือข่ายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในวัดทั้ง 4 วัดนั้น
เป็นการดาเนินกิจกรรมและการขยายเครือข่ายทางสังคมที่มาจากการเรียนรู้ภายในที่มี ความมุ่งมั่นใน
การที่จะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาการพัฒนาสังคมและที่
ส าคัญ คื อ การปฏิบั ติธ รรมและการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาเพื่อให้ เกิ ดความร่ วมมือต่อกัน โดยมี
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การพัฒนาเครือข่ายในระดับต่าง ๆ เช่น 1) มีการพัฒนาเครือข่ายการทางานภายใต้แนวคิดอุดมการณ์
ของตนเอง (วัด) ให้ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของฝ่ ายต่าง ๆ 2) มีการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงกัน 3) มีการพัฒ นากิจกรรมร่ว มกัน เช่น การปฏิบัติธ รรมร่วมกัน 4) มีการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ เช่น เครือข่ายการท่องเที่ยวและการศึกษา 5) ให้มีการเชื่อมประสาน
กิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย ชยันตราคม (2560)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง เครือข่ายการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รูปแบบ กระบวนการ และการจัดการ
ของคณะสงฆ์จั งหวัดร้ อยเอ็ด การวิจัยนี้ศึก ษาเครือ ข่ายการพัฒ นาสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ มในด้า น
รูปแบบ กระบวนการและการจัดการของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของเครือข่ายการพัฒนาดังกล่าว รูปแบบการจัดการที่เครือข่าย
การพัฒนานั้นดาเนินการอยู่และนาเสนอแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้เป็นเชิงผสมผสาน ได้แก่ การศึกษาเอกสาร
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่ มตัว อย่างรวมจานวน 400 คน จากพื้นที่เก็บข้อมูล 6 พื้นที่ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 14 คน ผลการศึกษาพบว่า วัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนโดยไม่จากัดแค่กิจกรรมทาง
ศาสนา แต่ยังรวมถึงการเป็ นศูนย์ กลางของการเรียนรู้เพื่อการพัฒ นาในด้านต่าง ๆ ประชาชนจึง
ส่งเสริมบทบาทด้านการพัฒ นาและมีส่ วนร่ว มในกิจกรรมของคณะสงฆ์ โดยมีส านักงานเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแลให้คณะสงฆ์ดาเนินหลักกิจการ ซึ่งพบว่ามีกระบวนการสาคัญด้วยการให้พระ
นิสิตร่วมทากิจกรรมการพัฒนากับชุมชน การพัฒนาห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ในวัด และการให้
ชุมชนมีส่ว นร่ วมในการดาเนิน งาน เครือข่ายนี้อาจได้รับการพัฒนาด้วยการยกระดับสู่ ชุมชนแห่ ง
การเรียนรู้ การขยายความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่สังคม
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดควรนาการดาเนินงานในลักษณะเครือข่ายการจัด การ
สิ่งแวดล้อมของวัดไปกาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
วัดและประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นการส่งเสริมการนาไปสู่วัดสีเขียว
2. วัดควรนาการดาเนินงานเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้แบบผสมผสานใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดเพื่อตอบสนองต่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารู ป แบบการพัฒ นาเครือข่ายการจัดการสิ่ งแวดล้ อมของวัดในจังหวัดและ
ภูมิภาคต่าง ๆ
2. ควรศึกษาการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดสาหรับวัดสีเขียวในประเทศไทย
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การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
A STUDY OF MARKETING MIX FACTORS THAT HAVE RELATIONSHIPS
WITH ARI BRAND DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK
ไพจิตรา ศรีวิเศษ1 นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์2 ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส3
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1 สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต phaijitra.sri@kbu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า Ari
ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภค และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดของสินค้า Ari กับการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 440 คน ใช้แบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ด้านประชากรศาสตร์ การตัดสินใจซื้อสินค้า และส่วน
ประสมทางการตลาด ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.83
และค่าความเที่ยงจากการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.76 วิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติ การวิเคราะห์ ส หสั ม พั น ธ์เพี ยร์สั น ที่ ระดั บ นัยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจั ย พบว่า
1) ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละด้ า นการส่ งเสริ ม การขายเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าด้านอื่น ดังนั้น
ธุรกิจควรเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย 2) การตัดสินใจซื้อสินค้าภาพรวมอยู่
ในระดั บ มาก (x̄=3.71, S.D.=0.53) ส่ ว นประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
(x̄=4.27, S.D.=0.53) 3) ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
สินค้าอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.36, P = 0.00*) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้า Ari ผู้บริโภค
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ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) study the marketing mix factors of
Ari brand products, and 2) study the purchasing decisions of Ari products of
consumers, and the relationship between the marketing mix of Ari products and Ari's
consumer purchasing decisions in Bangkok. The research is a survey research. The
samples were 440 consumers in Bangkok. Questionnaires as a tool for data
collection, factors were demography part, product decision part and marketing mix
part. The questionnaires approved validation by 3 experts with 0.83 the validity and
0.76 the reliability of the Cronbach's alpha coefficient. Statistical analysis by IBM SPSS
Statistics Base 22.0 program in statistics, generally were frequency, percentage,
average, standard deviation with Pearson Correlation Analysis Statistics significance
level of 0.05. The research found that 1) Marketing mix factors for products and sales
promotion that were related to the purchasing decisions of consumers in Bangkok
was more than the other part. Therefore, businesses should focus on product
development and sales promotion. 2) The decision to buy products was at the high
level (x̄ = 3.71, SD = 0.53). The marketing mix was at the highest level (x̄ = 4.27, SD =
0.53). 3) The marketing mix had a relationship positive with the decision to buy
products at a medium level (r = 0.36, P = 0.00 *) with statistical significance at the
level of 0.05
Keywords: Marketing mix factors, Product purchase decisions, Ari products,
consumers

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2563
1191
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทนา
อุตสาหกรรมกีฬาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีบทบาทในเรื่องของการผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา และภาคธุรกิจต่างๆ
นามาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และด้วยพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในประเทศไทย ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น มีค่านิยมในการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น มีการ
เพิ่มสายการผลิตและการจัดจาหน่ายสินค้าทางการกีฬาอย่างหลากหลาย ทาให้มีการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยการขยายตัวของการจัดตั้งธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557
และในปี 2561 (มกราคม-กันยายน) มีการขยายตัวของจานวนและทุนจดทะเบียน ร้อยละ 5.85 และ
ร้อยละ 6.94% ตามลาดับ สอดคล้องกับมูลค่าการเติบโตของตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ การกีฬา และ
การออกกาลังกาย และมูลค่าการนาเข้าสินค้าเครื่องกีฬา ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,
2561)
นายธเนศ โฆษิ ต วุฒิ โสภณ ผู้ จั ด การฝ่ ายการตลาดร้าน Ari ได้ ให้ สั ม ภาษณ์ กั บ เว็บ ไซต์
brand Inside ว่าร้าน Ari มีอายุ 9 ปีแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นเป็นร้านค้าเล็กๆ ในสนามฟุตบอลย่านทอง
หล่อ โดยมีเป้าหมายเพียงแค่อยากทาร้านที่ขายรองเท้าฟุตบอล หรือสตั๊ด ให้กับคนที่ชื่นชอบ และรัก
รองเท้ า ฟุ ต บอลจริ ง ๆ ซึ่ ง พบเห็ น ได้ ทั่ ว ไปในต่ า งประเทศ แต่ ในประเทศไทยยั งไม่ เคยมี ม าก่ อ น
ประกอบกับช่วงนั้นกระแสเรื่องแฟชั่น กับฟุตบอลก็กาลังมาเช่นเดียวกั น และเมื่อฟุตบอล กับแฟชั่น
เป็นของคู่กัน Ari จึงพยายามดึงทุกอย่างที่เป็นแฟชั่นเข้ามาเป็นจุดขายในร้าน ผลิตภัณฑ์สินค้า Ari จึง
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารออกแบบที่ ผ สมผสานระหว่ า งกี ฬ าและแฟชั่ น เข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งลงตั ว มี
ภาพลักษณ์ของสินค้าและการออกแบบที่แตกต่าง ทันสมัย แม้ปัจจุบันรองเท้าสตั๊ดหลายคู่จะมีราคา
ค่อนข้างสูง แต่กลุ่มคนที่มาซื้อรองเท้า ในร้านส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่ทางานหารายได้เอง แต่เป็นเด็กวัย
เรียนที่พาผู้ปกครองมาซื้อให้ หรือคิดเป็น ร้อยละ 70 ของยอดขายภายในร้าน ดังนั้นจึงทาการสื่อสาร
ไปยังกลุ่มผู้ใหญ่ โดยได้ใช้กลยุทธ์ทั้งสื่อออนไลน์ผ่าน Social Media ต่างๆ รวมถึงจ้างนักฟุตบอลมา
เป็ น Presenter ถึ ง 14 คน ที่ ส าคั ญ ยั งเข้ า ไปสนั บ สนุ น ชุ ด กี ฬ าให้ กั บ สโมสรชั้ น น าเช่ น บางกอก
ยูไนเต็ด, พัทยา ยูไนเต็ด และทีมฟุตซอล อย่างชลบุรี บลูเวฟ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์นี้มากขึ้น
(Tangsiri, 2018) ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดที่เข้ามามี
บทบาทในการทาการตลาดของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด 7Ps ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการและพฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู้ บ ริโภคมากที่ สุ ด และเพื่ อ
สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโต ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดในปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า Ari
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า Ari กับการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s.
(Kotler, 1997)
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ด้านการส่งเสริมการขาย
5.ด้านพนักงาน
6.ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
7.ด้านกระบวนการ

การตัดสินใจซื้อสินค้า Ari
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 5,676,648 คน
(การเคหะแห่งชาติ, 2561)
1.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น ลู กค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน Ari ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้น ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยคานวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ระดับความ
เชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 และระดั บ ความคลาดเคลื่ อ นไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 5 จากสู ต รของ ทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าจานวน 400 คน และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และป้องกันการสูญหายของข้อมูลผู้วิจัยจึงได้ทาการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างขึ้นเป็น 440 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
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2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า Ari
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาประยุกต์ ในแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูล ด้านส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย
ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เกณฑ์ในการแปลผลเพื่อแปลความหมายของคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ในการแปลผลจากการคานวณโดยใช้สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น (Levin & Rubin, 1999) ดังนี้
สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด −คะแนนต่าสุด
จานวนกลุ่ม
5−1

=
5
=
0.8
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
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3.2 น าแบบสอบถามเข้ า ขั้ น ตอนตรวจสอบตรงของเนื้ อ หา และความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.83
3.3 นาแบบสอบถามที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไปใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้ มาตรวจสอบหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.76
3.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3.5 เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562
4. การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็น
การอธิ บ ายลั ก ษณ ะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดย สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ วิ ธี
วิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) โดยกาหนด
ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
การตีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553)
ค่าระหว่าง 0.70 – 0.90
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่าระหว่าง 0.30 - 0.69
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่าระหว่าง 0.29 และต่ากว่า
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
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ผลการวิจัย
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=440)
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
เหตุผลของการซื้อ
- เพื่อแฟชั่น
- เพื่อกีฬาและออกกาลังกาย
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- 20 - 29 ปี
- 30 - 39 ปี
- 40 - 49 ปี
- 50 - 59 ปี
- 60 ปี ขึ้นไป
รวม

กลุ่มตัวอย่าง
จานวน ร้อยละ
145
295

32.95
67.05

290
150

65.91
34.09

224
112
45
53
6
440

50.91
25.45
10.23
12.05
1.36
100

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ต่ากว่า 10,000 บาท
- 10,000-20,000 บาท
- 20,001-30,000 บาท
- 30,001-40,000 บาท
- 40,000 บาทขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
- ประถมศึกษา
- มัธยม/ปวช.
- อนุปริญญา/ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

กลุ่มตัวอย่าง
จานวน ร้อยละ
133
118
85
72
32

30.23
26.82
19.32
16.36
7.27

4
67
39
276
54
440

0.91
15.23
8.86
62.73
12.27
100

จากข้อมูลตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเหตุผลของการซื้อ
สินค้าส่วนมากเพื่อการกีฬาและออกกาลังกาย จานวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 67.05 เป็นเพศชาย
จานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 65.91 และเป็นเพศหญิง จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09 อายุ
ส่วนมากอยู่ที่ 20-29 ปี จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนมากกาลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 62.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนมากอยู่ที่ ต่า
กว่า 10,000 บาท จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ที่มีต่อตราสินค้า (n=440)
การตัดสินใจซื้อสินค้า
1.ท่านเลือกซื้อสินค้าเพราะเคยซื้อ
2.ท่านเลือกซื้อสินค้าจากคาแนะนาของคนรอบข้าง
3.ท่านจะไม่ซื้อสินค้าซ้าแบบเดิม
4.ท่านเลือกซื้อสินค้าเพราะมีโปรโมชั่นมากกว่าสินค้ายี่ห้ออื่น
5.ท่านเลือกซื้อสินค้าเพื่อแสดงถึงบุคลิกความเป็นตัวตน
6.ท่านจะเลือกซื้อสินค้าเพราะมีการให้บริการที่ดี
7.ท่านจะซื้อสินค้าตามพรีเซนเตอร์ที่ท่านชื่นชอบ
8.ท่านเลือกซื้อสินค้าเพราะมีของแถม
9.ท่านเลือกซื้อสินค้าเพราะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสม่าเสมอ
10.ท่านจะเลือกสินค้าคอลเลคชั่นใหม่เท่านั้น
11.ท่านเลือกซื้อสินค้าเพราะมีความจาเป็นต้องใช้
12.ท่านเลือกซื้อสินค้า Ari เพราะมีความเหมาะสมกับรายได้ของท่าน
รวม

x̄
3.92
3.62
3.67
3.59
3.76
3.86
3.50
3.48
3.82
3.56
3.96
3.86
3.71

S.D
0.74
0.85
1.01
1.00
0.96
0.86
1.06
1.03
0.86
0.93
0.82
0.79
0.53

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากข้อมูลตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̄=3.71, S.D.=0.53) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้า
อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ข้ อ ประกอบด้ ว ย ท่ านเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ าเพราะมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ (x̄= 3.96,
S.D.=0.82) ท่านเลือกซื้อสินค้าเพราะเคยซื้อ (x̄=3.92, S.D.=0.74) และท่านจะเลือกซื้อสินค้าเพราะ
มีการให้บริการที่ดี (x̄=3.86, S.D.=0.86) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของส่วนประสมทางการตลาด
(n=440)
ส่วนประสมทางการตลาด
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2.ปัจจัยด้านราคา
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
5.ปัจจัยด้านพนักงาน
6.ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
7.ปัจจัยด้านกระบวนการ
รวม

S.D.
0.48
0.52
0.52
0.54
0.50
0.47
0.48
0.53

x̄
4.19
4.21
4.26
4.14
4.30
4.37
4.41
4.27

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากข้อมูลตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.41,
S.D.=0.48) ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.37,
S.D.=0.47) ปัจจัยด้านพนักงานอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.30, S.D.=0.50) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄=4.26, S.D.=0.52) ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄=4.21,
S.D.=0.52) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.19, S.D.=0.48) และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การขายอยู่ในระดับมาก (x̄=4.14, S.D.=0.54) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ส่ ว นประสมทางการตลาด
(n=440)
ส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1.ผลิตภัณฑ์มีความคงทน มีระยะเวลาในการใช้งานเหมาะสม
2.ในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้งลูกค้าได้สินค้าที่มี สภาพสมบูรณ์
3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการใช้งาน
4.ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ หรือออกแบบที่ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า
5.สินค้ามีความหลากหลาย
ปัจจัยด้านราคา
1.สินค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
2.มีการแสดงราคาอย่างชัดเจน
3.มีมาตรฐานของราคา
4.ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น

x̄

S.D.

ระดับ

4.16
4.20
4.18
4.21
4.24

0.64
0.64
0.72
0.67
0.68

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.18
4.30
4.22
4.12

0.67
0.67
0.74
0.78

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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ส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1.ที่ตั้งสามารถมองเห็นได้ง่าย
2.วางสินค้าเป็นระเบียบ แยกประเภทชัดเจน
3.มีสาขาที่เพียงพอต่อการบริการ
4.ตราสินค้าเป็นที่จดจา
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
1.ผู้ขายให้บริการ แนะนาสินค้าเป็นอย่างดี
2.ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าเองได้
3.มีการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าในโอกาสต่างๆ
4.มีระบบสมาชิก
5.มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
ปัจจัยด้านพนักงาน
1.การบริการของพนักงานขาย
2.การบริการขาย Technical Support
3.พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในข้อมูลของสินค้า
4.พนักงานพูดจาสุภาพ
5.พนักงานแต่งตัวสะอาด เรียบร้อย
ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1.การรับประกันความพอใจ เช่น การคืนเงิน
2.Ari มีชื่อเสียงที่ดี
3.ให้รายละเอียดในการบริการชัดเจน
4.แยกประเภทสินค้าอย่างชัดเจน
5.ภายในร้านมีความสะอาด เป็นระเบียบ
ปัจจัยด้านกระบวนการ
1.ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.ความถูกต้องในการให้บริการ
3.ทางเลือกในการชาระเงิน
4.สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกทางที่ให้บริการ

x̄

S.D.

ระดับ

4.23
4.34
4.16
4.34

0.67
0.65
0.80
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.35
4.40
4.22
3.82
3.92

0.62
0.61
0.79
0.88
0.87

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.20
4.19
4.30
4.38
4.43

0.68
0.67
0.66
0.67
0.63

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.21
4.39
4.40
4.42
4.48

0.70
0.70
0.64
0.63
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.37
4.40
4.46
4.43

0.63
0.60
0.60
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากข้อมูลตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ สินค้ามี
ความหลากหลายอยู่ ในระดับ ดีมาก (x̄=4.24, S.D.=0.68) ปัจจัยด้านราคา มีการแสดงราคาอย่าง
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ชัดเจนอยู่ในระดับดีมาก (x̄=4.30, S.D.=0.67) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตราสินค้าเป็นที่
จดจาอยู่ในระดับดีมาก (x̄=4.34, S.D.=0.67) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้า
เองได้อยู่ในระดับดีมาก (x̄=4.40, S.D.=0.61) ปัจจัยด้านพนักงาน พนักงานแต่งตัวสะอาด เรียบร้อย
อยู่ในระดับดีมาก (x̄=4.43, S.D.=0.63) ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ภายในร้ า นมี ค วามสะอาด เป็ น ระเบี ย บอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก (x̄=4.48, S.D.=0.61) ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการทางเลือกในการชาระเงินอยู่ในระดับดีมาก (x̄=4.46, S.D.=0.60) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ส่วนประสมทางการตลาด
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2.ปัจจัยด้านราคา
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
5.ปัจจัยด้านพนักงาน
6.ปั จจั ยด้ านการสร้ างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
7.ปัจจัยด้านกระบวนการ
รวม

r
0.39
0.29
0.18
0.39
0.21
0.18
0.14
0.36

การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
p
ระดับความสัมพันธ์
0.000*
ปานกลาง
0.000*
ต่า
0.000*
ต่า
0.000*
ปานกลาง
0.000*
ต่า
0.000*
ต่า
0.006*
0.000*

ต่า
ปานกลาง

จากข้อมูลตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง (r=0.36, P = 0.00*) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในระดับปานกลาง (r=0.39, P = 0.00*) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในระดับปานกลาง
(r=0.39, P = 0.00*) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในระดับต่า (r=0.29, P = 0.00*) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ตามลาดับ
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1200

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่ได้จากการศึกษา นามาอภิปรายผลดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
สินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1. ส่ว นประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณ ฑ์ มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับ การตัดสิ นใจซื้อ
สิน ค้าสิ น ค้า Ari ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ของ Ari มีรู ป แบบที่ห ลากหลายและมี รูปลั กษณะที่ออกแบบตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับข้อมูลจากการสารวจที่พบว่าผู้บริโภคมีเหตุผลของการซื้อสินค้าของ Ari เพื่อใช้
ในการกีฬาและออกกาลังกาย นอกจากนี้จากการสารวจการตัดสินใจซื้อพบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า
เพราะมี ความจ าเป็ น ต้ องใช้ และ เพราะเคยซื้ อสิ น ค้ า Ari จากข้อ มูล ที่ก ล่ าวมาสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ Ari ว่าเป็นตราสินค้าที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค มีความเฉพาะตอบสนองความจาเป็นต่อการใช้งานของผู้บริโภค สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์
(Product) คือ สิ่งที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ คือ การที่ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงคุณภาพ
และความใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักและยากที่จะตัดสินใจซื้อในฐานะที่เป็น
นักการตลาด ควรจะแนะนาทางเลือกสาหรับผู้บริโภคโดยทางเลือกนั้นต้องทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจง่าย
ขึ้น แต่ถ้าหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย เพื่อที่จะทาให้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น
โดยไม่ต้ องท าการค้ น หาทางเลื อ กอื่น ๆ รูป ลั กษณ์ ข องผลิ ตภั ณ ฑ์ รวมถึงหี บ ห่ อ และป้ ายฉลากจะ
สามารถเป็นจุดที่ผู้บริโภคนามาพิจารณาและก่อให้เกิดกระบวนการซื้อของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่โดด
เด่นอาจจะเป็นจุดที่จะทาให้ผู้บริโภคสนใจและเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เป็นตัวเลือกเพื่อทาการพิจารณา และ
ประเมินจนสุดท้ายทาการตัดสินใจซื้อ คุณประโยชน์สาคัญของตัวผลิตภัณฑ์ที่โชว์อยู่บนป้ายฉลากนั้น
จะทาให้ ผู้ซื้อทาการประเมินสินค้าด้วยเช่นกัน คุณภาพที่สูงของสินค้า หรือสินค้าที่ปรับให้ตรงกับ
ความต้องการบางประการของผู้ซื้อก็จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการซื้อเช่นกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
สินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสินค้ามีราคาที่
เหมาะสมกับ คุณ ภาพ มีการแสดงราคาอย่างชัดเจน และราคาถูกเมื่อเทียบกับ ผู้ให้ บริการรายอื่น
สอดคล้ อ งกับ ข้ อมู ล จากการส ารวจที่ พ บว่ าผู้ บ ริโภคมี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น ต่ ากว่า 10,000 บาท
นอกจากนี้จากการสารวจการตัดสินใจซื้อพบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า เพราะมีความเหมาะสมกับ
รายได้ จากข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคให้ความสาคัญในการเปรียบเทียบราคากับความ
คุ้มค่าที่จะได้รับ และเปรียบเทียบราคาของสินค้ากับร้านค้าอื่นๆ เพราะโดยปกติแล้วในการซื้อสินค้า
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แต่ละครั้ง ลูกค้าย่อมมีการเปรียบเทียบราคาอยู่เสมอ ทั้งการเปรียบเทียบราคากับความคุ้มค่าจาก
สิน ค้า และการเปรี ย บเที ยบราคากับร้านค้าอื่น สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูห นู
(2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภค
ย่อมมีการเปรียบเทียบราคาอยู่เสมอ โดยจะเปรีียบเทียบราคากับความคุ้มค่าที่ได้รับจากสินค้านั้นๆ
และยังมีการเปรียบเทียบราคากับร้านค้าออนไลน์อื่นๆ อีกด้วย เพราะในสังคมออนไลน์นั้น การค้นหา
ราคาสินค้าของแต่ละร้านค้า เป็นเรื่ องที่ทาได้ง่าย จึงทาให้ผู้บริโภคต้องมีการเปรียบเทียบราคาก่อน
เสมอ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด
3. ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ตราสินค้าเป็นที่จดจา สอดคล้องกับข้อมูลจากการสารวจการตัดสินใจซื้อพบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า
เพราะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสม่าเสมอ จากข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความสาคัญในการทา
การตลาดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภครับรู้ ตราสินค้า พร้อมทั้งการนาเสนอข้อมูลของ
สินค้าโดยละเอียดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น เข้าใจง่าย มีการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์เป็น
อย่างดีเพื่อสร้างการจดจาในตราสิ นค้า และเข้าถึงตราสินค้าได้ดี รวมไปถึงการจัดร้านและจัดวาง
สินค้าให้เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ สังข์ศรี (2557) ได้ศึกษาปัจจัยการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถาม มี
ความสนใจจากการแจกแผ่นพับ/ใบปลิว ตามแหล่งชุมชน ให้ความสนใจจากป้ายโฆษณาตามตึก และ
ป้ า ยรถประจ าทาง ได้ รั บ ส่ ว นลดในการจองในช่ ว งเวลาที่ ก าหนด ได้ รั บ ยกเว้ น ส่ ว นกลางและ
ค่าธรรมเนียม แบบมีเงื่อนไข ในช่วงโปรโมชั่นพิเศษ ให้ความสนใจโครงการ จาการโฆษณา เช่น วิทยุ
โทรทัศน์และให้ความสนใจ จากการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
4. ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านการส่ งเสริ ม การขายมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การ
ตัดสิ น ใจซื้อสิ น ค้า สิ น ค้า Ari ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก มีการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าในโอกาสต่างๆ มีระบบสมาชิก และมีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่ างๆ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากการส ารวจการตั ด สิ น ใจซื้ อ พบว่ าผู้ บ ริโภคเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ าเพราะมี
โปรโมชั่นมากกว่าสินค้ายี่ห้ออื่น และมีของแถม จากข้อมูลที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญ ใน
การได้รับสิทธิ์อื่นๆเพิ่มเติม จากการซื้อสินค้า ทั้งนี้ ทางร้านจะมีการจัดโปรโมชั่นที่หลากหลายตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม มีพ นั กงานคอยให้ บริการและอธิบายคุณ สมบัติของสิ นค้า ให้ แก่ลู กค้าทราบ
ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าอย่างเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังมีระบบสมาชิกสาหรับลูกค้าประจา ซึ่งจะ
ได้ส่วนลด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่าการแจ้งข่าวสารข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าโดยตรง
การทากิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น ลด แลก แจก แถม และการประชาสัมพันธ์ร้านค้าในช่องทาง
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อื่น ๆ อย่ างสม่ าเสมอ ไม่ว่าผู้ ป ระกอบการนั้ น ๆ จะขายสิ น ค้ าประเภทใด ปั จจั ยด้ านการส่ งเสริม
การตลาดก็ เป็ น สิ่ งส าคั ญ เสมอ เพราะเป็ น สิ่ งที่ จะช่ ว ยดึ งลู กค้ ากลุ่ มใหม่ ๆ เข้ามา และช่ ว ยรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าด้วย เช่น การทาโปรโมชั่นลดราคา ให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อดึงลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ๆ ให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้าน หรือการทาระบบสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้า
เก่า ที่มีการซื้อสินค้าบ่อยครั้ง เป็นต้น
5. ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
สินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากพนักงานมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในข้อมูลของสิ นค้า การบริการของพนักงานและพนักงานพูดจาสุ ภาพ สอดคล้ องกับ
ข้อมูลจากการสารวจการตัดสินใจซื้อพบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเพราะมีการบริการที่ดี และจากข้อมูล
ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ในการบริการของพนักงาน โดยพนักงานควรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในตัวสินค้า สามารถให้คาแนะนาหรือข้อมูลของสินค้าได้ ถึงแม้ว่าลูกค้าบางท่านมีความรู้เกี่ยวกับสินค้า
ที่ตนเองมีความต้องการซื้อ พนั กงานก็ควรที่จะอานวยความสะดวกหรือตอบคาถามที่เกี่ยวข้องให้แก่
ลูกค้าเมื่อต้องการคาตอบจากข้อซักถาม ทั้ งนี้ พนักงานนอกจากมีความสามารถในการให้ข้อมูลสินค้า
แล้ว ภาพลักษณ์และบุคลิกก็มีความสาคัญในการให้บริการอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ วรุตม์ ประไพพักตร์
(2556) กล่าวว่า ธุรกิจควรมีการจัดอบรมพนักงาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถ
แนะนาผู้บริโภคที่สนใจซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง พนักงานต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และ
พูดจาสุภาพ เพราะพนักงานเปรียบเสมือนเป็นภาพลักษณ์ของธุรกิจที่ผู้บริโภคจะได้รับรู้ ถ้าพนักงานมี
การบริการที่ดีผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อสินค้าในโอกาสถัดไป
6. ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการสร้ า งและการน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้า สิ นค้า Ari ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับต่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีการแยกสินค้าอย่างชัดเจน ภายในร้านค้ามีความสะอาด เป็นระเบียบ
จากข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ในการจัดวางสินค้าได้อย่างน่าสนใจ จัดโชว์สินค้าใหม่
และแยกประเภทไว้อย่ างชั ดเจน ท าให้ ลู กค้ารู้สึ กเพลิ นเพลิ น กั บบรรยากาศในการเลื อกซื้อสิ นค้ า มี
ภาพลักษณ์ของสถานที่ ที่ถูกตกแต่งอย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาหรือความนิยม ตามฤดูกาลการแข่งขัน
ซึ่งสอดคล้องกับ วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) กล่าวว่า ธุรกิจต้องบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม
ในการจัดวางสินค้าให้สะดวกต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ต้องคานึงถึงความสะอาดเพื่อทาให้
ผู้บริโภครู้สึกน่าเข้าใช้บริการกับทางธุรกิจ การตกแต่งร้านค้าต้องมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่จัด
จาหน่าย และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค เพื่อทาให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับความเป็นกันเองและ
รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการ ภาพลักษณ์ของธุรกิจเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการจดจา
ธุรกิจนั้นๆได้ และเมื่อผู้บริโภคได้รับภาพลักษณ์ในการใช้บริการในเชิงบวก ทาให้เป็นการสร้างโอกาส
ให้กับธุรกิจที่ทาให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือชักชวนคนรู้จักให้มาซื้อผลิตภัณฑ์กับทางธุรกิจ
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7.ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการ
ให้บริการของทางร้านมีความรวดเร็วและถูกต้อง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกทางที่ให้บริการ
และมีทางเลือกในการชาระเงิน สอดคล้องกับข้อมูลจากการสารวจการตัดสินใจซื้อพบว่าผู้บริโภคเลือก
ซื้ อ สิ น ค้ า เพราะมี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ ดี จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในเรื่ อ ง
กระบวนการให้บ ริการของร้าน ซึ่งทางร้านมีทางเลือกในการชาระเงิน ที่หลากหลาย และผู้บริโภค
สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าได้ทุกทางที่เปิดให้บริการ ทาให้เกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
พบว่า ปจจัยดาน กระบวนการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรองเทากีฬาอาดิดาส (ADIDAS) ของผู
บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนอั นดั บ 2 แสดงใหเห็ น วา การที่ร านคามีช อง
ทางการชาระเงินที่หลากหลาย และขั้นตอนการชาระเงินมีความสะดวกยอมทาใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจ และตัดสินใจซื้อสินคาในที่สุด และเสนอว่า ผูประกอบการควรใหความสาคัญกับกระบวนการใน
การซื้อสินคา เชน ขั้นตอนการชาระเงิน ควรมีช องทางการชาระเงินที่หลากหลาย และขั้นตอนการ
ชาระที่สะดวกและรวดเร็ว
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการขายเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าด้านอื่น ดังนั้น
ธุรกิจควรเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ธุรกิจควรเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพในการใช้งานและความคงทนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภค
2. ธุรกิจควรเน้นด้านการส่งเสริมการขายโดยการนาเสนอข้อมูลของสินค้าและการส่งเสริม
การขายด้วยวิธีต่างๆ ผ่านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอาชีพหรือสถานะของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari
2. ควรศึกษาทัศนคติและความต้องการซื้อของผู้บริโภคต่อตราสินค้า Ari
3. ควรศึกษาปัจจัยความภักดีในตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรของ
พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2) ศึกษาองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารในองค์กรของ
พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3) ศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 4) ศึกษาเปรียบเทียบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับรูปแบบการ
ติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ 5) ศึกษาเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารที่
เกิด ขึ้น ในองค์ ก รกับ รู ป แบบการติด ต่อ สื่ อสารภายในองค์ กรอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และ 6) ศึกษา
เปรียบเทียบองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารในองค์ก รกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพฃ กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ คื อ พนั ก งานบริษั ท ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมโรจนะ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 3 โรงงาน จานวน 328 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ ค่ าร้ อ ยละ ,ค่ า เฉลี่ ย ,ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า t - test และ F - test
ผลการวิจัยพบว่า 1) อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร อยู่ในระดับมาก ใน ระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ 2) องค์ประกอบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ในด้าน
ผู้ส่งสาร ด้านผู้รับสาร และด้านสาร 3) รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก ในด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ด้านการสื่อสารแบบ
แนวนอน และด้านการสื่อสารแบบแนวทางทแยง 4) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในการทางาน พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ อายุงาน
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รายได้ สถานภาพ และตาแหน่งงานต่างกัน มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ของพนักงาน ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 5) การเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร
กับรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่อย่างมีประสิทธิภาพในการทางาน พบว่า อุปสรรคระดับ
ผู้บริหาร และระดับ ปฏิบัติการต่างกัน มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภ าพ ไม่
แตกต่างกันในทุกด้าน 6) การเปรียบเทียบองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารในในองค์กรกับรูปแบบ
การติ ดต่ อสื่ อ สารภายในองค์ กรอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการท างาน พบว่า องค์ป ระกอบของการ
ติดต่อสื่อสารต่างกัน มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ไม่แตกต่าง
กันในทุกด้าน
คาสาคัญ รูปแบบการสื่อสาร
ABSTRACT
The objectives of this study were to 1 ) study the communication
obstacles that occurred in the organization of company employees in the Rojana
Industrial Estate, Phranakorn Sri Ayutthaya Province. 2) Study the elements of
communication in the organization of the employees in the Rojana Industrial Park,
and 3) study communication patterns of an organization's employees in Rojana
Industrial Park, 4) to compare personal factors to a form of communication within
the organization that affected performance 5) to study the barriers of communication
that occurred in organizations in different forms of communication within the
organization that affected the performance and 6) to compare the elements of
communication in the organization which had a different form of communication
within the organization that affected performance. The samples used were the
company which had 328 employees in the Rojana Industrial Estate, PhraNakorn Sri
Ayutthaya Province. The researcher analyzed the statistical program by using
Percentage, Mean ,Standard Deviation and t - test, One-Way Analysis (F-test) and LSD
The results of the research revealed that 1) the level of communication barrier
occurred in the organization was overall at the high level of the operational and the
administrative. 2) The receiver and messenger were at a high level. 3) The level of
communication patterns within the organization was effective. In overall, the top to
bottom communication, diagonal communication, the bottom to top
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communication, the horizontal communication, circular communication were at a
high level. 4) The comparison of personal factors were different. There were forms of
communication within the organization that affected work efficiency found that the
employees with different gender, age, education, working age, income, and status
and job position had a form of effective internal communication among employees.
5) Comparison of communication barriers that occurred in different organizations had
different forms of communication within the organization that affected work
efficiency was found that obstacles at the executive level and obstacles at the
operational level had an effective form of communication within the organization. 6)
Comparison of communication elements in different organizations had different
forms of communication within the organization that affected work efficiency was
found that the elements of communication of the messenger Recipients, substances
and communication channels had an effective form of communication within the
organization of the employees had no different with statistical significance.
Keyword : Communication’s Pattern
บทนา
บริษัทในโรงงานเขตอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรที่ขนาดใหญ่
มีความซับซ้อนในการบริหารงานมาก มีหน่วยงานภายในองค์กรมาก จนทาให้ในบางครั้งการสื่อสาร
ภายในองค์กรผิดพลาด มีความเข้าใจไม่ตรงกัน นโยบาลข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เกิดความเบี่ยงเบนใน
เนื้อหาสาระสาคัญ และทาให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์กรขึ้น จึงเกิดการบริหารงานที่
ผิดพลาด อันเนื่องมาจากข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน โดยพบว่าการสื่อสารภายในองค์กรประสบปัญหา
เรื่องการสื่อสารเช่นเดียวกัน 90% ในแต่ละบริษัทก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป เช่น 1) หัวหน้ากับ
ลูกน้องไม่คุยกัน หัวหน้าบางคนไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับลูกน้อง ก็เลยเงียบๆ กันไป ลูกน้องเองก็ไม่เคยคิด
จะถามอะไรเลย จึงส่งผลให้ต่างคนต่างนั่งเงียบ ต่างทางานกันไปเรื่อยๆ 2) หัวหน้าคิดไปเองว่าลูกน้อง
รู้แล้ว กรณีนี้หัวหน้าจะคิดไปเองว่า สิ่งที่หัวหน้ารู้ ลูกน้องก็ต้องรู้ จึงไม่จาเป็นต้องบอกก็ได้ ผลก็คือ
ลูกน้องก็ยั งไม่รู้อยู่ ดีว่าองค์กรมีน โยบาย ผลที่ตามมา คือ หั วหน้าก็จะไม่พอใจลู กน้องตลอดเวลา
เพราะไม่เคยรู้เลยว่า ผลงานที่ออกมาไม่ดี แต่ฝั่งลูกน้องก็คิดว่า เพราะลูกพี่ไม่เคยบอกอะไรเลย ว่า
ตนเองทาอะไรไม่ดีไปบ้าง 3) ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ปัญหานี้มีผลต่อการสื่อสารกันภายในองค์กร
อย่างมาก แต่เด็กสมัยใหม่นี้ จะสื่อสาร หรือพูดอะไร ต้องการความรวดเร็ว ไม่มีเวลามานั่งคิดหา
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คาพูด บางครั้งก็มีตัวย่อออกมาโดยไม่รู้ตัว หรือใช้ภาษาวัยรุ่นคุยกับผู้บริหารโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว 4)
ลูกน้องคิดเองว่าลูกพี่จะรู้เองได้ ลูกน้องบางคนก็มองหัวหน้าว่า เนื่องจากเป็นหัวหน้า ก็ต้องรู้เรื่องราว
ของลู กน้ อง 5) เรื่องดีไม่พูด พู ดแต่เรื่องไม่ดี ปั ญ หานี้เกิดขึ้น เยอะในหลายๆ องค์กร เรื่องราวดีที่
เกิดขึ้นในองค์กร มักจะไม่ค่อยมีใครสนใจ หรือใส่ใจที่จะบอกต่อ ใครที่ผลงานดี มีความรู้ความสามารถ
มักจะไม่ค่อยมีใครใส่ใจ แต่ถ้าเรื่องราวไม่ดีของคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวลือแบบฉาวๆ ไม่ดีหน่อย
ต่างคนก็ต่างรีบคุย พูดกันสนุกปาก ทั้งที่เรื่องราวอาจไม่เป็นความจริง 6) สื่อสารกันด้วยเทคโนโลยี
มากเกิน ไป ปัญหาการสื่อสารในองค์กรที่เรามักเจออี กเรื่อง ก็คือ การนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
สื่อสารกัน ทั้งที่นั่งติดกัน แต่ก็คุยกันทางออนไลน์ตลอดเวลา แทนที่จะหันหน้าคุยกันให้รู้เรื่องในเวลา
อันสั้น บางคนนั่งทางานติดกัน แทบจะไม่เคยคุยกันเลย ทาให้การสื่อสารล้มเหลว 7) การกรองข้อมูล
ให้บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง ทาให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 8) การเลือกรับรู้ข่าวสาร บางคนเลือกรับรู้
เฉพาะเรื่องที่ตนเองเข้าใจ และไม่พยามรับรู้เรื่องอื่นๆ ทาให้ข้อมูลบางเรื่องขาดหายไป 9)อารมณ์
ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกสาคัญมากสาหรับการรับรู้ ความไม่พร้อมทางความรู้สึกทาให้การรับรู้ไม่มี
ประสิทธิภาพ 10) ได้รับข้อมูลข่าวสารมากเกินไป การรับข้อมูลมากเกินไปทาให้การจัดลาดับความไม่
ดีพอที่จะสรุปประเด็นสาคัญได้ 11) การต่อต้าน บางคนมีความขัดแย้งบาดหมางกันมาก่อนทาให้เกิด
การต่อต้านได้ 12) ความกดดันเรื่องเวลาการรับรู้ข่าวสารถ้าถูกบิดเบือนด้วยเวลาแล้ว ความเข้าใจก็
เป็นไปได้ยาก 13) ปัญหาของภาษา เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการรับรู้
14) วัฒนธรรม
ประจาชาติ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันบางครั้งทาให้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการสื่อสารผิดเพี้ ยนไปได้
เช่นกัน ปัญหานี้มีผลต่อการสื่อสารกันภายในองค์กรอย่างมาก ผู้วิจัยจึง มีแนวคิดที่จะศึกษารูปแบบ
ของการสื่ อสาร และน ารูป แบบของการสื่ อสารมาพัฒ นา ซึ่งผลของการวิจัยที่ได้จะสามารถนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการสื่อสารในองค์กรเพื่อเพิ่มระ
สิทธิภาพการปฏิบัติของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นได้ใช้ศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาอุ ป สรรคของการสื่ อ สารที่ เกิ ด ขึ้ น ในองค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาองค์ป ระกอบของการติดต่อสื่อสารในในองค์กรของพนักงานบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรของ
พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพในการทางาน
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5. เพื่อศึ กษาเปรี ย บเที ยบอุป สรรคของการสื่ อสารที่เกิดขึ้น ในองค์กรกับ รูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่อย่างมีประสิทธิภาพในการทางาน
6. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารในองค์กรกับรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในการทางาน
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ได้แนวคิดมากจาก Charles E. Osgood & Warren Weaver
(1974)., Harold Lasswell (1970), Warren Weaver & Claude E.Shannon.(1949), Berio
(1960) มาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อายุงาน
5. รายได้
6. สถานภาพ
7. ตาแหน่งงาน
อุปสรรคของการสื่อสารที่
เกิดขึ้นในองค์กร
1.อุปสรรคระดับบริหาร
2.อุปสรรคระดับปฏิบัติการ

รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร
1. การสื่อสารจากบนลงล่าง
2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน
3. การสื่อสารแบบแนวนอน
4. การสื่อสารแบบแนวทแยง
5. การสื่อสารแบบวงกลม

องค์ประกอบการ
ติดต่อสื่อสาร
1. ด้านผู้ส่งสาร
2. ด้านผู้รับสาร
3. ด้านสาร
4. ด้านช่องทางการสื่ อสาร

ธีการวิจัย ดในการวิจัย
ภาพที่ 1วิกรอบแนวคิ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทาจากการปั้มขึ้นรูปโลหะและผลิตแม่พิมพ์
จ านวน 3 โรงงาน จ านวน 2,339 คน (ที่ ม า : ข้ อ มู ล ของส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 2562) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี จ านวน 328 คน โดยใช้ วิ ธี สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970)
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน
รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และตาแหน่งงาน มีข้อคาถามจานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรใช้ระดับ
ความคิดเห็นเป็นคะแนน ในการประเมินทางเลือกโดยคาถามเป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสาร ใช้ระดับความคิดเห็น
เป็นคะแนน ในการประเมินทางเลือกโดยคาถามเป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทา
จากการปั้มขึ้นรูปโลหะและผลิตแม่พิมพ์จานวน 3 โรงงาน จานวน 328 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และ LSD
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ69.5 มีอายุ 21– 40 ปี ร้อยละ
35.7 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช/.ปวส. ร้อยละ 53.7 อายุงาน 2 – 5 ปี ร้อยละ
41.2 รายได้ 15,000 - 30,000 บาท ร้อยละ 39.0 สถานภาพโสด ร้อยละ 47.0 ตาแหน่งฝ่ ายผลิ ต
ร้อยละ 33.5
2. ระดับอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายการเรียงตามลาดับ คือ อุปสรรคระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก รองลงมา อุปสรรคระดับ
บริหารอยู่ในระดับมาก
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3. ระดับองค์ประกอบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร พบว่า ด้านสารอยู่ในระดับมาก
ด้านผู้รับสารอยู่ในระดับมาก ด้านผู้ส่งสารอยู่ในระดับมากและด้านช่องทางการสื่อสารอยู่ในระดับ
ปานกลาง
4. ระดับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ด้านการสื่อสาร
จากบนลงล่างด้านการสื่อสารแบบแนวทแยง ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ด้านการสื่อสารแบบ
แนวนอน ด้านการสื่อสารแบบวงกลม อยู่ในระดับปานกลาง
5. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร พบว่า
พนั กงานที่มี เพศ อายุ อายุ งาน รายได้ สถานภาพและตาแหน่งงานต่างกัน มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
6. การเปรียบเทียบอุปสรรคของการสื่อสารที่ กับรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
พบว่า อุปสรรคระดับผู้บริหาร และอุปสรรคระดับปฏิบัติการ มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพของพนักงาน ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
7. การเปรี ย บเที ย บองค์ ป ระกอบของการติ ดต่ อ สื่ อ สารในในองค์ ก รกับ รูป แบบการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในองค์ ก รที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน พบว่ า องค์ ป ระกอบของการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร ด้านผู้รับสาร ด้านสาร และด้านช่องทางการสื่อสาร มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับองค์ประกอบของการสื่อสาร ด้านผู้ส่งสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็น
เพราะผู้บังคับบัญชาและบุคลากรมีทักษะในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี ในการส่ งข้ อ มู ล ข่ าวสารได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องของณรังษี จ้อยเจนสินธุ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบ
การสื่อสารภายในองค์กรของสานักงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ ดี พบว่า ความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพระบบการสื่อสารภายในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้าน พบว่า มีระดับ ความพึงพอใจในระดับมาก ด้านผู้ส่ งข้อมูล /ข่าวสารเป็นอันดับที่ห นึ่ง
รองลงมาด้านช่องทางในการติดต่อสื่อสารและด้านข้อมูล/ข่าวสาร
2. ระดับองค์ประกอบของการสื่อสาร ด้านผู้รับสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็น
เพราะผู้บังคับบัญชาและบุคลากรมีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีรวมทั้ง มีความสามารถในการรับและแปลง
สารได้อย่างถูกต้องและสามารถนาข้อมูลข่าวสารไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องของ ของณรังษี จ้อยเจนสินธุ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อ
ประสิ ท ธิภ าพระบบการสื่ อ สารภายในองค์ ก รของส านั กงานวิจั ยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
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รามาธิบ ดี พบว่า ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการสื่อสารภายในองค์กรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ด้านผู้ส่งข้อมูล/
ข่าวสารเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านช่องทางในการติดต่อสื่อสารและด้านข้อมูล/ข่าวสาร
3. ระดับ องค์ป ระกอบของการสื ่อ สารด้านสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็ น
เพราะข้อมูลข่าวสารที่ส่งออกมาจากผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติการได้มีการกลั่นกรองข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และมีเนื้อหาใจความสาคัญที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ ของณรังษี จ้อยเจนสินธุ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
ระบบการสื่อสารภายในองค์กรของสานักงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า
ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการสื่อสารภายในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ด้านผู้ส่งข้อมูล/ข่าวสารเป็นอันดับที่
หนึ่ง รองลงมาด้านช่องทางในการติดต่อสื่อสารและด้านข้อมูล/ข่าวสาร
4. ระดับองค์ประกอบของการสื่อสารด้านช่องทางการสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
อาจเป็นเพราะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น
Email , Line ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วต่อการสื่อสารภายในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ ของณรังษี จ้อยเจนสินธุ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
ระบบการสื่อสารภายในองค์กรของสานักงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า
ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการสื่อสารภายในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ด้านผู้ส่งข้อมูล/ข่าวสารเป็นอันดับที่
หนึ่ง รองลงมาด้านช่องทางในการติดต่อสื่อสารและด้านข้อมูล/ข่าวสาร
5. ระดับรูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารจากบนลงล่างในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากซึ่งอาจ
เป็ นเพราะผู้ บังคับ บัญ ชามีการสั่งการหรือติดต่อข่าวสารด้วยตัวเอง ทาให้ ข้อมูลข่าวสารเกิดความ
ผิดพลาดได้น้อย และสามารถนาไปเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยที่
เกี่ย วข้องของ วรวงษ์ เอี่ ย มส าอางค์ (2558) ได้กล่ าวไว้ว่า การศึกษารูปแบบการติด ต่อสื่ อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทางานของพนักงานพบว่า การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์ ก ร ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก ได้ แ ก่ ด้ า นการ
ติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ด้านการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน และด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน
6. ระดับรูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบนในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งอาจ
เป็นเพราะผู้บริหารยินยอมหรือรับฟังปัญหาที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถบอกกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาในที่
ประชุม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆในองค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วรวงษ์
เอี่ยมสาอางค์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทางานของพนักงานพบว่า การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อ
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ประสิทธิผลในการทางาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ด้าน
การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน และด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน
7. ระดับรูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารแบบแนวนอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจ
เป็นเพราะ เพื่อนร่วมงานในองค์กรยอมรับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการปรึกษาหารือใน
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วรวงษ์ เอี่ยมสาอางค์ (2558) ได้
กล่าวไว้ว่า การศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การทางานของพนักงานพบว่า การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทางาน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ด้านการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้น
บน และด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง ผู้บริหารควรมีการ
กาหนดนโยบายขององค์กรให้ทราบโดยชัดเจน และเป็นและมีลายลักษณ์อักษร 2) ด้านการสื่อสาร
แบบล่างขึ้นบน ควรมีการสนับสนุนให้มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เพิ่มมากขึ้น เช่น เมื่อมีการถ่ายทอดนโยบาย หรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 3) ด้านการสื่อสาร
แบบแนวนอน ควรส่ งเสริ ม การสื่ อ สารระหว่างเพื่ อ นร่ว มงาน ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ ว ยกัน เอง เช่ น การ
สนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรปฏิบั ติงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ด้วยกันภายในแผนก สามารถ ท างานร่วมกันเป็นทีมได้ จะช่วยส่งผลให้การท างานภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) ด้านการสื่อสารแบบแนวทแยง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
สามารถ ปฏิบัติงานในรูปของคณะทางานมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะทางาน
เป็นการนาบุคลากรต่างส่วน ต่างฝ่าย ต่า งแผนก มาปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน และลด
เวลาในการปฏิบัติงานตามลาดับชั้นได้ 5) ด้านการสื่อสารแบบวงกลม ควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีการ
ส่งข่าวสารให้ทุกคนได้มีโอกาสส่วนข้อมูลข่าวสารโดยเท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ทางานร่วมด้วย เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พฤติกรรมด้านภาวะผู้นา บรรยากาศ
องค์กร เป็นต้น
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THE STUDY OF CHINESE PASSENGERS’ SATISFACTION OF THAI AIR ASIA CHECK-IN
COUNTER AT DONMUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
Fanjing Bai1 Yu Wang2 Huiyuan Lei 3 Wanlapa Jandaboue4 Phomhom Chaedgotha5
College of Innovative Management, ValayaAlongkorn Rajaphat University under the Royal Patronage

ABSTRACT
This study examines the relationship between check-in counter and customer
satisfaction of Thai Air Asia check-in counter at Don Muang International Airport. The
study applied quantitative through a cross-sectional survey using a close-ended
self-completion questionnaire. The questionnaire was designed based on a modified
SERVQUAL model containing three service qualities: check-in counter, check-in
counter’s equipment, and airline employee. Five-level scale (very unsatisfied,
unsatisfied, moderately, satisfied, very satisfied) was adopted for analyzing data we
have collected from Chinese passengers. One hundred samples were selected by
random sampling. The study reveals that there is a significant relationship between
check-in counter, check-in counter’s equipment, an airline employee. So, it is
recommended that airline staff should provide continuous good service on
passengers, remain and enhance current circumstances, as well as the quality of
check-in counter’s equipment. The study also suggests acquiring passenger feedback
and summary advantages and disadvantages in time, absorb the essence, and reject
the dross. As a result, to improve passenger satisfaction, the airline should consider
all related factors from every aspect.
Key words: Customer satisfaction, Chinese passenger, check-in counter, Don Muang
International Airport, equipment, employee.
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อิสระ
สุวรรณบล
มหำวิทยำลัยบูรพำ
วิรัชนิภาวรรณ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
6) รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิดำภำ
ถิรศิริกุล
มหำวิทยำลัยรังสิต
8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันเอก ดร.วรสิทธิ์
เจริญพุฒ
มหำวิทยำลัยสแตมฟอร์ด
9) พลโท ดร.ประสำรโชค
ธุวะนุติ
นักวิชำกำรอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์
ทรำยแก้ว
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไททัศน์
มำลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชมัยภรณ์
ถนอมศรีเดชชัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์
กัลยำณมิตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
5) อำจำรย์ ดร.พรนภำ
เตียสุธิกุล
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
6) อำจำรย์ พลเอก ดร.เกษมชำติ
นเรศเสนีย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
7) อำจำรย์ ดร.กัมลำศ
เยำวะนิจ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
8) อำจำรย์ ดร.นภำพร
สิงห์นวล
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1) ศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์
พิสุทธิ์ไพศำล
มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ
หมั่นเก็บ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
3) รองศำสตรำจำรย์โรจน์
คุณเอนก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์
รัตนเพียนธัมมะ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ
5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประวรดำ
โภชนจันทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยิ่งศักดิ์
คชโคตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพงศ์ธัช
กุลัตน์ธรรมำ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย
/9) อำจำรย์ ดร.อุมำรัตน์
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9) อำจำรย์ ดร.อุมำรัตน์
ศิริจรูญวงศ์
10) อำจำรย์ ดร.ปธำนิน
แสงอรุณ
11) อำจำรย์ ดร.สิรินำรี
เงินเจริญ
12) ดร.รวีวรรณ
สนั่นวรเกียรติ
13) ดร.ไพโรจน์
ศำสนวิสุทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวำรีย์
ศรีปูณะ
2) อำจำรย์ ดร.ประภำพร
ชุลีลัง
3) อำจำรย์ ดร.อนัญญำ
โพธิ์ประดิษฐ์
4) อำจำรย์ ดร.วีระวัฒน์
อุ่นเสน่หำ
5) อำจำรย์ ดร.สุนทรี
จีนธรรม
6) อำจำรย์ ดร.ผมหอม
เชิดโกทำ
7) อำจำรย์ ดร.ศศิธร
หำสิน
8) อำจำรย์ ดร.วนัสพรรัศม์
สวัสดี
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนันทำ
เลำหนันทน์
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลัดดำ
วัจนสำลิกำกุล
3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธินันทน์
พรหมสุวรรณ
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณภำ
ลือกิตินันท์
5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพวรรณ
วิเศษสินธุ์
6) อำจำรย์ ดร.ธีระพงษ์
บุญรักษำ
7) อำจำรย์ ดร.วิศิษฐ์
ฤทธิบุญไชย
8) อำจำรย์ ดร.ฉัตรชัย
กองกุล
9) อำจำรย์ ดร.เดชรัตน์
สัมฤทธิ์
10) อำจำรย์ ดร.ธนภูมิ
ปองเสงี่ยม
11) อำจำรย์ ดร.เพ็ญพิมพ์
พวงสุวรรณ
12) อำจำรย์ ดร.กัมปนำท
คูศิริรัตน์
13) อำจำรย์ ดร.ชัยฤทธิ์
ทองรอด
14) ดร.เรืองเดช
เร่งเพียร
15) ดร.นพ.พิชัย
รัตนโรจน์สกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์
ศิริโวหำร
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต
ศรีทอง
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชำย
นำคนก
4) อำจำรย์ ดร.รัตนำ
สีดี
5) อำจำรย์ ดร.ภัทรพล
ชุ่มมี
6) อำจำรย์ ดร.มนสิชำ
อนุกูล
7) อำจำรย์ ดร.ปรีชำ
คำมำดี
8) อำจำรย์ ดร.สุขสกล
วลัญตะกุล
4. สาขาวิชาการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกำรต์พิชำ
ปิยะธรรมวรำกุล
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์อร
สดเอี่ยม
3) รองศำสตรำจำรย์ ดร. ธงชัย
สมบูรณ์

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
มหำวิทยำลัยบูรพำ
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญญบุรี
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
/ 4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ผ่องพรรณ...
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4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ผ่องพรรณ
5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิสุทธิ์
6) อำจำรย์ ดร.กอบกำญจน์
7) อาจารย์ ดร.ลิลสรณ์
8) อาจารย์ ดร.รวงทอง
9) อำจำรย์ ดร.พิรุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ช่อเพชร
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เมษำ
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยูร
5) อำจำรย์ ดร.สุขสกล
6) อำจำรย์ ดร.นิติกร
7) อำจำรย์ ดร.อมรรักษ์
5. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์อร
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เชิดเกียรติ
3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิดำภำ
5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พรสวรรค์
6) อำจำรย์ ดร.ยุทธนำ
7) อำจำรย์ ดร.กอบกำญจน์
8) ดร.สมศักดิ์
9) ดร.ไพศำล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวำรีย์
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชมัยภรณ์
3) อำจำรย์ ดร.อมรรักษ์
4) อำจำรย์ ดร.พรนภำ
5) อำจำรย์ ดร.ประภำพร
6) อำจำรย์ ดร.นภำพร

สิทธิชัย
วิจิตรพัชรำภรณ์
กัปตพล
บาเพ็ญ
ถาพันธุ์
ศิริศักดิ์

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
โรงเรียนรำชินีบน

จรูญธรรม
เบ้ำเงิน
นวลศรี
บุญใช้
วลัญตะกุล
อ่อนโยน
สวนชูผล

มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ

สดเอี่ยม
กุลบุตร
พินเนียม ชนะไพฑูรย์
ถิรศิริกุล
ศิริกัญจนำภรณ์
กำเด็ม
กัปตพล
ลิลำ
สุขปัญญำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ

ศรีปูณะ
ถนอมศรีเดชชัย
สวนชูผล
เตียสุธิกุล
ชุลีลัง
สิงห์นวล

มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ

หน้าที่
1. พิจำรณำ กลั่นกรอง ประเมินเนื้อหำและรูปแบบของบทควำมที่มีคุณภำพทำงวิชำกำร
2. ตรวจสอบ กำรแก้ไขบทควำมให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์
3. ดำเนินงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวำคม ๒๕62

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี

กำหนดกำร
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
วันที่ 1 พฤษภำคม 2563
ผ่ำนระบบ VDO conference (โปรแกรม ZOOM)
เวลา 08.00-08.30 น.

เวลา 08.30-10.00 น.
เวลา 10.00 น.

เวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.

เวลา 16.30 น.

พิธีเปิด
- โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
บรรยายพิ เศษ หั ว ข้ อ “นวั ต กรรมการจั ด การ: เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นด้ ว ยศาสตร์ พ ระราชา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เริ่มการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตามลาดับ
สาขาบริหารธุรกิจ / นวัตกรรมการจัดการ
ณ ห้อง 15-702 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้อง 15-703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้อง 15-704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้อง 15-705 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม / สาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
ณ ห้อง 15-706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สาขาการศึกษา
ณ ห้อง 15-708 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
รับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มการนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตามลาดับ (ต่อ)
สาขาบริหารธุรกิจ / นวัตกรรมการจัดการ
ณ ห้อง 15-702 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้อง 15-703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้อง 15-704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้อง 15-705 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม / สาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
ณ ห้อง 15-706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สาขาการศึกษา
ณ ห้อง 15-708 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เสร็จสิ้นการนาเสนอ / ปิดการนาเสนอ

