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สารอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยา
การศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) ซึ่งเป็นงาน
ประชุมวิชาการที่มีการผสมผสานความรู้ทางด้านวิชาการ 
การบริหาร และการจัดการต่าง ๆ สู่ภาครัฐและภาคเอกชน 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาทั้งความรู้ทางวิชาการ และก่อให้เกิด           
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน
ในครั้ งนี้  ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและ           
การจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” เป็นการแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างช่องทางส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านการบริหารและการจัดการของภาคการศึกษา 
ภ า ค เ อก ช น  แล ะหน่ ว ย ง าน ขอ ง รั ฐ ที่ มี บ ทบ าท ใ น                        
การเสริมสร้างพลังทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 ขอขอบคุณคณะท างานจัดงานที่สร้างสรรค์เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารและ     
การจัดการที่มีคุณภาพ และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ และสามารถสร้างสรรค์เวที
แห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
 

                                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์) 
       อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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สารผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้ก าหนดจัดการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ 
การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 
(NCAME 2020) การจัดงานในครั้ งนี้  ภายใต้หัวข้อ 
“บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลัง
ทางสังคม” เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ช่องทางส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษา 
ด้านการบริหารและการจัดการของภาคการศึกษา 
ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ  และศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ               
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสริมสร้างพลังทางสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
เป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัยต่อไป และขออ านวยพรให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ 
 
 

       (นายรพี ม่วงนนท์) 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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1. ชื่อการประชุมสัมมนาวิชาการ 
 โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยา
การศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลัง
ทางสังคม” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
เข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้นการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาประเทศ                 
การคิดค้นนวัตกรรมใหม ่ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

ในการนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงได้จัดโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร             
การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) หัวข้อ “บทบาทของการบริหาร
และการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” การประชุมนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ                  
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษาและศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล และเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาส่งเสริมสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสอดคล้องกับการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและคิดอย่าง
สร้างสรรคใ์นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม                
การจัดการหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ  
 2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ                 
การบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับชาติ 
 
4. ระยะเวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 (1 วัน) ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 และ ห้อง A310 A311 A312 
A314 A317 และ A319 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 คน ประกอบด้วย  
 อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 
 
6. สถานที่จัดโครงการ 

ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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คณะกรรมการการจัดงาน 

คณะกรรมการอ านวยการ 

1. อาจารย์รพี  ม่วงนนท์   ประธาน 

2. รศ.ดร.เพ็ญศรี   ฉิรินัง    คณะท างาน  

3. ดร.อ านวย   บุญรัตนไมตรี   คณะท างาน 

4. ดร.อธิธัช   สิรวริศรา   คณะท างาน 

5. ผศ.ดร.กอบกูล  จันทรโคลิกา   คณะท างานและเลขานุการ 

 

คณะท างาน 

1. ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์   ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์กันทรากร   รองประธานคณะท างาน 

3. ผศ.ดร.ฐิติมา  โห้ล ายอง   คณะท างาน 

4. ดร.ดรุณี   ปัญจรัตนากร   คณะท างาน  
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7. นายทศพล   บัวไร่ขิง    คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Reviewers) 

  ด้านบริหารธุรกิจ 

1. รศ.ดร.กมลพร   กัลยาณมิตร   คณะท างาน 

2. ผศ.ดร.กอบกูล   จันทรโคลิกา   คณะท างาน 

3. ผศ.ดร.พิชิต   รัชตะพิบุลภพ   คณะท างาน 

4. ผศ.ดร.ชุมพล   รอดแจ่ม    คณะท างาน 

5. ผศ.ดร.รุจิภาส   โพธิ์ทองแสงอรุณ   คณะท างาน 

6. ผศ.ดร.วาสุกาญจน์  งามโฉม    คณะท างาน 

7. ผศ.ดร.ศรีสมร   ผ่องพุฒิ    คณะท างาน 

8. ผศ.ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว    คณะท างาน 

9. ผศ.ดร.นพนภา   จุลโลบล    คณะท างาน 

10. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์   ทองรอด    คณะท างาน 
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11. ผศ.ดร.ศักดิ์รพี    วรวัฒนปริญญา        คณะท างาน 

12. ผศ.ดร.สูติเทพ   ศิริพิพัฒนกุล     คณะท างาน 

13. ผศ.ดร.ภาวิน   ชินโชติ     คณะท างาน 

14. ดร.คฑาวุฒิ   สังฆมาศ      คณะท างาน 

15. ดร.เพชรรัตน์   จินต์นุพงศ์     คณะท างาน 

16. ดร.ธัญนันท์    บุญอยู่                     คณะท างาน 

17. ดร.จรินทร์   จารุเสน                 คณะท างาน 

18. ดร.ดวงใจ   คงคาหลวง       คณะท างาน 

19. ดร.นรินทร   สมทอง       คณะท างาน 

20. ดร.ศิริมา   ตันติธ ารงวุฒิ     คณะท างาน 

21. ดร.สุทธิพงษ์   สุวรรณสาธิต   คณะท างาน 

22. ดร.ธัญนันท์   วรเศรษฐพงษ์   คณะท างาน 

23. ดร.จุฑามาศ   วงศ์กันทรากร   คณะท างาน 

24. ดร.สุภาพร  เพ่งพิศ    คณะท างาน 

25. ดร.มาลัย   กมลสกุลชัย   คณะท างาน 

26. ดร.น าพล   ม่วงอวยพร   คณะท างาน 

27. ดร.ศศิธร   สุวรรณดี    คณะท างาน 

28. ดร.ชลลดา   สัจจานิตย์   คณะท างาน 

29. ดร.มรรษภร   เชื้อทองฮัว   คณะท างาน 

30. ดร.ศุภวัฒน์   สุขะปรเมษฐ   คณะท างาน 

31. ดร.ถนอมศักดิ์   สุวรรณน้อย   คณะท างาน 

32. ดร.เกียรติศักดิ์   สมัครสมาน   คณะท างาน 

33. ดร.ศิริพงษ ์     สีใสไพร    คณะท างาน 

  

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

1. รศ.ดร.กมลพร   กัลยาณมิตร   คณะท างาน 

2. รศ.ดร.วิพร   เกตุแก้ว    คณะท างาน 

3. รศ.ดร.อภินันท์   จันตนี    คณะท างาน 
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4. รศ.ดร.เพ็ญศรี   ฉิรินัง    คณะท างาน 

5. ผศ.พ.อ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ   คณะท างาน 

6. ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี   คณะท างาน 

7. ผศ.ดร.รัชยา   ภักดีจิตต ์   คณะท างาน 

8. ผศ.ดร.นิตยา   สินเธาว ์   คณะท างาน 

9. ผศ.ดร.พิชิต   รัชตะพิบุลภพ   คณะท างาน 

10. ผศ.ดร.ชุมพล   รอดแจ่ม    คณะท างาน 

11. ผศ.ดร.อัมพร   ปัญญา    คณะท างาน 

12. ผศ.ดร.เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์   คณะท างาน 

13. ผศ.ดร.วิชิต   บุญสนอง   คณะท างาน 

14. ผศ.ดร.ฐิติมา   โห้ล ายอง   คณะท างาน 

15. ผศ.ดร.ชมภูนุช   หุ่นนาค    คณะท างาน 

16. ดร.ศิริวัฒน์    เปลี่ยนบางยาง   คณะท างาน 

  

ด้านการบริหารการศึกษา 

1. รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ   คณะท างาน 

2. รศ.ดร.จิรศักดิ์   สุรังคพิพรรธน์   คณะท างาน 

3. รศ.ดร.พิภพ   วชังเงิน    คณะท างาน 

4. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ    คณะท างาน 

5. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์   ประสงค์สร้าง   คณะท างาน 

6. ผศ.ดร.สรายุทธ์   เศรษฐขจร   คณะท างาน 

7. ผศ.ดร.วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย   คณะท างาน 

8. ผศ.ดร.วรรณรี   ปานศิริ    คณะท างาน 

9. ผศ.ดร.ส าเริง   อ่อนสัมพันธุ์   คณะท างาน 

10. ดร.ประทีป   มากมิตร    คณะท างาน 

11. ดร.สุทธิพจน์   จิรถิรพรสิทธิ์   คณะท างาน 

12. ดร.อุษา   งามมีศรี    คณะท างาน 

13. ดร.สมใจ   สืบเสาะ    คณะท างาน 
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14. ดร.ดรุณี   ปัญจรัตนากร   คณะท างาน 

15. ดร.วชิรา   อยู่ศุข    คณะท างาน 

16. ดร.อัจฉรา   อินโต    คณะท างาน 

17. ดร.สิรภัทร   จันทะมงคล   คณะท างาน 

18. ดร.ชญารัตน์   บุญพุฒิกร   คณะท างาน 

19. ดร.บุญธิดา    ชุนงาม    คณะท างาน 

20. ดร.อ านวย   บุญรัตนไมตรี   คณะท างาน 

  

ด้านสังคมศาสตร์/สหวิทยาการ 

1. ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์   คณะท างาน 

2. ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์  เชาว์แสงรัตน์   คณะท างาน 

3. ดร.หัสพร    ทองแดง    คณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะท างาน/กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีมีการคัดลอก ลอกเลียนโดยมิได้มีการ

อ้างอิงที่ถูกต้อง หรือขัดกับจริยธรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ในกรณีการใช้ภาษาท่ีไม่ถูกต้อง เช่น สะกดผิด ใช้ค าผิด

ความหมาย รวมทั้งการพิมพ์ตกบกพร่อง และในกรณีใด ๆ ที่มีข้อผิดพลาดในเนื้อหา และกระบวนการการผลิตบทความ 

ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน 

 ข้อความและบทความในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ 

การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) เป็นแนวคิดของผู้เขียน ไม่ใช่ความคิดเห็นและ

ความรับผิดชอบของคณะท างาน/กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอปัญหาของการสร้าง “เมืองศิลปะ” ในสังคมไทยที่ผ่าน
มายังมิอาจน าไปสู่ความเป็นเมืองทางศิลปะที่ยั่งยืนได้ อันจะน าไปสู่แนวทางในการสร้างเมืองศิลปะที่ยั่งยืนใน
อนาคต เนื่องจากกระแสการศึกษาเกี่ยวกับเมืองและชุมชนสร้างสรรค์ควบคู่กับการผลักดันในระดับจังหวัดและ
ประเทศที่จะเชิดชูพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมในฐานะของเมืองศิลปะที่จะสามารถสร้าง
ความดึงดูดใจให้เกิดการลงทุนด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่ ตามที่องค์กร
ด้านวัฒนธรรมระดับชาติได้ผลักดันเมืองศิลปะไว้เบื้องต้นจ านวน 3 แห่ง ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ รูปแบบ
และโครงสร้างของความเป็นเมืองศิลปะกลับมิได้สร้างกระแสบริโภคนิยมสมกับการลงทุนจ านวนมหาศาล  
ขณะที่ความพยายามในการผลักดันเมืองศิลปะรูปแบบใหม่ในฐานะ เมืองดนตรีโลกก็ก าลังอยู่ในช่วงเร่งรีบ
ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น 2 แห่งในประเทศไทย ในบทความวิชาการนี้จึงใช้แนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมและ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองต้นแบบ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยพบว่า การสร้างเมืองศิลปะส าหรับ
สังคมไทยนั้นต้องอาศัยการท าความเข้าใจเรื่องทุนทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ ผ่านการสร้างชุดความรู้ที่แทรก
ซึมผ่านระบบการศึกษา เสริมสร้างพฤติกรรมพลเมืองให้มีคุณลักษณะที่มีรสนิยมในการชื่นชมงานศิลปะด้วย
กระตุ้นผ่านกิจกรรมของพื้นที่และชุมชน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเมืองที่ต้องพึ่งพาบริบทของคน เวลา 
ร่วมกับองค์กรของชุมชนและเมืองที่มีความพร้อมในการใช้ศิลปะเป็นกลไกในการสร้างพลังในการขับเคลื่อนคน
และชุมชนในสังคมไทยก าลังพัฒนาและเติบโตขึ้นอีกมากมาย ดังนั้นแนวทางในการสร้างเมืองศิลปะที่เหมาะสม
กับสังคมไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน คือ การบูรณาการร่วมกันทางศิลปะ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือทางการ
บริหารแบบยืดหยุ่นระหว่างองค์กร สหการ และพลเมือง   
 
ค าส าคญั: สังคมไทย เมืองศลิปะ แนวทางการสร้าง 
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Abstract 
This academic paper aims to present the problem of building a "Art city" in Thai society 

that has not yet led to a sustainable art city. This will lead to a way to create a sustainable 
art city in the future. Due to the trend of urban education and creative communities, coupled 
with the provincial and national push to honor areas that are outstanding in art, music, and 
culture as an art city, it can attract investment in Economy and tourism from within and 
outside the area. According to the national cultural organization has pushed the city of art as 
a preliminary number of 3 places, which, when completed The urban form and structure of 
the art city does not create a trend of consumerism with a large investment. While efforts to 
push the city as a new art. The world music city is currently in a hurry and operates two of 
them in Thailand. In this academic article, the concept of cultural capital and model urban 
development concept is applied. To answer this objective, it was found that building an art 
city for Thai society requires an understanding of cultural capital in arts. Through the creation 
of a knowledge set that permeates the educational system It fostering civic behavior with 
attributes with a taste for appreciation of art, stimulating through local and community 
activities along with the management of cities that rely on the context of people, time and 
organizations of communities and cities that are ready to use art as a mechanism to drive 
people and communities in Thai society, many developing and growing. Therefore, the 
guidelines for create the city of art suitable for Thai society is Multidisciplinary Art.That require 
a flexible administrative cooperation between united organizations, sub cooperation and 
citizens. 
 
Keyword: Thai society, the city of art, Guidelines  
 
บทน า 
 การสร้างเมืองศิลปะเพื ่อขยายตัวอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ ่งที่
ก าลังขยายพื้นที่ขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเริ่มจากงานศิลปะกลุ่มกราฟฟิตี้ ที่เน้นการสร้างสรรค์
งานศิลปะบนผนังในเมืองต่าง ๆ ไปจนสร้างสถาปัตยกรรมภายพื้นเมืองให้มีรูปลักษณ์ทางศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง 
การใช้ศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เมืองเช่นนี้ หน่วยงานภาครัฐจึงยกย่องและรับรองสถานภาพของเมือง
ว่าเป็น “เมืองศิลปะ” หรือเมืองที่ผู้คนมีความสร้างสรรค์ทางศิลปะเพื่อให้เมืองมีความโดดเด่นและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวจากคนภายนอก อย่างไรก็ตามการพัฒนาเมืองศิลปะในสังคมไทยนั้นยังเป็นเรื่องใหม่ต่อทุกภาคส่วนที่
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ต้องการจะท าให้ “ความเป็นเมือง” และ “ความเป็นศิลปะ” สามารถพัฒนาส่วนต่าง ๆ ในสังคมทั้ง  เมือง คน
และเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 ปัจจุบันวัฒนธรรมมีบทบาทมากในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการท่อง เที่ยว เนื่องจากการ
แข่งขันในตลาดที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น สหภาพยุโรป (EU) 
กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และกลุ่มอาเซียน  (ASEAN) 
ส่งผลให้ทุกประเทศพยายามหาสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่น เป็นจุดขายเพื่อน ารายได้เข้าสู่ประเทศ วัฒนธรรมจึง
เป็นเครื่องมือส าคัญที่หลายประเทศน ามาเพื่อสร้างความตแกต่างในการแข่งขัน ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมอย่างมากและหลากหลาย สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าให้กับประเทศใน
ตลาดโลก (ส านักพัฒนาชุมชน, 2559) ผ่านผลผลิตที ่เร ียกว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  งานบริการ              
งานออกแบบ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเป็นความคิดสร้างสรรค์แต่มีมูลค่าสูงได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม สื่อและ
ศิลปะ 
   
เมืองสร้างสรรค ์
 หลายปีที่ผ่านมานี้ค าว่า “สร้างสรรค์” ถูกน ามาใช้เพื่อการกระตุ้นให้เกิดพลวัตในมิติต่าง ๆ น ามาซึ่ง
การขับเคลื่อนกิจกรรมหลากรูปแบบ อาทิ ห้องเรียนสร้างสรรค์ งานวิจัยสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ชุมชนสร้างสรรค์ รวมไปถึงการน ามาอธิบายถึงการขยายตัวของ “ความเป็นเมือง” ทางกายภาพ 
และการขยายตัวของความเป็นเมืองที่อาศัยการประกอบสร้าง ในเรื่องของอัตลักษณ์และความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรม 
 “เมืองสร้างสรรค์” คือ เมืองที่มีสินทรัพย์แห่งความคิดสร้างสรรค์ซึ่งคนที่อยู่ภายในเมืองนั้ นต้องให้
ความส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์และน าเอาความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นมาสร้างพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สามารถถ่ายโอนความคิดของตนเองสู่สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ การจ้างงาน      
การส่งออกและมีกิจกรรมทางสังคม ที่ส าคัญเมืองสร้างสรรค์ควรที่จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วย     
ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ไม่ได้จ ากัดเฉพาะคนในท้องถิ่น แต่สามารถดึงคนจากนอกท้องถิ่นให้ไปมีส่วนร่วมด้วย
ได้รวมถึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีการกระตุ้นความเชื่อมโยงระหว่างสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจจนก่อเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมและการสนับสนุนเชิง
นโยบายด้านความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าในท้องถิ่นจากความสามารถของคนในท้องถิ่น (Mhs IT Valley, 2555) 
 ประเทศไทยที่มีการน าเสนอภาพลักษณ์ในเวทีโลกถึงความร ่ารวยทางวัฒนธรรมจึงพยายามผลักดันให้
เกิดความขับเคลื่อนไปตามแนวทางขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ UNESCO ที ่ตระหนักถึงความส าคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้เสนอแนวคิ ดเรื ่อง 
“เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและ
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ส่งเสริมไปสู่ระดับนานาชาติ โดยมองว่าวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
อาจเป็นกิจวัตรที่คนในชุมชนคุ้นเคยเป็นอย่างดีจนกลายเป็นสิ่งส าคัญที่ควรได้รับการยอมรับและให้คุณค่า
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จนท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนได้ โดย Unesco ได้แบ่งเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ออกเป็น 7 ประเภทในเบื้องต้น ได้แก่ 
วรรณคดี (Literature) การออกแบบ (Design) ภาพยนตร์ (Film) ดนตรี (Music)  หัตถกรรมพื ้นบ้าน       
(Raft and Folk Arts) มีเดียอาร์ต (Media Arts) และอาหาร (Gastronomy) 
 ทิศทางของความเป็นเมืองสร้างสรรค์จึงควรที่จะเกิดจากพลังขับเคลื่อนของคนในชุมชนที่มีภาครัฐให้
ความสนับสนุนในการใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในแต่และพื้นที่มาสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมหรือสินค้าอย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการสร้างเมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและการน าวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีท้องถิ่นมาผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชน น าไปสู่ความเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่
เอื้ออ านวยต่อการต่อยอดทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ (UNESCO, 2014)  
 แนวทางของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์จึงต้องประกอบด้วยนโยบายและแผนการลงทุนของภาครัฐใน
หลายด้าน ตั้งแต่การลงทุนด้านสาธารณูปโภคในโครงสร้างพื้นฐานและการเรียนรู้ การปรับปรุง  กฎระเบียบ 
และการสนับสนุนด้านการเงินให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการอยู่อาศัยของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดกิจกรรมระดับเมืองและระดับชาติที ่หลากหลายเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์  และ
ภาพลักษณ์ของเมืองที่มีความโดดเด่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ หรือมีความเคลื่อนไหวจนกลายเป็นความวิวัฒน์
อยู่เสมอ  
 ดังนั้นการสร้างเมืองสร้างสรรค์ ควรที่จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการได้แก่ “คน” ในที่นี้มี
เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่มวลของเมืองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืนด้วยกระบวนการต่าง  ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ กระนั้นในเบื้องต้นอาจเริ่มจากมวลชนขนาดเล็กที่ด าเนินการขับเคลื่อนบางประการในเมืองเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมซึ่งอาจเป็นกลุ่มวิศวกร สถาปนิก 
นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษาและศิลปิน เพราะเป็นกลุ่มคนที่สร้างงานบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ที่
อยู่ในกลไกของระบบธุรกิจมาแต่เดิม “สถานที่” ที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณะของย่านหรือสถานที่ ซึ่ง
รวมถึงทักษะความสามารถและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในเมือง เป็นเครื่องหมายส าคัญแสดงภาพลักษณ์ของ
ความเป็นเมืองนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ วัสดุท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและส าคัญ  ร ะบบสาธารณูปโภคที่
จ าเป็นต่อการหล่อเลี้ยงพลเมืองเมืองและการด าเนินธุรกิจ ผลงานศิลปะที่ความหลากหลาย อาจเป็นทั้งหมด
หมายของเมืองเชิงสัญลักษณ์หรือเพื่อความสุนทรีย์ “อัตลักษณ์” ความพิเศษแตกต่างอย่างมีความหมายของ
เมืองนั้นโดยอาจมีหลายลักษณะได้แก่ สินทรัพย์แห่งความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมทางสังคมพวกเทศกาลและ
งานประเพณีต่าง ๆ  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปวัฒนธรรม 
(Borchard, 2013 อ้างถึงใน กรวรรณ รุ่งสว่าง, 2560, น. 38)  
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  เมืองศิลปะ – เมืองดนตรี 
 ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการสนับสนุนภาพของความเป็นเมืองสร้างสรรค์คือศิลปะ          
ดังปรากฏนิยามของเมืองที่มีความส าคัญทางศิลปะว่า “มหานครแห่งงานศิลป์” เพื่อสร้างความดึงดูดใจต่อผู้มี
รสนิยมทางศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศทางยุโรป – อเมริกา ที่แพร่ขยายเข้าสู่
ประเทศทางเอเชีย สถานที่ส าคัญอันมีประวัติศาสตร์ทางศิลปะและผลงานชิ้นส าคัญของมนุษยชาตินับเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดหรือแบรนด ์เพื่อการท่องเที่ยวและการค้าได้เป็นอย่างดีเสมอมา อาทิ กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งของหอศิลป์กว่า 1,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วเมือง โดยมีงานจิตรกรรมของ               
ลีโอนาโด ดาวินชี ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นภาพจ าของคนทั่วไป หรือ ผู้ที่มีความนิยมงานศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 
(Renaissance) ก็มักจะให้ความสนใจกับเมืองฟลอเรนซ์ ที่มีผลงานศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยามากมาย โดยมี
ประติมากรรมของ ไมเคิล แองเจลโล เป็นแบรนด์ด้ิงหลัก 
 

 
รูปที่ 1 องค์กรทางศิลปะที่ด าเนินงานการเรื่องเชียงรายเมืองศิลปะ 

ที่มา: https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=me-o&month=05-05-
2013&group=3&gblog=50 

 
 ส าหรับประเทศไทยค าว่า “เมืองศิลปะ” ปรากฏขึ้นและผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นต้นแบบครั้งแรกที่
จังหวัดเชียงราย โดยมีสมาคม “ขัวศิลปะ” องค์กรที่สร้างความเคลื่อนไหวทางศิลปะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทาง
ศิลปะในมิติต่าง ๆ มาตั้งแต่พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของขัวศิลปะนั้นเริ่มต้นมาจากกลุ่มศิลปินด้าน
ศิลปะจังหวัดเชียงรายที่ได้สร้างความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางศิลปะทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=me-o&month=05-05-2013&group=3&gblog=50
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=me-o&month=05-05-2013&group=3&gblog=50
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สาธารณะอื่น ๆ ภายใต้ภาพลักษณ์การสร้างงานศิลปะของศิลปินจังหวัดเชียงรายมาตั ้งแต่ พ.ศ. 2532           
ส่วนหนึ่งเพราะพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายนั้นคราคร ่าไปด้วยศิลปินทางศิ ลปะกว่า 700 ท่าน จนอาจเรียกได้ว่า
เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรเป็นศิลปินหนาแน่นมากที่สุดในประเทศ (มานิตย์ กันทะสัก, 2562, น. 51)  
 ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลอย่างศิลปินทางศิลปะจ านวนมากในพื้นที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท าให้
ความเป็นเมืองศิลปะของพื้นที่จังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะส่วนส าคัญคือกลยุทธ์ในการ
สร้างเมืองศิลปะของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาชนท า
ให้เกิดการใช้งานศิลปะเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว จนกลายเป็นวิถีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งของจังหวัด
เชียงราย โดยมีลักษณะการท่องเที่ยวใกล้เคียงกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งในที่นี ้ คือ ชุมชนทางศิลปะ             
ที่น าเสนอความเป็นชีวิตและชุมชนในหลากมิติ อาทิ การสร้างงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ผ่าน      
วัดร่องขุ่น ที่น าเอาความสามารถทางศิลปะมาผสานกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาจนกลายเป็นพุทธศิลป์ที่มี
ความโดดเด่นดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือ การสร้างบ้านด าของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี 
(ศิลปินแห่งชาติ) ซึ่งน าเอาสัจธรรมของชีวิตมาน าเสนอในมิติของศิลปะ (ขัวศิลปะ, 2559) 
 กระบวนการพัฒนาเมืองเชียงราย จังหวัดที ่มีกิจกรรมทางการท่องเที ่ยวทั ้งทางประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่เดิม ให้เกิดเป็นตราสินค้า (Branding) อีกลักษณะหนึ่งคือเมืองศิลปะ เพื่อให้เกิด
ความขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมประกอบด้วย 1. การด าเนินกิจกรรมใน
ฐานะผู้ประกอบการทางสังคมที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น อาหาร กาแฟ ของที่ระลึก ผลงานและกิจกรรมทางศิลปะ 
2. ด าเนินงานพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะสู่สถาบันทางศิลปะเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะแก่
เยาวชนและผู้ที่สนใจ 3. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลทางศิลปะเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเคลื่อนไหว  ได้แก่ การแสดง
นิทรรศการทั้งแบบถาวรและหมุนเวียนทั้งในและนอกพื้นที่ การจัดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย    
การจัดโครงการในลักษณะของอาร์ตเวิร์คช๊อป (Art workshop) ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน กิจกรรมการ
ประกวดศิลปะ รวมทั้งการจัดโครงการระดมความคิดการเสวนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมืองศิลปะ
ของจังหวัดเชียงรายให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น 
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รูปที่ 2 ประติมากรรมนกอินทรีบริเวณสี่แยกในเมืองกระบี่ 

ที่มา: http://www.museumkrabi.com/sculpture12.aspx 
 

 นอกจากจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังพบว่า ภาครัฐยังเป็นส่วนที่ให้ความส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
เมืองศิลปะในอีก 2 พื้นที่ต่อมา ได้แก่ จังหวัดกระบี่และนครราชสีมาตามล าดับ ส าหรับพัฒนาการของความ
เป็นเมืองศิลปะของจังหวัดกระบี่ ที่มีภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวทางทะเลเป็นทุนเดิมนั้น ได้ยกเอาหลักฐาน
ทางโบราณคดีที ่เกี ่ยวข้องกับงานศิลปะของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาทิ ภาพเขียนสีที ่เขาพรุตีม๊ะ 
วัฒนธรรมลูกปัด เป็นต้นทางของความโดดเด่นด้านศิลปะร่วมกับการปรับภูมิทัศน์ภายในจังหวัดให้มีจุดดึงดูด
หรือแลนด์มาร์คทางศิลปะหลายแห่ง ทั้งถนนหนทาง สัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศ ประติมากรรมบริเวณ
ส าคัญ ฯลฯ ที่เด่นชัดคือบริเวณถนนมหาราชอันเป็นเส้นทางส าคัญในการเดินทางเข้าสู่เมืองกระบี่ รวมทั้ง
พิพิธภัณฑ์และอาคารจัดแสดงงานศิลปะ จนกระทั่งได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมมหกรรมศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติ ในปี 2018 ที่เป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติใน ปีพ.ศ. 2561 ที่นับเป็น
หนึ่งในกิจกรรมที่จะสร้างให้กระบี่เป็นเมืองศิลปะ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อนึ่งกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งนั้น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ศิลปินแขนงต่าง ๆ ทั้งจากภายในพื้นที่
และภายนอกพื้นที่ ได้ท างานร่วมกัน เช่น ศิลปินสาขาวรรณศิลป์สร้างงานเขียนร่วมกับศิลปินสาขาอื่น ๆ ที่
น าเสนองานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวัดกระบี่ เพื่อให้คนภายนอกได้เห็นมุมมองอื่น ๆ ของจังหวัด
กระบี่ผ่านงานศิลปะ เป็นต้น 
 ส าหรับจังหวัดนครราชสีมานั้นในเบื้องต้นใช้กลยุทธ์ในการสร้างพื้นที่และอาคารจัดแสดงงานศิลปะ 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้กุศโลบาย “ศิลปินแห่งชาติสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่” โดยกรมส่งเสริมทาง

http://www.museumkrabi.com/sculpture12.aspx
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วัฒนธรรม ได้น าเอาศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจผ่าน
โครงการ "ศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ"  ในพื้นที่ของสถานศึกษาที่จะเป็นก าลัง
หลักแห่งหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กลายเป็นเมืองที่มีความสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งด ้านงานศิลปะต่อไป โดยมีล ักษณะเป็นฐานกิจกรรมทางศิลปะประดิษฐ์ ศ ิลปะสร้างสรรค์และ
ศิลปะการแสดง อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์  ออกแบบสถาปัตยกรรม นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ 
ฯลฯ ส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นพื้นจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติ 2020 ตามแผนที่วางไว ้
 ความเป็นเมืองศิลปะของจังหวัด “เชียงราย - กระบี่  - นครราชสีมา” มีพัฒนาการและกลยุทธ์ในการ
สร้างความเป็นเมืองศิลปะที่แตกต่างกัน โดยเมืองเชียงรายขับเคลื่อนความเป็นเมืองศิลปะด้วยการสร้างงาน
ของศิลปินร่วมกับการบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยว เมืองกระบี่ขับเคลื่อนด้วยการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้มี
สัญลักษณ์ส าคัญทางศิลปะ และเมืองโคราชหรือนครราชสีมาขับเคลื่อนด้วยการสร้างพื้นที่แสดงงานศิลปะ
ร่วมกับกิจกรรมที่เกิดจากการระดมสรรพก าลังของศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เยาวชนและผู้ที่สนใจโดยมีกระทรวงวัฒนธรรม ที่มอบนโยบายต่าง ๆ ผลักดันให้เกิดเมืองศิลปะตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2560 โดยมีส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)  เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการต่าง ๆ  โดย
บูรณาการการท างานกับภาครัฐและกลุ่มศิลปินในพื้นที่ จัดท าแผนและแนวทางพัฒนาเมืองศิลปะ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักให้ชุมชนในจังหวัดจนเกิดความตื่นตัว มีการจัด
กิจกรรม โครงการที่หลากหลายในฐานะที่เป็นเมืองศิลปะ อาทิ กิจกรรมถนนสายศิลปะ กิจกรรมเทศกาลงาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ด้วยศิลปะ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานร่วมกัน เพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ 
ในการสร้างเมืองศิลปะต่อไป 
 ในปีพ.ศ. 2563 นี้ เริ่มมีปรากฏการณ์การผลักดันความเป็นเมืองสร้างสรรค์อีกรูปแบบหนึ่งอย่างจริงจัง
ในประเทศไทยนั่นคือ “เมืองดนตรีโลก” ในเบื้องต้น “จังหวัดนครปฐม” มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นก าลัง
หลักในการด าเนินการและ “จังหวัดสุพรรณบุรี” มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยวจะด าเนินการยื่นเสนอเป็น เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต่อ Unesco ในปีพ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้านความบันเทิงและการท่องเที่ยวของพื้นที่นั้น ๆ ความเป็นศาสตร์และศิลป์ของดนตรีและ
ศิลปะที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองได้นั้น ในเบื้องต้นควรที่จะใช้แนวคิดเรื่ององค์ประกอบและพัฒนาการของ
เมืองดนตรีใกล้เคียงกับการสร้างเมืองศิลปะ คือ การที่เมืองนั้นมีดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชีวิต เมืองที่มี
ดนตรีเป็นทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามที่ปรากฏการยกย่อง เมืองดนตรีในระดับโลกที่ผ่าน
มาใน 2 ลักษณะ คือ เมืองดนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ดนตรีของโลก เช่น ออสเตรียซึ่งมีความ
โดดเด่นด้วยดนตรีคลาสสิก เมืองนิวออลีน ที่เป็นต้นก าเนิดของดนตรีแจ็ส หรือเมืองลิเวอร์พูล เมืองที่เป็นต้น
ก าเนิดของวงดนตรีในต านานอย่าง เดอะบีเทิลส์ เป็นต้น 
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 The Mastering of a Music City: Key Elements, Effective Strategies and Why it’s Worth 
Pursuing, by IFPI and Music Canada, 2014 กล่าวถึงองค์ประกอบของการเป็นเมืองดนตรีไว้ 5 อย่าง
ด้วยกัน คือ ต้องเป็นเมืองที่มีศิลปินและนักดนตรีจ านวนมาก ต้องเป็นเมืองทีม่ีดนตรีท้องถิ่นแพร่หลายคึกคัก มี
ความเคลื่อนไหวทางกิจกรรมและสถานที่จัดงานที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดนตรีรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ดนตรีขนบประเพณีไปจนถึงดนตรีสร้างสรรค์ ( Indy music) 
การมีกลุ่มผู้ชมผู้ฟังที่เปิดใจและสนับสนุน อาจแทรกเป้าประสงค์หลักของการท่องเที่ยวคือการมาชมดนตรี 
ร่วมกับการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการตั้งแต่โรงแรม ร้านอาหาร การขนส่งไปจนถึงการซื้อ
สินค้าต่าง ๆ ท าให้เมืองที่มีการท่องเที่ยวเชิงดนตร ี(City Cracker, 2020) 
 
ทุนทางวัฒนธรรมกับการสรา้งเมืองศิลปะ 
 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันมีอยู่ 2 ความหมาย จาก 2 แนวคิด คือ แนวคิด
เศรษฐศาสตร์การเมือง ที่มองในเชิงของระบบเศรษฐกิจ โดยเอารายได้เป็นตัวตั้ง วัฒนธรรมที่มีอยู่สามารถ
น ามาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการเพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industry) ทั้งที่เป็น
สินค้าและบริการได้ และแนวคิดแบบวัฒนธรรมชุมชนที่มองทุนทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องของพื้นที่ทางวัฒนธรรม 
พื้นที่ทางอ านาจเพื่อเป็นเวทีให้ชุมชนมีวิถีชีวิตและการด ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นการเสริมสร้างภาพพลังของ
ประชาสังคมและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน (เปรมชัย จันทร์จ าปา, 2558, น. 25) 
 Pierre Bourdieu ผู้สนับสนุนแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมคนแรก ๆ แสดงทัศนะว่า ทุน คือ สิ่งที่
บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม อันจะกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอื้อให้บุคคลสามารถน าไป
เพิ่มพูนมูลค่าของตนได้ เช่น ความรู้ รสนิยม กริยามารยาท ทั้งนี้ยังรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีคุณค่าอย่างใด
อย่างหนึ่งแม้มิใช่คุณค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง แต่ก็สามารถท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ อาทิ งานศิลปะ 
(ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2548, น. 113) เช่นเดียวกันกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2547, น. 41-44) ที่มองว่า ทุน
ทางวัฒนธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับคุณค่า ความรู้ ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการค้นคว้าและค้นพบ
โดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งค่านิยมและความเชื่อที่ผูกพันกับสังคม ท าให้เกิดการจัดระเบียบ กติกาอัน
เป็นคุณต่อสังคมโดยรวม อีกทั้งยังรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมมาแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานทางภูมิปัญญาและศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จิตวิญญาณ สังคมและเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 ศิลปะเป็นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีคุณูปการต่อสังคมในฐานะของ ทุนเพื่อการสร้างสรรค์ 
กล่าวคือ ศิลปะเป็นองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถท าให้เกิด
มูลค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ความหลากหลายของศิลปะในสังคมไทยก็เป็นภาพลักษณ์ของวิถีชุมชนทาง
ศิลปะ  อย่างไรก็ตามศิลปะในฐานะของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นเป็นการให้คุณค่ากับงานศิลปะที่มีหลากหลาย 
กล่าวคือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางศิลปะอาจเป็นทั้ง งานหัตถศิลป์ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม
ที่มีลักษณะเป็นงานศิลปะแบบไทยประเพณีและพื้นถิ ่น และเป็นกลุ่มงานศิลปะประเภทสร้างสรรค์ด้วย              
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งานศิลปะเหล่านี้จึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในฐานะสินค้าและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่ท าให้เกิด
เป็นมูลค่า 
 ขณะที่ศิลปะก็มีส่วนในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจินตนาการ อารมณ์ 
และความงามที่เรียกว่าสุนทรีย์ โดยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์และเป็นการ
ยกระดับจิตใจของมนุษย์จากความหยาบคายให้มีความศิวิไลซ์ในมนุษยชาติ ดังจะพบว่ามีการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ทางศิลปะเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาคุณภาพจิตใจของคนในช่วงวัยต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประถมวัย
จนถึงผู้สูงอายุ  อีกนัยหนึ่งศิลปะเป็นองค์ประกอบของความเป็นอารยธรรม (Civilization) ดังปรากฏการให้
คุณค่าและจ าแนกพัฒนาทางศิลปะอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นงานศิลปะในฐานะของทุนทางวัฒนธรรมจึงมิได้มี
ความส าคัญในฐานะของความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมและสินค้าทางวัฒนธรรมเท่าน้ัน แต่ยังเป็นศาสตร์ส าคัญ
ประเภทหนึ่งที่มีส่วนในการขัดเกลาความเป็นมนุษย์จนอาจเรียกได้ว่า “ศิลปะสร้างคน” และในอนาคตหาก
ศิลปะสามารถขัดเกลาให้มีคุณลักษณะที่มีความซาบซึ้งในทางศิลปะ มีความศิวิไลซ์ในความเป็นมนุษย์แล้วนั้น
สังคมก็จะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ของชุมชนและเมืองนั้นจนเป็นพลังให้
เกิดมิติใหม่ของสังคมที่ “คนสร้างเมือง” นั่นเอง 
 ส าหรับศิลปะในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่พัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองตามที่ได้น าเสนอข้างต้นนั้น          
หากพิจารณาถึงรูปแบบของศิลปะที่ใช้น าเสนอความเป็นเมืองศิลปะในปัจจุบันที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 
พื้นที่จะพบว่า ประเภทของงานศิลปะส่วนใหญ่เป็นแนวคิดและแนวทางที่ได้รับมาจากอิทธิพลตะวันตก ซึ่งอาจ
น าเสนอมุมมองทางศิลปะที่แตกต่างออกไปจากแนวประเพณี โดยงานศิลปะเหล่านี้มักแพร่หลายในสังคมเมือง
และชมรมของกลุ่มศิลปะร่วมสมัย ซึ่งมีแนวการน าเสนองานศิลปะที่ค่อนข้างเป็นสากล เพราะงานศิลปะนั้นมี
ความสัมพันธ์ทางความคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิค โดยเฉพาะรูปแบบของการจัดแสดงที่มักจะอยู่ในรูปของ
อาร์ตแกลลอรี่ซึ ่งวัฒนธรรมการเสพย์งานศิลปะของคนในสังคมไทยที่มีความสนใจงานศิลปะในลักษณะ
ดังกล่าวนี้ยังมีอยู่จ ากัดแบบเฉพาะกลุ่ม ขณะที่งานศิลปะแบบไทยประเพณีและท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทาง
วัฒนธรรมหรือทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาที่คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นมีส านึกร่วมในฐานะของมรดกของ
ชุมชนนั้นกลับมีบทบาทน้อยในการขับเคลื่อนและน าเสนอภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองศิลปะ  
 
การพัฒนาเมอืงต้นแบบกับการพัฒนาเมอืงศิลปะ 
 เมืองแต่ละประเภทมีลักษณะ แนวทางและองค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้มีประเด็นและภาคีในการพัฒนาที่แตกต่างกันไปด้วย การบริหารจัดการเมืองจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
รูปแบบที่เหมาะสมกับประเภทของเมือง ทั้งแบบเป็นทางการ (Formal procedure) เช่นกฎหมาย ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และแบบไม่เป็นทางการ ( Informal procedure) ที ่ใช้กลไกความร่วมมือและ
ประสานงานแบบสมัครใจเพื่อหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาเมืองในทิศทางปัจจุบันจึงมี
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ลักษณะยืดหยุ ่นสูงเพื ่อที ่จะเปิดโอกาสให้สภาพของความเป็นเมืองสามารถปรับตัวและรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงท่ามกลางปัจจัยต่าง ๆ โดยการผสานแนวคิดในการสร้างสมดุลให้แก่เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวคิดเรื่องเมืองปรับตัว (resilient city) 
 แนวคิดเรื่องเมืองปรับตัว (resilient city) มีแนวทางที่จะสร้างเมืองแห่งอนาคตที่มีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีพลังงานความเปลี่ยนแปลง (Dynamic) สูงตามแบบวิถีชีวิตเมืองในอนาคต                
มีการงานที่หลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง และเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี พื้นที่เมืองในอนาคตจึงต้องได้รับการ
ออกแบบและวางผังให้มีความยืดหยุ ่นสูง สามารถใช้งานได้หลายประเภท และปรับตัวเพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แนวคิดนี้จึงน าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย  ลดปัญหาการสร้างความเสื่อมโทรมให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อให้สังคมเมือง
แห่งอนาคตปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รบกวนและรองรับกับคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมเมือง (พนิต ภู่จินดาและ
ยศพล บุญสม, 2559, น. 30) 
 แนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองต้นแบบข้างต้นเป็นหลักการส าคัญที่ผู้บริหารประเทศให้ความส าคัญ ดังจะ
พบว่าในระดับนโยบายด้านแผนเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติมีการเปิดโอกาสให้ท าการศึกษาถึงแนวทาง
และแผนการพัฒนาเมืองต้นแบบอย่างจริงจังร่วมกับการจัดตั้งโครงการการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง
ต้นแบบควบคู ่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ “สามเหลี ่ยมมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” ที ่เริ ่มขึ ้นเมื ่อพ.ศ. 2560                 
ที่สอดคล้องกับนโยบายเรื่องยุทธศาสตร์ 20 ปี แม้ว่าโครงการและนโยบายข้างต้นนี้จะอยู่ในกระบวนการศึกษา 
แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการใช้แนวคิดเรื ่องพัฒนาเมืองมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ                  
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ย่อมครอบคลุมถึงวิถีการพัฒนา “เมืองศิลปะ” เพื่อให้เป็นต้นแบบอย่างจริงจังในอนาคต 
 
ปัญหาของการสร้างเมืองศิลปะสังคมไทย 
 การทบทวนแนวคิดเรื่องเมืองสร้างสรรค์ที่แตกแขนงเป็นหลายรูปแบบและพัฒนาเป็นเมืองศิลปะใน
สังคมไทย พบว่า ชุดความคิดดังกล่าวนี้เพิ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท าให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองศิลปะในสังคมไทยนั้นยังไม่แพร่หลาย ส่งผลให้การด าเนินนโยบายและแผนใน
การจัดการพร้อมทั้งการพัฒนาเมืองยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน น าไปสู่ปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ ปัญหาทางด้านการ
พัฒนาเมืองศิลปะที่ผลักดันจนแล้วเสร็จให้มีความยั่งยืน และปัญหาด้านแนวทางการพัฒนาเมืองศิลปะใน
สังคมไทยแห่งอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 
 ปัญหาทางด้านการพัฒนาเมืองศิลปะที่ผลักดันจนแล้วเสร็จให้มีความยั่งยืน 
 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นรูปแบบส าคัญที่ท าให้เกิดความตื่นตัวในการปรับรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กรทางสังคมวัฒนธรรมระดับโลกอย่าง 
Unesco มีนโยบายในเรื่องการขยายตัวและพัฒนาเมืองในรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์ที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบ
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ต่าง ๆ ที่รวมเรียกว่า เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยมีเมืองศิลปะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนั้นด้วย ประเทศไทย
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขนงของงานศิลปกรรมจึงเลือกด าเนินนโยบายผลักดัน
เมืองศิลปะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเครือข่ายที่จะน ามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ทว่าเมื่อพิจารณาถึง
ช่วงเวลาในการรับนโยบายเมื ่อพ.ศ. 2559 และท าการประกาศยกย่องต่อสาธารณชนถึงเมืองศิลปะใน
สังคมไทยทั้ง 3 พื้นที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เรื่อยมาตามล าดับ กระบวนการในการวางแผนและด าเนินการพัฒนา
ความเป็นเมืองศิลปะเพื่อให้สามารถเกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงนั้น ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 ปี 
แม้ว่าสภาพของความเป็น เมืองศิลปะที่ถูกยกย่องในกลุ่มแรกนั้นจะมีพื้นฐานและความพร้อมด้านความเป็น
ชุมชน คน/ศิลปินและองค์กรเป็นพื้นฐานก็ตาม แต่ “ความเร่งรีบของภาครัฐในการผลักดันเมืองศิลปะ” 
เช่นนี้จึงท าให้กลายเป็นเพียงกระแสในช่วงเวลาหนึ่งและค่อย ๆ บรรเทาไปจากความสนใจของคนส่วนใหญ่ใน
ที่สุด  
 ภาพลักษณ์ของเมืองศิลปะในสังคมไทยที่ด าเนินการผลักดันจนแล้วเสร็จนั้น เป็นการ “น าเสนอ
ภาพลักษณ์ของงานศิลปะร่วมสมัยเป็นหลักซึ่งขัดแย้งกับความคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรม” ที่ต้องการน าเอา
สินทรัพย์ ภูมิปัญญาของคนในชุมชนมาใช้เพื่อสร้างสรรค์จนเกิดเป็นมูลค่า อีกทั้งยังขัดกับความพยายามของ
สังคมไทยที่จะผลักดันในการสงวนรักษาและอนุรักษ์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะของมรดกทางวัฒนธรรม
ด้วย ท าให้พบเห็นการน าเสนอเมืองศิลปะที่เชิดชูความเป็นศิลปะแบบชุมชนท้องถิ่นและศิลปะแบบไทย
ประเพณีได้น้อยกว่าการจัดแสดงงานศิลปะแบบร่วมสมัย  นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของเมืองศิลปะในสังคมไทยที่
ผ่านมายังพบว่ามีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์รู้อื่น ๆ ได้น้อย โดยที่จะเห็นเป็นความเด่นชัดเพียงการบูรณการ
ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีรูปแบบเป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้น  
 ทั้งนี้เมืองศิลปะในสังคมไทยที่ด าเนินการผลักดันจนแล้วเสร็จยังประสบปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือ ศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน สะท้อนผ่านวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่
คนส่วนใหญ่ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น  เป็นผลให้สินค้าทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทาง
ศิลปะกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยในมุมมองของคนส่วนใหญ่  นอกจากนี้ “การขยับขยายความเป็นเมืองศิลปะที่
ผ่านมาต้องพึ่งพากิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่เสมอ”  ดังนั้นเมื่อภาวะเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะไม่ปกติ พร้อมทั้ง
วิกฤติการณ์ทางสังคมที่เป็นเหตุให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงักลง ความเป็นเมืองศิลปะย่อมได้รับ
ผลกระทบไปด้วย แม้ว่าความเป็นเมืองศิลปะจะมีช่องทางอื่น ๆ ในการสร้างมูลค่า อาทิ การผลิตและจ าหน่าย
สินค้าที่ระลึก อาหารและเครื่องปั้นหรือกิจกรรม หากแต่ช่องทางเหล่านี้ก็มักจะอ้างอิงกับเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวอยู่เสมอ 
 “กระแสนิยม” เป็นค าจ ากัดความของพฤติกรรมผู ้บริโภคในสังคมปัจจุบัน เป็นผลจากความ
หลากหลายของช่องทางของเทคโนโลยีที่สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีความหลากหลายและ
แตกต่างได้อย่างครบครัน วิถีความนิยมของคนส่วนใหญ่จึงมีลักษณะที่ให้ความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใ ดเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ลุกลามไปในทุกมิติของความนิยมของมนุษย์ อาทิ ความนิยมในตัวบุคคล  
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ความนิยมทางแฟช่ัน ความนิยมในเรื่องของการศึกษา รวมทั้งความนิยมทางศิลปะด้วย กระแสนิยมที่หมุนเวียน
ไปอย่างรวดเร็วจึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาของเมืองศิลปะที่ถูกผลักดันจนแล้วเสร็จนั้น “ขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนาและสร้างสรรค์เมือง” แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องกิจกรรมเช่น การประกวดทางศิลปะ การจัด
แสดงนิทรรศการหมุนเวียน แต่ก็พบว่าเป็นจ านวนน้อยมากกว่ารูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบถาวร              
ซึ่งเป็นเพียงกระแสชั่วคราวที่มิอาจรัดรั้งความนิยมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 ปัญหาด้านแนวทางการพัฒนาเมืองศิลปะแห่งอื่นในอนาคต 
  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีนโยบายใน
การผลักดันเมืองอื่น ๆ ที่มีความพร้อมต่อการเป็นเมืองศิลปะในอนาคต อาจเป็นช่องทางให้กับชุมชนอื่นเกิด
ความขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองของตนเพื่อให้พร้อมต่อการเข้าร่วมสถานภาพของเมืองสร้างสรรค์ประเภท
เมืองศิลปะ ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นถึงการขยายตัวของรูปแบบความเป็นเมืองสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบที่ก าลัง
ด าเนินการและผลักดันอย่างเข้มข้นทั้งจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะของเมืองดนตรีโลก  ซึ่ง
นับเป็นความตั้งใจดีของทุกภาคส่วนที่จะสร้างความเจริญให้พื้นที่ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่
ต้องการจะพัฒนาสังคมไทยสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” นั้น ควรน าเอาต้นแบบทั้งที่เป็นข้อดีและอุปสรรค
ปัญหาของเมืองศิลปะที่น าร่องมาก่อนทั้ง 3 แห่งเพ่ือลดทอนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเมืองศิลปะในสังคมไทยที่นับเป็นความเป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ทั้ง 3 พื้นที่ที่ผ่านมา พบว่า “กลยุทธ์ในการพัฒนาเมือง” เป็นส่วนส าคัญที่น าพาให้ความเป็นเมือง     
และศิลปะ สามารถบูรณาการร่วมกันจนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยศิลปะอย่างมี    
อัตลักษณ์ ซึ่งปัญหาที่ชี้แจงไว้ข้างต้นนั้นมีต้นทางมาจากการขาดการทบทวนความพร้อมของพื้นที่ ศิลปินและ
พลเมือง รวมทั้งองค์กรที่จะสามารถด าเนินการพัฒนาเมืองศิลปะอย่างมีกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขาด
การทบทวนความพร้อมของพื้นที่ส่งผลให้เสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากศิลปะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาก
น ามาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ความรู้อย่างอื่น ๆ ก็จะเป็นความโดดเด่นน่าสนใจที่มีความจ าเพาะออกไปในแต่
ละเมืองศิลปะ ภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองศิลปะในสังคมไทยจะได้เป็นตัวเลือกที่เหมาะตามรสนิยมผู้บริโภค 
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเป็นเมืองศิลปะนั้นสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้
อย่างเป็นรูปธรรมและน าไปสู่ความเป็นพื้นที่แห่งความยั่งยืนในที่สุด 
 นานาปัญหาที่ได้อรรถาธิบายข้างต้นเป็นเพียงภาพสะท้อนของการขาดการวางแผนด าเนินงานเป็น
ระบบตั้งแต่เริ่มต้นและมิได้มีการปรับแผนการอย่างเป็นระบบอย่างสืบเนื่อง ซึ่งในทางปฏิบัติปัญหาเช่นนี้เป็น
ปัญหาที่สามารถควบคุมได้  โดยการระบุเป็นพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการวางแผน ตรวจสอบและ
ประเมินศักยภาพการด าเนินงานอย่างจริงจังก็จะสามารถลดทอนปัญหาที่กล่าวอ้างมาข้างต้นได้ ทว่าปัญหาใน
การสร้างและพัฒนาเมืองศิลปะนั้นยังมีปัญหาที่มิสามารถควบคุมได้โดยตรงนั่นคือ ทัศนคติของคนในสังคมที่มี
ต่อการเสพย์งานศิลปะและการท่องเที่ยวทางศิลปะ ที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมผู้บริโภค ดังจะพบว่า ปัจจุบัน
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยมีปัจจัยส าคัญมาจากการที่ทุกคนมีพื้นที่เสมือน 
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หรือพื้นที่บนสื่อออนไลน์และใช้ประโยชน์จากสื่อนั้น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งบันทึกความทรงจ า ให้ข้อแนะน า
และความรู้ เป็นช่องทางสร้างรายได้ ฯลฯ ปรากฏการณ์เหล่านี้พบได้โดยทั่วไปว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันให้ความส าคัญกับ “การไปถึง” มากกว่า “การดื่มด ่า” ซึ่งความเป็นเมืองศิลปะที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น
ส าเร็จแล้วทั้ง 3 แห่งนั้น มีเป้าประสงค์ที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เสพย์สุนทรีย์จากงานศิลปะที่มุ่งเน้นเรื่อง 
การดื่มด ่าเป็นส าคัญ ดังนั้นหากเมืองศิลปะที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตมีการวางแผนที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงพฤติกรรมผู้บริโภค หรือด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความหลากหลาย กล่าวคือ ความเป็น
ศิลปะที่เคยน าเสนอในแต่พื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามโอกาสวาระที่มีแผนด าเนินการก าหนดไว้ จักเป็นที่
ดึงดูดใจคนในสังคม และท าให้เมืองศิลปะในพื้นที่นั้นสามารถท าให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
 
บทสรปุ 
 เมืองศิลปะ เป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่ Unesco ได้ก าหนดขึ้นเพื่อรับรองให้เมืองที่เข้าร่วม
ได้มีโอกาสในการใช้วัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบของเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 
2559 ปัจจุบันในสังคมไทยมีการด าเนินการยกฐานะเมืองศิลปะเป็นที่สมบูรณ์แล้วทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ เมือง
ศิลปะจังหวัดเชียงราย เมือศิลปะจังหวัดกระบี่ และเมืองศิลปะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแนวคิดเรื่องการสร้าง
เมืองศิลปะนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานรัฐมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่น ๆ  ที่มีความ
พร้อม อนึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นี้ เป็นต้นแบบในการผลักดันเมืองเครือข่าย ฯ                  
ในอีกประเภทหนึ่ง คือ เมืองดนตรีโลก ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นต่อ Unesco ในปีพ.ศ. 2564 ระหว่าง 2 
พื้นที่ คือจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการทบทวนที่มาและพัฒนาการของการสร้างเมืองศิลปะทั้ง 3 แห่งร่วมกับกระบวนการด าเนินการ
เสนอขอเป็นเมืองดนตรีโลก พบว่า สังคมไทยยังขาดความเข้าใจเรื่องเมืองศิลปะอยู่มาก สะท้อนผ่านรูปแบบ
ของเมืองศิลปะในสังคมไทยปัจจุบันที่มุ่งเน้นแต่การจัดนิทรรศการ กิจกรรมทางศิลปะ ร่วมกับการผลิตสินค้า
ทางศิลปะและสินค้าเพื่อสนองกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ เท่านั้น งานศิลปะที่น าเสนอภาพลักษณ์ความ
เป็นเมืองศิลปะก็มีลักษณะเป็นศิลปะร่วมสมัยมากกว่าศิลปะท้องถิ่นและศิลปะประจ าชาติ ซึ่งขัดแย้งกับ
ภาพลักษณ์ของประเทศที่มุ่งเน้นในการเชิดชูงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะภูมิปัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และฐานะของงานศาสตร์งานศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
 แนวทางในการพัฒนาเมืองศิลปะในอนาคตจึงควรให้ความส าคัญกับการ “ยกระดับงานศิลปะท้องถิ่น”  
เป็นเบื้องต้นก่อน  เพราะพื้นที่ความเป็นเมืองศิลปะส่วนใหญ่มักจัดตั้งในอยู่พื้นที่ที่มีอั ตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ดังนั้นการยกย่องงานศิลปะพื้นถิ่นย่อมเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เมืองมีส านึกในความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมร่วม อัน
จะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันและสร้างความเข้มแข็งให้กับความเป็นเมืองศิลปะได้ต่อไป ทั้งนี้
เมื่อแต่ละพื้นที่มีการยกระดับอัตลักษณ์ทางศิลปะพื้นถิ่นอย่างเป็นระบบแล้ว จึงค่อย ๆ ผลักดันศิลปะท้องถิ่น
ควบคู่ไปกับการงานศิลปะที่มีการปะทะสังสรรค์กับภายนอก “ยลยินศิลปะร่วมสมัย” ค าว่า “ยลยิน” นี้มี
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ความหมายที่เกี่ยวกับผัสสะทางตาและหู ซึ่งศิลปะเป็นศาสตร์ที่มนุษย์ต้องใช้ผัสสะสัมผัส ทั้งตา หู และ ใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “ศิลปะย่อมส่องทางถึงกัน” ดังนั้นแนวทางในการสร้างเมืองศิลปะในอนาคต ควรมี
ความคิดริเริ่มในการ บูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยอาจเริ่มที่ศาสตร์ทางศิลปะด้วยกันก่อน แล้วจึงค่อย ๆ 
ขยายพรหมแดนความรู้ไปสู่ศิลปวิทยาการแขนงอื่น ๆ  
 หากวาทกรรมที่กล่าวว่า “ศิลปะสร้างคน คนสร้างเมือง” เป็นแนวคิดส าคัญในการสร้างเมืองศิลปะ 
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การสร้างเมืองประสบความส าเร็จได้นั้นคือ การวางแผนขององค์กร ซึ่งในที่นี้การพัฒนา
เมืองที่จะขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมนั้นควรมีลักษณะแบบยืดหยุ่นเพื่อให้การด าเนินงานทั้งการ
วางแผนและนโยบายสามารถปรับตัวให้เข้ากับพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
องค์กรที่จะร่วมขับเคลื่อนการสร้างเมืองศิลปะในอนาคตจึงมิใช่การพึ่งพาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป  
หากแต่ควรเป็นลักษณะของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ท างาน
ร่วมกับศิลปินและประชากรของเมืองนั้น ๆ ทั้งนี้การด าเนินขององค์กรที่ด าเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อน
เมืองศิลปะในอนาคต ควรที่จะผลักดันกลยุทธ์ทางการตลาดและศึกษาท าความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อที่จะไดว้างแผนสินค้าและบริหารของเมืองศิลปะให้เหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ 
 อย่างไรก็ตามขึ้นเมื่อใช้ศิลปะเป็นการสร้างเมือง ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหลักย่อมได้แก่กลุ่มศิลปิน ที่ต้องมี
ความจริงใจในการสร้างงานศิลปะที่มีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง  โดยศิลปินควรมีการรวมกลุ่มในลักษณะของ
สหการ หรือองค์กรนิติบุคคลที่ด าเนินงานอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของศิลปินที่มีความน่าเชื่อ
ในการแสดงพลังของผู้ที่มีความถนัดทางศิลปะเพื่อที่จะขับเคลื่อนความเป็นเมืองให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้การรวมตัว
กันของศิลปินในแต่ละพื้นที่ของเมืองศิลปะในรูปของสหการย่อมเป็นโอกาสให้เกิดการระดมความคิดในการ
สร้างความเคลื่อนไหวในเรื่องของกิจกรรมที่หมุนเวียนและหลากหลาย 
 ท้ายที่สุดนี้เมืองศิลปะจะไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เลยหากทัศนคติ พฤติกรรมและจิตส านึก
ของคนในสังคมไทยที่มีต่องานศิลปะยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งส่วนนี้เป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาทั้งใน
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบการศึกษาวิชาชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมืองที่มี
ส านึกและภูมิใจในถิ่นที่อยู่ ในเบื้องต้นจึงควรที่จะเปลี่ยนวิธีในการปลูกฝังความคิดเรื่องการเสพย์งานศิลปะ
เพื่อให้พลเมืองในสังคมไทยในอนาคตมีความตระหนักในคุณค่าและมีทัศนคติที่ชื่นชมต่องานศิลป์แขนงต่าง ๆ 
อันจะน ามาซึ่งรสนิยมของคนในสังคมที่มองว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ส่งผลให้เกิดความคิดในการ
สนับสนุน ส่งเสริมและอุดหนุนสินค้าและบริการทางศิลปะเพื่อให้แนวคิดเรื่องการสร้างเมื องศิลปะประสบ
ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของสังคม
สุนทรียะได้อย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศั ยอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 285 คน จากสูตรค านวณเลขสุ่ม
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro. 1970) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่น .958 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test, F- test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60-69 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และมีอาชีพเกษตรกรรม ระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (  = 3.94) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ  นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ดังกล่ าว มีสถานภาพ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะการอยู่อาศัยที่ต่างกัน จึงท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ยกเว้นเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคญั: คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
Abstract 
 This research aims to study and compare the major quality of life of the elderly in 
Sub-district Administration Organization in Prachinburi Province. The sample in this research is 
that the elderly in    Sub- district Administration Organization in Prachinburi Province.  The 
number of people from random number tables, 285 of Yamane Taro.  ( Yamane Taro.  1970) 
The tools that are used in collecting personal information are to a query that has a value of 
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confidence.  958 the statistics based on the data analysis is a frequency percent average, 
Standard Deviation, and a comparison of the differences of the average t-test, F-test, and test 
the pair differences by LSD 
 Research has found that the majority of respondents are female, aged 60- 69 years, 
marital status, education level, the maximum grade.  the farming level, Average monthly 
income is lower than 5,000 baht and Characteristics of living with a spouse, quality of life of 
the elderly in Sub- district Administration Organization in Prachinburi Province by images 
included in most levels, when considering a list of aspects is in all respects a very level.  By 

side with the average max is (  = 3.94)  is inferior to physical, mental, social relations, and 
environmental respectively. 
  Addition found that elderly people in Sub- district Administration Organization in 
Prachinburi are marital status, career, income and Living style thus making different factors 
that affect the quality of life for the elderly, then different statistically significant at the .01 
and .05 level. Except gender, age and education level no different 
 

Keywords : Quality of life, the elderly, Sub-district Administration Organization 

 

บทน า 
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเป็นสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลกก าลังเผชิญ ประเทศ

ไทยนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที ่ก าลังก้าวเข้าสู ่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ประเทศไทยก็มีความเสี ่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมใน
ด้านต่าง ๆ โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ , 
2544) โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหา
สุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามา ในประเทศไทย
ผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2563) จากแนวโน้ม
ของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงน ามาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที ่เพิ่มมากขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมถอยในทุก  ๆ ด้านท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย เจ็บป่วย
ตามวัย นอกจากการเจ็บป่วยทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วยังส่งผลต่อสภาพจิตใ จของผู้สูงอายุด้วย
เนื่องจากวัยผู้สูงอายุจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งจากภาวะสุขภาพที่เสื่อมถอยลงการสูญเสีย
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บทบาทหน้าที่ทางสังคมและอาจวิตกกังวลต่อความตายที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก
ขึ้นทุกวันสิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกไร้คุณค่าไร้ความหมายแรงจูงใจและความกระตือรือร้นลดลงขาดความ
เชื่อมั่นและหมดความภาคภูมิใจในตนเอง (สุปาณี จินาสวัสดิ์, 2559) และมีแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตใน
อนาคตอาจจะมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากสภาพสังคมเมืองมีการแข่งขันตลอดเวลาสภาพกรอบครัวมีขนาดเล็ก
และมีเวลาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงขาดบรรยากาศของความสัมพันธ์ที ่ดีในด้านจิตใจ  ส่งผลให้เกิด
ความเครียดและไม่มีทางออกอันจะน าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพวัยสูงอายุได้ในที่สุดดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้านในวัยสูงอายุจะน ามาซึ่งปัญหาทางสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ และจะน ามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ลดลงไปจนถึงมีคุณภาพชีวิตในระดับที่ไม่ดีได้  ดั่งการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผู้สูงอายุ
ที่มีโรคเรื้อรังส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข, 2560; มุทิตา 
วรรณชาติ, 2558) ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเตรียมความพร้อมและมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพจึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตที่ลดลง 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปัญหาผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจังในด้านสุขภาพทางร่างกายสุขภาพทางจิตใจด้านสังคมและด้าน
สภาพแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจนขึ้นและผู้สูงอายุยังสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุในพื้นที่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหา รส่วน
ต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้  
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่  
  ผู้วิจัยได้ก าหนดด้านพื้นที่ คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
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  ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง  
ในจังหวัดปราจีนบุร ี
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และลักษณะการอยู่อาศัย 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม  
  4. ขอบเขตด้านเวลา 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง           
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 5 เดือน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากหรือน้อยเพียงใด  
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดนโยบายและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี 
 3. สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม ของผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางท าประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปราจีนบุรีในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลกชุดภาษาไทย (WHOQOLBREF-THAI, 2004) จะ
ประกอบด้วย องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ดังนี้ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม มาท าเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีจึงก าหนดกรอบการศึกษาได้ ดังนี ้
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มปีัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2 ผู้สูงอายุที่มปีัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง                            
ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งหมด จ านวน 991 คน (ข้อมูล อบต. ทุ่งโพธิ์ ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 285 คน ซึ่งได้มาจากการค านวณตามสูตรของการก าหนดขนาด
ตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro. 1970) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งหมายความว่า ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)  
ร้อยละ 5 ดังนี ้
  สูตร  n  =  N  
             1+Ne2 
 เมื่อ    n   คือ  จ านวนของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
         N   คือ  จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
          e   คือ  ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (โดยในการศึกษาน้ีได้ก าหนดให้ เท่ากบั .05)  
แทนค่า 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

7. ลักษณะการอยู่อาศัย 

 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดปราจีนบุรี 

1. ด้านร่างกาย 

2. ด้านจิตใจ 

3. ด้านความสมัพันธ์ทางสังคม 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
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  n  =          991 
     1+ [991 (0.052)] 
      =   284.79 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 285 คน 
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะการอยู่อาศัย 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งหนึ ่งในจังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิดที่สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 
  1. เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด 
  2. สร้างแบบสอบถามภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยอาศัย
ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
  3. น าแบบสอบถามที่ร่างเสร็จเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาเนื้อหาของค าถามว่า
สามารถวัดได้ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการวัดหรือไม่ หลังจากนั้นน า แบบสอบถามมาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู ้เชี ่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct 
validity) โดยการหาค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ ได้แก ่
   4.1 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ โอ่งเจริญ 
อาจารย์พิเศษประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
   4.2 ผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านการวิจัยและวัดผล ดร.วิยะดา วรานนท์วนิช อาจารย์ประจ า                       
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 23 

  

   4.3 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหน่วยงาน นายชยุต ทิพวัน หัวหน้าส านักปลัด สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี 
  5. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ที่ คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 30 ชุดเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความ
เชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามค่าความเชื ่อมั ่นที ่ว ิเคราะห์ได้เร ียกว่าค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา 
(Coefficient Alpha) ซึ่งมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 1 แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเข้าใกล้ 1 มากเท่าใดก็ยิ่งมี
ความเชื่อมั่นสูงขึ้น (สุวิมล ติรกานท์, 2546) โดยในแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .958 
โดยแบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน 
   ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถาม
ปลายปิด โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะ
การอยู่อาศัย 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบสเกลของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) ใช้ข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 
5 ระดับ (Best.1977, p.14) ดังนี ้
    5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
    4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
    3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
    2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
    1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงเท่ากัน (Class Interval) ซึ่งสามารถค านวณ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ได้ดังนี ้
   คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด  =   5-1   =  0.80 
         จ านวนระดับ       5 
   ซึ่งจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ละระดับห่างกัน 0.8 และก าหนดความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละ
ระดับ (Best.1977, p.14) ดังนี ้
    ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
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    ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 285 คน และ
ขอเก็บแบบสอบถามทันที 
  2. ช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูลการวิจัย เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563                 
เป็นระยะเวลา 5 เดือน 
  3. ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป ซึ่งจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 285 คน มีแบบสอบถามที่มี
ความถูกต้องและสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 285 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 
 แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
   เป็นข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง
หนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด าเนินการส ารวจความคิดเห็น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากต าราการวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ และวารสารต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการร่างแบบสอบถาม โดยเมื่อท าการร่างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท า
การตรวจสอบเพื่อด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงให้เป็นแบบสอบถามที่เหมาะสม ก่อนน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
   เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแผนงานและนโยบาย รวมทั้งจากหนังสือวารสาร จุลสาร 
บทความเอกสาร ตลอดจนสื่อพิมพ์เผยแพร่ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้ผลการวิจัยครั้งนี้ได้รับ
ประโยชน์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูล จากนั้น 
น าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยก าหนดสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis) ได้แก่ 
   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
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   1.2 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ได้แก่ 
   2.1 การเปร ียบเทียบค่าเฉล ี ่ยด ้วยสถิต ิ t-test ( Independent Sample t-teat) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ เพื่อทดสอบสมมติฐานและปัจจัยด้าน
คุณลักษณะทางสังคมของผู้สูงอายุ ที่มีการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 
   2.2 ค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบด้วยสถิติ F- test หรือ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของความคิดที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นอิสระต่อกัน ตั้ งแต่ 3 กลุ่ม ขึ้นไป 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะการอยู่อาศัยเมื่อพบความ
แตกต่างจากการทดสอบค่าสถิติ จะท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ Least-Significant Different 
(LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 60-69 ปี มีมากที่สุด 
ส่วนอายุ 90 ปี ขึ้นไป มีน้อยที่สุด สถานภาพสมรสมีมากที่สุด ส่วนสถานภาพโสดมีน้อยที่สุด ระดับการศึกษา
ประถมศึกษามีมากที่สุด ส่วนระดับการศึกษาปริญญาตรีมีน้อยที่สุด มีอาชีพเกษตรกรรมมีมากที่สุด ส่วนอาชีพ
ข้าราชการบ านาญมีน้อยที่สุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด ส่วนมีรายได้ ตั้งแต่ 15,001 
บาท ขึ้นไป มีน้อยที่สุด ในขณะที่ลักษณะการอยู่อาศัยมีการอาศัยอยู่กับคู่สมรสมีมากที่สุด ส่วนอยู่คนเดียวมี
น้อยที่สุด  
 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง                               
ในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในองค์ประกอบด้านด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 

3.94, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.11, S.D. = 0.38) 

รองลงมาคือ ด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก (   = 3.92, S.D. = 0.38) และน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (  = 
3.84, S.D. = 0.36) ตามล าดับ  
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับและล าดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม  

(n = 285) 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยูใ่นพื้นที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี    S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านร่างกาย 4.11 0.39 มาก 1 
2. ด้านจิตใจ 3.92 0.39 มาก 2 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.92 0.36 มาก 3 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.84 0.36 มาก 4 

รวม 3.94 0.26 มาก  

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง                             

ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม อยู ่ในระดับมาก ( = 3.94, S.D. = 0.26) เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า                  

ด้านร่างกาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.11, S.D. = 0.39) รองลงมาคือ ด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก ( = 

3.92, S.D. = 0.39) และน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ( = 3.84, S.D. = 0.36) 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มี สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และลักษณะการอยู่อาศัยที่ต่างกันจึงท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 ยกเว้นเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาระดับ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง                         
ในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง
หน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ สามารถ
ท างานได้เป็นปกติ โดยไม่ต้องพึ่งยาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย์ คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจของ
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกดี มีจิตใจเบิกบาน (ไม่รู้สึกเศร้าวิตกกังวล หดหู่ใจ เหงา ไม่สิ้นหวัง)  คุณภาพชีวิตทางด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ หรือชมรมที่เป็นสมาชิกอย่างสม ่าเสมอ 
และคุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประกอบกิจกรรมทางศาสนา สันทนาการ ในเวลาว่างเป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เจษฎา นกน้อย (2560) ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย 
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พบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตในองค์ประกอบด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และ

ด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง (  = 4.44, S.D. = 0.81;   = 4.65, S.D. = 0.67;    = 4.38, S.D. = 0.78;   
= 4.95,S.D. = 0.36 ตามล าดับ) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธันวา บัวมี (2560) ได้ท าการศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท การวิจัย
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองน้อย 
อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สภาพปัจจุบันในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา           
รายด้าน พบว่าด้านคุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ คุณภาพ
ชีวิตทางด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตทางกายภาพ และคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม ตามล าดับ 2) แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีดังนี้ ด้านความ
ต้องการออกก าลังกายในรอบหนึ่งสัปดาห์อย่างสม ่าเสมอ ให้มีการจัดอุปกรณ์ และสถานที่ และบุคลากร        
ในการส่งเสริมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยใช้ที่ว่างบริเวณศาลาอเนกประสงค์ของทุกหมู่บ้าน 
และจัดให้มีกีฬาผู้สูงอายุปีละครั้ง ด้านการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน ให้มีการตรวจสุขภาพแบบเชิงรุก 
เช่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยกลุ่ม
ผู้สูงอายุเอง และการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มบทบาทผู้สูงอายุในสังคม 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน อาชีพ และลักษณะการอยู ่อาศัย พบว่า                   
มีสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะการอยู่อาศัยที่ต่างกัน จึงท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
นั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผู้สูงอายุที่มีสถานภาพคู่               
มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันกับผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด หรือสถานภาพหม้าย/ หย่าร้าง/แยกกันอยู่ เนื่องจาก
ผู้สูงอายุที่สถานภาพคู่ จะมีการดูแลซึ่งกันและกัน อยู่ใกล้ลูกหลาน มีการช่วยกันประกอบอาชีพ หรือท า
กิจกรรมต่าง ๆ และมีการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่กับคู่ชีวิตหรือไม่มีลูกหลานคอยดูแล
ใกล้ชิดจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตครอบครัว จึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แตกต่างกัน ยกเว้นเพศ 
อายุ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสภาพความ
เป็นอยู่ ของผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์ มีลูกหลานหรือญาติพี่น้อยอยู่ใกล้กันคอยดูแล 
ผู้สูงอายุรับรู้ถึงภาวะทางร่างกายที่มีอายุมากขึ้น มีการรับรู้-ยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนเอง 
และรับรู้ว่าท่านเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและเพื่อนฝูงเข้าใจและยอมรับในตัวท่าน และระดับ
การศึกษาไม่มีความแตกต่าง เนื่องจากผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสามารถใช้ประโยชน์ระบบสาธารณูปโภค เช่น 
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อินเตอร์เน็ต ไฟฟ้า ประปา ถนน ในชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยภรณ์ เลาหบุตร (2557) 
ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การวิจัย
ครั ้งนี้ เรื ่องคุณภาพชีวิตของผู ้ส ูงอายุในชุมชนหมู ่ 7 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี                           
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ  พบว่า คุณภาพของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 
ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี  ที่มี เพศ อาชีพ สถานภาพ ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพงษ์  พรายภิรมณ์ (2557) การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้านที่พักอาศัย พบว่า ในภาพรวมประชาชนใน
ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี เมื่อจ าแนก
รายละเอียดได้ ดังนี้บ้านมีสภาพคงทนถาวรและปลอดภัย เมื่อมีฝนหรือพายุ พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
อยู่ในระดับดี ประชาชนให้ความส าคัญเป็นอันดับ 1 บ้านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับดี ประชาชนให้ความส าคัญเป็นอันดับ 2 ผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคุณภาพชีวิตของประชาชน ในต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า อายุที่
แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตที ่แตกต่างกันที ่ระดับนัยส าคัญ .05 ผู ้สูงอายุจ าแนกตามเพศ การศึกษา 
สถานภาพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพ แต่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสะอาด กาดีโลน (2554) การศึกษาเรื ่องคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุเทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง  อ าเภอเมือง      
จังหวัดสตูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านที่ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับดี เป็นอันดับหนึ่ง คือด้านจิตใจ อันดับสอง คือ ด้านร่ายกาย อันดับสาม คือ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับไม่ค่อยดี ในการศึกษามีการทดสอบสมมติฐาน                
โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบล             
เจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ที่มีเพศต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธ
สมมติฐานแต่ผู้สูงอายุที่มีอาชีพ รายได้ และสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัย ที่ตั้งไว้  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ
ท าได้โดยการเพิ่มเงินช่วยเหลือที่เพียงพอแก่การด ารงชีพให้แก่ผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ 
การส่งเสริมให้หน่วยงาน   ต่าง ๆ ให้ความรู้แก่คนหนุ่มสาวเรื่องการวางแผน 
การใช้จ่ายเงินและการวางแผนการออม เพื่อที่จะไม่ล าบากเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นต้น 
 2. ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น เพราะจะท าให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ไม่โดดเดี่ยว และช่วยให้สภาพจิตใจของผู้สูงอายุดีขึ้นด้วย 
 3. ควรจัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและเหมาะสม               
มีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึง รวมถึงใกล้สถานพยาบาล ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น  
 4. ควรปลูกฝังค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวทีแก่เยาวชนให้รู้จักตอบแทนบุญคุณบุพการี โดยการ
เลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เฒ่า เพราะนอกจากจะเป็นที่พึ่ง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว ยังท า
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
 5. ควรส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ในการก าหนดนโยบาย
และงบประมาณเพื่อส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน มีนโยบายส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทางด้านร่างกาย 
และจิตใจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดขนาดเล็ก จังหวัด
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและต ่า หรือแต่ละภูมิภาค เพื่อหาความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน 
 2. ควรศึกษามาตรการที่รัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วด าเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานแก่หน่วยงาน
ภาครัฐของไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน 
 3. ควรศึกษาลักษณะและประเภทงานที่เหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ ซึ่งมีความส าคัญมากขึ้นในภาวะ
ที่หลายประเทศก าลังอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาวและก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 4. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ด้วยก็จะได้ข้อมูลในเชิงลึกจากกลุ่มผู้สูงอายุมากย่ิงขึ้น 
 5. ควรมีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ก็จะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี (2) เพื่อเสนอแนะแนวทาง       
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลของประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ใช้การวิจัย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 397 คน ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้             
ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการว ิจ ัยพบว่า (1) ระด ับความคิดเห ็นของประชาชนที ่ม ีต ่อการบร ิหารจ ัดการตาม                                  
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ หลักความเสมอภาค หลักการตอบสนอง หลักนิติ
ธรรม หลักความเปิดเผยและโปร่งใส หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักประสิทธิผล หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการมีส่วนร่วมและการมุ้งเน้นฉันทา หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ หลักประสิทธิภาพ 
ตามล าดับ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนนทบุรี อบต. ควรเน้นความมีประสิทธิภาพเรื่องการด าเนินโครงการ 
สาธารณูปโภคของชุมชน และสอบถามความคิดเห็ นหรือความต้องการของประชาชนเพิ ่มมากขึ้น                          
การตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ควรให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยละเอียดและเข้าใจง่าย และเพิ่มช่อง
ทางการมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ควรจัดหาแนวทางในการส่งเสริม
อาชีพของประชาชนในชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ อบต. และเพิ่มความถี่ของการจัดประชุมประชาคม
เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงควรเพิ่มการตรวจสอบในการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของผู้บริหาร
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

 
ค าส าคญั: การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
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Abstract 
This research has the following objectives: (1) to know the level of people's opinions 

on management in accordance with the good governance principles of the subdistrict 
administration organization in the area of Nonthaburi Province. (2) To suggest guidelines for 
the development of good management in accordance with the principles of good governance 
of the people in the area of Nonthaburi Province. Conducted research by collecting data from 
People in the area of the sub-district administrative organization in the area of Nonthaburi 
Province, amount 397 people. Sampling using probability principles by simple sampling. 
Research tools questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation. The results of the research showed that (1) the level 
of people's opinions towards the administration according to the good governance of the 
subdistrict administration organization in Nonthaburi Province, in overall, is in a high level. 
Considering in each aspect, found that at a high level in all aspects as follows Responsibility 
principles, rule of law, disclosure and transparency Moral and ethics Effectiveness Principle of 
decentralization Principles of participation and focus nets Responsibility and can be examined 
Sequence performance principles. (2) Guidelines for the development of good management 
in accordance with the good governance principles of the people in the sub-district 
administrative area of Nonthaburi Province. Subdistrict administration organizations should 
emphasize efficiency in project implementation. Public Utilities and inquire about the opinions 
or needs of the public examination of various projects Should let the people in the area know 
in detail and easily understand and increase channels of participation in establishing laws, 
regulations, and regulations. Should provide guidelines for promoting occupations of people 
in the community In organizing various activities And increase the frequency of community 
meetings to receive opinions and suggestions. More ethical investigations of management 
should be added.  
 
Key words: Management, good governance, subdistrict administration organization. 
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บทน า 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) เป็นแนวคิดของธนาคารโลก (World Bank)  

ที่น ามาใช้ในการก าหนดนโยบายการให้กู้เงินกับประเทศในซีกโลกใต้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เพื่อแก้ปัญหา
เรื่องไร้ประสิทธิภาพ และการคอรัปชั่นของรัฐบาล ในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในแถบลาติน
อเมริกาและแอฟริกา ที่มีปัญหาในการบริหารงานจนท าให้เกิดปัญหากู้เงินธนาคารโลกไปแล้วไม่สามารถหาเงิน
มาช าระคืนได้ (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2553) แนวคิดดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ในประเทศไทยหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ในปี 2540 เป็นต้นมา เนื ่องจากในหนังสือแสดงเจตจ านงกู ้เง ินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund (IMF) ระบุให้รัฐบาลไทยให้ค ามั่นว่าจะต้องสร้าง (Good governance)  ให้
เกิดขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ (ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2559 หน้า 34) รัฐบาลได้น าแนวคิดเรื่อง 
(Good governance) มาใช้ในระบบราชการไทย โดยในช่วงแรกใช้ค าว่า“ระบบบริหารกิจการบ้านเมือง            
และสังคมที่ดี”ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี               
พ.ศ. 2542 
 ในปี พ.ศ. 2555 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (กมลพรรณ พึ่งด้วง, น 33)     
ได้ทบทวนและวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ เพื่อให้หลักธรรมาภิบาล    
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความง่ายต่อความเข้าใจ สะดวกต่อการจดจ า และการน าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย ซึ่งได้ ก าหนดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท จากมาตรฐาน
ทางจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 24เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เสนอ ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 
หลักการย่อย เพื ่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและใช้เป็นส่วนส าคัญของนโยบายในการปรับโครงสร้าง                   
และกระบวนการท างานขององค์การ 
 รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 (พิชัยรัฐ หมื่นด้วง, 2561 น 258) ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่และอ านาจ ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้วย ผู้บริหา ร
ท้องถิ่นมีหน้าที่ จัดการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสู่
ประชาชน โดยมุ่งให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุม ให้ผู้บริหารสามารถ ปฏิบัติงาน
ได้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ตั้งเป้าไว้ หากผู้บริหารหรือองค์การบริหารท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมในท้องถิ่นนั้น ๆ สาเหตุของ ผู้บริหารและองค์การท้องถิ่น 
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ที่มีพฤติกรรม คือ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542)    
ขาดกลไก และหลักกฎเกณฑ์ที่ดี ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท าให้สังคมวุ่นวาย ความอ่อนด้อย
และถดถอยของกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ปฏิบัติตาม หลักกฎหมาย ที่วางไว้  ระบบการตัดสินใจ การบริหาร
จัดการของกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น มีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ไม่แจ้งข้อมูลข่าว สาร         
ให้ประชาชนในท้องถิ่นจึงท าให้ ไม่มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้น ในท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และมีการร่วมกันกระท าการทุจริต (พิชัยรัฐ หมื่นด้วง, 2561)  
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาหลักธรรมาภิบาลของส านักงานพัฒนา
ระบบข้าราชการ (กพร.) พ.ศ. 2555 ซึ่งจ าแนกหลักธรรมาภิบาลไว้ 10 หลักการ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทาง      
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น
เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุร ี
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลของประชาชนในเขต
พื้นที่ จังหวัดนนทบุร ี
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดนนทบุรี 

จ านวน 45,004 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนนทบุรี 
โดยใช้ สูตรยามาเน่ (Yamane) ก าหนดขนาดตัวอย่างที ่ระดับความเชื ่อมั่ น 95 % และมีระดับความ
คลาดเคลื่อนได้ 5% จ านวน 397 คน โดยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนนทบุรี 
ประกอบด้วยปัจจัยด้าน เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
           ตัวแปรตาม ผู้วิจัยใช้แนวทางในการศึกความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)               
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พ.ศ.2555 1) หลักประสิทธิภาพ 2) หลักประสิทธิผล 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบและ
สามารถตรวจสอบได้ 5) หลักความเปิดเผยและโปร่งใส 6) หลักนิติธรรม 7) หลักความเสมอภาค 8) หลักการ
กระจายอ านาจ 9) หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ 10) หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษา ช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 – มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Check  List) จ านวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นข้อมูล
ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีลักษณะเป็นมาตรวัด 
5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 102) ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยศึกษาเอกสารต่าง ๆ หนังสือ 
บทความ รายงานการวิจัย   และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องน ามาพัฒนาแบบสอบถามในการวิจัย ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ปรึกษา เมื่อได้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น น าไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า 0.6 - 1.0 น ามาเป็นข้อค าถามในการวิจัย น าแบบสอบถามที่
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้ว น าไป try out กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน          
30 ชุด และน ามาหาค่าความเชื่อมันโดยการ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ด้วยวิธีการของ ครอนบัค ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .905 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 397 ชุด ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 
จ านวน 397 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ        
3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ 5. รายได้ต่อเดือน 6. เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
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 3) แนวทางการพัฒนาพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิเคราะห์และสรุปความ  

 
ผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.7 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2  ส่วนใหญ่การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 – ปวส. จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 190 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.9 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5                  
 2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 
ความคิดเหน็ของประชาชนที่มีต่อการบรหิารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสว่นต าบล

ในเขตพื้นที่ จงัหวัดนนทบุร ี

 
ค่าเฉลี่ย 
 

X̅ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

      S.D. 

ระดับ 
ประเมนิผล 
โครงการ 

 
ล าดับ 
 

1. หลักประสิทธิภาพ 3.43      .291 มาก  9 
2. หลักประสิทธิผล 3.58 .193 มาก 6 
3. หลักการตอบสนอง 3.80 .222 มาก 2 
4. หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้ 3.53      .230 มาก  8 
5. หลักความเปิดเผยและโปร่งใส        3.74 .270 มาก 4 
6. หลักนิติธรรม 3.78 .237 มาก 3 
7. หลักความเสมอภาค 3.84 .202 มาก 1 
8. หลักการกระจายอ านาจ 3.58 .257 มาก 6 
9. หลักการมีส่วนร่วมและการมุ้งเน้นฉันทามต ิ 3.55 .168 มาก 7 
10. หลักคุณธรรมและจริยธรรม 3.72 .252 มาก 5 

ภาพรวม 3.66 .101 มาก  
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ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มาก ( X̅ =3.66, SD =.101) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน หลักความเสมอภาค ( X̅ =3.78, SD =.208) หลักการ

ตอบสนอง (X̅ =3.80, SD =.222) หลักนิติธรรม (X̅ =3.78, SD =.237 ) หลักความเปิดเผยและโปร่งใส  

(X̅ =3.74, SD =.270) หลักคุณธรรมและจริยธรรม (X̅ =3.72, SD =.252) หลักประสิทธิผล (X̅ =3.58, SD 

=.193) หลักการกระจายอ านาจ (X̅ =3.58, SD =.257) หลักการมีส่วนร่วมและการมุ้งเน้นฉันทามติ  

(X̅ =3.55, SD = .168) หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ (X̅ =3.53, SD =.230)  

หลักประสิทธิภาพ (X̅ =3.43, SD =.291) ตามล าดับ  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของประชาชนในเขตพื้นที่องการบริหารส่วนต าบล จังหวัดนนทบุรี สรุปดังนี้ 
 3.1 ด้านหลักประสิทธิภาพ อบต. ควรเน้นความมีประสิทธิภาพเรื ่องการด าเนินโครงการ
สาธารณูปโภคของชุมชนด้วย บางโครงการท าแล้วใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เช่นสถานที่ออกก าลังกายบางที่ไมมี           
ผู้ไปใช้บริการ เพราะอุปกรณ์และสถานที่ไม่เอื้ออ านวย 
 3.2 ด้านหลักประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดให้มีการประเมินในแต่ละโครงการ            
โดยประชาชนเป็นผู้ประเมินการด าเนินงานโครงการ และควรมีสอบถามความคิดเห็นหรือความต้องการ             
ของประชาชนมากขึ้นในการก าหนดโครงการ 
 3.3 ด้านหลักการตอบสนอง ควรมีการก าหนดการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน ควรก าหนดให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่
ของตนมากขึ้นเพ่ือรับทราบปัญหาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าปัญหาไปเสนอเพื่อที่จะแก้ไข 
 3.4 ด้านหลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ในการตรวจสอบโครงการต่าง  ๆ ควรให้
ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยละเอียดและเข้าใจง่าย และหากมีความผิดพลาด ควรจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
จากประชาชนในพื้นที่ เพื่อถอดถอนผู้บริหารควรมีการชดใช้เยียวยาหากตรวจสอบพบความว่าผู ้บริหาร             
หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส 
 3.5 ด้านหลักความเปิดเผยและโปร่งใส ควรมีการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะเข้า
มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างด ารง
ต าแหน่งเข้มงวดมากกว่านี้เพ่ือมิให้เอื้อประโยชน์แก่พักพวกของตน 
 3.6 ด้านหลักนิติธรรม ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมในการก าหนด
ข้อบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่านี ้เพื ่อ ผลประโยชน์                    
ของประชาชนโดยรวม 
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 3.7 ด้านหลักความเสมอภาค องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนในชุมชน ในการรวมกลุ ่มกัน เพิ ่มมากขึ ้น เพื ่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่                 
ของประชาชนในต าบลให้ดีมากขึ้นทั่วกัน 
 3.8 ด้านหลักการกระจายอ านาจ ในการจัดกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลควรให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น เพื่อการตัดสินใจที่ตรงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ 
 3.9 ด้านหลักการมีส่วนร่วมและการมุ้งเน้นฉันทามติ ควรเพิ่มความถี่ของการจัดประชุมประชาคม
เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการปัญหาในชุมชนเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมต่าง  ๆ
ควรรับฟังความต้องการของประชาชนประชาชนให้ทั ่วถึงไม่ใช่ท าเพราะจะให้รู ้ว ่าท าแล้ว การรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน ควรสนับสนุนให้ชุมชน มีบทบาทเพิ่มขึ้น 
 3.10 ด้านหลักคุณธรรมและจริยธรรม ควรมีการวัดผลตรวจสอบผู้สมัครเข้ามาด ารงต าแหน่ง 
สมาชิกหรือ ผู้บริหาร ที่เป็นตัวแทนประชาชน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากขึ้นบางคนเข้าไปด ารง
ต าแหน่ง ด้วยอิทธิพลของครอบครัวและอ านาจเงิน ควรมีบทลงโทษอย่างจริงจังกับคนที่ท าตัวไม่เหมาะสม             
กับการเป็นคนของสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
อภิปรายผล 

ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้ง 10 หลัก ดังนี้ 
 1) หลักประสิทธิภาพ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .291) พบว่า อบต. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สอดสอดคล้องกับ        
หลักธรรมาภิบาลของ (กพร.) พ.ศ. 2555 ด้านหลักประสิทธิภาพ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560) ศึกษาเรื ่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า      
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ด้านหลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก  
 2) หลักประสิทธิผล พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ .193) พบว่า อบต. มีการก าหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานและด าเนินโครง 
การหรือปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ            
(กพร.) พ.ศ. 2555 ด้านหลักประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง 
(2560) ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา     
ด้านหลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก 
 3) หลักการตอบสนอง พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .222)  พบว่า อบต. ก ากับดูแลให้งาน โครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดและให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ สอดสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ (กพร.) พ.ศ. 2555 ด้านหลักการตอบสนอง               
ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา           
ที่ก าหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560) ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า   
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ด้านหลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก 
 4) หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .230) พบว่า อบต. มีช่องทางในการตรวจสอบการท างานขององค์ การ
ให้กับประชาชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. สามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อประชาชนมีข้อสงสัย 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ (กพร.) พ.ศ. 2555 ด้านหลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้   
ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อ  มีข้อสงสัย รวมทั้ งมีการจัดวางระบบรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ ศรีวิชา 
(2556) ศ ึกษาเร ื ่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง              
อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก 
 5) หลักความเปิดเผยและโปร่งใส พบว่า ในภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.74                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .270) พบว่า อบต. มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีการวางระบบในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ (กพร.) พ.ศ. 2555 ด้านหลักความเปิดเผยและโปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ วโรดมอุดมกูล (2558)             
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้านความโปร่งใส 
อยู่ในระดับมาก 
 6) หลักนิติธรรม พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ .237) พบว่า อบต. น าหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร           
หรือเจ้าหน้าที่ อบต. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ (กพร.) พ.ศ. 2555     
ด้านหลักนิติธรรม ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
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อย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียฝ่ายต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรลักษณ์ วรรณกูล (2559) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ               
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          
พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล              
ในอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านนิติธรรม อยู่ในระดับมาก เมื่อมีประชาชนมาร้องเรียน  
ร้องทุกข์ หรือมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่วยเหลือในด้านใดก็ตามผู้บริหารส่วนท้องถิ่น                 
จะเร่งด าเนินการโดยมีการออกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือในทันที 
 7) หลักความเสมอภาค พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .223) และเมื่อพิจารณา พบว่า เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกคนสามารถท างาน
ให้บริการประชาชนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว สอดสอดคล้องกับกับหลักธรรมาภิบาลของ (กพร.)                 
พ.ศ. 2555 ด้านหลักความเสมอภาค ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ด้านชาย หญิง ถิ่นก าเนิด เชื่อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเชื ่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื ่น  ๆ               
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560) ศึกษาเรื ่อง  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า  
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก 
 8) หลักการกระจายอ านาจ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .223) และเมื่อพิจารณา พบว่า เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกคนสามารถท างาน
ให้บริการประชาชนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว สอดสอดคล้องกับกับหลักธรรมาภิบาลของ (กพร.)               
พ.ศ. 2555 ด้านหลักการกระจายอ านาจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการมอบอ านาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ประชาชน ได้อย่างเหมาะสม สอดคลอง
กับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560) ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ด้านหลักการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับมาก  
 9) หลักการมีส่วนร่วมและการมุ้งเน้นฉันทามติ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .168) พบว่า อบต. แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่าง อบต. 
กับประชาชนและค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลของ (กพร.) พ.ศ. 2555 ด้านหลักการมีส่วนร่วมและการมุ่ งเน้น       
ฉันทามติ ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร ับร ู ้  เร ียนร ู ้ท  าความเข ้าใจ ร ่วมแสดงทัศนะ ร ่วมเสนอปัญหา สอดคล้องก ับงานวิจ ัยของ                            
ภัทรานิษฐ์ สุครีวานัด (2557) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 41 

  

บริหารส่วนต าบลเสนา อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าประชาชนมีความคิดเห็น ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 
 10) หลักคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .252) พบว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต . มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลของ (กพร.) พ.ศ. 2555 ด้านหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ
ต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความ
คาดหวังของสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ษณภร ชาติสุวรรณ (2558) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบว่า ความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสะเดาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพอ่อนโยน และปฏิบัติหน้าที่บนความเที่ยงธรรม และศีลธรรม 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใชง้าน 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี จากระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชน ถือว่าอยู่ในระดับดีอยู่แล้ว ในส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ                    
ด้านหลักประสิทธิภาพ ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมองภาพการใช้งบประมานเกินความจ าเป็น
และคุณภาพงานที่ปฏิบัติออกมากับงบประมาณที่องการบริหารส่วนต าบลใช้จ่ายไปอาจจะเป็นเพราะความไม่
เข้าใจหรืออคติ ในตัวผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลควรให้ความส าคัญกับการบริ
หารจัดการด้านประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้นควรมีการน าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อการรับรู้ของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาขนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมา              
ภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดนนทบุรี นอกเหนือจากจังหวัดนนทบุร ี
 2.2 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและข้อขัดข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะของชุมชนใน

เขตจังหวัดนครปฐม และ (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จ าแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และ  จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน ภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจัยโดย

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนจ านวน 365 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, 

One-way ANOVA และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส 

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือต ่ากว่า ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 

บาท อาศัยอยู่ในชุมชน 21 ปีขึ้นไป และมีสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการจัดการปัญหาขยะอยู่ในระดับปานกลาง โดยในด้านผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ระดับมาก ส่วนด้านการตัดสินใจและด้านการด าเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง และด้านการ

ประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับน้อย (2) ประชาชนที่มีเพศและจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมี

ส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชนคลองโยงไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ส่วนประชาชนที่มีอายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน  มีส่วนร่วมต่อ                 

การจัดการปัญหาขยะในชุมชนคลองโยงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ  0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัย  

 

ค าส าคญั: การมีส่วนร่วม การจัดการปัญหาขยะ จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 

The purposes of this study were (1) to study the level of participation about waste 

problem management in Nakhon Pathom area (2) to compare the participation of people in 

this area classified by gender, age, status, education level, occupation, monthly income, living 

period in the area and the number of household members. Participation of communities was 

adopted as a conceptual framework. This study was conducted by a quantitative approach. 

Data were collect from 365 local people who are living in this area by using questionnaire and 

analyze by statistical tools; frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 

ANOVA and Least Significant Difference Test (LSD). The Results found that (1) The most 

participants were female, aged between 41 – 50 years old, marriage status, graduated level 

with high school or lower, employees, monthly income about 10,001 – 20,000 baht, had been 

living in this area more than 21 years with 3 – 4 household members, the overall of 

participation about waste management was at a moderate level but in more specific details 

(in beneficial term was a higher level, decision and operation term was a middle level and 

evaluation term was a low level) (2) the participants that difference gender and number of 

household members are not difference participation then rejection the hypothesis, the 

participants that difference age, status, education level, occupation, monthly income and 

living time in this area are difference participation then accept the hypothesis at the 0.05 level 

of significance. 

 

Keywords: Waste problem management, waste problem, Nakhon Pathom 

 

บทน า 

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความ

รุนแรงมากขึ้น สถานการณ์ขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. 2562 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.7  ล้านตัน เพิ่มขึ้น

จากปี 2561 ร้อยละ 3 โดยขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์จ านวน 12.6  ล้านตัน และ

ก าจัดอย่างถูกต้อง 10.3 ล้านตัน โดยสาเหตุที่ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 

การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการ
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สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และบริการสั่งอาหาร ท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก ปัญหาจากของเหลือทิ้ง

หรือขยะมูลฝอยเป็นต้นเหตุส าคัญ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า                  

เป็นแหล่งพาหะน าโรค และท าให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม เป็นต้น 

การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลาย

พื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ขาดการบริหารจัดการที่ดี               

ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม จ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหา

ขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) การก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่แสดง

ถึงการขาดความรับผิดชอบของคนไทย คือ ประชาชนมักทิ้งภาระหน้าที่ให้กับเจ้าพนักงานท าความสะอาด             

ไม่ร่วมมือในการลดและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหาขยะจึงควรเน้นเรื่องการมีส่วนรวม

ของประชาชน ทั้งนี ้ปัญหาขยะพลาสติกได้รับความสนใจและทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคัญในการเร่ง

แก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีการผลักดันนโยบายและมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ การรณรงค์สร้าง

จิตส านึก 3R การออกมาตรการดีเดย์งดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเกต และร้านสะดวกซื้อ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการใช้ถุงพลาสติกรีไซเคิลเพื่อตอบสนองความต้องการ และ

น าไปสู่การใช้ซ ้า ลดการทิ้ง และสามารถแยกประเภทพลาสติกรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะในปัจจุบันนั้น คือการท าให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและบ าบัดที่เหลือด้วย

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล ในพื้นที่ที่ท าการศึกษาวิจัยนี้ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีประชากรประมาณ 

10,500 คน และมีประชากรแฝงเป็นแรงงานต่างด้าว พนักงานโรงงาน รวมทั้งนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพัก อยู่เป็น

จ านวนมาก ที่ผ่านมาปริมาณขยะชุมชนเริ่มมีปัญหาส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนและที่

อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เพราะปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี (ยกเวน้ ปี 2562) ดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณขยะของเทศบาลแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2559-2562 

ปีงบประมาณ ปริมาณขยะ (ตนั) 

2559 4790.87 

2560 4928.19 

2561 5590.87 

2562 4665.91 
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เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการขยะในชุมชน วิธีการก าจัดขยะของเทศบาลนี้ใช้วิธีการขนน าไปทิ้งที่บริษัท

คัดแยกขยะของเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขยะ สามารถแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ขนาดเนื้อที่ 

12 ไร่ จึงไม่มีปัญหาพื้นที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชน ทางเทศบาลจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ราคาตันละ 350 บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ทิ้งที่บ่อขยะในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ราชการ ราคาตันละ           

150 บาท แต่มีปัญหาโควต้าขยะ (เทศบาลต าบลคลองโยง, 2563) เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะของ

เทศบาล จึงจ าเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะมูลฝอย จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดขยะให้เหลือน้อยที่สุด 

สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ ้าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

สุขภาพอนามัยที่ดี สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม รวมถึงได้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะน าไปขายเป็นการเพิ่มรายได้

ในครอบครัว และการน ากลับมาใช้ใหม่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  

จากปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ปัญหาขยะของชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาขยะของเทศบาลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะของชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที ่1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน แตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน แตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่3 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน แตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่5 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน แตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่6 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน แตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่7 ประชาชนที่ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน 

แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที ่8 ประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน 

แตกต่างกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะของชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยได้อาศัย

แนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980) จ านวน 4 ด้าน ได้แก ่การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์  และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 

แสดงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระเบยีบวิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื ่อการส ารวจ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกรอบในการศึกษา ประชากรที่

ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในชุมชนนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 4,143 ครัวเรือน (เทศบาลต าบลคลองโยง, 2563)             

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในชุมชน จ านวน 365 คน ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมา

จากสูตรของ Yamane (1973) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

(Cluster sampling) โดยแบ่งพื้นที่ตามเขตการปกครอง (หมู่ 1-8) จากนั้นจึงใช้การสุ่มแบบตามสะดวก 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการปัญหาขยะของชุมชนใน

เขตจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ตัวแปรอิสระ 

เพศ  

อายุ  

สถานภาพ  

ระดับการศึกษา  

อาชีพ  

รายได้ต่อเดือน 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 

ตัวแปรตาม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน 

1. ด้านการตัดสินใจ  
2. ด้านการด าเนินงาน 
3. ด้านผลประโยชน ์
4. ด้านการประเมินผล 
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ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมมี 5  ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การ

ให้คะแนน (Rating scale) ดังนี้ มีส่วนร่วมมากที่สุด = 5 คะแนน มีส่วนร่วมมาก = 4 คะแนน มีส่วนร่วมปาน

กลาง = 3 คะแนน มีส่วนร่วมน้อย = 2 คะแนน และ มีส่วนร่วมน้อยที่สุด = 1 คะแนน ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่าน

การตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยปรับปรุง

แก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ  (Tryout) กับ

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน า

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาวิเคราะห์หาค่าความเชื ่อมั ่น  โดยใช้สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ 

สามารถน าไปเก็บข้อมูลจริง ท าการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในชุมชน  เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ง

สามารถเก็บแบบสอบถามได้ 365 ชุด (แบบไม่ซ ้ากัน) คิดเป็นร้อยละ 100 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเป็นส่วน ๆ ดังนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ  

2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการ

แปลผลค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี ้

- ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง การมสี่วนร่วมในระดับมากที่สุด 

- ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง การมสี่วนร่วมในระดับมาก 

- ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง การมสี่วนร่วมในระดับปานกลาง 

- ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง การมสี่วนร่วมในระดับน้อย 

- ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง การมสี่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 

3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ 

One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และหาก

พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับนัยส าคัญ  0.05 จะท าการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไป พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.9                   

และเพศชาย ร้อยละ 41.1 โดยมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ                

อายุ 41 – 50 ปี, 21 – 30 ปี และ 51 – 60 ปี ร้อยละ 29.3, 23.0 และ 4.7 ตามล าดับ มีสถานภาพสมรส 

ร้อยละ 65.5 และสถานภาพโสด ร้อยละ 34.5 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือต ่ากว่า คิด

เป็นร้อยละ 42.2 รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี และปริญญาโท ร้อยละ 39.5, 15.1, และ 3.3 

ตามล าดับ มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย, พนักงาน

บริษัทเอกชน, ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน / นักศึกษา ร้อยละ 25.2, 17.0, 9.6 และ 3.6 ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมา คือ รายได้ต ่ากว่า / เท่ากับ 

10,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 37.0, 10.7, 

3.8 และ 1.4 ตามล าดับ โดยระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 21  ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.1 

รองลงมา คือ ระยะเวลา 16 – 20 ปี, 11 – 15 ปี, 1 – 5 ปี และ 6 – 10 ปี ร้อยละ 7.7, 4.9, 2.2 และ 1.1 

ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ จ านวน                

5 – 6 คน, 1 – 2 คน และ 7 คนขึ้นไป ร้อยละ 31.8, 9.6 และ 8.6 ตามล าดับ ดังตาราง 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 150 41.1 

หญิง 215 58.9 

อายุ   

ต ่ากว่า 20 ป ี 6 1.6 

20 – 30 ปี 84 23.0 

31 – 40 ปี 151 21.4 

41 – 50 ปี 107 29.3 

51 – 60 ปี 14 4.7 

สถานภาพ   

โสด 126 34.5 

สมรส 239 65.5 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาหรอืต ่ากว่า 154 42.2 

อนุปริญญา 144 39.5 

ปริญญาตร ี 55 15.1 

ปริญญาโท 12 3.3 

อาชีพ   

พนักงานบริษัทเอกชน 62 17.0 

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 35 9.6 

ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 92 25.5 

รับจ้าง 163 44.7 

นักเรียน / นักศึกษา 13 3.6 

รายได้ต่อเดือน   

ต ่ากว่า / เท่ากับ 10,000 บาท 135 37.0 

10,001 – 20,000 บาท 172 47.1 

20,001 – 30,000 บาท 39 10.7 

30,001 – 40,000 บาท 14 3.8 

40,001 – 50,000 บาท 5 1.4 

50,001 บาท ขึ้นไป - - 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน   

1 – 5 ปี 8 2.2 

6 – 10 ปี 4 1.1 

11 – 15 ปี 18 4.9 

16 – 20 ปี 28 7.7 

21 ป ีขึ้นไป 307 84.1 

จ านวนสมาชกิในครัวเรือน   

1 – 2 คน 35 9.6 

3 – 4 คน 184 50.4 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

5 – 6 คน 116 31.8 

7 คนขึ้นไป 30 8.2 

 

ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการปัญหาขยะของชุมชนในเขตจังหวัด

นครปฐม พบว่า ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการปัญหาขยะของชุมชนอยู่ในระดับ           

ปานกลาง โดยในด้านผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก ส่วนด้านการตัดสินใจและด้านการ

ด าเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง และด้านการประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบัน้อย 

ดังตาราง 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการปัญหาขยะ 
ระดับการมสี่วนร่วม 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 2.73 0.72 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน 3.14 0.50 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน ์ 3.53 0.34 มาก 

การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 2.43 0.47 น้อย 

ภาพรวม 3.02 0.42 ปานกลาง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะใน

ชุมชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพศ �̅� SD t Sig. 

ชาย 

หญิง 

2.99 

3.03 

0.45 

0.40 

-.842 .401 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะใน

ชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) ดังนี้  
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- อายุต ่ากว่า 20 ปี มีส่วนร่วมน้อยกว่า อายุ 20 – 30 ปี, 31 – 40 ปี, 41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี  

20 – 30 ปี 

- อายุ 20 – 30 ปี มีส่วนร่วมน้อยกว่า อายุ 31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี 

- อายุ 31 – 40 ปี มีส่วนร่วมมากกว่า อายุ 51 – 60 ป ี

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อายุ �̅� SD F Sig. ต ่ากว่า 

20 ป ี

20 – 30 

ป ี

31 – 40 

ปี 

41 – 50 

ปี 

51 – 

60 ป ี

ต ่ากว่า 20 ป ี

20 – 30 ปี 

31 – 40 ปี 

41 – 50 ปี 

51 – 60 ปี 

1.49 

2.95 

3.08 

3.07 

2.86 

0.12 

0.57 

0.26 

0.32 

0.18 

29.479 .000* - -1.462* 

- 

-1.595* 

-.331* 

- 

-1.588* 

-.127* 

.006 

- 

-1.372* 

.089 

.222* 

.216* 

- 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหา

ขยะในชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สถานภาพ �̅� SD t Sig. 

โสด 

สมรส 

2.89 

3.08 

0.56 

0.30 

-3.561 .000* 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการ

ปัญหาขยะในชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) ดังนี ้

- ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต ่ากว่า มีส่วนร่วมน้อยกว่า ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ

ปริญญาโท 

- ระดับการศึกษาอนุปริญญา มีส่วนร่วมน้อยกว่า ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษากับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับการศึกษา �̅� SD F Sig. มัธยมศึกษา

หรือต ่ากว่า 

อนุปริญญา ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

มัธยมหรือต ่ากว่า 

อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

2.86 

3.09 

3.23 

3.19 

0.52 

0.26 

0.32 

0.14 

14.947 .000* - -.223* 

- 

-.363* 

-.140* 

- 

-.326* 

-.103 

.037 

- 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะ

ในชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) ดังนี้  

- อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีส่วนร่วมมากกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตั ว / ค้าขาย รับจ้าง และ 

นักเรียน / นักศึกษา 

- อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมมากกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย รับจ้าง และ 

นักเรียน / นักศึกษา 

- อาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย มีส่วนร่วมมากกว่า อาชีพนักเรียน / นักศึกษา 

- อาชีพรับจ้าง มีส่วนร่วมมากกว่า อาชีพนักเรียน / นักศึกษา 

 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อาชีพ �̅� SD F Sig. พนักงาน

บริษัท 

ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย รับจ้าง นักเรียน/

นักศึกษา 

พนักงาน

บริษัท 

ข้าราชการ  

ค้าขาย 

รับจ้าง 

นักเรียน  

3.24 

3.15 

2.98 

3.01 

1.83 

0.30 

0.30 

0.17 

0.73 

0.39 

47.783 .000* - .089 

- 

.259* 

.170* 

- 

.228* 

.139* 

-.031 

- 

1.414* 

1.325* 

1.155* 

1.186* 

- 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะ

ในชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) ดังนี ้

-  รายได้ต ่ากว่า / เท่ากับ 10,000 บาท มีส่วนร่วมน้อยกว่า 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 

– 40,000 บาท 

- รายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีส่วนร่วมน้อยกว่า 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 

40,000 บาท 

 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายได้ต่อเดือน �̅� SD F Sig. ≤ 

10,000 

บาท 

10,001–

20,000 

บาท 

20,001–

30,000 

บาท 

30,001–

40,000 

บาท 

40,001–

50,000 

บาท 

≤ 10,000  

10,001 – 

20,000  

20,001 – 

30,000  

30,001 – 

40,000  

40,001 – 

50,000  

2.96 

2.97 

3.29 

3.29 

3.14 

0.50 

0.35 

0.33 

0.24 

0.03 

7.361 .000* - -.015 

- 

-.334* 

-.319* 

- 

-.329* 

-.314* 

.005 

- 

-.186 

-.171 

.148 

.143 

- 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า ประชาชนที่ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อ

การจัดการปัญหาขยะในชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการ

วิจัย และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) ดังนี้  

- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 1 – 5 ปี มีส่วนร่วมมากกว่า 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี และ 16 – 20 ปี  

- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 6 – 10 ปี มีส่วนร่วมน้อยกว่า 11 – 15 ปี 16 – 20 ปี และ 21 ปี 

ขึ้นไป 

- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 11 – 15 ปี มีส่วนร่วมน้อยกว่า 16 – 20 ปี และ 21 ปี ขึ้นไป 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระยะเวลาที่อาศัย

อยู่ในชุมชน 
�̅� SD F Sig. 1 – 5 

ปี 

6 – 

10 ป ี

11 – 

15 ป ี

16 – 

20 ปี 

21 ปี 

ขึ้นไป 

1 – 5 ปี 

6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 

16 – 20 ปี 

21 ป ีขึ้นไป 

3.32 

1.41 

2.65 

2.93 

3.05 

0.34 

0.00 

0.77 

0.61 

0.31 

25.401 .000* - 1.906* 

- 

.666* 

-1.241* 

- 

.379* 

-1.527* 

-.286* 

- 

.259 

-1.647* 

-.407* 

-.120 

- 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 พบว่า ประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อ

การจัดการปัญหาขยะในชุมชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนสมาชิกในครัวเรือนกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จ านวนสมาชกิในครัวเรือน �̅� SD F Sig. 

1 – 2 คน 

3 – 4 คน 

5 – 6 คน 

7 คนขึ้นไป 

2.98 

3.04 

3.01 

2.89 

0.15 

0.48 

0.39 

0.28 

1.303 .273 

 

สรุป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาหรือต ่ากว่า ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท อาศัย

อยู่ในชุมชน 21 ปีขึ้นไป และมีสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

จัดการปัญหาขยะอยู่ในระดับปานกลาง โดยในด้านผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก ส่วนด้าน

การตัดสินใจและด้านการด าเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง และด้านการประเมินผล 

ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับน้อย  

ประชาชนที่มีเพศและจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีส่วนร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน

ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
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ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีส่วนรว่มต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชนแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกในเรื่องการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะให้กับประชาชนทุกคนในชุมชน 

เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ เข้าใจว่าหน้าที่ในการคัดแยกขยะเป็นของทุกคนในชุมชน และควรมีมาตรการจับ 

ปรับ ส าหรับบริษัทหรือบุคคลใดที่ไม่ด าเนินการตามแนวทางการก าจัดขยะของเทศบาล เพื่อให้เกิดการ

ตระหนักถึงโทษต่อการละเลยปัญหาขยะของชุมชน 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่ อประเมินพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครในด้าน
ต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 307 คน เครื่องมือใน              
การวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 3 ระดับ เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.720 และ 0.840 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่               
ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติในการทดสอบได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA 
ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณมีความรู้อยู่ในระดับมาก ในด้านความมีเหตุผลมีความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ในด้านภูมิคุ้มกันมีความรู้อยู่ในระดับมาก ในด้านความรู้มีความรู้อยู่ในระดับมาก และในด้าน
คุณธรรมมีความรู้อยู่ในระดับมาก และ (2) นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการใช้จ่ายมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ในด้านการแต่ง
กายมีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย ในด้านการบริโภคอาหารมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านการเก็บ
ออมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และในด้านวัตถุนิยมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง   

 
ค าส าคญั: พฤติกรรมของนักศึกษา การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to examine the impact of Ways of Lives Behavior Based 
on University Students in Bangkok based on two criteria: 1) To assess the level of knowledge 
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and understanding of Ways of Lives Behavior Based on University Students in Bangkok and 2) 
To assess the Behavior of The Ways of Lives Behavior Based on University Students in Bangkok. 
The sample group consisted of 307 bachelor’s degree of university students who are live in 
Bangkok. There were two measurement tools employed in this research, a questionnaire on 
knowledge and understanding about Economy Sufficient, and questionnaire on the living 
behavior of the students. The created statement is the 3 level-rating scale. Both tools have 
0.720 and 0.840 confident rate accordingly. The statistics used in data analyze are frequency, 
percentage, mean, standard deviation, T-test and One-Way ANOVA. The Results were 
calculated on a three-point scale. The statistics for the Level, percentage, mean and standard 
deviation used in data analysis. The findings were as follows: (1) The university students in 
Bangkok empire has a higher understanding of the Economy Sufficient in Restraint and 
moderation, which students demonstrated knowledge at a high level. The logic of Economy 
Sufficient, in which students demonstrated moderate knowledge. The immune system, which 
student’s demonstrated knowledge at a high level. The Students knowledge, which reached 
a high level. Knowledge of workshop participants which reached a high level. (2) The university 
students in Bangkok empire has a higher understanding of Economy Sufficient have a habit of 
following the Philosophy of: Costs, displaying at a high level; Dressing, displaying at a low level; 
Food intake, displaying moderate; Saving, displaying moderate; Materialism, displaying 
moderate. 
 
Keywords : Lives behavior of students, economy sufficient, economy sufficient of university     
students. 
 
บทน า 
 จากเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 จนทั่วโลกรู้จักใน
นามว่า "วิกฤตต้มย ากุ้ง" เกิดจากความเชื่อมั่นที่มีมากเกินไปจนขาดความระมัดระวังในการด าเนินธุรกิจ ส่งผล
ให้ธุรกิจขนาดใหญ่และสถาบันการเงินมีการกู้เงินระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกจากต่างประเทศแล้วน ามา
แสวงหาผลก าไรส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที ่ม ีการปั ่นราคาหุ ้นจนเกิดเหตุการณ์ที ่เร ียกว่าฟองสบู ่แตก                           
และชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มกองทุนประเภทหนึ่งที่สามารถลงทุนได้ทั้งหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ ตราสารอนุพันธ์ 
และตราสาร ทางการเงินต่าง ๆ โดยในการบริหารจัดการกองทุนที่เรียกว่า Hedge Fund เริ่มรับรูส้ัญญาณแล้ว
ว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบเปราะบาง จึงเข้ามาท าการโจมตีค่าเงิน เพื่อหวังผลก าไรมหาศาลจากเหตุการณ์น้ี 
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ส่งผลท าให้ค่าของเงินบาทลอยตัว ส่งผลให้ทุนส ารองระหว่างประเทศแทบไม่เหลือ และท าให้เกิดเหตุการณ์
ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงไปมาก ธุรกิจและสถาบันการเงินเกิดภาวะขาดทุนย ่าแย่ ท าให้ธุรกิจหลายแห่งต้องถูกปิด
กิจการ และประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งมีความจ าเป็นจะต้องพึ่งการกู้ยืมเงินจากหน่วยงาน IMF เพื่อ
น ามาช าระคืนเงินกู้ที่ครบก าหนดและเก็บไว้ใช้เป็นเงินทุนส ารองระหว่างประเทศเพื่อสร้างความความเชื่อมั่น
ให้กับประเทศ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราช
ด ารัสชี้ให้เห็นถึงแนวทางของปัญหาแก่พสกนิกรชาวไทย โดยพระราชทานแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ 
ภายใต้ชื่อ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับภาครัฐบาลทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง และเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาสังคม ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการด าเนินชีวิตของเยาวชนหรือประชากรทั่วไปในประเทศไทยจะให้ความส าคัญกับ
วัตถุนิยม หรือเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการ
เข้าถึงเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ  จนท าให้เกิดการใช้จ่ายที่มากเกินพอดีเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุที่ฟุ่มเฟือย หรือ
เกินความจ าเป็นด้วยค่านิยมผิด ๆ และความเกินพอดีเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งเฟ้อและใช้จ่ายเงินเกินความ
จ าเป็น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้สังคมไทยอยู่ในสถานการณ์ที่มีความน่าเป็นห่วงเพราะเยาวชนถือเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ในอนาคต และจากการส ารวจ
รายรับและรายจ่ายในครัวเรือนทั่วประเทศไทยในปี 2562 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ปรากฏแหล่งที่มา
ของรายได้ของประชาชนในปี 2562 ที่มีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแสดงได้ดังรูปภาพต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือนจ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ในปี 2562 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2562) 

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงรายรับเฉลี่ยเดือนละ 26,371 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ จากการท างาน
ร้อยละ 71.2 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือนร้อยละ 45.4 ก าไรสุทธจิากการท าธุรกิจร้อยละ 17.8 และก าไรสุทธิ
จากการท าการเกษตร ร้อยละ 8.0 จากรายรับที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าประชากรไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 
21,236 บาทต่อครัวเรือน โดยค่าใช้จ่ายร้อยละ 33.7 เป็นค่าอาหาร เครื ่องดื ่มและยาสูบ รองลงมาเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและ
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ยานพาหนะร้อยละ 17.4 ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 6.1 ใช้ในการสื่อสารร้อยละ 3.6     
ใช้เพื่อการศึกษาและค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาลคือร้อยละ 1.6 และ 1.4 ตามล าดับ ผลจากการส ารวจจะ
เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.5 ของรายรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายรับของประชากรน้อยแต่
เกิดการใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็นจึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาในเรื่องของรายได้ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตที่ล าบากของประชากรไทยในปัจจุบันรวมทั้งนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ปกครองต้อง
เผชิญปัญหาความยากล าบากในการหารายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวไม่เพียงพอ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นในส่วนของภาครัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นและ
พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ดังเช่นรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา
ประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมียุทธศาสตร์
การพัฒนาประชากรภายในประเทศให้มีคุณธรรมน าความรู้เกิดภูมิคุ้มกันโดยใช้จิตใจควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู ้ของคนทุกเพศทุกวัย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560)           
ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกร     
ชาวไทยมาโดยตลอดเริ ่มต้นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมาและต่อมาในปี พ.ศ.2549 พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน       
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับภาครัฐทั้งในการพัฒนาและการบริห ารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ และจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่ก าลังประสบปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเงิน ส่งผลให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศไทยมีปัญหาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของ
เศรษฐกิจที ่ตกต ่า การด ารงชีวิตประจ าวันที ่ต้องมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงอย่างจังหวัด
กรุงเทพมหานครที่มีค่าครองชีพสูงกว่าต่างจังหวัดและที่ส าคัญผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจและ
ในส่วนของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กและเยาวชนที่เป็นก าลังของชาติที่ยังไม่มีรายได้เป็น
ของตนเอง ต้องอาศัยเงินจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรืออาจต้องหารายได้พิเศษจากการท างานในวันหยุด
และหลังเลิกเรียน และในยุคปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และประชาชนในวงกว้างและยังครอบคลุมในเรื่องของผลกระทบที่กระทบต่อผู้คนมากกว่าวิกฤตการณ์ใด ๆ ที่
เคยเกิดขึ้นมาและกลุ่มประชาชนที่มีความเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ย่อมได้รับ
ผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนที่เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นก าลังที่ส าคัญของชาติ ทั้งในด้านการด าเนินชีวิตและด้านการศึกษาทั้งนี้เนื่องจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเหล่านั้นมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าที่พักกรณี
เดินทางมาจากต่างจังหวัด ค่าโดยสาร ค่าพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีสถานบันเทิง
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ยามค ่าคืนหลายแห่งซึ่งเป็นที่นิยมของวัยรุ่นที่เข้าไปใช้บริการ และค่าบริการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีความ
จ าเป็นและไม่จ าเป็นต่อการศึกษาในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ ่งจะเห็นได้ว่าค่า ใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันหรือค่าครองชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครกับนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ต่างจังหวัดมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากการส ารวจอัตราค่าครองชีพของเว็บไซด์ Bltbankok.com 
(2562) พบวา่เมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก 10 อันดบัแรก (รวมค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักอาศัย) โดย
มีจ านวน  8 เมืองที่อยู่ในเอเชียซึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น และราคาที่อยู่อาศัยที่
มีการผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก อันดับที่ 19 ของเอเชีย และ
เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน และยังพบว่าครัวเรือนมีรายจ่ายสูงกว่า 2.1 หมื่นบาท ในขณะที่มีรายได้เฉลี่ย 2.6 
หมื่นบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าท าการเปรียบเทียบระหว่างค่าครองชีพของจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
แล้วแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าประชาชนในต่างจังหวัดจะมีรายได้มากแต่ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วค่าครองชีพของ 
ประชาชนในเขตต่างจังหวัดก็ยังมีค่าครองชีพที่ต ่ากว่าค่าครองชีพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
นอกจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งปัญหาก็คือปัญหาในเรื่องของความ
ต้องการของนักศึกษาที่จะอวดฐานะทางการเงินซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่ส าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนนักศึกษาส่วนใหญ่ค่อนข้างมีฐานะจ าเป็นต้องมี
ของใหม่ ๆ มีราคาแพงเพื่อท าการอวดฐานะทางการเงินกันอยู่เสมอ ซึ่งภาระดังกล่าวก็จะไปตกอยู่ที่ผู้ปกครอง
ที่จะต้องท าการสอนและให้เหตุผลแก่ลูกหลานอย่างไรให้เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะไม่ให้มี
การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัว ดังนั้นการรับมือต่อปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยังไม่รายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  สิ่งที่จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนั่นก็คือการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาและแนวทางตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่องการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจเพียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครควรมีการรับรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะท าการศึกษาพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงระดับ
ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา  รวมถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา เพื่อที่จะน า
ข้อมูลที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มั ่นคงและไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนจากการใช้จ่ายที ่ไม่จ าเป็นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจเพื่อท าการ
วิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
จ านวน 1,525 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 307 คน 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

ตอนที่ 1 ได้แกแ่บบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตอนที่ 2 ได้แกแ่บบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักศึกษา โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 3 ระดบั  
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบระดับความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2.  ท าให้ทราบถึงแนวทางและปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการในการปฏิบัติตนหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การใช้จ่ายแบบไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักการเก็บออมและด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ท าให้ทราบขอมูลพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและการน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เข้ากับการด าเนินชีวิตใน   
ยุคปัจจุบัน 
 
กรอบแนวความคิดวิจัย 

กรอบแนวความคิดในการวิจยัประยุกต์มาจากแนวคิดและทฤษฏีที่มีการประมวลและกลั่นกรองจาก
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ 
รวมทั้งพระราชด ารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 
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21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาขนโดยทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วยการ
พัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
H1 :  เพศ คณะ และสาขาวิชามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
        ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
H2 :  จ านวนรายไดแ้ละรายจ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
       พอเพียงของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
H3 : ความรู้เกีย่วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านหลักการซึ่งประกอบไปด้วยด้านความพอประมาณ  
       ด้านมีเหตุผลและ ด้านภูมิคุ้มกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
       พอเพียงของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
H4 : ความรู้เกีย่วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเงื่อนไขประกอบไปด้วยด้านความรู้และดา้น 
       คุณธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของมหาวิทยาลัยใน 
       เขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฏี 
 งานวิจัยพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีจากเอกสาร ต ารา และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริไปใช้จะต้องมีเงื่อนไข 3 ประการประกอบ
ไปด้วย แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีองค์ประกอบ 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข อันประกอบด้วย 
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรมน าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทางด้าน
วัฒนธรรมที่มีความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง (ส านักงาน กปร., 2559) และเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเองอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของตนเอง
ให้ดีเสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความพอมีพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ 
เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไป หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนว
การด ารงอยู ่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั ้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
ภาครัฐบาล รวมทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที ่จะต้องมีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที ่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด  ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที ่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี สติ ปัญญา และความ
รอบคอบ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลโดยมี 
เงื ่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู ่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ เงื ่อนไขความรู้ 
ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรม    
ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความ
เพียรโดยใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตให้ดีที่สุด และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด และสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลาง
สภาพการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องมีการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้ส านึกในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่ เหมาะสม เพื่อสามารถด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุล พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี ซึ่งเศรษฐกิจ
พอเพียงมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืน ค าว่า พอเพียง     
คือ การด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั ้งอยู ่บนหลักส าคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ            
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ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ความพอประมาณ นั่นคือ การด ารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งคนเราควรจะมี
ความพอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ คือ           
การท างานด้วยการหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ท างานให้เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนความ
พอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่าย
เกินตัว เป็นต้น 

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกเพื่อรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงอยู่ได้ด้วยเสาเข็ม แต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับ
มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มน้ันไป ซึ่งหากมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักการในการ
ด ารงชีวิตภายในประเทศ จะส่งผลท าให้เกิดความพอเพียงตั้งแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว 
หมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ จังหวัด และประเทศซึ่งจะน ามาสู่ความเข้มแข็งและท าให้มีภูมิคุ้มกัน ทั้งด้านวัตถุนยิม 
บริโภคนิยม เมื่อผู้คนมีความเข้มแข็งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมเกิดความเข้มแข็งและขยายสู่รากฐานอัน
แข็งแรงของประเทศต่อไป ดังนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการด ารงชีวิต 
และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน    
รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้
ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้คนส่วนใหญ่จึงมักเข้าใจว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถ
น าไปใช้หรือเหมาะกับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ตามชนบทเท่านั้น แต่ในความจริงแล้ว หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือการมีวิถีชีวิตพอเพียงนั้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับคนในทุกอาชีพ ทุกวัย ทุกสังคมได้
เช่นกัน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีองค์ประกอบและเนื้อหาในด้านความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และ ภูมิคุ้มกันที่จะน าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม น าไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังรูปต่อไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ที่มา: tamroipor (2560) 
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จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยหลักปรัชญาที่ชี ้แนะแนว
ทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ส ามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการอยู่
รอดปลอดภัย พ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ของการพัฒนา มีคุณลักษณะ เศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และมี
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ได้แก่ ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่
อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้ และไกล ในด้านเงื่อนไข ได้แก่การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบไปด้วย ความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน 
เพื ่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั ้นปฏิบัติ  เงื ่อนไขคุณธรรม ที ่จะต้ องเสริมสร้าง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาใน
การด าเนินชีวิตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ก็คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียด
งานวิจัย 

ชื่อเรื่อง ผลที่ไดศ้ึกษา 

สมศักดิ์ จี้เพ็ชร 
(2563) 

การประเมินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย 
ใชการประเมินแบบ CIPP Model 
โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 

ดานบริบท วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงานตนสังกัดและปจจัยมีความ
เพียงพอเพื่อด าเนินการกิจกรรมตามโครงการเมื่อ
ประเมินภายหลังจากด าเนินโครงการ 
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รายละเอียด
งานวิจัย 

ชื่อเรื่อง ผลที่ไดศ้ึกษา 

พระมหายุทธนา 
นรเชฏโ  และคณะ 
(2563) 

การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน:กรณีศึกษาบ้านทุ่งศรี ต าบลทุ่ง
ศรี  
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร 

การประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้าน เป็นการ
ประยุกต์ด้วยการน าเอาเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง และการ
ประยุกต์ตามศักยภาพในระดับกลุ่ม องค์ประกอบที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนมี ๕ 
ด้าน ได้แก่ ผู้น า แรงงาน 
 เป้าหมาย จิตอาสา และการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

จ ารูญ กสิวัตร,์ 
บรรพต วิรุณราช. 
(2563) 

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขั้นที่ 3 (นวัตกรรมและมูลค่า
สูง) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย 

แนวทางการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนตามการ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีเงื่อนไขความรู้ 5 กิจกรรม เงื่อนไข
คุณธรรม 12 กิจกรรม ความมีเหตุผล 13 กิจกรรม มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีพบ 15 กิจกรรม ความพอประมาณ 8 
แนวทาง   

เกียรติศักดิ์ สุทธิ และ
คณะ (2563) 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้แบบพึ่งตนเองของนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดกู่สามัคค ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ
พึ่งตนเองของ 
นักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประกอบด้วย 16 
ขั้นตอน 1) ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2) ประชุมชี้แจง
ท าความเข้าใจผู้ร่วมวิจัย 3) สร้างความตระหนักและ
ความคิดริเริ่ม 4) ค้นหารูปแบบและทรัพยากรแรงจูงใจ
ทีมงานวิจัย 5) ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาภายในทีม 
6) จัดท าคู่มือพัฒนาครู 7) ตรวจสอบและปรับปรุงคู่มือ
พัฒนาครู 8) พัฒนาครูให้มีความสามารถ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 9) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
พึ่งตนเองและจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 10) ประชุม
ร่างตัวชี้วัดความส าเร็จ 11) ประชุมเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 12) เก็บข้อมูลเส้นฐานผลการเรียนรู้ 13) 
เชื่อมโยงและถ่ายโอนความรู้ 14) ประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 15) ประเมินผลและสะท้อนผล 16) 
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล 
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วิธีการด าเนนิงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่ก าลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวนทั้งสิ้นจ านวน 1,525 คน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, 2562) 
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  

(Krejcie & Morgan) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน  และก าหนดให้สัดส่วน
ของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 
95% โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ ซึ่งตามตารางมีการก าหนดขนาดประชากรจ านวน 1,500 ขนาดตัวอย่าง 306 คน 
และประชากร 1,600 คน ขนาดตัวอย่างอยู่ที่ 310 คน ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประมาณ 307 คน โดยเฉลี่ย ในส่วนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ตอนที่ 2 ได้แก่แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยรวบรวม
และเก็บข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ และ ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมู ลความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแบบทดสอบการให้คะแนนดังนี้ มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน น้อยที่สุด 1 คะแนน โดยใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติในการทดสอบได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาที ่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 51.9 
มากกว่าเพศชาย ก าลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจร้อยละ 70.3 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เฉลี่ยปริมาณเท่ากัน 
รายได้ต่อเดือนประมาณ 3,000 – 6,000 บาท ร้อยละ 33.1 นักศึกษาที่ท างานพิเศษประมาณร้อยละ 58.5 
และรับรายได้จากผู้ปกครองร้อยละ 47.2 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 2,500-4,500 ร้อยละ 34.1 และ ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน 4,500-8,500 บาท ร้อยละ 30.3 ตามล าดับ ในส่วนของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) ด้านความพอประมาณ นักศึกษา

มีความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.3075)  2) ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีความรู้อยู ่ในระดับปานกลาง       

(�̅� = 3.7975)  3) 3) ด้านภูมิคุ้มกัน นักศึกษามีความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.225) 4) ด้านความรู้ นักศึกษา

มีความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.14) 5) ด้านคุณธรรม นักศึกษามีความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24) และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พบว่า 1) ด้านการใช้จ่าย นักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.065) 2) ด้านการแต่งกาย นักศึกษา   
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มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.7883)  3) ด้านการบริโภคอาหาร นักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับ    

ปานกลาง (�̅� = 3.71)  4) ด้านการเก็บออม นักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.63)  และ 5)  

ด้านวัตถุนิยม นักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.675)   

ผลการทดสอบสมมติฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลได้ดงันี้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

สมมติฐานที่ 1 (H1) นักศึกษาที่มีเพศ คณะที่ศึกษา และสาขาวิชาที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่าง  

สมมติฐานที่ 2 (H2) พบว่า นักศึกษาที่มีรายรับและรายจ่ายที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันเนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนจะมีฐานะทางด้าน
การเงินของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปดังนั้นพฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะ
แตกต่างกัน  ซึ่งบุคคลที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่พอมีพอกินหรือไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอาจน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด ารงชีวิตมากกว่าบุคคลที่มีฐานะร ่ารวยที่อาจจะไม่เห็นความส าคัญในการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งตามหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการในการใช้ชีวิตคือ
ต้องมีการใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัวซึ่งอาจได้รับความเดือน
ร้อนหากได้รับผลกระทบที่ไม่คาดคิดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์
ฟองสบู ่แตก หรือเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ถึงแม้ฐานะร ่ารวยก็อาจได้รับผลกระทบได้เช่นกัน 
นอกจากนี้ในงานวิจัยของ (สมหมาย อ ่าดอนกลอย , 2561)  ยังพบว่านักศึกษาแต่ละคนมีการควบคุมดูแล
ค่าใช้จ่ายของตนเองแตกต่างกันไป เช่น บางคนใช้เงินอย่างระมัดระวังมากเพราะได้รับเงินจากผู้ปกครองไม่สูง
นักในขณะที่นักศึกษาบางคนที่ได้รับเงินมากก็มีความระมัดระวังน้อยกว่า เป็นต้น 

สมมติฐานที่ 3 (H3) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านหลักการทางด้าน
ความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกันและด้านความพอประมาณเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กันเนื่องจาก ได้แก่ 1) ในด้านหลักการทางด้านความมีเหตุผลของนักศึกษาแต่ละคนจะแตกต่างกันเนื่องจาก
เหตุผลของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกันดังนั้นจึงแตกต่างกันไป  2) ในด้านภูมิคุ้มกันจะ
เห็นได้ว่าการมีภูมิคุ ้มกันที ่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมความพร้อมที ่จะรับมือกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ที่กับผู้ปกครองที่บ้านของตนเองโดยไม่ค่าใช้จ่ายจะมีภูมิคุ้มดันที่ดีกว่า
นักศึกษาที่ต้องพักอาศัยตามหอพักหรือมาจากต่างจังหวัดแล้วต้องเช่าหอพักท าให้ต้ องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา 
และนักศึกษาดังกล่าวอาจต้องน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอมาใช้ก็จะเกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตมากขึ้น
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มากกว่านักศึกษาที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ( สมหมาย อ ่าดอนกลอย, 
2561) ที่พบว่านักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยจะมีค่าเฉลี่ยด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีค่าสูงสุดในขณะที่
นักศึกษาที่อยู่หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น และในด้านความพอประมาณของนักศึกษาจะแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอประมาณที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
และ 3) ในด้านความพอประมาณจะเห็นได้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะมีความพอประมาณแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานะทางการเงินของแต่ละบุคคล การปลูกฝั งของบุคคลในครอบครัวเป็นต้น   
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปส่งผลให้ความพอประมาณของนักศึกษาแต่ละคนแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน  

สมมติฐานที่ 4 (H4) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเงื่อนไขประกอบไป
ด้วยด้านความรู้และด้านคุณธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 1)  ในด้านความรู้จะเห็นได้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะมี
ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบ
กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารของแต่ละคนไม่เท่ากัน และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในแต่
ละช่องทางก็แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุบิน ยุระรัช, 2562) ที่พบว่าประชาชนที่อยู่ในภาค
การเกษตรมีความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง  แต่มีความเข้าใจผิดใน
หลักการอยู่หลายเรื่อง เช่น คิดว่าปรัชญาดังกล่าวใช้ส าหรับคนยากจน และผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ดังกล่าวถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมากจะมีการน ามาประยุกต์ใช้มาก ในขณะที่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจน้อย
ก็จะน าไปใช้น้อย เป็นต้น และ 2) ในด้านคุณธรรมของนักศึกษาแต่ละคนก็มีความแตกต่างเนื่องจาก 

 
สรุปผลการวิจยั 

1.  ผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้  
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงค์การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ อีก
ทั้งนักศึกษาได้มีการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในชั้นเรียนมาบ้างแล้ว จึงท าให้นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในประเด็นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
อยู่ในระดับสูง  

2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเก็บออมเงิน การด าเนินชีวิตด้วยความประหยัด การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
การที่นักศึกษามีพฤติกรรมเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วน
ใหญ่จะเป็นเด็กต่างจังหวัด ต้องเช่าหอพักอยู่ รายรับจะมีอย่างจ ากัด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการใช้จ่าย
อย่างประหยัดและรู้คุณค่าของเงินจึงน าไปสู่การมีพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต สามารถสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1)  ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเก็บออมเงิน การจัดท าบัญชี
รายรับรายจ่าย การใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ได้อีก
ครั้ง 2) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าหลักสูตรการเรียน รายวิชา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” การสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา การจัดตั้งชมรม เศรษฐกิจพอเพียง การฝึกปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากความคิดเห็นของ นักศึกษาจะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยากให้ทาง
มหาวิทยาลัยเปิดการสอนในรายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อที่จะท าให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 3) ด้านการณรงค์ ได้แก่ การท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย   
การจัดอบรมให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจากความ คิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักศึกษา ควรมีการจัดท าสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อเป็น
การเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในมหาวิทยาลัย 

จากการให้ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางใน  
การด าเนินชีวิต จะพบว่านักศึกษาในปัจจุบันมีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างจริงจัง และให้แนวทาง
ในการจะส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ปรัชญานี้  สามารถปฏิบัติได้จริง   
และเห็นผลในรูปธรรม 

 
13.  ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการการรณรงค์การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดกิจกรรมที่ มี
ความหลากหลาย เช่น จัดให้มีการประชุมสัมมนา จัดการอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและน าหลักดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
  2.  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักศึกษาเพื่อให้เกิดการตระหนักและให้ความส าคัญกับการน าหลักการใช้ชีวิตแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 
  3.  มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านแนวคิด
ทฤษฎีและวิธีปฏิบัต ิ
  4. ควรมีการศึกษารูปแบบการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ต่าง ๆ เพื่อจะได้มี
แนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้จริงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

กิตติกรรมประกาศ 

 กลุ่มนักวิจัยขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มา ณ ที่นี้   
ที่ให้การสนับสนุนผลักดันให้เกิดการท างานทางด้านงานวิจัยเป็นอย่างดี จนท าให้กลุ่มผู้วิจัยสามารถด าเนินการ 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดในตลาด

โซล่าร์รูฟท็อป ผ่านกระบวนการทบทวนเอกสาร (Documentary reviews) ในงานนี้จะวิเคราะห์แนวคิด 2 

เรื ่องได้แก่ (1) โครงสร้างการตลาด พฤติกรรมของหน่วยผลิต และผลของการด าเนินงาน (Structure-

Conduct-Performance (SCP)) และ (2) การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)  

ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับโซล่าร์รูฟท็อป พบว่าตลาดโซล่าร์รูฟท็อปของไทยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ผู้

ก าหนดนโยบายภาครัฐตั้งไว้ เนื่องจาก (1) โครงสร้างตลาดที่ไม่มีการแข่งขันที่สมบูรณ์ และ (2) การติดตั้ง             

โซล่าร์รูฟท็อปเป็นเรื่องใหม่และเป็นที่รู้จักเพียงกลุ่มนวัตกร  (Innovators)   และ กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมก่อน

ผู้อื่น  (Early adopter) เท่านั้น จึงต้องมีการขยายโอกาสเรื่องโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดในตลาด         

โซล่าร์รูฟท็อปในสังคมไทย และการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปจากทางภาครัฐที่เหมาะสมเพื่อจะ

น ามาใช้เป็นกรอบทางความคิดในงานวิจัยต่อไป 

 

ค าส าคญั: โครงสร้างการตลาด การแพร่กระจายนวัตกรรม โซล่าร์รูฟทอ็ป 
 
Abstract 

 The objective of this article was to offer a conceptual framework regarding the market 

structure and market behavior in the solar rooftop market. In this documentary review, two 

concepts which were related to the solar rooftops were examined: (1) marketing structure, 

behavior of market, and performance of market concept (SCP), and (2) diffusion of innovation 

theory. The solar rooftop market in Thailand did not meet the targets set by the government 

policy makers because off (1) incompletion of the market structure, and (2) installation of a 

solar rooftop considered new and known only to the innovators and the early adopters. Thus, 
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it is must to expand an opportunity on the market structure and market behavior of the solar 

rooftop market in Thai society and to appropriately promote solar rooftop installations by the 

public sector. Then, these suggestions will be used as a conceptual framework for future 

research. 

Keyword: Market structure, diffusion of innovation and solar roof top 

 

บทน า 

ประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์สูง ความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของ

พื้นที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน, 2555) แต่การพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากลับไม่ได้ รับความสนใจจากภาค

ประชาชน ที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ในปัจจุบันการใช้

พลังงานทดแทนมีเพียง 13.6% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด จากเป้าหมายที่ต้องมีการใช้พลังงาน

ทดแทนในปี 2555-2559 ที่ 19.1% และ 2560-2565 ที่ 20.3%  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน, 2563) การใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบันยังคงห่างไกลเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงาน 15  ปี 

(กระทรวงพลังงาน, 2558) 

นโยบายของรัฐบาล มีการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน

หลังคา (Rooftop PV System) โดยมีโครงการ “โซล่าภาคประชาชน” เปิดรับซื้อไฟฟ้าในวันที่ 24 พฤษภาคม 

2562 โดย เปิดรับซื้อ ปีละ100 เมกะวัตต์ (Photovoltaic Panel) 100 MWp ส าหรับอาคารประเภทบ้านอยู่

อาศัย ต่อเนื่อง 10 ปี รวม 1,000 เมกะวัตต์ แต่ในปัจจุบันโครงการไม่ได้รับการสนใจจากภาคประชาชน ข้อมูล

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 มีผู้ขอเข้าร่วมโครงการเพียง 1 MWp เท่านี้น (วัฒนพงษ์ คุโรวาท, 2562) 

การวิ เคราะห์ทบทวนนี้ จะใช้กรอบการวิ เคราะห์  2  แนวคิดคือ  ( 1) โครงสร้างการตลาด 
พฤติกรรมของหน่วยผลิต และผลของการด าเนินงาน (Structure-Conduct-Performance (SCP)) และ                
(2) การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) เพื่อจัดท าเป็นกรอบในการพัฒนาตลาดโซล่าร์
รูฟท็อปของไทยต่อไป 
 

ภูมิหลังตลาดโซล่าร์รูฟท็อปของไทย  

 การติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม 2556 ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวัน
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อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

บนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณก าลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic 

panel) รวม 200 MWp จ าแนกเป็น 100 MWp ส าหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp 

ส าหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี (คณะกรรมการก ากับ

กิจการพลังงาน, 2556) 

 กระทรวงพลังงาน (พน.) จัดท า แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power 

Development Plan) ระยะยาว 15-20 ปี เพื ่อวางแผนการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบและใช้พลังงาน

หมุนเวียนมาร่วมผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงาน การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-

2580) โดยมีการพิจารณาการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพการ

ผลิตในแต่ละภูมิภาค โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบส่ง

ไฟฟ้าเพื่อให้การบริหารจัดการของระบบไฟฟ้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ

แข่งขันภายใต้การก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความมั่นคง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศทดแทนการน าเข้าน ้ามันได้ในอนาคต 

เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใน

ประเทศ และเพื่อวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล 

(กระทรวงพลังงาน, 2562) 

        โครงสร้างด้านพลังงานในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามกลุ ่ม คื อ (1) ผู ้ก าหนดนโยบาย ได้แก่  

คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรมการบริหารนโยบายพลังงาน และ ส านักงาน

บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (2) ผู้ควบคุม ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน คณะกรรมการก ากับ

กิจการพลังงาน กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ                      

(3) ผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ ปตท. บริษัทน ้ามัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP). และภาคเอกชนทั่วไป 

(คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน, 2562) 
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รูปที่ 1 ภาพรวม โครงสร้าง นโยบาย ด้านพลังงาน (กระทรวงพลังงาน, 2562) 

ที่ผ่านมามีโครงการได้แก่ โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

พ.ศ.2556 และโครงการน าร่อง (Pilot project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี       

พ.ศ.2559 ในปัจจุบันอยู่ภายใต้โครงการ โครงการโซลาร์ ภาคประชาชน คือ โครงการรับซื้อกระแสไฟฟ้าที่

ครัวเรือนผลิตได้จากแสงอาทิตย์ หรือโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ซึ่งหากเหลือใช้สามารถ

ขายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (กฟน. และ กฟภ.) ที ่ราคา 1.68 บาทต่อหน่วย                       

เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวม 100 เมกะวัตต์ โดยโครงการในอดีตมีผู้เข้าร่วมติดตั้งเพียง 

7,538 ราย ก าลังการผลิตสะสมสูงสุด 598.86 เมกะวัตต์ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาปี พ.ศ. 2556-2561 

ที่มา: รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลลแ์สงอาทติย์ของประเทศไทยปี 2561, 2562) 
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ว่า กระทรวงพลังงานก าลังอยู่ในระหว่าง

พิจารณามาตรการสร้างแรงจูงใจให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อผลักดันโครงการ  โซลาร์ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อใช้เอง ผ่านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

บ้าน หรือ โซลาร์รูฟท็อป โดยในเบื้องต้นมีแนวทางที่จะปรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นราว 2.00-2.20 บาทต่อหน่วย 

หลังจากที่ในปี 2562 มีการเปิดโครงการเป็นครั้งแรก โดยรับซื้อไฟส่วนเกินจากการใช้งานในอัตรา 1.68 บาท

ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนที่ในปัจจุบันส่วน

ใหญ่มักจะยังไม่ติดต้ังแบตเตอรี่ เพราะยังคงมีต้นทุนที่สูง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) 

จากการศึกษาที่ผ่านมาข้างต้นพบว่า ประเทศไทยมีการส่งเสริมให้เกิดการใช้โซลาร์เซลล์ตั้งแต่ปี 2556

มีโครงสร้างที่ชัดเจนส าหรับการส่งเสริมการใช้งงานโซลาร์รูฟท็อปอย่างเป็นทางการทั้งในระดับนโยบาย ระดับ

ควบคุม และ ระดับปฏิบัติการ รวมถึงมีการโครงการส่งเสริมการใช้งงานโซลาร์รูฟท็อปถึงปัจจุบันเป็นจ านวน 3 

โครงการ แต่ยังไม่สามารถสร้างการใช้งานโซลาร์รูฟท๊อปถึงเป้าหมาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) 

โครงสร้างการรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในปัจจุบนั  

 ปัจจุบันประชาชนทั่วไปสามารถซื้อไฟฟ้าได้จากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น 

การซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงานอื่น หรือการผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เองจะต้องท าการขออนุญาตจากการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

ก่อนถึงจะสามารถงานได้ (คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน, 2562) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) สมัครเข้า

โครงการผ่านการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2) ประกาศผลการพิจารณา (3) ช าระค่าใช้จ่าย

และลงนามในสัญญา (4) ติดตั้งอุปกรณ์และระบบผลิตไฟฟ้า (5) ยื่นขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการ

ผลิตกไฟฟ้าต่อ กกพ. (6) ติดต่อการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบการผลิตไฟฟ้า และ (7) ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

(คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน, 2562)   

http://solar.erc.or.th/solar62/index.html
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ “โซลาร์ ภาคประชาชน” (คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน, 2562) 

 ส่วนข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง (2563) จะต้องท าตามกระบวนการทั้งหมด 6 กระบวนการได้แก่ 

(1) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นแบบค าขอขายไฟฟ้าผ่าน httis://spv.mea.or.th (2) กฟน. ตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งผล

การพิจารณาทางอีเมลผู้ผลิตไฟฟ้า (3) กฟน. ประการผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกผ่าน www.mea.or.th            

(4) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นเอกสาร พร้อมช าระค่าใช้จ่าย และท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (5) กฟน. ตรวจสอบระบบผลิต

ไฟฟ้า และ เปลี่ยนเครื่องวัดแบบอ่านหน่วยไฟฟ้าได้ 2 ทิศทาง และ (6) ผู้ผลิตไฟฟ้าเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

เชิงพาณิชย์ 

http://www.mea.or.th/
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รูปที่ 4 ขั้นตอนยื่นแบบค าขอโครงการ โซลาร์ ภาคประชาชน (การไฟฟ้านครหลวง, 2563) 

การใช้งานโซล่าเซลล์บนหลังคาของประชนมีขั้นตอนการขออนุญาตที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากส าหรับ

ประชาชนโดยทั่วไป และการขออนุญาตทั้งหมดผ่านผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่าน

หน่วยงานสองหน่วยที่ส าคัญคือ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค โดยมีอัตราค่าไฟฟ้ารับซื้อเพียง 1.68 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ทางการไฟฟ้านครหลวงขายไฟฟ้าให้แก่

ประชาชนที่ 2.35 – 4.42 บาทต่อหน่วย (การไฟฟ้านครหลวง, 2563) และในปี 2563 มีการขอติดตั้งในโครงการ 

โซลาร์ ภาคประชาชน มีผู้ขอเข้าร่วมโครงการเพียง 1 MWp เท่านัน้ (วัฒนพงษ์ คุโรวาท, 2562) จากเป้าหมายของ

โครงการที่ 100 MWp 

 
แนวคิดเกี่ยวกบัโครงสร้างการตลาด พฤตกิรรมของหนว่ยผลิต และผลของการด าเนินงาน (Structure-
Conduct-Performance (SCP))  

ท าให้ทราบถึงลักษณะการแข่งขัน การด าเนินธุรกิจ การผูกขาดและ ลักษณะของตลาด โครงสร้าง
ตลาด (Market structure) หมายถึง ลักษณะการกระจายของหน่วยผลิตในตลาด โดยจะแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท คือ (ก) ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly competitive market) (ข) ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 
(Monopolistic competition market) (ค) ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly market) และ (ง) ตลาดผูกขาด 
(Monopoly) ส่วนพฤติกรรมของตลาด  (Market conduct) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ (ก) พฤติกรรมที่
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เกี่ยวข้องกับราคาของหน่วยผลิต (Price competition) และ (ข) พฤติกรรมที่มิได้เกี่ยวข้องกับราคาของหน่วย
ผลิต (Non-price competition) ส่วนผลการด าเนินงานของตลาด (Market performance) แสดงถึง ผลลัพธ์
ที่ได้จากพฤติกรรมของผู้ผลิต เมื่อพฤติกรรมที่มีความแตกต่างท าให้ผลการด าเนินงานแตกต่างกัน ซึ่งพิจารณา
จากผล ก าไร หรือผลประกอบการธุรกิจ (Profit) หรือประสิทธิภาพในการผลิต และการจัดสรร (Cost and 
resource allocation efficiency) หรือการเจริญเติบโตของบริษัทและตลาด (Equity) ซึ่งก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ในการด าเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ แนวคิดโครงสร้าง พฤติกรรมและผลการด าเนินงานของ เป็นการหาค าตอบ
ของค าถามงานวิจัยจากฝั่งด้านอุปทาน (Supply side) ท าให้สามารถเลือกทางเลือกในการพัฒนาตลาดโซล่า
เซลล์ โดยการส่งเสริมจากทางภาครัฐ หรือ การแทรกแซงจากภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง (วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, 
2538)  

 

 
รูปที่ 5 The Structure Conduct-Performance 

ที่มา: สุภาสิน ีตันติศรีสุข, 2545 
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 การศึกษาโครงสร้างตลาด ใช้ในการศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Organization) อย่าง
แพร่หลายซึ ่งจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการ  ด าเนินงานของตลาด (Structure-
Conduct-Performance: SCP Approach) โดยจะวิเคราะห ์ความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด พฤติกรรม
ของผู้ผลิตในตลาด และผลการด าเนินงานที่เกิดจาก พฤติกรรมของผู้ผลิตภายใต้โครงสร้างตลาดลักษณะต่าง ๆ 
รวมทั้งผลจากนโยบายของรัฐบาลที่มีส่วน ส่งเสริม และก ากับควบคุม เพื่อให้ผลการด าเนินงานของตลาด
เป็นไปตามความเหมาะสม (สุภาสินี ตันติศรีสุข, 2545) 

มีการใช้แนวคิด SPC ในงานวิจัยการตลาดในหลายบริบทเช่น ลีและคณะ (Li, Nie , Zhao & Li, 
2017) มีการศึกษาตลาดโซล่าเซลล์ในประเทศจีนระหว่างปี 2008 ถึง 2014 เกี ่ยวกับ โครงสร้างตลาด 
พฤติกรรมของตลาด และผลการด าเนินการของตลาด มีปัจจัยหลักมาจากการสนับสนุนด้ านการเงิน                    
และอธิบายว่าสินค้าในตลาดไม่มีความแตกต่างกัน  การพัฒนาตลาดโซล่าเซลล์ในประเทศจีนควรจะต้องมี               
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่าง เพื่อสร้างความแตกต่างในด้านเทคโนโลยี
และการแข่งขัน รวมถึงการส่งเสริมจากภาครัฐ ที่จะต้อมีมาตรการสนับสนุนทางด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม  
 กิลลิตแฮมและคณะ (Gillingham et al, 2016) พบว่าราคาระบบแตกต่างกันในแต่ละรัฐ และยิ่งมี

การสนับสนุนจากภาครัฐท าให้ค่าติดตั้งยิ่งสูง ความสอดคล้องในการทดสอบมุติฐาน คือการศึกษาสภาพตลาด

ในปัจจุบัน ถ้าตลาดมีการแข่งขันสมบูรณ์ราคาการติดตั้งก็จะลดลง  การวิจัยของกิลลิตแฮมและคณะเก็บข้อมูล

จาก 29 รัฐในสหรัฐอเมริกา ผ่านโปรแกรมการส่งเสริม 47 โครงการ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยภาครัฐมาท า

การวิเคราะห์ ผลคือตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ราคาค่าติดตั้งมีความแตกต่างกันมาก รวมถึงนโยบาย

ภาครัฐมีผลต่อราคาค่าติดตั้งยิ่งมีการสนับสนุนจากภาครัฐท าให้ค่าติดต้ังยิ่งสูง  

การศึกษาหาโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับตลาดโซล่าเซลล์ในประเทศจีนของจาง (Zhang, 

2016)  มีการน าเสนอรูปแบบการท าธุรกิจ และโครงสร้างการทางการเงินที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับ 

model ของทางสหรัฐอเมริกา เป็นแนวทางที่ให้กับภาครัฐในการสนับสนุนทางด้านการเงินและสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ   

 

รูปที่ 6 Third-party ownership model (Zhang, 2016) 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างทางการเงินของการสนับสนุนโครงการโซล่าเซลล์ในสหรัฐอเมริกา  

 

ที่มา: Zhang, 2016 

 มีการใช้แนวคิด SCP เพื่อระบุลักษณะโครงสร้างของตลาดโซล่าร์รูฟท็อปรวมถึงลักษณะพฤติกรรม

การแข่งขันในตลาดโซล่าร์รูฟท็อปในประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า (1) การที่มีตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะท าให้

ผลประโยชน์และมีการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปมากขึ้น (2) ลักษณะผลิตภัณฑ์โซล่าร์รูฟท็อปไม่มีความแตกต่างกัน 

ส่วนที ่แตกต่างกันคือด้านการให้บริการและการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐหรือผู ้ติดตั ้งเท่านั้น                 

และ (3) การสนับสนุนภาครัฐเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องมีขอบเขตในการสนับสนุนมิฉะนั้นจะท าให้ราคาค่าติดตั้ง

สูงเกินจริง  

แนวคิดเกี่ยวกบัการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)  
Rogers (1995)  ได ้แบ ่งประเภทของกล ุ ่มคนท ี ่ยอมร ับนว ัตกรรมเป ็น 5 ประเภท ได ้แก่                         

(1) กลุ่มนวัตกร (Innovators) มีจ านวน 2.5% ของประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มคนที่ชอบเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งใหม่ๆ (2) กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมก่อนผู้อื ่น (Early Adopters) มีจ านวน 13.5% ของประชากรทั้งหมด 
กลุ่มนี้มีฐานะทางสังคมค่อนข้างสูง  เป็นผู้น าทางความคิดในสังคมนั้น (3) กลุ่มชนส่วนใหญ่ที่ยอมรับนวัตกรรม
ระยะต้น (Early majority) มีจ านวน 34% ของประชากรทั้งหมด กลุ่มนี้ตกลงใจยอมรับนวัตกรรมก่อนหน้าคน
ทั่ว ๆ ไปเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น (4) กลุ่มชนส่วนใหญ่ที่ยอมรับนวัตกรรมระยะหลัง (Late Majority)                
มีจ านวน 34% ของประชากรทั้งหมด กลุ่มนี้จะตกลงใจยอมรับนวัตกรรมช้ากว่าคนทั่ว ๆ ไป และ (5) พวกล้า
หลัง  (Laggards)  พวกนี้จะเป็นพวกกลุ่มสุดท้ายที่จะยอมรับนวัตกรรม มีจ านวน 16% ของประชากรทั้งหมด 
กลุ่มนี้ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมดั้งเดิมและค่อนข้างจะอยู่ตัดขาดจากโลกภายนอก 
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รูปที่ 7 Diffusion of Innovation Adopter Categories. (Rogers, Everett M, 1995) 

 
Rogers (1995) กล่าวว่าการยอมรับนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทางในบุคคล ซึ่งกระบวนนี้มี

ลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับ
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู ้ การสนใจ การประเมินค่า การทดลอง และการยอมรับ  ทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวัตกรรม จากกระบวนการการตัดสินใจของทฤษฎีนี้ จะใช้กับสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ในที่นี้ 
ได้แก่ โซล่าร์รูฟท็อปที่ใช้กับบ้านเรือน ซึ่งประชาชนรับรู้ถึงเทคโนโลยีนี้ และมีการสนใจในเรื่องนี้ แต่ยังไม่เกิด
การใช้งานโดยทั่วไป  

มีการใช้แนวคิดการแพร่กระจายนวัตกรรมหลายบริบท เช่น วารุณ (Varun, 2011) พบว่าในรัฐเท็กซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณลักษณะประชากรในในการยอมรับโซล่าร์รูฟท็อป การตัดสินใจในการยอมรับการ

เป็นผู้น าในการติดตั้ง รวมถึงผลกระทบต่อการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป ความสอดคล้องในการทดสอบมุติฐาน การ

ท าความเข้าใจระหว่างก่อนการติดตั้งและหลังการติดตั้ง หาสาเหตุที่ประชาชนถึงไม่ติดตั้ งโซล่าร์รูฟท็อป 

การศึกษาของ วารุณ ลงลึกถึง ระบบที่ใช้ กระบวนการการตัดสินใจ แง่มุมทางการเงิน แหล่งข้อมูล ประเมินผล 

และสภาพแวดล้อม ใช้การศึกษาเฉพาะกระบวนการการตัดสินใจ สภาพของตลาด และนโยบายภาครัฐ โดย

การสัมภาษณ์ และแบบสอบถามแนวทางการตีความผล ใช้สถิติเชิงพรรณนา สรุปว่า การศึกษา และฐานะ

ทางการเงินมีผลให้มีการติดตั้ง โซล่าร์รูฟท็อป  

ซ ิกร ินและคณะ  (Sigrin, Pless & Drury, 2015) พบความสอดคล ้องในการทดสอบม ุต ิฐาน                      

คือเปรียบเทียบข้อมูลในการรับและไม่รับเทคโนโลยีโซล่าร์รูฟท็อป อะไรเป็นเหตุให้ใช้เทคโนโลยี นี้ก่อนคนอื่น 

และกระบวนการการรับเทคโนโลยีเปรียบเทียบแนวทาง เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพื่อหา

กระบวนการการตัดสินใจ พบว่าการรับโซล่าร์รูฟท็อปจะเป็นกลุ่มคนทีมีการศึกษาสูงและมีรายได้สูง ในงาน

ศึกษาของโบเรนชไตน์ (Borenstein, 2014) เป็นการน าข้อมูลจาก Pacific Gas & Electric – the U.S. utility 

มาท าการวิเคราะห์ผู้รับผลประโยชน์จากโซล่าร์รูฟท็อปเห็นโครงสร้างตลาดบางส่วนที่คนที่ใช้โซล่าร์รูฟท็อปจะ

เป็นคนทีมีรายได้สูง การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ได้ผลเมื่อค่าติดตั้งมีราคาสูง  
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ส่วนไรและคณะ (Rai, Reeves & Margolis, 2015) หาแนวทางการตัดสินใจในการติดตั้งโซล่าร์รูฟ    

ท็อปในแคลิฟอร์เนียเหนือ มีการแสดงกระบวนการที ่ชัดเจน จากโครงการ purchase/leasing/power 

purchase agreement (PPA) เป็นการชี้ให้เห็นถึงกระบวนการให้ข้อมูลและการสนับสนุนทางการเงินเป็นสิ่ ง

ส าคัญในการติดต้ังโซล่าร์รูฟท็อป 

งานว ิจ ัยเก ี ่ยวก ับการยอมร ับของส ังคมของรอฟและคณะ (Rolf, Maarten & Mary, 2007)                       

เป็นงานวิจัยเกี ่ยวกับการรับเทคโนโลยีใหม่ของสังคมในที ่นี ้คือ กังหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นการอธิบาย

ความสัมพันธ์ของสามปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้กับงานวิจัย การยอมรับเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานวิจัยจะใช้การยอมรับจาก ภาคประชาชน ตลาด และภาครัฐ 

 

รูปที่ 8 The triangle of social acceptance of renewable energy innovation 

 ที่มา: Rolf, Maarten & Mary, 2007 

 การใช้แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)  ในที่ต่าง ๆ 

เพื่อระบุผู้ที่ท าการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปสอดคล้องแนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม คือ เป็นผู้ที่มี

การศึกษาสูงและมีรายได้สูง รวมถึงการมีการสนับสนุนทางการเงินที่ดี ซึ่งอยู่ในกลุ่มนวัตกร  (Innovators)   

และ กลุ ่มผู ้ยอมรับนวัตกรรมก่อนผู ้อ ื ่น  (Early adopter) เท่านั ้น ซึ ่งคนในสองกลุ ่มนี ้ม ีเพียง 16%                   

ของประชากรทั้งหมดตามแนวคิดการแพร่งกระจายนวัตกรรม ท าให้การใช้โซล่าร์รูฟท็อปยังไม่ได้รบัการนิยมใน

วงกว้างที่เข้าถึงประชากรในส่วนใหญ่ 
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บทสรปุ 

 จากแนวความคิดแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมขององค์กรที่เน้นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

ระหว่างโครงสร้างองค์กรและผลประกอบการ (SPC) และ แนวคิดเกี ่ยวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม 

(Diffusion of Innovation Theory) รวมถึงการศึกษาในอดีตที ่ผ ่านมา พบว่า การใช้โซล่ารูฟท็อปใน

ต่างประเทศ  ภาครัฐมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้มีการติดต้ังโซล่ารูฟท็อปทั้งในเรื่อง (1) การท าให้เกิดตลาดที่

มีการแข่งขัน (2) การให้การสนับสนุนผู้บริโภคในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มคนที่มี

การศึกษาสูงและมีรายได้สูง รวมถึงการมีการสนับสนุนทางการเงินที่ดี ซึ่งอยู่ในกลุ่มนวัตกร  (Innovators)   

และ กลุ่มผู ้ยอมรับนวัตกรรมก่อนผู ้อื ่น  (Early adopter) และ (3) การให้ความสะดวกในการติดต่อกับ

หน่วยงานภาครัฐที่จะต้องมีขั้นตอนและหลายหน่วยงาน  

จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า การที่ผู้ใช้ตามบ้านเปลี่ยนจากผู้บริโภค (Consumer) มาเป็นผลิต

โดยผู้บริโภค (Prosumer) ซึ่งเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) กับผู้ขายไฟฟ้าเดิม              

การด าเนินการติดตั้งและการขออนุญาตขายไฟฟ้า เป็นไปด้วยความซับซ้อนท าให้เกิดต้นทุนการติดต่อที่สูง    

(High transaction cost) แก่ผู้ที่สนใจในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ต้นทุนในการติดตั้งมีมูลค่าและค่าไฟฟ้าใน

ปัจจุบันที ่ทางการไฟฟ้ารับซื ้ออยู ่ที ่ 1.68 บาทต่อหน่วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวได้แก่ (1) การขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต (2) ต้นทุนการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่สูง ราคาติดตั้งในปัจจุบัน

ที่สูง ส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว (3) การที่ผู้กลุ่มนวัตกร (Innovators) และกลุ่มผู้ยอมรับ

นวัตกรรมก่อนผู้อื ่น  (Early adopter) ในประเทศไยให้ความสนใจต่อการติดตั ้งโซล่ารูฟท็อปน้อย  และ                

(4) การสนับสนุนจากทางภาครัฐทั้งในส่วนของ ราคารับซื้อไฟฟ้าต่อหน่วยต ่า รวมถึงอุปสรรคในการติดต่อกับ

หน่วยงานภาครัฐ เหตุเหล่านี้จึงท าให้การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปยังไม่เป็นที่ยอมรับ และมีการใช้งานในวงกว้าง 
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รูปที่ 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของโซล่ารูฟท็อปในปี พ.ศ.2563  

 การศึกษาต่อไปในอนาคตคือ (1) การท าอย่างไรให้กลุ่มนวัตกร ( Innovators) และ กลุ่มผู้ยอมรับ

นวัตกรรมก่อนผู้อื่น (Early adopter) ให้ความสนใจต่อการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป (2) การให้การสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ (3) จะท าอย่างไรให้การขัดกันของผลประโยชน์

ระหว่างผู้บริโภคและหน่วยงานรับซื้อไฟฟ้าของทางภาครัฐหมดไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ (1) เปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน         
ฟู้ดเดลิเวอรี่ (2) ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยมี
กรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกต์จากแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี และแนวคิดผลกระทบเครือข่ายภายนอก 
การวิจัยเชิงปริมาณนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แอปพลิเคชัน จ านวน 423 คน ที่ได้มา
จากกลุ ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เพื ่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู ้ใช้แอปพลิเคชัน เอ มีระดับการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันในระดับที่สูงกว่าระดับ                     
การยอมรับการใช้แอปพลิเคชันบี ซี และดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ (2) ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรม            
การใช้แอปพลิเคชันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน                
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ความตั้งใจในการใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งาน ผลดังกล่าวสามารถตีความได้ว่า             
การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้แอปพลิเคชันขึ้นอยู่กับการรับรู้จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายและการรับรู้การเติมเต็ม 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ฟู้ดเดลิเวอรี่ 
 

Abstract 
The purposes of this research were (1) to compare the levels of technology acceptance in 

using Food Delivery applications, (2) to identify factors affecting technology acceptance and usage 
behavior of Food Delivery applications. The Conceptual framework was based on the Technology 
Acceptance Model and Network Externalities. The quantitative research with a stratified random 
sampling technique was applied to select 423 application users to answer the self-reported 
questionnaire. The data were analyzed by Structure Equations Model (SEM). The research found 
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that (1) the levels of technology acceptance in the users of application A were higher than those of 
application B, C, and D; and (2) the influencing major factors of the usage behaviors of the 
applications with the statistical significance included benefit perception, attitude towards 
technology, subjective norm, behavior intention, and usage behavior. The results implied that the 
technology acceptance in using the application depended on the perception of the numbers of 
peers and perceived Complement. 
 
Keywords: Technology acceptance, usage behavior of application, food delivery 

 
บทน า  
 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีในยุค 4.0 ส่งผลให้เกิดอัตราการเร่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งยังส่งผลให้เกิดการเติบโตของธุรกิจบริการเดลิเวอรี่ 
(Delivery) โดยเฉพาะธุรกิจบริการส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery) เป็นอย่างมาก ผู้ให้บริการ    
ฟู้ดเดลิเวอรี่ส่วนใหญ่จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการและคิดค้นเทคโนโลยีหรือฟีเจอร์การให้บริการใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความภักดี (Loyalty) 
ต่อแบรนด์ของตนเอง และยังคิดค้นกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการ
จัดโปรโมชั่น การให้ส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายเพื่อให้ครองส่วนแบ่งการตลาด ถึงแม้ตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ยังมี
แนวโน้มอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง แต่ก็มีการแข่งขันสูงเช่นกัน   

ตลาดธุรกิจบริการฟู้ดเดลิเวอรี่เติบโตรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส       
โคโรนา (COVID – 19) ส่งผลให้ธุรกิจห้างร้านต่าง ๆ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติตามมาตรการ       
ล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องหาแนวทางในการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ผู้บริโภคจ าเป็นต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อ ลดการท ากิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มหรือการ      
นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร และเมื่อสถานการณ์ของโรคโควิดสามารถควบคุมได้และเริ่มมีการผ่อนคลาย
บางกิจกรรม ให้สามารถเปิดให้บริการได้ แต่เทรนด์การสั่งอาหารออนไลน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภค
เริ่มคุ้นชินกับการใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่จากปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว มีทางเลือกที่หลากหลาย 
และมุมมองความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีมากขึ้น  
 ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็น
แรงผลักดันให้ธุรกิจบริการฟู้ดเดลิเวอรี ่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนา
แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องและมีเพียงไม่กี่รายที่มีส่วนครองการตลาดและคาดว่าในอนาคตจะมี
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีการยอมรับเทคโนโลยีที่มีการใช้แพลตฟอร์มมากขึ้น
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ท าให้การสั่งอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรี่มีบทบาทในทุกกลุ่มอายุ อาชีพ ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น จึงสะท้อนให้
เห็นว่าในยุคปัจจุบันมีการยอมรับเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตและส่งผลต่อพฤติกรรมของ
สังคมโดยทั่วไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิ
เวอรี่ (2) ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่โดยการ
เปรียบเทียบก่อนและหลังโควิด ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดของงานวิจัยนี้ประยุกต์จากทฤษฎีการกระท าแบบมีเหตุผล (Theory Reason Action) ทฤษฎี
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) และแนวคิดผลกระทบเครือขา่ยภายนอก 
(Network Externalities) มีรายละเอียดดังนี้ 

วิวัฒนาการเกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี มีทฤษฎีพื้นฐานที่น ามาใช้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ใน               
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance) ได้แก่  

1. ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล Theory of Reasoned Action หรือ TRA น าเสนอโดย                
M. Fishbein (1975) และ l. Ajzen (1980) ถือเป็นหนึ่งในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ซึ่งถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐาน
ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มากที่สุด ตามทฤษฎีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความเชื่อที่มีต่อ
พฤติกรรมเอาไว้ว่า พฤติกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ โดยทฤษฎีนี้มีกล่าว
ไว้ว่า การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแต่ละอย่างนั้น เพราะมีความเชื่อที่ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท าเพราะบุคคลแต่ละคน
จะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ โดยหลักการ TRA อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนเอาไว้ว่าเกิด
จากการตัดสินใจของบุคคล โดยมีปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมโดยตรงคือความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ซึ่งจะได้รับแรง
ขับเคลื่อนจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม และความเชื่อหรือบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่
โดยรอบการแสดงออกของพฤติกรรม (M. Fishbein, 1975) 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน Theory of Planned Behavior หรือ TPB น าเสนอโดย l. Ajzen (1980) 
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม โดยทฤษฎี TPB พัฒนามาจากทฤษฎี TRA โดย Ajzen เพราะTRA มีข้อจ ากัดถ้า
หากพฤติกรรมนั้นมีความซับซ้อนยุ่งยากมากเกินกว่าความสามารถของบุคคลจะควบคุมได้ ทฤษฎี TRA จึงได้ถูก
พัฒนาและกลายเป็นทฤษฎี TPB โดยเพิ่มปัจจัยการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคลในการแสดง
พฤติกรรมใดไป เป็นการลดข้อบกพร่องของทฤษฎี TRA และสามารถน ามาปรับใช้เพื่อศึกษาความตั้งใจและ
พฤติกรรมอื่น ๆ ได้ รวมไปถึงสามารถใช้ในการช่วยสร้างความเข้าใจในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละ
บุคคลอีกด้วย TPB จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ที่ได้รับอิทธิพลมาจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดย
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรมนั้นประกอบด้วยทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม ความเชื่อหรือบรรทัด
ฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงออกของพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการ
แสดงพฤติกรรมใด ๆ (l.Ajzen, 1980)  

3. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) หรือ TAM เป็นทฤษฎีที่มีการ
ยอมรับและมีชื่อเสียงในการเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี น าเสนอโดย F. D. Davis (1989) ซึ่งเป็น
การปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA โดยหลักการของ TAM จะอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก การรับรู้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากเทคโนโลยี การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ความตั้งใจ และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ทัศนคติ
ที่มีต่อการยอมรับ ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีและการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อ
การใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพลจาก ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี และส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยทีผ่่าน
มาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มตัวแปรเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (Green, 1991) และเพื่อให้สามารถอธิบายเหตุผลของบุคคลในการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศ (Venkatesh and Speier, 1999) จึงน าไปสู่การพัฒนา TAM 2 
 4. แนวคิดผลกระทบเครือข่ายภายนอก (Network Externalities) ผลกระทบเครือข่ายเป็นสถานการณ์ที่
เป็นประโยชน์ของสินค้าต่อผู้บริโภคหนึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อจ านวนผู้บริโภคเข้ามาใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้นประโยชน์ของสินค้า
ที่เพิ่มมากขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้สินค้าอยู่แล้ว และมีแนวโน้มท าให้ผู้อื ่นเข้ามาใช้สินค้าด้วยผลกระทบ
เครือข่ายที่ได้มีการศึกษาไว้แล้วในหลายอุตสาหกรรม Farrel and Klemperer (2007) ส าหรับแอปพลิเคชันที่
ให้บริการ การมีเครือข่ายที่กว้างขวางเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการจะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแอปพลิเคชัน 
ความสะดวกในการใช้บริการและสามารถเชื่อมโยงไปหาบริการอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงเกิดเป็น
ผลกระทบเครือข่ายภายนอก โดยมีปัจจัย ดังนี้ การรับรู้จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่าย การรับรู้จ านวนการท างานข้าม
แพลตฟอร์ม และการรับรู้การเติมเต็ม จากปัจจัยทั้ง 3 ของแนวคิดผลกระทบเครือข่ายภายนอก จะส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการและท าธุรกรรมในฟังชั่นต่าง ๆ ของ                
แอปพลิเคชันตามที่ต้องการเพียงแอปพลิเคชันเดียวได้ส าเร็จโดยไม่ยุ่งยาก  

กรอบแนวคิดของงานวิจัย  
จากแนวคิดต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยนี้ แสดงได้ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดงานวิจัยตามรูปที่ 1 พบว่า ปัจจัยการรับรู้จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายหรือผู้ใช้บริการ 
(Perceived Number of Peers : X1) หมายถึง การมีเครือข่ายในเชิงธุรกิจย่อมส่งผลถึงการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่าย (Networking) อันจะสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ซึ่งในที่นี้การมีเครือข่ายจ านวนผู้ใช้บริการ
หรือจ านวนร้านค้าที่มากย่อมส่งผลถึงความหลากหลายและความน่าสนใจให้เกิดการใช้บริการ, การรับรู้จ านวน
การท างานข้ามแพลตฟอร์ม (Perceived Number of Cross Platform : X2) หมายถึง การที่แอปพลิเคชัน
สามารถใช้งานได้ในหลายแพลตฟอร์มซึ่งให้คุณลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน , การรับรู้การเติมเต็มหรือ
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Perceived Complement : X3) หมายถึง ความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการได้รับเพิ่มขึ้น
จากการใช้บริการแอปพลิเคชัน เช่น ได้รับส่วนลดส่งฟรี คูปองแทนเงินสด ฯลฯ ซึ่งปัจจัย X1, X2 และ X3 เป็นผล
ผลกระทบมาจากเครือข่ายภายนอก (Network Externalities) โดยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceive 
Ease of Use : X4) กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ว่าแอปพลิเคชันนั้นใช้งานง่าย จะส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่
ได้รับ (Perceived Usefulness : X5) ของแอปพลิเคชัน 
 เมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึงการความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use : X4), การรับรู้ประโยชน์ที่
ได้รับของแอปพลิเคชัน (Perceived Usefulness : X5) และการรับรู้ว่าแอปพลิเคชันนั้นมีความปลอดภัยในการ
ใช้งาน (Perceived Security : X6) ในมุมมองด้านการช าระเงิน ซึ่งทั้งสามปัจจัย ได้แก่ X4, X5 และ X6 ส่งผลต่อ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน (Attitude towards Technology : X7)  
 ปัจจัยบรรทัดฐานหรือพฤติกรรมของคนใกล้ชิด คนในครอบครัว และเพื่อน (Descriptive Norm: X8), 
รวมถึงบรรทัดฐานหรือพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ติดต่อด้วย (Injunctive Norm : X9) ทั้งสองปัจจัยส่งผลต่อ
บรรทัดฐานหรือพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงหรือสังคมโดยรอบ (Subjective Norm : X10) ซึ่งกลุ่มอ้างอิงนี้มี
อิทธิพลอย่างมากในการยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ 
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 ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน (Attitude towards Technology : X7) และบรรทัดฐาน
หรือพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิง หมายถึง พฤติกรรมของสังคมโดยรอบซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านสังคมที่รับรู้ว่า 
บุคคลอื่น ๆ โดยรอบมีพฤติกรรมที่จะใช้งานแอปพลิเคชัน (Subjective Norm : X10) ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งาน
แอปพลิเคชัน (Behavior Intention : X11) จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
และแรงกระตุ้นจากบรรทัดฐานหรือพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงหรือสังคมโดยรอบ ทั้งสองปัจจัย ได้แก่ X7 และ 
X10 ส่งผลต่อความตั้งใจของผู้ใช้บริการ (X11) ท าให้ผู้ใช้บริการมีความสนใจและตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชันมากขึ้น 
 ปัจจัยความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน (Behavior Intention : X11) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอป
พลิเคชัน (Usage Behavior : X12) กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการมีความสนใจและตั้งใจที่จะใช้งานแอปพลิเคชันจะท า
ให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันจริง จากกรอบแนวคิดข้างต้น งานวิจัยนี้ก าหนดสมมติฐานของงานวิจัย
ดังนี้  

H1: การรับรู้จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่าย การรับรู้จ านวนการท างานข้ามแพลตฟอร์ม การรับรู้การเติมเต็ม 
และการรับรู้ถึงการความง่ายในการใช้งาน ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับของแอปพลิเคชัน  

H2: การรับรู้ถึงการความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับของแอปพลิเคชัน และการรับรู้ว่า  
แอปพลิเคชันนั้นมีความปลอดภัยในการใช้งาน ส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน  

H3: ปัจจัยบรรทัดฐานของคนใกล้ชิด คนในครอบครัว และเพื่อน และบรรทัดฐานของกลุ่มคนที่          
ติดต่อด้วย ส่งผลเชิงบวกต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง  

H4: ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจ  
ใช้งานแอปพลิเคชัน  

H5: ความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้งาน แอปพลิเคชัน  
 
วิธีการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ A, B, C และ D 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยผู้วิจัยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling) ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง 

แอปพลิเคชัน 
ประสบการณใ์นการใช้แอปพลิเคชนั  รวม 

น้อยกว่า 1 เดอืน มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป 
Line Man (A) 70 31 101  

69.3% 30.7% 100.0% 
Grab Food (B) 61 107 168 

 36.3% 63.7% 100.0% 
Food Panda (C) 63 31 94 

 67.0% 33.0% 100.0% 
GET (D) 50 10 60  

83.3% 16.7% 100.0% 
รวม 244 179 423 

 57.7% 42.3% 100.0% 

จากตารางที ่ 1 กลุ ่มตัวอย่างที ่เป็นผู ้ใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี ่ A, B, C และ D มีผู ้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์รวมทั้งสิ้น 423 คน โดยเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน A จ านวน 101 คน ผู้ใช้บริการแอป
พลิเคชัน B จ านวน 168 คน ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน C จ านวน 94 คน และผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน D จ านวน 
60 คน ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคยีงกัน และจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันน้อยกว่า 1 เดือน
มีจ านวน 244 คน และมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่า 1 เดือนขึ้นไปจ านวน 179 คน ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 สะท้อนข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมใน
การใช้บริการและส่วนที่ 3 เป็นมาตรวัด Likert Scale เพื่อวัดระดับการยอมรับแอปพลิเคชันและพฤติกรรมการ    
ใช้แอปพลิเคชัน  
 วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 
 แบบจ าลองตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย ได้ถูกท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structure Equations Modeling) โดยวิธีการประมาณค่าแบบความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum 
Likelihood Estimation)  
 
ผลการศึกษา 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ A, B, C 
และ D โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชันน้อยกว่า 1 เดือน จ านวน 244 คน คิดเป็น 57.68% และ
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มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป จ านวน 179 คน คิดเป็น 42.32% ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถน ามาวิเคราะห์สาเหตุ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ได ้
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการสร้างดัชนีวัดระดับ ทัศนคติต่อแอปพลิเคชัน จากแบบสอบถามด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า
เมื ่อพิจารณาด้วยน ้าหนักของปัจจัย (Factor Loading) ที ่สะท้อนจากค่าของตัวแปรในด้านต่าง ๆ อย่าง              
มีนัยส าคัญทางสถิติ ทุกองค์ประกอบมีค่ามากกว่า 0.7 ซึ ่งถือว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโดยมี % Total 
Variance มากกว่า 0.7 และได้ท าการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach Alpha) 
ซึ่งค่าที่ได้มีค่ามากกว่า 0.7 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอยู่ในระดับที่มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้และสามารถยอมรับได้
ในทางสถิติ  
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้งานแอปพลิเคชันและประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

 จากรูปที่ 2 พบว่า แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ A สามารถท าให้ผู้ใช้บริการยอมรับเทคโนโลยีและใช้   
แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่มากกว่าแอปพลิเคชันอื่น อาจเป็นผลมาจากผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคยและเป็น      
แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี ่ที ่เกิดขึ ้นก่อน ท าให้ผู ้ใช้บริการเกิดความเชื ่อมั ่น โดยเห็นได้จากปัจจัยที่ใช้ใน                
การวิเคราะห์ พบว่าแอปพลิเคชันฟู ้ดเดลิเวอรี ่ A มีผลอย่างมีนัยส าคัญทุกปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยที ่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายหรือผู้ใช้บริการ (PNP) โดยแอปพลิเคชัน A สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ที่มีอยู่ท าให้มีเครือข่ายหรือจ านวนผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก            
และการรับรู้การเติมเต็มหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (PC) โดยผู้ใช้บริการอาจเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชัน A มีความ
โดดเด่นเรื่องจ านวนร้านค้าที่มีความหลากหลายมากกว่า สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมใน
ทุกมิติ อีกทั้งยังมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่เป็นเสมือนเครือข่ายให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาร้านอาหาร ข้อมูล รูปภาพ
และรีวิว เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้ออาหารออนไลน์ ปัจจัยด้าน PC จึงส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้เกิด              
การเลือกใช้และเกิดความภักดีต่อแอปพลิเคชัน เช่น การให้ส่วนลดร้านค้า จัดแคมเปญ โปรโมชัน เป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีผู้ใช้บริการเลือกใช้แอปพลิเคชัน A ในจ านวนที่มากกว่าแอปพลิเคชันอื่น ด้านปัจจัย
ด้านความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ A ผู้ใช้บริการมีความตั้งใจใช้ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับ             



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 97 

  

ก่อนโควิด 

หลังโควิด 

แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี ่ B,C,D ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน A ที่สูงกว่าแอปพลิเคชัน           
ฟู้ดเดลิเวอรี่อื่นเช่นกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านการรับรู้เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย  มีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลายและมีระบบติดตามแจ้งเตือนการซื้ออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วย 
 เมื่อเปรียบเทียบด้านประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ พบว่า พฤติกรรมการใช้งาน   
แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากเมื่อผู้ใช้บริการ
ฟู้ดเดลิเวอรี่เกิดความคุ้นเคยในการใช้งานจึงท าให้เกิ ดความเข้าใจและการรับรู้การใช้งานง่าย จึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น 
ตารางที่ 2  ความถี่ในการใชง้านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังโควิด 

 
ไม่ใช้เลย 

น้อยกว่า 1 
ครั้งต่อ
เดือน 

เดือนละ 
1-2ครัง้ 

สัปดาห์ละ 
1-2 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 
3-5 ครั้ง 

มากกว่า 
5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ 

รวม 

ไม่ใช้เลย 166 32 15 7 4 0 244 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 4 50 17 4 4 0 79 

เดือนละ 1-2 ครั้ง 3 6 36 20 4 1 70 

สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ 1 1 7 10 8 0 27 

สัปดาห์ละ 3-5 ครัง้ 0 0 2 4 6 2 14 

มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 0 0 0 1 1 7 9 

รวม 174 89 77 46 27 0 423 

Gamma = 0.8340   ASE = 0.025 
จากตารางที่ 2 ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 224 รายที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเลย แต่เมื่อหลังเกิดโควิดมี 166 รายที่ยังคงไม่ใช้แอปพลิเคชัน
เหมือนเดิม และอีก 58 รายที่เริ่มหันมาใช้แอปพลิเคชันโดยมี 32 รายใช้น้อยกว่า 1 ครั้งต่ อเดือน, 15 รายใช้
เดือนละ 1-2 ครั้ง, 7 รายใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และมี 4 รายใช้แอปพลิเคชันสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง / ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 79 รายในช่วงก่อนเกิดโควิดใช้แอปพลิเคชันน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่เมื่อหลังเกิดโควิดจึง
เปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชันจ านวนเพิ่มขึ้น 17 รายใช้เดือนละ 1-2 ครั้ง, 4 รายใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง, 4 รายใช้
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง และ 50 รายก็ยังคงใช้เท่าเดิม ในขณะที่มี 4 รายที่หลังโควิดไม่ใช้แอปพลิเคชันเลย / ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 70 รายก่อนเกิดโควิดใช้แอปพลิเคชันเดือนละ 1-2 ครั้ง แต่เมื่อหลังเกิดโควิดมี 36 รายยังคงใช้
เท่าเดิม, ในขณะที ่ 25 รายมีอัตราการใช้งานเพิ ่มขึ ้น และมี 9 รายใช้งานแอปพลิเคชันลดลง / ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 27 รายก่อนเกิดโควิดใช้แอปพลิเคชันสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แต่เมื่อหลังเกิดโควิดมี 10 รายยังคงใช้
เท่าเดิม, ในขณะที่ 8 รายใช้เพิ่มขึ้น และมี 9 รายใช้แอปพลิเคชันลดลง / ผู้ตอบแบบสอบถาม 14 รายก่อนเกิด
โควิดใช้แอปพลิเคชันสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง แต่เมื่อหลังเกิดโควิดมี 6 รายยังคงใช้เท่าเดิม , ในขณะที่ 2 รายใช้
เพิ่มขึ้น และมี 6 รายใช้แอปพลิเคชันลดลง และผู้ตอบแบบสอบถาม 9 รายก่อนเกิดโควิดใช้แอปพลิเคชัน
มากกว่าสัปดาห์ละ 5 ครั้ง แต่เมื่อหลังเกิดโควิดมี 7 รายยังคงใช้มากเท่าเดิม แต่มี 2 รายที่ใช้แอปพลิเคชันลดลง  
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ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM)  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย จากการประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง 
แสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ (PU) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชัน (AT) บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงหรือบรรทัดฐานทางสังคม บุคคลที่อยู่โดยรอบ (SN) ความตั้งใจใน
การใช้งานแอปพลิเคชัน (BI) และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน (UB) มีค่าทางสถิติสูงอย่างมีนัยส าคัญ  โดยที่ 
F-test ของทุกแบบจ าลองมีค่า P-Value น้อยกว่า 0.01 ซึ ่งปัจจัยการรับรู ้ประโยชน์ที ่ได้รับ มีค่าเท่ากับ 
81.65%, ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 78.64%, บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง บุคคลที่อยู่โดยรอบ 
81.41%, ความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชัน 73.46% และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 70.41% 

1. ปัจจัยการรับรู ้จ านวนผู ้เข้าร่วมเครือข่ายหรือผู ้ใช้บริการ (PNP) การรับรู ้การเติมเต็มหรือ
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (PC) และการรับรู้ถึงการความง่ายในการใช้งาน (PEOU) ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานแอปพลิเคชัน (PU) โดยการรับรู้การเติมเต็มหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มส่งผลมาก
ที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในทางกลับกันการรับรู้การท างานข้ามแพลตฟอร์ม (PNCP) ไม่ส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับโดยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ผู้ใช้บริการอาจเล็งเห็นว่าการใช้งานแอปพลิเคชันสามารถใช้
บนแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการใดก็ได้ ซึ่งให้คุณลักษณะการท างานที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง  

2. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน (AT) ขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย (PEOU) และ
ประโยชน์ที่ได้รับ (PU) อย่างมีนัยส าคัญเชิงบวก ในขณะเดียวกันการรับรู้ว่าแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยใน   
การใช้งาน (PS) ก็ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญที่ค่าสถิติสูงสุด น่ันแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างค านึงถึงความปลอดภัยใน     
การใช้งานแอปพลิเคชันมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ 2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ ประโยชน์ที่
ได้รับ และการรับรู้ว่าแอปพลิเคชันนั้นมีความปลอดภัยในการใช้งาน ส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชัน  

3. บรรทัดฐานของคนใกล้ชิด คนในครอบครัว เพื่อน (DN) และกลุ่มคนที่ติดต่อด้วย (IN) มีอิทธิพลต่อ
การใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ 3 บรรทัดฐานของคนใกล้ชิด คนในครอบครัว 
เพื่อน และกลุ่มคนที่ติดต่อด้วย มีผลต่อบรรทัดฐานของกลุ่มบุคคลที่อยู่โดยรอบใช้งานแอปพลิเคชัน 

4. ความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน (BI) ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเค
ชัน (AT) และ บรรทัดฐานทางสังคม บุคคลที่อยู่โดยรอบ (SN) โดยทัศนคติส่งผลต่อการใช้งานน้อยกว่าบรรทัด
ฐานทางสังคม บุคคลที่อยู่โดยรอบ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ 4 ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
และบรรทัดฐานทางสังคมส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

5. พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน (UB) สอดคล้องกับความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน (BI) 
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ 5 ความตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชันส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้
จริง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) 

2.5 บทวิเคราะห์ สรุป และขอ้เสนอแนะ 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน A มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีการให้บริการ
มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น อาจเนื่องจากแอปพลิเคชัน A มีความหลากหลาย มีเครือข่ายและพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ให้
ข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่า ดังนั้นจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ A ที่มากกว่า และมี
การสร้างแรงจูงใจการใช้บริการ อาทิ การให้ส่วนลดร้านค้า จัดแคมเปญ โปรโมชัน คะแนนสะสม เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งท าให้เกิดความภักดีและยินยอมใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ A ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานทัศน์ 
ชมภูพล,เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และปวรรศ จันทร์เพ็ญ, (2563) ที่พบว่า แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ที่กลุ่มตัวอย่าง
รู้จักและใช้งานมากที่สุด คือ Line Man รองลงมาคือ Grab Food และด้านพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างมีการเลือก     
ใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลายขึ้นอยู่ กับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยมีปัจจัยด้านต่าง ๆ เข้ามาเป็น      
ตัวช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ส่วนลดค่าจัดส่ง ส่วนลดราคาค่าอาหาร ช่องทางการช าระเงินที ่หลากหลาย              
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัธภัชร เฉลิมแดน, (2563) พบว่าการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ LINEMAN รองลงมา ได้แก่ Grab food และ Food Panda ตามล าดับ 
 ด้านประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ A ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเค
ชันฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญวิภา เพชร์จั่น และกาญจนา มีศิลปวิกกยั, 
(2562) พบว่า พฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารที่แตกต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการใช้งานของแอปพลิเคชันไลน์แมน
โดยรวมแตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวางแผนที่ไม่แตกต่างกันผลของส่วนประสมทางการตลาด (7P) และการตัดสินใจ
สั่งซื้ออาหารที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนและผลของความพึงพอใจใน
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การใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Vincent Cheow Sern Yeo, See-Kwong Goh, Sajad Rezaei, (2017) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์การซื้อทางออนไลน์กับประโยชน์หลังการใช้งานมีความสัมพันธ์กันตามสมมุติฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากประสบการณ์การใช้งานท าให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจและการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย 

ด้านปัจจัยการรับรู้จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายหรือผู้ใช้บริการและปัจจัยการรับรู้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม 
ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยพบว่าการรับรู้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม
ส่งผลให้เกิดการใช้แอปพลิเคชันมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้านการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย ประโยชน์ที่
ได้รับและความปลอดภัยในการใช้งาน ส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Thi Thu Ha Nguyen และคณะ, (2019) ที่กล่าวถึงการรับรู ้ถึงการใช้งานง่าย (PEOU) ส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับ (PU) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Loketkrawee and Bhatiasevi, (2018) ที่กล่าวถึงการรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับ (PU) ส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติซึ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการสั่งอาหารออนไลน์ตามสมมุติฐาน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thi Thu Ha Nguyen และคณะ, (2019) ที่กล่าวถึงการรับรู้ถึงการใช้งานง่ายของ
แอปพลิเคชันส่งผลอย่างมากต่อทัศคติในการใช้งาน โดยทัศนคติและความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสั่ง
อาหารออนไลน์ ในด้านบรรทัดฐานของคนใกล้ชิด คนในครอบครัว เพื่อน และกลุ่มคนที่ติดต่อด้วยก็มีอิทธิพลที่เป็น
แรงผลักดันให้เกิดการใช้แอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน และยังส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน
ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในงานวิจัยนี้การรับรู้การท างาน
ข้ามแพลตฟอร์ม ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ แสดงว่า ผู้ใช้บริการอาจเล็งเห็นว่าการใช้งานแอปพลิเคชัน
สามารถใช้บนแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการใดก็ได้ ซึ่งให้คุณลักษณะการท างานที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง 

ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด ผู้บริโภคมีแนวโน้มปรับตัวมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย
ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดมีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีแต่ยังคงมีอัตราที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันมีความเต็มใจที่จะออกไปใช้
บริการร้านอาหารเพื่อพบปะสังสรรค์ แต่เมื่อหลังสถานการณ์โควิด มีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น
ทุกแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ท าการศึกษา ซึ่งบ่งชี้ถึงพฤติกรรม New Normal และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พงษ์มนัส ดีอด, (2563) สภาพการท างานของผู้ส่งอาหารในสภาวการณ์เกิดไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า โดยรวมผู้ส่ง
อาหารมียอดการจัดส่งเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับปานกลางกล่าวคือ เมื่อมีการจัดส่งอาหารเพิ่มขึ้น ก็เท่ากับว่ามีผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากป้องกันโรคระบาดและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามในงานวิจัยนี้มีระดับการใช้งานที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังโควิดมีระดับการใช้งาน
แอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 95% หรือ 0.05 

ผลจากการวิจัยนี้สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ อีกทั้ง
ยังสามารถที่จะสะท้อนถึงความส าคัญของแต่ละปัจจัย ว่าสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากน้อย
เพียงใด ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้พบว่า การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง 
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ความตั้งใจการใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งาน ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิ
เวอรี่ Line Man มากกว่าแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่อื ่น ๆ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                 
อันเนื่องมากจากแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ Line Man มีสินค้าและร้านค้ามากมาย มีรีวิว ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และสามารถสั่งซื้อได้ในทันที และมีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย รวมถึง
ความง่ายในการใช้งาน และความถูกต้องแม่นย าของแอปพลิเคชัน ท าให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชัน Line Man สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับข้อเสนอแนะของการศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ พบว่าการเข้าถึงแอปพลิเคชันฟู้ด
เดลิเวอรี่แต่ละฟังก์ชันมีข้อจ ากัดการใช้งานซึ่งอาจจ าเป็นต้องศึกษาถึงผลลัพธ์ของการใช้บริการแอปพลิเคชัน เช่น 
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา ฯลฯ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์และทฤษฎีเชิงลึก การท าการตลาด
ออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมทุกมิติอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการ 
และสร้างความอยู่รอดของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ในยุคที่มีการแข่งขันที่สูงดังเช่นทุกวันนี ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์  
(2) เปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันซูมและไมโครซอฟท์ทีม และ (3) อธิบายลักษณะ
พฤติกรรมการใช้และปัญหาที่พบจากการใช้งานทั้งสองแอปพลิเคชัน โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกต์
จาก ทฤษฎีการกระท าแบบมีเหตุผล แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี และแนวคิดผลกระทบเครื อข่าย
ภายนอก ส ารวจโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จากนักศึกษาในแต่
ละระดับการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันทั้งสองชนิด จ านวน 
397 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลองสมการโครงสร้ าง ผลการวิจัย พบว่า               
(1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยล าดับแรกที่ผู้ใช้งานให้ความส าคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อระดับการรับรู้
ประโยชน์ ทัศนคติที ่มีต่อเทคโนโลยี ความตั ้งใจแสดงพฤติกรรม และพฤติกรรมการใช้จริง ตามล าดับ               
(2) แอปพลิเคชันซูมมีค่าเฉลี่ยระดับการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าไมโครซอฟท์ทีมในทุกด้าน ยกเว้นด้านการ
รับรู้ถึงความปลอดภัย และ (3) ประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันส่งผลต่อปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัญหาที่พบส่วนมากมาจาก สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน การเรียนออนไลน์ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to evaluate the factors affecting the acceptance 
of e-Learning technology, (2 )  to compare the technology acceptance level of the Zoom and 
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Microsoft Teams applications, and ( 3 )  to identify the behavior and problems encountered 
from the use of the applications. The conceptual framework of the research was drawn from 
the theory of rational action and the principle from the theory of rational action and the 
conceptual framework affects to the external network. This survey research had used a 
questionnaire to collect data with a random sampling technique from 3 9 7  samples with 
different levels of education and experience of using the applications.  
 The research results showed that (1) the perception of ease of use was a top priority 
of users that would affect the perceived level of benefits, attitude towards technology, 
intention to show behavior, and the actual use behavior respectively, (2) The Zoom app had 
a higher average of technology adoption levels than Microsoft Teams on all aspects except 
for the perception of safety, and (3) experiences of using application affect the cognitive factor, 
ease of use, and the intention to show behavior with statistically significant. Moreover, it was 
found that most of the problems encountered in using the applications come from Internet 
signal, qualifications of membership, and how to use the application respectively.   
 
Keywords: Technology acceptance, usage behavior of application, online learning 
 
บทน า  
 การเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาในประเทศมานานกว่าทศวรรษ เพื่อเป็นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ด้วยรูปแบบการเรียนในลักษณะทางไกล (Distance learning)  
ซึ่งผู้เรียนไมจ าเป็นตองเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน สถาบันการศึกษามีการใช้ระบบการ
เรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การสอนออนไลน์ที่เปิดโอกาศให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้จ านวนมาก ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือ Massive Open Online Course : MOOC กระนั้นก็ตาม
ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากนกั (พชร ลิ่มรัตนมงคง และจิรัชฌา วิเชียรปัญญา, 2556, น. 54-64) 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ท าให้
ภาครัฐบาลขอความร่วมมือให้ภาคเอกชน ธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และมีการรณรงค์ให้งดออกจากที่พักหากไม่มีความจ าเป็น ส่งผลก่อ
ให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) เพื ่อความปลอดภัยและควบคุมการแพร่ระบาด 
สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนของเอกชน รวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษาต่างต้องปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่นั่งในห้องเรียนแบบใหม่ การจัดตารางสอนให้มีความ
เหลื่อมเวลากัน เพื่อลดความหนาแน่นของนักเรียนในห้องเรียน การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายใน
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โรงเรียน และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนเดินหน้าต่อไปได้ 
ในขณะที่สถาบันการศึกษาจ านวนมากเลือกที่จะให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้แอปพลิเคชันส าหรับ             
การประชุมทางไกลเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเรียนออนไลน์ โดยสถาบันการศึกษาหลายแห่งน าแอปพลิเคชัน             
มาใช้ ซึ่งแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ คือ Zoom และ MS Team  
 จากสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 เฉพาะบนเครือข่าย
ของ dtac มีจ านวนผู้ใช้ Zoom เติบโตสูงถึงร้อยละ 828 ทั้งนี้ยังมียอดดาวน์โหลดใหม่เกิน 2 ล้ านครั้งต่อวัน 
เติบโตจากช่วงเดือนมกราคมที่มียอดดาวน์โหลดทั่วโลก 56,000 ครั้งต่อวันเท่านั้น (The Standard, 2020) 
 ส่วน Microsoft Teams หรือ MS Team ได้รับการออกแบบมาเพื่อประชุมทีมและประชุมกลุ่มย่อย 
โดดเด่นในเรื่องของการท างานร่วมกับ Microsoft Office 365 และเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้หลาย
แพลตฟอร์ม Satya Nadella – CEO แห่งไมโครซอฟท์เผยสถิติการเติบโตขึ้น 70% นี้ในการประชุมนักลงทุน
(ออนไลน์) เมื่อวันที่ 29 เมษายนตามเวลาท้องถิ่น โดยกล่าวว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ได้เห็นสถิติ
ผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านแพลตฟอร์ม Microsoft Teams กว่า 200 ล้านรายในหนึ่งวัน ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ใช้ 
Teams ได้มีการใช้งานไฟล์ที่อยู่ในแอปของ Teams และองค์กรที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ กับ Microsoft 
Teams นั้นก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าด้วย 
 การศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้และระดับการยอมรับเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ โดยแอปพลิเคชัน 
Zoom และ MS Team จะช่วยให้เข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการผลักดันการใช้แอปพลิเคชันส าหรับ
การเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยงานวิจัยนี้มีขอบเขตครอบคลุมส ารวจกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้
แอปพลิเคชันที่เป็นนักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษา โดยใช้การส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเรียน
ออนไลน์ (2) เปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันซูมและไมโครซอฟท์ทีม และ                   
(3) อธิบายลักษณะพฤติกรรมการใช้และปัญหาที่พบจากการใช้งานทั้งสองแอปพลิเคชัน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการกระท าแบบมีเหตุผล (Theory Reason Action) 

ทฤษฎีการกระท าแบบมีเหตุผล (Theory Reason Action หรือ TRA) น าเสนอโดย Ajzen and 
Fishbein (1980) เป็นหนึ่งในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานส าหรับ
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มากที่สุด ตามทฤษฎีได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และบุคคลจะแสดง
พฤติกรรม เพราะคิดว่าเป็นสิ่งสมควรกระท า เนื่องจากบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ Davis 
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et al. (1989) จึงได้ปรับใช้หลักการจากทฤษฎี TRA เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล 
จากหลักการ TRA แม้ว่าการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ( Individual behavior) เกิดจากการตัดสินใจ
ของบุคคล แต่ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการแสดงพฤติกรรมโดยตรง คือ ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral 
intention) ซึ่งความตั้งใจแสดงพฤติกรรมจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ ทัศนคติที่มี
ต ่อพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) และบรรทัดฐานของบุคคลที ่อยู ่โดยรอบการแสดง
พฤติกรรม (Subjective norm) ทั้งนี้บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม ยังสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) บรรทัดฐานของคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง (Descriptive Norm) 
และ 2) บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อด้วย 

ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
ทฤษฎีน้ีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (Theory of Reasoned Action : TRA) 

และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการอธิบายและคาดการณ์พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคล 
น าเสนอโดย Davis et al. (1989) ซึ่งอธิบายว่าผู้บริโภคจะยอมรับและใช้เทคโนโลยีโดยมีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี ้
 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness) คือ การที่ผู้ใช้งานเล็งเห็นถึง
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี หากผู้ใช้งานทราบถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ชัดเจน เช่น การที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อประชุมหรือเรียนออนไลน์ แล้วสามารถสื่อสารได้อย่าง
สะดวกและได้สาระส าคัญครบถ้วน เหมือนการเดินทางไปประชุมหรือไปเรียนแบบเจอหน้ากัน โดยไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งถือเป็นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานแอพลิเคชั่น 
ผู้ใช้งานจะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมสูง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมด้วย  

2) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่
สร้างมานั้น นอกจากจะมีประโยชน์แล้วหากผู้ใช้งานเห็นว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความ
รวดเร็ว ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจและมีแนวโน้มที่จะใช้งานเทคโนโลยีนั้นมากขึ้น และนอกจากจะท าให้รู้สึกง่าย
ต่อการใช้งานแล้ว ยังท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นด้วย เช่น ถ้าหากขั้นตอนใน
การเข้าร่วมประชุมหรือเรียนออนไลน์มีความง่ายไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานจะมีแนวโน้มหันมาใช้บริการมากขึ้น และ
ยังท าให้ผู้ใช้จะรับรู้ประโยชน์จากการที่ไม่ต้องเดินทางออกไปประชุมหรือเรียน และประหยัดเวลาได้อีกด้วย 

ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีที่ประยุกต์ปัจจัยเพิ่มเติม (TAM+)  
แม้ว่า TAM จะสามารถอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีได้ แต่ทฤษฎีนี้ยังสามารถสอดแทรกปัจจัยด้าน

อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเข้าไปได้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้สะท้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น เช่น ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ปัจจัยการรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย (Perceive Security) เช่นเดียวกับงานวิจัยของอรวิสา งามทรัพย์ (2553) พบว่า ปัจจัยที่เพิ่มเข้าไป
ในแบบจ าลองมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซื้อสินค้าออนไลน์ (E-Shopping) ได้แก่ ปัจจัยอิทธิพลทาง
สังคม ความเชื่อมั่นในการใช้บริการ และการรับรู้ถึงความปลอดภัย นอกเหนือจากแบบจ าลองขั้นต้นแล้ว  ยัง
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พบอีกว่า มีปัจจัยภายนอกอื่นที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านจ านวนผู้ใช้งาน ( Perceived 
Number of Peers) ปัจจัยด้านการใช้ข้ามแพลตฟอร์ม Perceived Number of Cross-Platforms และ
ปัจจัยด้านผลประโยชน์ (Perceived Complement) 
กรอบแนวคิดของงานวิจัย  
 แนวคิดของงานวิจัยนี้ประยุกต์จากทฤษฎีการกระท าแบบมีเหตุผล (Theory Reason Action) ทฤษฎี
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) แนวคิดผลกระทบเครือข่ายภายนอก 
(Network Externalities) และแนวคิดการตลาด 2 ด้าน (Two-Sided Market) ภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น ก าหนดสมมติฐานของงานวิจัยดังนี้  
H1: มุมมองจ านวนผู้ใช้ มุมมองการใช้ข้ามแพลตฟอร์ม มุมมองด้านประสิทธิภาพ และมุมมองการใช้ง่าย มีผล

ต่อมุมประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 
H2: มุมมองการใช้ง่าย มุมมองประโยชน์ และมุมมองความปลอดภัยของแอปพลิเคชันส่งผลต่อทัศนคติต่อแอป

พลิเคชัน 
H3: บรรทัดฐานจากบุคคลใกล้ชิด และบุคคลที่ติดต่อด้วย ส่งผลต่อบรรทัดฐานของสังคมต่อแอปพลิเคชัน 
H4: ทัศนคติและบรรทัดฐานของสังคมต่อแอปพลิเคชัน จะส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชัน 
H5: ความต้ังใจใช้แอปพลิเคชันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
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ระเบยีบวิธีการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน จ านวน 397 
คน โดยสุ่มตัวอย่างแบ่งตามแอปพลิเคชัน Zoom และ MS Team และประสบการณ์การใช้งานน้อยกว่า 1 
เดือน และ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป เนื่องจาก ตามหลักฐานจากการวิจัยก่อนหน้านี้ TAM จะพยากรณ์การใช้งาน
ในอนาคตได้ดีขึ้น เมื่อผู้ตอบมีประสบการณ์กับเทคโนโลยีเป้าหมายแล้ว (Szajna, 1996, pp.85–92; Wu, 
Cheng, Yen & Huang, 2011 , p.50) และจากผลวิจ ัยของสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2557) พบว่า            
ความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการเรียนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ขึ ้นอยู่กับทักษะการใช้เทคโนโลยีของ
นักศึกษา การศึกษาข้อมูลโดยแบ่งตามประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันจะช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน และสามารถใช้ในการวางแผนส่งเสริมการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การศึกษาครั้งนี้ จึงเน้นกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันของประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภท less than 1 month  1 month or more Total 

Zoom 126 85 211  59.72% 40.28%  

MS Team 81 105 186  43.55% 56.45%  

Total 207 190 397  52.14% 47.86%  

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom และ MS Team 
จ านวน 397 คน โดยจ าแนกเป็นแอปพลิเคชัน Zoom จ านวน 211 คน และ MS Team จ านวน 186 คน ซึ่งมี
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และจ าแนกตามประสบการณ์ใช้งานน้อยกว่า 1 เดือน จ านวน 208 คน และ ตั้งแต่ 1 
เดือนขึ้นไป จ านวน 190 คน ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
 เครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ออกแบบค าถามให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวความคิด และใช้โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับข้อ
ค าถาม เพื่อยืนยันความเที่ยงตรง (Validity) รวมทั้งทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม พบว่า ทุกปัจจัย
มีค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และค าถามในแบบสอบถามก็สอดคล้องและเหมาะสมด้วยเช่นกั น แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลว่ามีความเหมาะสมทั้งในด้านความสอดคล้องของ
ข้อค าถามกับปัจจัยที่ศึกษา (Factor Analysis) และค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูลที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามท าการตอบ โดยทุกค าถามและทุกปัจจัยมีค่าเกิน 0.7000 ที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานขั้นต ่า 
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ผลการศึกษา 
 ในการวิเคราะห์ผลครั้งนี้ประกอบไปด้วยผลการศึกษาตัวแปรที่วัดด้วย Likert Scale ห้าระดับ จาก
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทั้งด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ เปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันซูม
และไมโครซอฟท์ทีม และศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัญหาที่พบจากการใช้งานทั้งสองแอปพลิเคชัน โดย
สามารถจ าแนกการอธิบายผลได้ ดังนี้ 
 ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาข้อมูลตัวแปรที่ส ารวจได้ สามารถแจกแจงความถี่ของข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างแสดงความเห็นส่วนใหญ่ในเรื ่องใด และให้ความส าคัญกับข้อค าถามใดมากที่สุด พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะตอบ 3 และ 4 โดยเลือก 4 มากที่สุด ยกเว้นด้านการรับรู ้ด้านประสิทธิภาพ 
(Perceived Complement) ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ด้านการรับรู้
เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งานตัวแอปพลิเคชัน (Perceived Usefulness) และข้อค าถามในด้านทัศนคติที่มี
ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (Attitude towards Technology) บางข้อที่ถามว่า การใช้แอปพลิเคชันช่วย
เพิ่มความสะดวก และการใช้แอปพลิเคชันมีความคุ้มค่าไม่เสียเวลา 
 ข้อมูลจ าแนกตามลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
 การวิเคราะห์ตัวแปร จะจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้งานของตัวแปร
ทั้ง 12 ตัวแปร ประกอบด้วย การรับรู้จ านวนผู้ใช้บริการ (Perceived Number of Peers) การรับรู้การใช้งาน
ข้ามแพลตฟอร์ม (Perceived Number of Cross-Platforms) การรับรู ้ด ้านประสิทธิภาพ (Perceived 
Complement) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์จาก
การใช้งาน (Perceived Usefulness) ทัศนคติที ่ม ีต ่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (Attitude towards 
Technology) บรรทัดฐานของคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง (Descriptive Norm) บรรทัดฐาน
ของกลุ่มคนที่ติดต่อด้วย (Injunctive Norm) บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ (Subjective Norm) ความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ (Behavioral Intention) และพฤติกรรมการใช้จริง (Usage Behavior) เป็นการ
วิเคราะห์แบบสองตัวแปร (Bivariate Analysis) ด้วยสถิติ t-test และ ANOVA F-test ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรสองตัว 

  จ านวน PNP  PNCP  PC  PEOU  PU  PS  Att.  DNorm  Inorm  Snorm  BI  UB  

แอปพลิเคชัน                          
Zoom 211 0.745  0.744  0.776  0.760  0.776  0.726  0.757  0.691  0.704  0.696  0.737  0.725  
MS Team 186 0.675  0.713  0.748  0.742  0.750  0.736  0.743  0.589  0.599  0.607  0.695  0.643  

t-test  3.992 *** 1.869 * 1.603  1.035  1.430  0.562  0.839  3.992 *** 1.869 * 1.603  1.035  1.430  
ประสบการณ์การใช้แอปพลิชั่น                          

น้อยกว่า 1 เดือน 207 0.711  0.737  0.754  0.734  0.753  0.732  0.743  0.671  0.669  0.676  0.720  0.693  
ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป 190 0.713  0.722  0.773  0.771  0.776  0.729  0.759  0.613  0.639  0.630  0.714  0.679  

t-test  0.111  0.872  1.068  2.087 ** 1.280  0.178  0.914  0.111  0.872  1.068  2.087 ** 1.280  
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  จ านวน PNP  PNCP  PC  PEOU  PU  PS  Att.  DNorm  Inorm  Snorm  BI  UB  

ชั้นปีที่ศึกษา                          
ต ่ากว่าปริญญาตรี 12 0.655  0.688  0.632  0.653  0.656  0.636  0.647  0.636  0.646  0.651  0.646  0.635  
ปริญญาตรีชั้นปีที ่1 48 0.673  0.691  0.743  0.726  0.739  0.737  0.745  0.599  0.619  0.636  0.692  0.659  
ปริญญาตรีชั้นปีที ่2 19 0.681  0.719  0.724  0.706  0.754  0.727  0.737  0.709  0.668  0.693  0.743  0.737  
ปริญญาตรีชั้นปีที ่3 120 0.668  0.710  0.740  0.724  0.749  0.712  0.726  0.564  0.570  0.574  0.686  0.614  
ปริญญาตรีชั้นปีที ่4 150 0.771  0.764  0.794  0.774  0.782  0.765  0.778  0.705  0.722  0.707  0.742  0.747  
ปริญญาตรีสูงกว่าปีที่ 4 10 0.713  0.775  0.809  0.808  0.775  0.769  0.781  0.645  0.694  0.691  0.737  0.675  
สูงกว่าปริญญาตรี 38 0.697  0.710  0.785  0.820  0.810  0.668  0.758  0.675  0.691  0.691  0.753  0.707  

F-test 5 5.056 *** 2.062 * 2.928 *** 2.989 *** 1.670  2.610 ** 1.834 * 5.056 *** 2.062 * 2.928 *** 2.989 *** 1.670  
หมายเหตุ :   PNP = Perceived Number of Peers  PNCP = Perceived Number of Cross-Platforms PC = Perceived Complement 
 PEOU = Perceived Ease of Use  PU = Perceived Usefulness  PS = Perceived Security 
 Att. = Attitude towards Tech.  DNorm = Descriptive Norm  Inorm = Injunctive Norm 
 Snorm = Subjective Norm   BI = Behavior Intention   UB = Usage Behavior 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.10   ** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   *** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายแยกออกได้เป็น 2 ด้าน คือ  
 ด้านพฤติกรรมการใช้งาน 
 เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างใน               
การยอมรับเทคโนโลยีกับประเภทแอปพลิเคชันที่ใช้ พบว่า ตัวแปรการรับรู้จ านวนผู้ใช้บริการ (Perceived 
Number of Peers) การร ับร ู ้การใช ้งานข้ามแพลตฟอร์ม (Perceived Number of Cross-Platforms) 
บรรทัดฐานของคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง (Descriptive Norm) และบรรทัดฐานของกลุ่มคน
ที่ติดต่อด้วย (Injunctive Norm) ที่แบ่งกลุ่มตามประเภทแอปพลิเคชันที่ใช้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อตัวแปร
ดังกล่าว โดยที่แอปพลิเคชัน Zoom มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยในด้านการยอมรับเทคโนโลยีทุกด้านสูงสุด ยกเว้น
ด้านการรับรู้ถึงความปลอดภัย (Perceive Security)  
 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
e-learning ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
การใช้ (Behavioral Intention) โดยที ่ผู ้ที ่ใช้งานตั้งแต่ 1 เดือนขึ ้นไป จะมีค่าเฉลี่ยของการรับรู ้จ านวน
ผู ้ใช ้บร ิการ (Perceived Number of Peers) การร ับร ู ้ด ้านประสิทธิภาพ (Perceived Complement)                
การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู ้เกี ่ยวกับประโยชน์จากการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (Attitude towards Technology) และ
พฤติกรรมการใช้จริง (Usage Behavior) มากกว่าผู้ที่ใช้งานไม่เกิน 1 เดือน  

ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 
 เมื ่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามชั้นปีที ่ศึกษา เพื่ อศึกษาถึงความแตกต่างในการยอมรับ
เทคโนโลยี พบว่า ชั้นปีที่ศึกษาส่งผลต่อตัวแปรทุกตัว ยกเว้นด้านการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) และพฤติกรรมการใช้จริง (Usage Behavior) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า           
ชั้นปี 2 มีค่าเฉลี่ยด้านบรรทัดฐานของคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง (Descriptive Norm)           
มากที่สุด ชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยการรับรู้จ านวนผู้ใช้บริการ (Perceived Number of Peers) บรรทัดฐานของ
กล ุ ่มคนที ่ติดต ่อด ้วย ( Injunctive Norm) บรรทัดฐานของบุคคลที ่อย ู ่ โดยรอบ (Subjective Norm)               
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และพฤติกรรมการใช้จริง (Usage Behavior) มากที่สุด ชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยการรับรู้การใช้งานข้าม
แพลตฟอร ์ม  (Perceived Number of Cross-Platforms) การร ับร ู ้ ด้ านประส ิทธ ิภาพ (Perceived 
Complement) การรับรู ้ถ ึงความปลอดภัย (Perceive Security) และทัศนคติที ่ม ีต ่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี (Attitude towards Technology) มากที่สุด และชั้นปีการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย 
การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู ้เกี ่ยวกับประโยชน์จากการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) และความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ (Behavioral Intention) มากที่สุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากการประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง 
สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมเทคโนโลยี e-learning ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Zoom และ 
MS Team ของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามแบบกรอบแนวความคิดที่ประยุกต์จากทฤษฎี
การกระท าแบบมีเหตุผล (Theory Reason Action) ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model) แนวคิดผลกระทบเครือข่ายภายนอก (Network Externalities) และแนวคิดการตลาด 
2 ด้าน (Two-Sided Market) ดังตารางที่ 3  
  
ตารางที่ 3 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง  
 PU Att. SNorm BI UB y 

PNP(x1) 0.1493***      
PNCP(x2) 0.1207**      
PC(x3) 0.1521**      
PEOU(x4) 0.4485*** 0.1599***    0.7403** 
PU(x5)  0.4212***     
PS(x6)  0.3643***    -0.1473 
Att. (x7)    0.5443***  1.5846*** 
DNorm(x8)   0.3027***    
INorm(x9)   0.6010***    
SNorm(x10)    0.4010***  -0.8942*** 
BI(x11)     0.8016***  
CP(x13)      1.2538*** 
Constant 0.1166*** 0.0422** 0.0657*** 0.0466* 0.1113***  

N 397.0000 397.0000 397.0000 397.0000 397.0000 397.0000 
rss 5.8757 2.8068 3.9205 5.1062 8.9050  
Log-likelihood 272.9847 419.6306 353.2958 300.8482 190.4495 -694.3221 
F-Test 119.8319 428.4425 686.2058 387.7210 431.9930  
p 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Chi-square Test      77.7572 
R2 0.5501 0.7658 0.7769 0.6631 0.5224  
Adj. R2 0.5455 0.7641 0.7758 0.6614 0.5212  
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 PU Att. SNorm BI UB y 
Pseudo R2      0.0557 

หมายเหตุ :  PNP = Perceived Number of Peers  PNCP = Perceived Number of Cross-Platforms 
  PC = Perceived Complement   PEOU = Perceived Ease of Use 
  PU = Perceived Usefulness   PS = Perceived Security 
  Att. = Attitude towards Tech.   DNorm = Descriptive Norm 

Inorm = Injunctive Norm   Snorm = Subjective Norm   
BI = Behavior Intention   UB = Usage Behavior  CP = Comparison 

  * มีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.10 ** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 *** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

 
เมื่อวิเคราะห์ผลของค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้กับกรอบแนวความคิดของงานวิจัย สามารถ

อธิบายผลได ้ดังนี ้
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness : PU) 

มากที่สุด คือ ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use : PEOU) 
 2) ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อระดับทัศนคติท ี ่ม ีต ่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ( Attitude towards 

Technology : Att.) มากที่สุด คือ ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness 
: PU) 

 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ (Subjective Norm : Snorm) มากที่สุด คือ 
ปัจจัยบรรทัดฐานของคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง (Descriptive Norm : Dnorm)  

4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ (Behavioral Intention : BI) มากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (Attitude towards Technology: Att.) และ 

5) ปัจจัยที่ด้านความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ (Behavioral Intention : BI) ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้จริง (Usage Behavior : UB) ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรในกรอบแนวความคิด 
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สรุป 
 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยล าดับแรกที่
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อไปยังปัจจัยอื่น ๆ ในทิศทางเดียวกัน เช่น ระดับการรับรู้
ประโยชน์ ทัศนคติที ่มีต่อเทคโนโลยี ความตั ้งใจแสดงพฤติกรรม  และพฤติกรรมการใช้จริง ตามล าดับ             
และแอปพลิเคชันซูมได้รับการยอมรับจากผู้ใช้มากกว่าไมโครซอฟท์ทีมในทุกด้าน ยกเว้นด้านการรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันที่ต่างกันส่งผลต่อปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัญหาที่พบส่วนมากมาจาก สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ตามล าดับ  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom และ MS Team ใน                   
การเรียนการสอนออนไลน์ สามารถแบ่งกลุ่มได้ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะจากการใช้งาน  

หมวดหมู่ รายละเอียด 
1. การเป็นสมาชิก 1.1 Zoom จ ากัดเวลา และมคี่าใช้จ่าย  

1.2 หากต้องการคุณสมบัติทีม่ากขึ้น 
1.3 จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม 

2. การใช้งาน 2.1 เสียงรบกวนจากการเรียนออนไลน์ จากผู้ใช้คนอื่น 
2.2 ยุ่งยาก หลุด และเด้งบ่อย 
2.3 ภาพไม่ชัด หน้าจอไม่สามารถเห็นผู้เรียนได้ครบ ห้องเต็ม 
2.4 การใช้งาน จากคอมพิวเตอร์ และ tablet มีความแตกต่างกัน 
2.5 ต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน ลูกเล่นน้อยไป 
2.6 น่าจะให้ cast ขึ้นจอใหญไ่ด้ แบบ webx ใช้ UI ไมส่ะดวก 

3. ความพร้อมของผู้ใช ้ 3.1 สัญญาณอนิเทอร์เน็ตไม่เสถียร เกิดอาการภาพและเสียงกระตุก  
3.2 ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมาก แบตหมดเร็ว  
3.3 เนื้อที่ที่ในมือถือไม่พอ 
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แนวทางการพฒันาศักยภาพโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรบัผู้เรียนชาวต่างชาต ิ

Guidelines for Developing Potential of a Thai Cooking School for Foreign Students 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อระบุสมรรถนะการด าเนินงานของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับ
ผู้เรียนชาวต่างชาติ และ 2) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กรอบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) มีการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนสอนท าอาหารไทย จ านวน 1 คน พบว่า 1) การ
ด าเนินงานของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรยีนชาวต่างชาติ มีลักษณะการด าเนินงานในรูปแบบกิจการเจ้าของ
เดียว โดยมีผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และ 2) การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสอนท าอาหารไทยเพื่อรองรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ พบว่า เจ้าของธุรกิจมีการพัฒนาธุรกิจโดย (ก) ค้นคว้าหาแนวทางการด าเนินธุรกิจ (ข) ศึกษาพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวอย่างสม ่าเสมอ และ (ค) เพิ่มผู้ช่วยสอนในการจัดการสอนท าอาหารไทย  

 
ค าส าคญั: การพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสอนท าอาหารไทย ผู้เรียนชาวต่างชาติ 
 
Abstract 
 The objectives of this research paper were to 1) specify competencies analyze the 
managerial model of a Thai cooking school for foreign students and 2) analyze the guidelines 
for developing the potential of the school to fulfill foreign students' demands. This qualitative 
research was progressed through the phenomenological methodology with an in-depth 
interview, and the key informant was the owner of a Thai cooking school. The research 
revealed that 1) the school was managed under the sole proprietorship, and most of the 
students were foreigners. 2) For the guidelines, the owner had always been studying useful 
business strategies and foreign tourists' behaviors to meet the desired improvement. Besides, 
the school had increased teaching assistants to its Thai cooking classes. 
Keywords: Potential development, thai cooking school, foreign students 
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บทน า  

อาหารเป็นสื่อที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเป็น

สิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ อันจะ

ส่งผลท าให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึง

พัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหารเป็นธุรกิจหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนอง

ความสนใจในวัฒนธรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท าอาหาร ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างดีในการ

เรียนรู้วัฒนธรรม ท าให้ผู้คนจากต่างชาติต่างวัฒนธรรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น อีกทั้ง

ชาวต่างชาติมีทัศนคติต่ออาหารไทยว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย มีความหลากหลาย และมีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย เนื่องจากอาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีปรุ งอาหารที่ประณีตเป็น

ศิลปะ ปรุงถึงรสถึงเครื่อง ปัจจุบันอาหารไทยได้ถูกพัฒนาให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) ท าให้

ภาพลักษณ์ของอาหารไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ผลจากอาหารไทยที่ได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2560 มีร้านอาหารไทยกระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 20,000 ร้าน (ข้อมูล ณ เดือน

กุมภาพันธ์ 2560) (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยจ านวนมากชื่นชอบ

ในการรับประทานอาหารไทย และมีนักท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อยเริ่มสนใจและเริ่มเรียนรู้การท าอาหารไทยอย่าง

จริงจัง จึงท าให้ธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหารไทยให้ชาวต่างชาติเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในระยะเวลา 10 กว่าปีที่

ผ่านมา 

จากความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้ลิ้มลองอาหารไทยจึงต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ

วิธีการท าอาหารไทย เพื่อสามารถน ากลับไปท ารับประทานเองได้เมื่อกลับจากประเทศไทยไปแล้ว จึงท าให้เกิด

โรงเรียนสอนท าอาหาร (Cooking School) ดังนั้น การเรียนท าอาหารจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม     

ด้านการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดรายได้ในประเทศ โดยโรงเรียนสอนท าอาหารไทยมีในเมืองท่องเที่ยวหลัก                        

เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ โดยมีรูปแบบในการกิจกรรมที่หลากหลาย นับตั้งแต่การน านักท่องเที่ยวไป

เลือกซื้อวัตถุดิบในตลาดสด หรือเลือกใช้วัตถุดิบประเภทพืชสวนครัวจากในไร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ 

สมุนไพรไทย สุดท้ายเป็นขั้นตอนในการท าอาหารไทย ซึ่งจากความนิยมท าให้เกิดโรงเรียนสอนท าอาหารไทย

นั้น จึงคาดการณ์ว่า ธุรกิจการสอนท าอาหารไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศประมาณปีละกว่า 590 

ล้านบาท นอกจากนี้วัตถุดิบ สมุนไพรไทยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นของผลิตในประเทศ จึงเป็นการช่วยกระจายรายได้

ทางอ้อมสู่ภาคการเกษตร (พรรณี สวนเพลง และคณะ) ซึ่งธุรกิจโรงเรี ยนสอนท าอาหารมีหลายประเภท              

ทั้งโรงเรียนสอนท าอาหารขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แบบโรงเรียนเดี่ยว แบบโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม

หรือร้านอาหาร   
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จากข้อมูลดังกล่าวผู ้วิจัยได้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับ

ชาวต่างชาติเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อสนองตอบต่อพฤติกรรมการเรียนรู ้ด้าน                  

การท าอาหารไทยของชาวต่างชาติ ซึ่งผลที่ได้รับจากการศึกษาจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ

โรงเรียนสอนท าอาหาร ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหาร ในการวาง

แผนการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเกิดการกระจายรายได้แก่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ

ประเทศไทยมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อระบุสมรรถนะการด าเนินงานของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  

2. เพื ่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู ้เร ียน

ชาวต่างชาต ิ

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษา “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสอนท าอาหารส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ” เป็นการ

วิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) โดยการ

สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียน

ชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นเจ้าของ

กิจการโรงเรียนสอนท าอาหารส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ และมีประสบการณ์ในการการด าเนินกิจการมาอย่าง

น้อย 2 ปี โดยใช้ข้อค าถามแบบกึ่งโครงสร้างปลายเปิด ใช้การจดบันทึกข้อมูลทั่วไปและใช้เครื่องบันทึกเสียง

ประกอบการสัมภาษณ์ และถอดข้อมูลเสียงจากการสัมภาษณ์ให้อยู่ในรูปของข้อความตัวอักษร 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยแบ่งเป็น                              

3 ด้าน คือ 1) การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) ได้แก่ เวลา และสถานที่ 2) การตรวจสอบด้าน

ทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างจากเดิม จะให้การตีความข้อมูลแตกต่างกัน 

และ 3) การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่แตกต่างกัน ในการรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน  

 3. ขอบเขตการวิจัย 
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การศึกษา “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสอนท าอาหารส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ” ผู้วิจัยได้

ก าหนดขออบเขตการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ : การศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่ในการศึกษา คือ โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับ

ผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก : การศึกษาครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คุณอภิเดช จันทรภูมิ ซึ่งเป็น

เจ้าของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง ท าหน้าที่ในการบริหารธุรกิจ และสอน

ท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาต ิ

3.3 ขอบเขตด้านเวลา : การศึกษาครั ้งนี ้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม 2562 – เดือน

กุมภาพันธ์ 2563  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. สมรรถนะการด าเนินงานของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ กรณีศึกษา 

โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง 

การด าเนินกิจการของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง เป็นลักษณะของ

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว เปิดให้บริการมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี การเริ่มธุรกิจมาจากชอบและความสนใจในการ

ท าอาหาร และอยากเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณอภิเดช จันทรภูมิ โดยมีแนวคิดแรกเริ่มในการเปิดโรงเรียนสอน

ท าอาหารที่อยากให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนมาท าอาหารที่บ้านเพื่อน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน สถานที่ตั้ง

ของโรงเรียนอยู ่ในซอยท่าเตียน เนื ่องจากอยู ่ใกล้แหล่งท่องเที ่ยวที ่นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติรู ้จัก เช่น 

พระบรมมหาราชวัง วัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นต้น สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้

ตลาดสด และอัตราค่าเช่าสถานที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ สามารถรองรับผู้เรียนได้สูงสุด 15 คน ต่อรอบ

การสอน เปิดสอนท าอาหารไทยวันละ 2 รอบ โดยมีรอบเช้า เวลา 10.00-14.00 น. และรอบเย็น เวลา 16.00-

19.00 น. มีรายการอาหารไทยให้ผู้เรียนเลือกมากกว่า 10 รายการ แบ่งเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร

ประเภทแกง ได้แก่ แกงเขียวหวาน มัสมั่น อาหารประเภทผัด ได้แก่ ผัดไท ผัดขี้เมา เป็นต้น โดยเป็นรายการ

อาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมและเป็นที่รู้จัก สูตรอาหารที่สอนเป็นสูตรอาหารไทยแบบต้นต ารับ 

ที่ได้รับการพัฒนาสูตรให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสามารถรับประทานได้และสามารถน าสูตรอาหารกลับไปท า

รับประทานเองได้ที่บ้าน 
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รูปที่ 1 โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง 

ในวันเรียนท าอาหาร กิจกรรมการเรียนประกอบด้วย การเลือกรายการอาหารที่ผู้เรียนต้องการท า 3 

รายการ โดยผู้สอนจะช่วยแนะน ารายการอาหารที่เข้ากันในการรับประทานให้ผู้เรียนอีกครั้ง ซึ่งจะแตกต่างการ

โรงเรียนสอนท าอาหารอื่นที่ก าหนดรายการอาหารที่จะเรียนในแต่ละวันไว้ล่วงหน้า จากนั้นพาผู้เรียนไปเลือก

ซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดใกล้โรงเรียนสอนท าอาหาร ผู้เรียนจะได้รับสูตรอาหารและแผนภาพวัตถุดิบที่ต้องใช้ใน

การประกอบอาหารของรายการอาหารที่เลือก ระหว่างการเลือกซื้อวัตถุดิบผู้สอนจะสอนวิธีการเลือกวัตถุดิบ

และแหล่งที่ซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ รวมทั้งแนะน าวัตถุดิบบางชนิดที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ หรืออธิบายความ

แตกต่างของวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น หากผู้เรียนไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศของตนเอง หลังจากการเลือก

ซื้อวัตถุดิบผู้เรียนจะได้ปรุงประกอบอาหารและเรียนรู้เทคนิคในระหว่างการท าอาหาร ทั้ง 3 รายการ ซึ่งคงไว้

สูตรอาหารแบบดั้งเดิมและใช้วัตถุดิบตามสูตร แต่สิ่งที่ผู้สอนจะสอดแทรก คือ ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยใ ห้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ เช่น ผัดขี้เมาต้องใส่พริกไทยอ่อน แต่ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถทานอาหารเผ็ดได้ ก็ลดปริมาณ

พริกไทยอ่อน หรือไม่ต้องทานพริกไทยสดที่ใส่ในอาหาร เป็นต้น หลังจากปรุงอาหารเสร็จผู้เรียนจะรับประทาน

อาหาร และได้พูดคุยแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ กับผู ้สอนหรือผู ้เรียนร่วมท่านอื ่น เป็นการสร้าง

ประสบการณ์ในการเรียนท าอาหารที่แตกต่างจากการเรียนท าอาหารที่อื่น การเรียนท าอาหารที่โรงเรียนสอน

ท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้ มีอัตราค่าเรียน ราคา 1,400 บาท/ คน แต่ส าหรับลูกเรือสาย

การบินต่างชาติบางสายการบิน โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้มีส่วนลดให้ 10% 

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้ เพื่อส ารองที่นั่งเรียนท าอาหาร 

สามารถท าได้โดยติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลขของโรงเรียน และเฟซบุ๊กของโรงเรียนสอนท าอาหาร 

หร ือต ิดต ่อผ ่านช ่องทางการจ ัดจ  าหน ่ายอ ื ่น เ ช่น Airbnb Experience, Booking.com Experience, 

cookery.com เป็นต้น  
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แนวโน้มการด าเนินธุรกิจ ในช่วง 7 เดือนแรกของการเริ่มกิจการโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับ

ผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้ ไม่มีลูกค้ามาเรียนท าอาหาร เนื่องจากธุรกิจยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว 

เจ้าของธุรกิจอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวในการพัฒนาสูตรและรายการอาหารส าหรับการสอน และเปิดโรงเรียน

เป็นร้านขายอาหารเพื่อพัฒนาสูตรและทักษะความช านาญในการประกอบอาหาร รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อ

ใช้ในการด าเนินธุรกิจในช่วงที ่ยังไม่มีลูกค้ามาเรียนท าอาหาร ลูกค้าที ่มาเรียนท าอาหารส่วนใหญ่เป็น

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาท างานในประเทศไทย ทั้งจากทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ช่วงฤดู

ฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น กลุ่มลูกค้าที่มา

เรียนท าอาหารมีความหลากหลาย ทั้งช่วงวัยตั้งแต่วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน จนถึงเกษียณอายุ และมาเรียนคน

เดียว (Solo) กลุ่มเพื่อน หรือเป็นครอบครัว ธุรกิจเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวโดยเน้นทาง

ออนไลน ์  ผ ่ านต ัวแทนหร ือ เว ็บไซด ์ต ่ าง  ๆ เช ่น Airbnb Experience, Booking.com Experience, 

cookery.com เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยว เห็นได้จากจ านวนของนักท่องเที่ยว

ที่สนใจเรียนท าอาหารกับโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้ที ่มีจ านวนมากขึ้น 

โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้ไม่ได้ก าหนดจ านวนผู้เรียนขั้นต ่าในแต่ละรอบการ

เรียน แต่มีการค านวณต้นทุนในการด าเนินธุรกิจที่จะต้องมีลูกค้าอย่างน้อย 5-6 คนต่อวัน เพื่อจะมีรายได้ที่

เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ แม้ว่าในปัจจุบันธุรกิจจะยังไม่คืนทุน แต่ประสบความส าเร็จที่เป็นที่รู้จัก และมี

ลูกค้าติดต่อมาเรียนท าอาหารอย่างต่อเนื่อง  

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติ กรณีศึกษา 

โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหาร โรงเรียนสอนท าอาหารไทย

ส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่งมีการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ แบบค่อยเป็นค่ อยไป 

จากความถนัดในการท าอาหาร มีความรู้ด้านวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เนื่องจากเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว 

ที่เจ้าของกิจการบริหารจัดการและสอนท าอาหารด้วยตนเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มด าเนินกิจการ จึงมีภาระงานที่

ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันได้มีการจ้างผู ้ช่วยสอนท าอาหารมาช่วยแบ่งเบาภาระการสอน

ท าอาหาร และช่วยดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง ส่งผลให้คุณอภิเดช จันทรภูมิ มีเวลาที่จะบริหารจัดการงานในส่วน   

อื ่น ๆ มีโอกาสเรียนรู ้และค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการด าเนินธุรกิจเพิ่มเติม เช่น          

ด้านการตลาดออนไลน์ การท าเว็บไซด์ เป็นต้น ทั ้งนี ้การเลือกผู ้ช่วยสอนได้พิจารณาจากทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ประกอบกับควรมีความรู้ด้านการท าอาหาร 

และเข้าใจสภาพแวดล้อมในการท างานครัว โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้มีการ

พัฒนาวิธีการสอนการท าอาหารที่แตกต่างจากโรงเรียนสอนท าอาหารอื่น โดยไม่ได้ก าหนดรายการอาหารที่
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ผู้เรียนจะท าในแต่ละวัน แต่ให้ผู้เรียนเลือกรายการอาหารที่ต้องการท าด้วยตนเอง มีกิจกรรมพาไปตลาดเพื่อ

เลือกซื้อวัตถุดิบในการท าอาหารและสอนการเลือกวัตถุดิบ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้เรียน 

โดยการพัฒนารูปแบบการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนสอนท าอาหารอื่นนั้น มาจากการศึกษาข้อมูลด้านความ

ต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า และข้อมูลของโรงเรียนสอนท าอาหารอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนและการพัฒนารูปแบบการสอนของโรงเรี ยนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู ้เรียน

ชาวต่างชาติแห่งนี้ให้เหมาะสม นอกจากนั้นคุณอภิเดช จันทรภูมิ วางแผนจะปรับรายการอาหารที่จะให้ผู้เรียน

เลือก โดยเพิ่มรายการอาหารหวาน รายการอาหาร 3 รายการ ที่ผู้เรียนเลือกจะเป็นอาหารคาว 2 รายการ   

และอาหารหวาน 1 รายการ นับว่าเป็นการสร้างข้อแตกต่างจากโรงเรียนสอนท าอาหารอื่นที่สอนท าทั้งอาหาร

คาวและอาหารหวานในครั้งเดียว ทั้งนี้ในการเรียนท าอาหารที่โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียน

ชาวต่างชาติแห่งนี้ นอกจากผู้เรียนจะได้ความรู้จากการท าอาหาร ได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ยังได้แบ่งปัน

ประสบการณ์ชีวิตและการท่องเที่ยวระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จากรูปแบบกิจกรรมในการเรียนท าอาหารของ

โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้ จัดเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

(Creative Tourism) ได้ เพราะเน้นประสบการณ์และสร้างความแตกต่างจากการท่องเที ่ยวรูปแบบเดิม           

เช่น การพาผู้เรียนไปเลือกซื้อวัตถุดิบในตลาดสด นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อวัตถุดิบ ยังได้เรียนรู้

และสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยที่แตกต่าง 

และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้ เรียน

ชาวต่างชาติแห่งนี้ คือ เน้นการท าการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โดยรับการส ารองที่นั่งเรียนผ่าน

ออนไลน์เป็นหลัก ทั้ง Airbnb Experience ที่โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้   

เป็นโรงเรียนสอนท าอาหารเพียงโรงเรียนเดียวที่อยู่ในเว็บไซด์  หรือส ารองที่นั ่งเรียนผ่าน Booking.com 

Experience, cookery.com เป็นต้น และเพิ ่มช่องทางการติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนต่าง ๆ ช่องทางที่

หลากหลายเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งการแบ่งปันป ระสบการณ์การเรียน

ท าอาหารบนเว็บไซด์ต่าง ๆ ก็ส่งผลให้มีกลุ่มลูกค้าสนใจมาเรียนท าอาหารมากขึ้น เห็นได้จากกลุ่มลูกค้าที่ส าคญั

ของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้ คือ พนักงานจากสายการบินลุฟท์ฮันซา ที่มี

การแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนท าอาหารผ่านเว็บบอร์ดของลูกเรือสายการบิน ส่งผลให้มีจ านวนลูกเรือ

ของสายการบินลุฟท์ฮันซามาเรียนท าอาหารที่โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้ 

ประมาณสัปดาห์ละ 5-10 คน  
 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 123 

  

สรุปผลการวิจยั 
1. แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนสอนท าอาหารส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ กรณีศึกษา โรงเรียนสอน

ท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง 

การด าเนินกิจการของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง เป็นลักษณะของ

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีแนวคิดจากโอกาสทางการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจ านวนมาก และ

ความสนใจด้านการท าอาหาร ก่อก าเนิดเป็นธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับนักท่อ งเที่ยว ซึ่งอยู่ใกล้

กับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกรุงเทพมหานครและเดินทางได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัชนันทน์ 

วัชราภรณ์ และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ (2556) พบว่าต าแหน่งของสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งที ่ดิน

สาธารณูปโภค และความสะดวกในการเข้าถึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกท าเลที่ตั้งของกิจการประเภท

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารที่สอนเป็นรายการอาหารไทยสูตรต้นต ารับที่เป็นนิยมและรู้จักในกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถน าสูตรกลับไปท ารับประทานเองได้ที่บ้าน กิจกรรมการเรียนประกอบด้วย 

การเลือกรายการอาหารที่ต้องการ 3 รายการ เลือกซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดใกล้โรงเรียนสอนท าอาหาร เตรียม

วัตถุดิบและประกอบอาหาร และหลังจากปรุงอาหารเสร็จผู้เรียนรับประทานอาหารร่วมกัน และได้พูดคุย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ กับผู้สอนหรือผู้เรียนท่านอื่น เป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนท าอาหาร

ที่แตกต่างจากการเรียนท าอาหารที่อื่น ในบรรยากาศเหมือนมาท าอาหารที่บ้านเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Kwortnik and Ross (2007) ได้นิยามการตลาดเชิงประสบการณ์ว่าเป็นการผสมผสานคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ที่จะมีผลต่อการสร้างความประทับ ใจ การเป็นที่จดจ าให้แก่ลูกค้า   

และแนวคิดของ Poulsson and Kale (2004) ว่าประสบการณ์ของลูกค้าว่าเป็นเหมือนการกระท าที่เกี่ยวข้อง

ในการร่วมกันสร้างสรรค์ระหว่างผู้จัดหา และผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าเมื่อได้มีการเข้าไปร่วม          

และมีความทรงจ ากับเหตุการณ์ส่วนร่วมนั้น ๆ พวกเขาก าหนดลักษณะของประสบการณ์ของลูกค้าว่าประกอบ

ไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ ชอบความแปลกใหม่ การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลความประหลาดใจ และการ

มีส่วนร่วม โดยการเรียนท าอาหารไทยที่โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้เป็น การ

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และสร้างความทรงจ าที่ดีให้กับผู้เรียน 

ช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจได้มีการพัฒนาสูตรและรายการอาหารส าหรับการสอน และเปิดโรงเรียน

เป็นร้านขายอาหารเพื่อพัฒนาสูตรและทักษะความช านาญในการประกอบอาหาร เพื่อหารายได้ส าหรับการ

ด าเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hatten (2006) ที่กล่าวว่าผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการ

จัดสรรทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ให้เหมาะสม และเน้นช่องทางการเข้าถึงนักท่องเที่ยวทางออนไลน์ ผ่านตัวแทน

หรือเว็บไซด์ต่าง ๆ เช่น Airbnb Experience, Booking.com Experience, cookery.com เป็นต้น แต่ไม่ได้

ก าหนดจ านวนผู้เรียนขั้นต ่าในแต่ละรอบการเรียน อย่างไรก็ตามเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจจะต้องมีลูกค้าอย่าง
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น้อย 5-6 คนต่อวัน ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานของกูลิค และ ไลดอล (Gulick and Lydall)                 

ได้ประยุกต์แนวความคิด POSDCoRB มาจากแนวความคิดที่ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ว่า ธุรกิจต้องมีการ

จัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นแผนงานในอนาคตที่แสดงรายละเอียดของแผนการด าเนินงานในการจัดหาและใช้

จ่ายเงิน ส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยใช้งบประมาณเป็นเครื ่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการ

ด าเนินงาน 

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ กรณีศึกษา 

โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู ้เร ียน

ชาวต่างชาติแห่งหนึ่ง มีการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป จากเจ้าของธุรกิจบริหาร

จัดการและสอนท าอาหารด้วยตนเอง มีการจ้างผู้ช่วยสอนท าอาหาร เพื่อแบ่งเบาภาระการสอนท าอาหารใ ห้

นักท่องเที่ยว โดยก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านการท าอาหาร และเข้าใจบริบท

ของการท างานครัว สอดคล้องกับแนวคิดของพยอม วงศ์สารศรี (2545) ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น           

กระบวนการที่ผู ้บริหารใช้ความสามารถในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีความสามารถและ

คุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาท างานในองค์กร รูปแบบการเรียนท าอาหารผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน 

รพาผู้เรียนไปเลือกซื้อวัตถุดิบในตลาดสด ได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย                    

ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของ UNESCO (2006) ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้

ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือสถานที่โดยผ่านประสบการณ์ตรงในการมีส่วนร่วมกับเจ้าของ

วัฒนธรรมนั้น ๆ และเน้นการท าการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นหลัก เช่น Airbnb Experience, 

Booking.com Experience, cookery.com เป็นต้น รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนท าอาหารบน

โลกออนไลน์ เช่น พนักงานจากสายการบินลุฟท์ฮันซา ที่มีการแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนท าอาหารผ่าน

เว็บบอร์ดของลูกเรือสายการบิน ส่งผลให้ลูกเรือของสายการบินลุฟท์ฮันซาที่ท าการบินมากรุงเทพฯ มาเรียน

ท าอาหารที่โรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Tan (2017) ว่าการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและ

ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสื ่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)                     

การแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์บนโลกอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจเท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจมี

การเปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลเป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่มาเรียนท าอาหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลและมุมมองที่อาจพบช่องว่างใน

การพัฒนาศักยภาพของการด าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหาร 

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและความต้องการเรียนท าอาหารไทยของชาวต่างชาติ              

เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพและการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหารไทยส าหรับ

ชาวต่างชาต ิ
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้น าเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิผล โดยวางกรอบตามหลักการโน้มน้าวใจของอริสโตเติล 
(Aristotle’s Persuasive Appeals) ได้แก่ (1) การสร้างความน่าเชื่อถือ (Ethos) (2) การสรา้งตรรกะ (Logos)  
และ (3) การสร้างอารมณ์ร่วม (Pathos) ผู้เขียนได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
คุณลักษณะการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น การวิเคราะห์และสร้างความน่าเช่ือถือ
ของผู้ส่งสารในบริบทออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโดยใช้หลักวาทศาสตร์) จ านวน 10 ชิ้น ในช่วง     
พ.ศ. 2546 ถึง 2562 ผลการศึกษา พบว่า กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าเสนอขายผลิตภัณฑ์บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ที ่ม ีประสิทธิผลเป็นดังนี ้ (1) การสร้างความน่าเชื ่อถือในตัวผู ้ส ่งสาร (Ethos)                        
เช่น การแสดงถึงข้อจ ากัดของผลิตภัณฑ์ การแสดงนโยบายด้านความปลอดภัยและการบริการ การแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานที่ได้รับ การมอบสิทธิประโยชน์ รวมถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน (2) การสร้างเหตุผลใน
วาทะ (Logos) เช่น การแสดงถึงความคุ้มค่าทางการเงิน การทบทวนเนื้อหาระหว่างการน าเสนอ (3) การสร้าง
อารมณ์ร่วม (Pathos) เช่น การสร้างกิจกรรม การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การสร้างความใกล้ชิดกับ
ผู้รับสาร คุณลักษณะการสื่อสารทั้ง 3 องค์ประกอบตามแนวคิดของอริสโตเติลยังคงใช้การได้ในปัจจุบันและมี
ส าคัญต่อการสื่อสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิผล  

  
ค าส าคญั : ผู้น าเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผล แพลตฟอร์มออนไลน ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ 
องค์ประกอบหลักในการโน้มน้าวใจของอริสโตเติล 
 
Abstract 

The main objective of this study was to construct a conceptual framework of effective 
online seller’s communication characteristics according to Aristotle’s persuasive appeals, 
which are (1 )  source credibility (Ethos) (2 )  logical message (Logos) and (3 )  emotional 
engagement (Pathos). Theoretical concepts and 10 pieces of researches related to effective 
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communication characteristics on an online platform (e.g., On pixels, perceptions, and 
personae: Toward a model of online ethos and Investigating the persuasiveness of                               
E-commerce product pages within a rhetorical perspective) from 2003 to 2019 were reviewed. 

The results revealed that the conceptual framework for characteristics of effective 
seller on an online platforms were as follows: (1) source credibility (Ethos), such as 
demonstrating product real qualities including its limitations and received standardization, 
mentioning security and service policies, providing privileges and benefits, and using clear and 
accurate language; (2) logic message (Logos), such as, showing the value for money, 
reviewing/repeating the key content along the presentation; (3)emotional engagement 
(Pathos), such as creating fun activities as well as surprising experience and relationship with 
audience. These three appeals according to Aristotle’s classics persuasive appeals are still 
a p p l i c a b l e  a n d  i m p o r t a n t  f o r  e f f e c t i v e  o n l i n e  c o m m u n i c a t i o n . 

 
Keyword: Effective seller, online platform, persuasion, Aristotle’s persuasive appeals 
 
บทน า 

ปัจจุบันการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโลกดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดทั่วโลก (Clement, 2020) ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับโลก รวมถึง
ประเทศไทย (Lipsman, 2019; ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, 2563; กรุงเทพธุรกิจ, 2020) การน าเสนอขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีหลากหลายวิธี หนึ่งใน
นั้นคือการน าเสนอขายผ่านการถ่ายทอดสด (Live streaming) แม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการ
สื่อสารเพื่อการขายหรือโน้มน้าวใจบนแพลตฟอร์มออนไลน์จ านวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่ไม่เคย
ปรากฏการศึกษาวิจัยบนบริบทการถ่ายทอดสดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมาก่อน 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “กลวิธีทางวาทศาสตร์ของผู้น าเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่าน
การถ่ายทอดสดที่มีประสิทธิผลบนแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย”  ใช้วาททฤษฎียุคคลาสสิก 
องค์ประกอบหลักในการโน้มน้าวใจของอริสโตเติล (Aristotle’s Persuasive Appeals) และแนวคิดการ
สร้างสรรค์เชิงวาทศาสตร์บนสื่อใหม่ (Rhetoric Creation in New Media) เป็นแนวทางการศึกษา ในส่วน
ของการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สาร (Ethos) การสร้างตรรกะ (Logos)  และ การสร้างการมีส่วนร่วม (Pathos/engagement) ที่ผู้น าเสนอขาย
ใช้ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิผล 
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องค์ประกอบหลักในการโน้มน้าวใจของอริสโตเติล (Aristotle’s Persuasive Appeals) 

อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวาทวิทยา และเป็นผู้เขียนหนังสือ The Rhetoric of 
Aristotle ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกแขนงของวาทวิทยา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 3 ประการที่ส่งผลการ
โน้มน้าวใจต่อผู้รับสาร (Aristotle’s Persuasive Appeals) และจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิด 
ความเชื่อ รวมไปถึงการตัดสินใจการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) 
อารมณ์ของผู้ฟัง (Pathos) และ เหตุผลในวาทะ (Logos) (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2550, น.24-27) 

แนวคิด เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของอริสโตเติล (Aristotle’s Persuasive Appeals) 
ในยุคคลาสสิค ยังคงมีอิทธิพล และเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์การสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งได้ปรากฏให้เห็นดัง
งานวิจัยและแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้ใช้แนวคิดทางวาทศาสตร์ในการวิเคราะห์การสื่อสารบนสื่อใหม่ ที่มีช่องทางใน
การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นงานวิจัย 
แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างสรรค์เชิงวาทศาสตร์บนสื่อใหม่ (Rhetoric Creation in New Media)  

 
การสร้างสรรค์เชิงวาทศาสตร์บนสื่อใหม่ (Rhetoric Creation in New Media) 

การสร้างสรรค์เชิงวาทศาสตร์บนสื ่อใหม่ (Rhetoric Creation in New Media) เป็น กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในการศึกษาเกี่ยวกับ วาทศาสตร์ดิจิทัล (Digital Rhetoric) ที่ Eyman (2015) ได้กล่าวไว้ และได้ให้
ความหมายของวาทศาสตร์ด ิจ ิท ัล (Digital Rhetoric) ไว ้ว ่า ค ือการประยุกต์ทฤษฎีทางวาทศาสตร์                  
(วิธีการวิเคราะห์ หรือ การแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์) เข้ากับ ดิจิทัล ข้อความ และ การแสดง  
(performances)  

Gurak and Antonijevic (2009) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญของวาทศาสตร์ดิจิทัล (Keys of Digital 
Rhetoric) 4 ประการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่แตกต่างจากแนวคิดในยุคคลาสสิค อันได้แก่  

- ความเร็ว (speed) ในขณะที่บริบทการสื่อสารเชิงวาทศาสตร์ในยุคคลาสสิคเป็นแบบการสื่อสารแบบ
ต่อหน้า (face-to-face) บริบทการสื่อสารวาทศาสตร์ดิจิทัลเน้นการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งท าให้ผู้คน
เข้าถึง ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ งานศิลปะ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยความเร็วที่ไม่
สามารถจินตนาการได้ การกระจายของข้อมูลสามารถท าได้โดยการกดหรือคลิกเพียงครั้งเดียว  
 - การเข้าถึง (reach) ในขณะที่บริบทการสื่อสารเชิงวาทศาสตร์ในยุคคลาสสิคเป็นแบบการสื่อสาร 
ตั้งแต่ระดับระหว่างกลุ่ม (group) ไปจนถึงระดับสาธารณะ (public) ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านจ านวนคนที่สามารถ
เข้าถึงได้ วาทศาสตร์ดิจิทัลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผู้คนจ านวนนับพันหรือล้านคน สามารถรับข้อมูล
เหมือนกันได้ แสดงให้เห็นถึงการกระจายของข้อมูลที่ไม่มีล าดับขั้น  
 - การไม่ระบุตัวตน (Anonymity) ในขณะที่บริบทการสื่อสารเชิงวาทศาสตร์ในยุคคลาสสิค ผู้รับสาร
สามารถทราบได้ว่าผู้พูดเป็นใคร แต่ในวาทศาสตร์ดิจิทัลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้รับสารอาจจะทราบหรือไม่ทราบ
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ว่าผู้พูดเป็นใครอย่างแท้จริงก็ได้ เนื่องจากคุณลักษณะของแพลตฟอร์มออนไลน์เอื้ออ านวยให้ผู้ส่งสารสามารถ
ไม่เปิดเผยตัวตน หรือสร้างตัวตนมากกว่าหนึ่งลักษณะ หรือแม้กระทั่งบิดเบือนตัวตนที่แท้จริง และเป็นสิ่งที่ท า
ได้ไม่ยากในบริบทดิจิทัล  
 - การปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ ( interactivity) ในขณะที่บริบทการสื่อสารเชิงวาทศาสตร์ในยุค
คลาสสิค ผู้รับสารอาจจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสในการโต้ตอบกับข้อเสนอ/สารของผู้พูดได้ในทันที หรืออาจจะ
ต้องรอให้ได้รับอนุญาตก่อน แต่ในวาทศาสตร์ดิจิทัลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู ้รับสารสามารถใช้ช่องทางที่
แพลตฟอร์มก าหนดโต้ตอบกับผู้ส่งสารเมื่อไรก็ได้ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องถูกสร้างขึ้นด้วยการ
ปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ (interactivity) เป็นองค์ประกอบหลัก ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนสองทาง                        
(two-way exchange) ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคาดหวังที่จะโต้ตอบ กับข้อมูล รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนข้อความ 
รูปภาพ ภาพถ่าย วิดิโอจนกระทั่งสารปลายทางอาจจะไม่เหลือความคล้ายคลึงกับต้นฉบับ   
 นอกจากนี้ Gurak and Antonijevic (2009) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบส าคัญของวาทศาสตร์ดิจิทัล 
(Digital Rhetoric) ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการโน้มน้าวใจว่ามี 3 ประการ ดังนี ้

1.) ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) ยังคงมีประสิทธิภาพและทรงพลังในยุคดิจิทัล อย่างไรก็ดี ใน
วาทศาสตร์ดิจิทัล (Digital Rhetoric) ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวผู้ส่งสารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพลังของภาพ รูปแบบ
ของเสียงและข้อความ ความเร็วในการส่งสาร ผู้รับสาร เครือข่ายที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ                
มีชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญ  

จากที่กล่าวข้างต้น แม้ว่าความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) จะเป็นปัจจัยที่นักวิชาการสมัยใหม่ ให้
ความส าคัญศึกษาในบริบทของดิจิทัล แต่ไม่ได้หมายความว่าแนวคิดในยุคคลาสสิคเกี่ยวกับ การสร้างเหตุผลใน
วาทะ (logos) และ ความสามารถในการเข้าถึงอารมณ์ของผู้รับสาร (Pathos) หายไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการสือ่สารเพ่ือการโน้มน้าใจในบริบทดิจิทัล 

2.) ช่วงเวลาอันเหมาะสม (Kairos) ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการน าเสนอสารบนบริบทดิจิทัล เป็นหนึ่ง
ในลักษณะทางจิตวิทยาที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ อันน าไปสู่การเกิดความสนใจในตัวผู้รับสาร และ
การมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องนั้น ๆ ในบริบทดิจิทัล  

3.) ชุมชนสังคมและความร่วมมือ (community/collaboration) ถ้าผู้ส่งสารสามารถท าให้ผู้รับสาร
รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสังคมได้ ผู้รับสารก็พร้อมที่จะสนับสนุน มีพื้นที่สาธารณะแบบใหม่เกิดขึ้น
ที่นักวาทศาสตร์ต้องค านึงถึง และเกิดขึ้น ข้ามเขตเวลา ประเทศ และ วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้มีนักวิจัยที่ตั้ง
ข้อสังเกตว่า อาจเกิดการแยกผู้คนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในบริบทการสื่อสารแบบดิจิทัล กล่าวคือ การแยกกลุ่ม
ไปตามความสนใจสนใจของตนเอง  

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เน้นการสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การสื่อสารด้านวัจนภาษา 
(Verbal message) เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการวิจัย ที่ใช้แนวทางการศึกษาแบบวาทะวิเคราะห์ 
(Rhetorical Analysis) ซึ่งผู้เขียนขอน าเสนอผลการสังเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ในประเด็นถัดไป 
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ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศาสตร์ของผู้ส่งสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
จากการทบทวนการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้องจ านวน 10 ชิ้น ในช่วงระหว่าง ค.ศ.2003 ถึง 2020 ได้แก่ 

Boyd (2006)  ; Chu, Deng, and Chuang (2014)  ; Hou, Guan, Li, and Chong (2019)  ; Labrador, 
Ramón, Alaiz-Moretón, and Sanjurjo-González (2 0 1 4 )  ; Alton (2 0 1 8 )  ; Miyawaki (2 0 1 7 )  ; 
Srivastava and Sharma (2008) ; Sun, Shao, Li, Guo, and Nie (2019) ; Trebing (2017) และ Tollefson 
(2017) ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษารวมถึงการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์เชิงวาทศาสตร์บนสื่อใหม่ ซึ่งผู้เขียน
ได้วิเคราะห์และจ าแนกเป็น 3 ประเด็นประกอบไปด้วย (1) ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) กับการ
ประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ (2) เหตุผลในวาทะ (Logos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ (3) ความสามารถในการท า
ให้รับสารเกิดอารมณ์ร่วม (Pathos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ จากนั้นได้สังเคราะห์แนวคิดในแต่ละ
ประเด็น อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1.ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ 
อริสโตเติลเชื่อว่า ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง 

(Miyawaki, 2017, p.2 ; Infante, Rancer, & Womack, 2003, p.114) ได้แก่ (1) ภูมิปัญญาในทางปฏิบัติ
ห ร ื อ ม ี ค ว าม เ ช ี ่ ย ว ช าญ  (Practical Wisdom,  Expertise) ห ร ื อ  ก า รม ี ค ว าม ร ู ้ / ป ร ะส บกา รณ์                                  
(Good knowledge) (2) คุณงามความดี  (Virtue, Character) หรือ การม ีอ ุปน ิส ัยท ี ่ด ี  (Good moral 
character) และ (3) ความปรารถนาดี (Goodwill) หรือ การมีเจตนาที่ด ี

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงและมีมากขึ้น อย่างไรก็ดี แนวคิดเกี่ยวกับ 
ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) ของอริสโตเติลก็ยังคงเป็นพื้นฐาน หรือมุมมองหนึ่งที่ส าคัญ ในการ
วิเคราะห์การสื่อสารของมนุษย์ผ่านช่องทาง หรือแพลตฟอร์มการสื่อสารต่าง ๆ (Miyawaki, 2017, p.3) ซึ่ง
ผู้เขียนได้สังเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ และได้แบ่งคุณลักษะการสร้างความน่าเชื่อถือ (Ethos) บนสื่อใหม่ ออกเป็น 
4 ประเด็น ตามแนวคิดของ Frobish (2012, p.11) ดังนี ้

1.1 คุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรม (Moral Character/Virtue) การกล่าวโดยตรง
เกี่ยวกับความส าคัญของคุณค่าของสังคม (Value-focused) ภาษาที่พยายามย ้าเตือนผู้รับสาร หรือส่งเสริมให้
เห็นถึงความส าคัญของ การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามบริบทของสังคม การไม่พูดเองเออเอง หรือทึกทัก
ไปเอง (Unassuming) การไม่พูดชื่นชมตัวเองเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงการแสดงข้อมูลการบริจาคต่าง ๆ 
(Frobish, 2012, pp.14-15) การแสดงถึงข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน การระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ข้อมูลที่ผู้ใช้งานมอบให้ (Boyd, 2006, pp.407-408) การสร้างความมั่นใจ (Assurance) ในเรื่องของความเป็น
ส่วนตัว และความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้งาน การสร้างความเชื่อมั่น (Reliability) การออกแบบที่แสดงให้เห็นถึง
ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้รับสารต้องการ ( Winn & Beck, 2002, p.32) รวมถึงการแสดง
ให้เห็นถึงนโยบายการบริการของผู้ขาย (Chu et al., 2014, p.36) 
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1.2 ความรอบรู้ (Intelligence/Knowledge) ได้แก่ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเนื้อหาที่
สื่อสาร (Qualified) มีผลสัมฤทธิ์/ประสบความส าเร็จ (Accomplished) ได้รับการยอมรับ (Acknowledged) 
มีความสนใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน/ ไม่สะเปะสะปะ (Focused)  

ในบริบทการสื่อสารแบบออฟไลน์ การกล่าวถึง ประสบการณ์ ความสามารถ หรือความส าเร็จ
ของตนเองมากเกินไป อาจไม่ส่งผลดีต่อผู้ส่งสาร เพราะอาจท าให้ผู้รับสารรู้สึกว่ามีความโอ้อวดมากเกินไป แต่
ในบริบทออนไลน์ อาจมีเทคโนโลยี หรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่ผู ้ส่งสารสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือในเชิงความรอบรู้ได้ หรือกล่าวอีกนัยก็คือ การใช้ สื่อใหม่สื่อสารแทนตัวผู้ส่งสาร ซึ่งสามารถท าได้ทั้ง
ในรูปแบบเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 

เชิงปริมาณ (quantitative) สามารถสร้างได้โดยการแสดงข้อมูลทางตัวเลข เช่น รางวัลการ
จัดอัดดับ การกดปุ่มนับ สมุดเยี่ยมชมออนไลน์ ยอดการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงยอดการกดถูกใจบน 
Facebook และจ านวนผู้เข้าชมใน YouTube การใช้สื่อใหม่สื่อสารแทนในลักษณะนี้ จะช่วย “ลดทอน” การ
รับรู้ถึงการโอ้อวด และถูกต้องขึ้น ส่วน เชิงคุณภาพ (qualitative) (Frobish, 2012, pp.15-16) เช่น การแนบ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การแสดงสัญลักษณ์องค์กร การแสดงถึงชื่อและต าแหน่ง (Boyd, 2006, p.407-408 
; Winn & Beck, 2002, p.32) ค าแนะน า (guidance) ความเป็นไปได้ในการในการถ่ายทอดคุณสมบัติของ
สินค้า รายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการใช้งานสินค้า (Sun et al., 2019, p.3-9 ; Labrador et al., 2014, 
pp.42-43) การแสดงข้อมูลหลักฐานรับรองคุณภาพสินค้า (product quality certification) (Chu et al., 
2014, p.36) 

1.3 การแสดงตัวร่วมกับผู้รับสาร/ความปรารถนาดี (Identification/Goodwill) ปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าเทคโนลียีจะเป็นสิ่งที่รวมผู้คนไว้ด้วยกัน แต่ก็ยังมีระยะห่างที่เกิดขึ้นมากกว่าการสื่อสารแบบซึ่งหน้า 
(Face-to-Face) วิธีแก้ไขคือ ต้องมีการสร้างเครือข่าย (connection) โดยผู้ส่งสารอาจใช้วิธีโดยง่ายคือ หาจุด
ร่วมระหว่างตนเองกับผู้รับสาร (online user) เพื่อที่จะแสดงตวัร่วม (Identification) สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้รับ
สารรู้สึกว่าส าคัญและมีตัวตน หัวใจส าคัญก็คือการที่ผู ้ส่งสารแสดงให้เห็นว่า เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนและ
ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับสาร (Frobish, 2013, pp.12-13) การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถ
แสดงความคิดเห็น แสดงผลตอบรับ (feedback) ตลอดจนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (Boyd, 
2006, p.403 ; Winn & Beck, 2002, p.32 ; Sun et al., 2019, p.8) 

การแสดงความปรารถนาดีต่อผู้รับสาร (Goodwill) ในบริบทออนไลน์อาจะเป็นในรูปแบบ
ของการเสนอของสมนาคุณให้กับผู้รับสาร เช่น การให้บริการรับชมวิดีโอฟรี อ่านหนังสือออนไลน์ฟรี ซึ่ง
นอกจากที่จะแสดงผู้รับสารเห็นถึงความปรารถนาดีแล้ว ยังเป็นการสร้างการจดจ าให้กับองค์กรผ่านสญัลักษณ์ 
(Logo) บนสิ่งสมนาคุณนั้น ๆ รวมถึงการระบุผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับการแสดงถึงการรับรองความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Frobish, 2012, p.12-13; Chu et al., 2014, p.36) 
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1.4 ความสามารถในการใช้ถ้อยค า และ การออกแบบสาร (Verbal/Message Design 
Competence) การใช้ วัจนภาษา (Verbal) ที่เหมาะสม ถูกต้อง การใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับ
สาร การสื่อสารที่กระชับชัดเจน เชื่อถือได้ การใช้ถ้อยค าและการออกแบบที่ทรงประสิทธิผล (High-impact) 
การใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงการเป็นผู้มีสิทธิอ านาจในการกล่าวเรื่องนั้น ๆ (Authoritative) ให้ความกระจ่าง เข้าใจ
และติดตามได้ง่าย (Navigable) และ ความคงเส้นคงวา ต่อเนื่อง สอดคล้อง (Consistent)  (Frobish, 2012, 
pp.16-18; Boyd, 2006, pp.403-404) 

ความสามารถในการออกแบบสาร (Message Design Competence) การออกแบบสื่อ
ออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์) ที่ใช้งานง่าย ติดตามง่าย (navigable) และสะดวกต่อการใช้งาน การแสดงให้เห็นถึง
เนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพ (Frobish, 2012, p.16-18) อีกด้วย  

จากเนื้อหาข้างต้นในหัวข้อ 1.1-1.4 ผู้เขียนได้สรุปประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารบนสื่อใหม่ เป็นข้อ ๆ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ 
ที ่ รายการคุณลักษณะ   
1.1 คุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรม (Moral Character/Virtue) 
1.1.1 การกล่าวส่งเสริมความมีคุณค่าทางสังคมโดยตรง 
1.1.2 การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามบริบทของสังคม 
1.1.2 การแสดงนโยบายด้านการบริการและความปลอดภัย 
1.1.4 การแสดงข้อจ ากัด (แสดงความจริงใจ)  
1.2 ความรอบรู้ (Intelligence/Knowledge) 
1.2.1 การแสดงผลงาน/ประสบการณ์ 
1.2.2 การแสดงข้อมูลทางตัวเลขที่ช่วยสนับสนุนความรอบรู้ 
1.2.3 มีความสามารถในการอธิบาย/ตอบค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
1.2.4 การแสดงมาตรฐาน/รางวัล ที่ได้รับ 
1.3 การแสดงตัวร่วมกับผู้รับสาร/ความปรารถนาดี (Identification/Goodwill) 
1.3.1 การหาจุดร่วมกับผู้รับสาร 
1.3.2 การเปิดโอกาสให้แสดงคามคิดเห็น 
1.3.3 การมอบสิทธิประโยชน ์
1.4 ความสามารถในการใช ้ ถ ้ อยค  าและการออกแบบสาร  (Verbal/Message Design 

Competence) 
1.4.1 ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน 
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1.4.2 การจัดล าดับสาร ออกแบบสาร ที่ทรงประสิทธิผล 
1.4.3 มีความช านาญในการใช้งานแพลตฟอร์ม 

2. เหตุผลในวาทะ (Logos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ 
แนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลในวาทะ (Logos) ของอริสโตเติล ถูกใช้มาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลากว่า 

2,300 ปี และยังคงมีความเกี ่ยวข้องกับ งานวิจัยด้านการสื ่อสาร นักทฤษฎี และ นักปฏิบัติ ในปัจจุบัน  
(Trebing, 2017, p.4) โดยองค์ประกอบด้านเหตุผลในวาทะ (Logos) จากวาททฤษฎีของอริสโตเติล หมายถึง 
การที่ผู้ส่งสารรู้จักใช้เหตุผล (logic) ที่ถูกต้องมาประกอบการสื่อสาร มีการประมวลเรื่องที่พูด ตลอดจนน า
หลักฐานและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบ และค านึงอยู่เสมอว่า เรื่องที่กล่าวถึงจะต้องสัมพันธ์กับ
ความรู้จริงในเรื่องที่สื่อสารด้วย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2543, น.116) เหตุผลที่ผู้ส่งสารใช้ในการน าเสนอต่อผู้รับสาร 
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อริสโตเติลให้ความส าคัญและส่งผลต่อการโน้มน้าวใจผู้รับสาร (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 
2550, น.27) ซึ่งจากการสังเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนสามารถสรุปกลวิ ธีการสร้างตรรกะบน         
สื่อใหม่ ออกมาได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

2.1 การน าเสนอราคา (Price Presentation) การแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า และ สนับสนุนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่คุ้มค่าของผู้ใช้งาน (Winn & 
Beck, 2002, p.32; Chu et al., 2014, p.35) สอดคล้องกับ Larry A. (2018) ที่ได้เสนอแนวทางหรือกลวิธี 
(tactics) ในการโน้มน้าวใจโดยใช้เหตุผล ของการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ว่า สามารถท า
ได้โดย การแสดงให้เห็นว่าการใช้สินค้าหรือบริการ จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานได ้

2.2 ความหลากหลายของสินค้า (Product variety) ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายของสินค้า ทั้ง ความหลากหลายที่มีอยู่ในตัวสินค้าเอง (model) และ ความหลากหลายของ
ตราสินค้า (Brand) (Winn & Beck, 2002, p.32; Chu et al., 2014, p.35) ซึ่งหมายรวมถึง การเปรียบเทียบ
คุณสมบัติสินค้ากับคู่แข่ง คู่แข่ง แสดงให้เห็นถึงข้อดีกว่าที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ (Alton, 2018) 

2.3 การแสดงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า  เช่น แสดงให้เห็นถึงข้อมูลการ
บริการของผู้ขาย การคืนสินค้า การจัดส่ง การรับประกันสินค้า  มีลิ ้งค์ส าหรับให้ความช่วยเหลือเกี่ยวตัว
ผลิตภัณฑ์ (Chu et al., 2014, p.35; Alton, 2018)  ซึ่งทั้งหมดนี้ ควรมีการแสดงผลที่ชัดเจน กล่าวคือภาพ
และข้อความที่เห็น จะต้องสามารถแสดงรายละเอียดของสินค้าได้อย่างสอดคล้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ของ ชื ่อสินค้า ภาพสินค้า และ แบบจ าลองสินค้า (Sun et al., 2019, p.3-8 ; Labrador et al., 2014,              
p.42-43) 

2.4 การเพิ่มความสะดวกใช้การใช้งานแพลตฟอร์ม การสร้างหลักตรรกะบนสื่อใหม่นั้น           
ผู้สื่อสารจะต้องสามารถออกแบบการสื่อสารที่ท าให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานแพลตฟอร์มนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น ตลอดจน
การแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้งานอยู่ตรงส่วนไหนของแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหา เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
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(Winn & Beck, 2002, p.32; Chu et al., 2014, p.35) จากเนื้อหาข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังตาราง
ที่ 2 

 

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในวาทะ (Logos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ 
ที ่ รายการคุณลักษณะ  
2.1 การน าเสนอราคา 
2.1.1 การแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
2.1.2 แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าทางการเงินจากการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ใช้งาน 
2.2 ความหลากหลายของสินค้า 
2.2.1 แสดงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ของ ตัวสินค้า (model) และ ตราสินค้า (brand)  
2.3 การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า 
2.3.1 การแสดงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 
2.3.2 การใช้สื่อสนับสนุนการน าเสนอ เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของสินค้ามากขึ้น 
2.4 การเพิ่มความสะดวกใช้การใช้งานแพลตฟอร์ม 

2.4.1 ความสามารถในการช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้งานแพลตฟอร์มนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น 
2.4.2 การทบทวนเนื้อหา ให้ผู้ใช้งานทราบว่าอยู่ช่วงใดของการน าเสนอขาย หรือส่วนใดของแพลตฟอร์ม 

 

3.ความสามารถในการท าให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ร่วม (Pathos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ 
 ความสามารถในการท าให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ร่วม (Pathos) คือ การที่ผู้ส่งสารรู้ถึงสภาพทางจิตใจ 
ทัศนคติ ของผู้รับสาร และสามารถเลือกสรรสาร ให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้รับสาร 
รวมไปถึงการศึกษาและท าความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ในเรื่องของความสนใจและความต้องการ ทั้งแบบ
ทั่วไปและเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะต้องพิจารณาไปถึง อายุ เพศ อาชีพ ความเชื่อ ความสนใจพิเศษ ของกลุ่มผู้รับสาร 
และสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับของผู้รับสาร (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2543, น.116) 

ส าหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการท าให้รับสารเกิดอารมณ์ร่วม (Pathos)              
ในศตวรรษที่ 20 และ 21 Tollefson (2017, p.3) กล่าวว่า มีการน าแนวคิดของอริสโตเติล มาวิเคราะห์กัน
อย่างแพร่หลายในช่วง 70 ปีแรกของ ศตวรรษที่ 20 ในลักษณะของหนังสือที่เกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมชุน 
(public speaking textbooks) แต่มีงานวิจัยไม่มากนักที่ให้ความสนใจ และเน้นหลักไปที่แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการท าให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ร่วม (Pathos) อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยเกี่ยวกับ การดึงดูดทาง
อารมณ์ (Emotional appeal) ปรากฏขึ้นอย่างแพร่หลาย ในบริบทของการโฆษณาและการสื ่อสารทาง
การเมือง แต่นักวิจัยไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าได้น าแนวคิดของอริสโตเติลมาใช้ 
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 จากการสังเคราะห์งานวิจัยและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการดึงดูดทางอารมณ์ (Emotional 
appeal) รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมบนสื่อใหม่ ผู้เขียนได้สรุปออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
  3.1 ความสนุกสนาน (Playfulness) ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ที่แตกต่าง
จากการให้ข้อมูลโดยทั ่วไป (Winn & Beck, 2002, p.32) สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Srivastava and 
Sharma (2008, p.33) ที่ศึกษาเรื ่อง บทบาทของการจูงใจด้วยอารมณ์ในโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต  ว่า 
ประสบการณ์ที่สดใหม่ (live-experience) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญมากที่สุด เช่นเดียวกับ Hou et al. (2019, p.153) ที ่พบว่า สร้างอารมณ์ขัน ส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องในการรับชมในรูปแบบการสื่อสารผ่านการถ่ายทอดสด (live streaming) บนแพลตฟอร์มออนไลน ์ 

3.2 ความมีตัวตน จับต้องได้ (Tangibility) การออกแบบที ่สร้างสรรค์ และช่วยลด
ความรู้สึกขาด ส าหรับการสื่อสารในบริบทออนไลน์ กล่าวคือ การชดเชยการสื่อสารแบบซึ่งหน้า  (face to 
face) (Winn & Beck, 2002, p.32) เช่นเดียวกับ Sun et al. (2019, p.8) ที่พบว่า การโต้ตอบ (Metavoicing) 
คุณสมบัติที ่ท าให้ผู ้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับเนื ้อหาหรือผู ้น าเสนอได้  เป็นหนึ่งในปัจจัยที ่จะช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับรู้ของผู้รับชมและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในบริบทของการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์
ผ่านการถ่ายทอดสดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Hou et al. (2019, p.153) ที่พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานส่งผล
ต่อส่งผลต่อความต่อเนื ่องในการรับชมในรูปแบบการสื ่อสารผ่านการถ่ายทอดสด (live streaming) บน
แพลตฟอร์มออนไลน ์

3.3 การใส่ใจความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (Empathy) การออกแบบที่แสดงให้
เห็นถึงการใส่ใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่หลากหลายของผู้รับสารแต่ละคน การแนะน าสินค้าและ
บริการที ่ช่วงเพิ ่มพูนประสบการณ์การใช้จ่ายของผู ้ใช้งาน (Winn & Beck, 2002, p.32) การถ่ายทอด
คุณสมบัติของสินค้าที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้งาน (Sun et al., 2019, p.8)  

3.4 การถ่ายทอดคุณสมบัติของสินค้าให้ผู้ใช้งานรับรู้เข้าใจได้ การใช้ถ้อยค า การออกแบบ
สารเพื่อ อธิบาย ขยายความ ให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อเพื่อกระตุ้นอารณ์ เช่น การใช้ค าคุณศัพท์ การใช้ภาษาที่
ไม่เป็นทางการ การใช้ค าซ ้า การใช้ค าคล้องจอง เป็นต้น (Chu et al., 2014, p.36; Labrador et al., 2014, 
pp.44-46) จากเนื้อหาข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปประเด็นต่าง ๆ เป็นข้อ ๆ ดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 137 

  

ตารางที่ 3 สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท าให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ร่วม (Pathos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม ่

ที ่ รายการคุณลักษณะ  
3.1 ความสนุกสนาน 
3.1.1 การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ที่นอกเหนือจากการให้ข้อมูลทั่วไป 
3.1.2 การสร้างความสนุกสนานในการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
3.2 การมีตัวตน จับต้องได ้
3.2.1 การสร้างความรู้สึกมีตัวตน ให้กับผู้ใช้งาน 
3.2.2 การสร้างความใกล้ชิด ระหว่างผู้น าเสนอขายกับผู้ใช้งาน 
3.3 การใส่ใจความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
3.3.1 การเอาใจใส่ เข้าใจอารมณ์ของผู้ใช้งาน 
3.4 การถ่ายทอดคุณสมบัติของสินค้าให้ผู้ใช้งานรับรู้เข้าใจได้ 
3.4.1 การใช้ถ้อยค า เพื่อกระตุ้นอารมณ์ และให้เห็นภาพชัดเจน 

การศึกษานี้ใช้แนวทางแบบวาทวิเคราะห์ (Rhetorical Analysis) ซึ่งวิเคราะห์ที่ตัววัจนภาษา (Verbal 
message) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศึกษาบนแพลตฟอร์มแบบการถ่ายทอดสด (live streaming) 
ผู้เขียนจึงวิเคราะห์อวัจนภาษาประกอบด้วย แต่เป็นส่วนเสริมเพื่อประกอบการอภิปรายผล 
 
บทสรุป 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในยุคคลาสสิค ยังคงมีอิทธิพล และยังคงเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการต่อยอดเพื่อน ามาวิเคราะห์วาทะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังที่ผู ้เขียนได้ทบทวนแนวคิดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้น าเสนอขายผลิตภัณฑ์บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปน้ี 

ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (Ethos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ ผู้เขียนได้สังเคราะห์ออกมาเป็น 
14 ประเด็น ได้แก่ (1) การกล่าวส่งเสริมความมีคุณค่าทางสังคมโดยตรง (2) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามบริบทของสังคม (3) การแสดงนโยบายด้านการบริการและความปลอดภัย (4) การแสดงข้อจ ากัด (แสดง
ความจริงใจ) (5) การแสดงผลงาน/ประสบการณ์ (6) การแสดงข้อมูลทางตัวเลขที่ช่วยสนับสนุนความรอบรู้ (7) 
มีความสามารถในการอธิบาย/ตอบค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (8) การแสดงมาตรฐาน/รางวัล ที่ได้รับ (9) การ
หาจุดร่วมกับผู้รับสาร (10) การเปิดโอกาสให้แสดงคามคิดเห็น (11) การมอบสิทธิประโยชน์ (12) ใช้ภาษา
ถูกต้อง ชัดเจน (13) การจัดล าดับสาร ออกแบบสาร ที่ทรงประสิทธิผล (14) มีความช านาญในการใช้งาน
แพลตฟอร์ม 
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เหตุผลในวาทะ (Logos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ ผู้เขียนได้สังเคราะห์ออกมาเป็น 7 ประเด็น  
ได้แก่ (1) การแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (2) แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าทางการเงินจากการ
ซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ใช้งาน (3) แสดงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ของ ตัวสินค้า (model) 
และ ตราสินค้า (brand) (4) การแสดงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (5) การใช้สื่อสนับสนุนการน าเสนอ 
เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของสินค้ามากขึ้น (6) ความสามารถในการช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้งานแพลตฟอร์มนั้น ๆ 
ได้ง่ายขึ ้น (7) การทบทวนเนื ้อหา ให้ผู ้ใช้งานทราบว่าอยู ่ช่วงใดของการน าเสนอขาย หรือส่วนใดของ
แพลตฟอร์ม 

ความสามารถในการท าให้รับสารเกิดอารมณ์ร่วม (Pathos) กับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่ ผู้เขียนได้
สังเคราะห์ออกมาเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ (1) การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ที่นอดเหนือจากการให้ข้อมูล
ทั่วไป (2) การสร้างความสนุกสนานในการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์  (3) การสร้างความรู้สึกมีตัวตน ให้กับ
ผู้ใช้งาน (4) การสร้างความใกล้ชิด ระหว่างผู้น ้าเสนอขายกับผู้ใช้งาน  (5) การเอาใจใส่ เข้าใจอารมณ์ของ
ผู้ใช้งาน (6) การใช้ถ้อยค า เพื่อกระตุ้นอารมณ์ และให้เห็นภาพชัดเจน  

จากเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์วาทศาสตร์บนสื่อใหม่ ทั้ง 3 ประเด็นหลัก ผู้เขียนขอเสนอกรอบ
แนวคิดคุณลักษณะของผู้น าเสนอขายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิผล ดังรูปที่ 1 อันเป็น
กรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยในการวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศาสตร์เพื่อน าเสนอขายผลิตภัณฑ์บทสื่อใหม่ใน
อนาคต  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดคุณลักษณะของผู้น าเสนอขายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิผล  

การสื่อสารด้านความน่าเชื่อถือ 

ของผู้ส่งสาร (Ethos) 

คุณลักษณะทางคณุธรรม จริยธรรม  
(Moral Character/Virtue) 

- การกล่าวส่งเสริมความมีคุณค่าทางสังคม 
- การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามบริบทสังคม 
- แสดงนโยบายด้านความความปลอดภัยและการ

บริการ 
- แสดงข้อจ ากัด  (แสดงความจริงใจ) 
 
ความรอบรู้(Intelligence/Knowledge) 
- การแสดงผลงาน/ประสบการณ์ 
- การกล่าวถึงข้อมูลทางตัวเลขที่สนับสนุนความ

รอบรู้ 
- มีความสามารถในการอธิบายและตอบค าถาม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
- การแสดงมาตรฐาน รางวัลที่ได้รับ 
 

การแสดงตัวร่วมกับผู้รับสาร/ความปรารถนาดี 
(Identification/Goodwill) 
- การหาจุดร่วมกับผู้รับสาร 
- การเปิดโอกาสให้แสดงคามคิดเห็น 
- การมอบสิทธิประโยชน์ 
 

การใช้ถ้อยค า และ การออกแบบสาร 
(Verbal/Design Competence)  
- ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน 
- การจัดล าดับสาร ออกแบบสาร ที่ทรง

ประสิทธิผล 
- มีความช านาญในการใช้งานแพลตฟอร์ม 
 

การสื่อสารเพื่อสร้างเหตุผลในวาทะ 

(Logos) 
การสื่อสารเพื่อการสร้างการม ี

ส่วนร่วม/อารมณ์ร่วม (Pathos) 

คุณลักษณะของผู้น าเสนอขายผลิตภัณฑ์บน

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิผล 

- การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ 
- การสร้างความสนุกในการน าเสนอ 
- การสร้างความรู้สึกมีตัวตนให้กับผู้ใช้งาน 
- การสร้างความใกล้ชิดกับผู้ใช้งาน 
- การเอาใจใส่ เข้าใจอารมณ์ของผู้ใช้งาน 
- การใช้ถ้อยค าเพื่อกระตุ้นอารมณ์  

- การแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- แสดงความคุ้มค่าทางการเงิน 
- แสดงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
- การกล่าวถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
- การใช้ส่ือสนับสนุนการน าเสนอ 
- การอธิบายที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้แพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น 
- การทบทวนเนื้อหา ให้ผู้ใช้งานทราบว่าอยู่ช่วงใดของการ

น าเสนอขาย หรือส่วนใดของแพลตฟอร์ม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน               

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) เพื่ออธิบายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสาคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ด้ วย
วิธีการจับสลาก แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พัฒนามาจาก เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ; 
ธนัญพร สุวรรณคาม (2559) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนามาจาก พิมพ์ชนก วงษ์เจริญ (2558); จุฑารัตน์ 
เพ็ชรสุวรรณ (2560) และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนามาจาก ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558); อัครเดช ไม้
จันทร์ (2560) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า ( 1) ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.30 หรือมีค่า R2= .603  
 
ค าส าคัญ:  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to analyze the relationship among work 
motivation, human resource development, and work efficiency 2) to explain work motivation 
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and human resource development influencing work efficiency of a steel recycling organization 
in Samutsakhon. The questionnaire was used as the tool for data collection from employee 
of a steel recycling organization in Samutsakhon with lottery method. The work motivation 
questionnaire was developed from Kednarin Ngamlert (2016); Thananaporn Suwankham 
(2016), the human resource development questionnaire was developed from Pimchanok 
Wongcharoen (2015); Jutharat Phetsuwan (2017), Work Efficiency questionnaire was developed 
from Panyaporn Thitipong (2015); Akaradej Maichan (2017). The data was analyzed in term of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation analysis and multiple 
regression analysis.  The results indicated as follows: ( 1) work efficiency had the relationship, 
as work motivation and human resource development by statistic significance at .01 level. (2) 
work motivation and human resource development influenced on the work efficiency. 
Predictive power was for 60.30 %, R2 value equal to .603. 
 
Keywords:  Work motivation, human resource development, work efficiency 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมรีไซเคิลเหล็กมีความส าคัญของความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย และต่างประเทศ มีความเชื ่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ บรรจุภัณฑ์สินค้าทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์สินค้าเ ฉพาะอย่าง 
เป็นต้น ตลาดส่งออกเหล็กของไทยที่ส าคัญ เช่น จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยส่งออกเหล็กไปยัง
ต่างประเทศร้อยละ 10 ของปริมาณการผลิตในประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าราย
ใหญ่ ปัจจุบันไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงเนื ่อง จากมาตรการลดการน าเข้าของสหรัฐฯ เพื ่อปกป้อง
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ  ท าให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลเหล็กในประเทศส่งออกเหล็กได้น้อยกว่าที่ควร
จะเป็น (ธเนศ มหัทธนาลัย, 2562, น.1) นอกจากนี้อุตสาหกรรมรีไซเคิลเหล็กเผชิญกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน 
ที ่มีต้นทุนการผลิตต ่ากว่าไทย ท าให้มีการน าเข้าเหล็กจากประเทศจีนเพิ่มขึ ้น จะเห็นได้ว่าในปี 2563 
ผู้ประกอบการรีไซเคิลเหล็กต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องจากสภาวะโรคระบาด โควิด -19 
ความต้องการในการใช้เหล็กทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงเหลือ 16-17 ล้านตัน จาก 18 ล้านตัน ขณะที่
สถานการณ์ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาดซึ่งคงที่ กก.ละ 18 บาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือปรับขึ้น
เล็กน้อย คู่แข่งในต่างประเทศลดราคาเหล็กลง ปริมาณการผลิตเหล็กเกินกว่าความต้องการของตลาด อีกทั้ง
ผู้ประกอบการรายเดิมยังเผชิญกับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มีศักยภาพในการผลิตสูง และได้รับอนุญาตจาก
ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ให้สามารถตั้งโรงงานผลิตเหล็กเส้นขึ้นมาได้ โดยใช้กระบวนการหลอม
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เศษเหล็กด้วยเตาอินดักชั่น หรือระบบ induction furnace (IF) ในพื้นที่ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ก าลังการผลิตกว่า 7 ล้านตัน/ปี ซึ่งถือว่ามีก าลังการผลิตสูงมาก เข้ามาแย่งตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นอีก ซึ่ง
ขณะนี้ผ่านการรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นของการท าประชาพิจารณ์ 
(รีพอร์ต, 2563) 

  อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการพยายามเอาตัวรอดจากสถานการณ์รอบด้านด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต และ
เพิ่มคุณภาพในการผลิตให้มากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยพนักงานที่มีฝือมือ มีความสามารถในการใช้เครื่องจักร
และเทคโนโลยี แต่ด้วยสภาพการท างานในโรงงานรีไซเคิลเหล็กที่อันตราย มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุระหว่างท างาน
สูง งานหนัก บรรยากาศในโรงงานมีผงฝุ่นจากเหล็ก ส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน ท าให้พนักงานลาออกบ่อย 
โรงงานจ าเป็นต้องจ้างพนักงานชาวเมียนม่าเข้ามาทดแทนพนักงานไทย ซึ่งพนักงานชาวเมียนม่ามีความอดทน
ต่อการท างานสูง แต่จะมีปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้สื่อสาร และนิสัยวัฒนธรรมของพนักงานชาวเมียนม่า ซึ่งเป็น
ความท้าทายของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานในการบริหารคนที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ขับเคลื่อน
โรงงานท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์รอบด้าน 

ผู้ประกอบการในโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงงานที่ต้องบริหารโรงงาน
ท่ามกลางแรงกดดันจากสถานการณ์ต่าง ๆ รอบด้าน ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในโรงงาน เพิ่มแรงจูงใจ ปรับเปลี่ยนสวัสดิการ อุปกรณ์เพิ ่มความปลอดภัยในโรงงาน รวมถึงให้
ความส าคัญกับการฝึกอบรม และการสื่อสารในองค์การ โดยเฉพาะพนักงานชาวเมียนม่า ซึ่งเป็นแรงงานหลัก
และส าคัญอย่างมากส าหรับโรงงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ปรับเอกสารต่าง ๆ ให้มีภาษาเมียนม่าด้วย รวมถึง
การอบรมพนักงานโดยใช้ล่ามภาษาพม่า เพื่อให้แรงงานเกิดความเข้าใจและรู้สึกว่าโรงงานให้ความส าคัญกับ
ตนเอง จะช่วยให้ลดการลาออกของพนักงานลง ท าให้พนักงานตั้งใจท างาน ความผิดพลาดในการผลิตลดลง 
ประสิทธิภาพในการผลิตคาดว่าน่าจะดีขึ้น 

จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลเหล็ก แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  พบว่าในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาค่อนข้างน้อย
และเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของบางตัวแปร ยังไม่มีการศึกษาครอบคลุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกตัว
แปร ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานรีไซเคิล
เหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้โรงงานแห่งนี้ หรือโรงงานที่มี
ลักษณะเดียวกัน น าไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการน าพาองค์การอยู่
รอด เติบโต พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ต่อไป     
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
2) เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Work Motivation) 

ประเสริฐ อุไร (2559: น. 7) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไว้ว่าเป็น แรงขับของแต่
ละบุคคลเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในการท างาน การท างานให้ส าเร็จโดย
ได้รับอิทธิพลจากการกระท าของคนอื่น ในการท างาน การก าหนดแนวทางในการบริหารโดยผู้บริหารจะจูงใจ
พนักงานท างานให้องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบของแรงจูงใจ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยจูงใจ 
หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบ และรักงานที่ปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิด
ความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ความส าเร็จในงานที่
ท าของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า เป็นต้น 2) 
ปัจจัยค ้าจุน หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปัจจัยค ้าจุนเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ หากองค์การไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของพนักงานได้อย่างเพียงพอก็จะส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ ปัจจัยดังกล่าวได้แก่นโยบายการบริหาร
ขององค์การ การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา สภาพการท างาน และด้านความมั่นคงในงาน  (เกศณรินทร์ 
งามเลิศ, 2559, น. 172-177 & ธนัญพร สุวรรณคาม, 2559, น.77-87) ผลการศึกษาของ Kamery (2004) 
พบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิตภาพ และผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
Tseng & McLean (2008) ได้อธิบายความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าหมายถึง 

กระบวนการหรือกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มความเชี่ยวชาญ และผลิตภาพในการท างาน
ของบุคลากรในองค์การ เป็นการพัฒนาทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มี 5 ขั ้น ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ (Analysis)  2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา 
(Develop) 4) การน าไปปฏิบัติ ( Implementation) 5) การประเมินผล (Evaluation) (Molenda, 2003)     
ผลการศึกษาของ Lee & Kang (2018) พบว่าการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกัน
กับผลการศึกษาของ Otoo, et al. (2019) พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การท างาน และผลการศึกษาของ Dysvik & Kuvaas (2008) พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Work Efficiency) 
อัครเดช ไม้จันทร์ (2560: น. 16) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไว้ว่าเป็น การ

กระท ากิจกรรมใด ๆ ที่บรรลุตามที่ต้องการและตั้งเป้าหมายไว้ โดยสามารถประหยัดและลดการสูญเสียของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม ที่มุ่งผลิตผลลัพธ์ โดยมีสัดส่วนของต้นทุนหรือปัจจัยน าเข้าในการลงทุน
น้อยที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างทันต่อสถานการณ์  องค์ประกอบของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพงาน หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีการ
ผิดพลาด หรือมีการผิดพลาดน้อยที่สุด และไม่ถูกต าหนิเรื่องการท างานจากหัวหน้า ซึ่งองค์กรมีการควบคุมการ
ท างานที่มีมาตรฐาน พนักงานท างานมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนดไว้  2) ด้านปริมาณงาน 
หมายถึง ปริมาณงานที่ออกมานั้น ต้องสมดุลกับอัตรา ก าลังคนในหน่วยงาน มีการส ารวจอุปกรณ์ก่อนใช้ทุก
ครั้งและมีการเก็บวัสดุอุปกรณ์ไว้ในจ านวนที่เหมาะสม 3) ด้านเวลา หมายถึง ผลงานเสร็จตามก าหนดเมื่อ
เทียบกับความยากง่ายของงาน ใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อย และต้องมีความถูกต้องรวดเร็ว 4) ด้านค่าใช้จ่าย 
หมายถึง พนักงานในหน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด มีการวางแผนงาน
ก่อนเริ่มงาน เพื่อไม่ให้เกิดการจัดงานซ ้าซ้อน (ปัญญาพร ฐิติพงศ์, 2558: 87-95)  ผลการศกึษาของ Okoye & 
Ezejiofor (2013) พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อผลก าไรขององค์การ การเติบโตขององค์การ และ
การด าเนินงานมีผลิตภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tabassi, Ramli, & Bakar (2012) พบว่าแรงจูงใจ 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการ
วิจัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่พนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัด

สมุทรสาคร    จ านวน 724 ราย (ฝ่ายบุคคล, 2563) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มี
จ านวนแน่นอนจึงใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (Yamane, 1973: p.125)  ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 258 ราย และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ฝ่ายบุคคลช่วยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
พนักงาน โดยแจกแบบสอบถามไปยังฝ่ายต่าง ๆ 

  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากการ

ทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี ้เครื ่องมือวิจัยได้แบ่งออกเป็น  2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
พนักงาน มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า พัฒนามาจาก เกศณรินทร์ งามเลิศ 
(2559); ธนัญพร สุวรรณคาม (2559) ข้อมูลความคิดเห็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า พัฒนามาจาก พิมพ์ชนก วงษ์เจริญ  (2558); จุฑารัตน์ เพ็ชร
สุวรรณ (2560) และความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า พัฒนามาจาก ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558); อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) 

 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ตรวจสอบความความเที่ยงตรงและความเชื ่อมั ่น โดยน าแบบสอบถามให้ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of 
Objective Congruence Index) จากผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่าทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ ้นไป 
นอกจากนี้มีการหาค่าอ านาจในการจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item-total 
Correlation โดยพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.428-0.724 ซึ่งทุกข้อค าถามมีค่ามากกว่า 0.40 ขึ้นไป ถือเป็นค่าที่
ยอมรับได้ (Johnson-Conley, 2009) และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธี ของครอนบาค (Cronbach) ทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามากกว่า 0.70  
ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Hair and et al., 2006)   
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้สถิติพรรณนาในการหาค่าความถี ่ ค่าร้อยละ เพื ่ออธิบายข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม  และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน                
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้แบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน โดยตอนที่หนึ่งน าเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่สองน าเสนอการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตอนที่สาม
น าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
62.40 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.40 ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.90   

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ตัวแปร Mot Hrd Eff 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) 3.81 3.80 3.88 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  0.58 0.62 0.53 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Mot)    
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hrd) 0.778**   
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  (Eff) 0.711** 0.749**  

** P< 0.01    
  
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์

ของตัวแปรที่ศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=3.81, S.D.=0.58) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.80, S.D.= 0.62) และประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.88, S.D.= 0.53)  
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิง
แปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ  0.711 และ 0.749 ตามล าดับ นอกจากนี้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.778 
 
ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยหพุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน   

ตัวแปร 𝛽 S.E.b Beta t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.117 .144  7.768 .000 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Mot) .296 .057 .324** 5.159 .000 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hrd) .430 .054 .498** 7.935 .000 
R= .777             R2=  .603        Adjust R2 = .600       
** P< 0.01  

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผู้วิจัยตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความ
คลาดเคลื่อน โดยใช้สถิติทดสอบ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.564 มีค่าระหว่าง 1.5-2.5 ถือว่ายอมรับได้ 
กล่าวคือ ค่าความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อกัน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2547) ในล าดับต่อมาผู้วิจัยจึงท าการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยพิจารณาค่า VIF ปรากฏผลสอดคล้องกับ Lee, Lee และ Lee (2000) ซึ่งได้
เสนอว่าค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันมากเกินไป ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้จึงไม่มีปัญหา Multicollinearity เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ ่งในจังหวัดสมุทรสาคร  ผลการวิเคราะห์ พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสามารถอธิบายความผันแปร
หรือมีอ านาจพยากรณ์ ได้ร้อยละ 60.30 หรือมีค่า R2= 0.603 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถ
แสดงสมการการพยากรณ์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร  ได้ดังนี้ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน = 1.117+ 0.296(แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน) + 0.430 (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย)์ 
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อภิปรายผล   
1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ กล่าวคือ พนักงานที่ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น 
และการที่องค์การส่งเสริมการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ท าให้พนักงาน
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kamery (2004) พบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Lee & Kang (2018) พบว่าการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับ
ผลการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ  Otoo, et al. (2019) พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dysvik & Kuvaas (2008) พบว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงงานรีไซเคิลเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวคือ พนักงานที่ได้รับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพการท างาน และการที่องค์การส่งเสริมการพัฒนาพนักงานด้วยการ
ฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ท าให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากพนักงานได้รับการ
สนับสนุนด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงาน จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมาก
ขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Okoye & Ezejiofor (2013) พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อผล
ก าไรขององค์การ การเติบโตขององค์การ และการด าเนินงานมีผลิตภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Tabassi, Ramli, & Bakar (2012) พบว่าแรงจูงใจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาด้านการฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาตนเอง 
โดยการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะปัจจัยค ้าจุน ได้แก่ 
ก าหนดนโยบายการบริหารงานและเป้าหมายชัดเจน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างานในฝ่ายต่าง ๆ ควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
มอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถ มีการยกย่องชมเชยเมื่อพนักงานสามารถท าผลงานได้ด ี 

4. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
ท าให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่าย 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต  
1.  ควรศึกษาเพ่ิมเติมด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เช่น การประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group Discussion) หรือวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

2.  ศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตการท างาน  รวมทั้งศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นใน
ระดับอุตสาหกรรม 
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บทคัดย่อ 

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อส ารวจประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมส าหรับผู้ชาย และ (2) เพื่อค้นหาองค์ประกอบของความส าคัญในแต่ละช่วงเวลาของการซื้อของผู้บริโภค 

ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพศชายที่เที่ยวกลางคืนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งในสถาน

บริการอาบอบนวดย่านรัชดาจ านวน 30 คนโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากผู้ชายเที่ยวกลางคืนจ านวน 

100 คนโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Factor analysis  ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมี

การรับรู้เกี่ยวกับสินค้ามากที่สุดผ่านการโฆษณาบนยูทูป (ร้อยละ 80) รองลงมาคือ เฟสบุค (ร้อยละ 70) และ

กลุ่มตัวอย่างสนใจค้นหาข้อมูลด้านราคา (ร้อยละ 85) ข้อมูลบนฉลาก (ร้อยละ 84) และสรรพคุณที่ตรงกับ

ปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 80)  มากในช่วงเวลาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีการค้นหาข้อมูลผ่าน 

Google search (ร้อยละ 100) มากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าในด้านรสชาติ

ที่ถูกใจมากที่สุด (ร้อยละ 84) ในช่วงเวลาของการซื้อผลิตภัณฑ์ ท้ายนี้กลุ่มตัวอย่างจะท าการซื้อซ ้าเมื่อพบว่า

ผลลัพธ์หลังการบริโภคเป็นจริงตามค าโฆษณา (ร้อยละ 100)  และ (2) องค์ประกอบที่สกัดได้ในแต่ละช่วงเวลา

ของการซื้อเริ่มจากการรับรู้ การหาข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจซื้อ ในระหว่างการซื้อและการกลับมา

ซื้อซ ้ามีความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์ได้ 60.88, 71.86, 74.31 และ 63.71 ตามล าดับ จึงสามารถ

ใช้การวิเคราะห์นี้ในการจัดกลุ่มข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาเพื่อน ามาวางแผนการตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์ในการ

ตอบสนองความพึงพอใจให้ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคสนใจได้ 
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Abstract 

 The objectives of this research were ( 1)  to explore the consumer experience on the 

use of dietary supplement for men and (2)  to analyze the key element factors in each stage 

of the consumer's purchase.  The research was carried out by collecting data from male 

consumers who go to night out twice a month in Ratchada area from a sample of 30 Thai 

people by using in-depth interviews. Moreover, the research was based on data collected by 

questionnaire from a sample of 100 male people who have experienced of night out.                     

Data was then analyzed using Factor Analysis.  The results of the research showed that                       

(1) the respondents received the most awareness through advertisements on YouTube (80%) 

and Facebook ( 70%)  at the initial stage of the consideration process.  For active evaluation 

stage, consumers concern the information about price (85%), information on the label (84%), 

properties corresponding to health problems (80%) via google search (100%). Consumers are 

aware of the quality of the product in terms of taste ( 84%)  during moment of purchase. 

Finally, in the post-purchase experience stage, the results showed that the respondents were 

able to buy repeatedly when the result after consumption was as advertised (100%) .  ( 2 )  it 

was found significant components at each moment of purchase; beginning with awareness 

finding comparative information for evaluation, During the purchase and re- purchase; were 

able to explain relationships is 60.88, 71.86, 74.31 and 63.71, respectively.   This analysis can 

then be used as tools to group data at different times in order to plan digital marketing and 

strategies to cover various issues that consumers are interested.  

 

Keywords: Customer journey, factor analysis, dietary supplement for men 

 

บทน า 

 การเรียนรู้ทางการตลาดที่ส าคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากผู้บริโภค (Konu and Komppula, 2016) 

การศึกษาประสบการณ์ของผู้บริโภคในด้านการตอบสนองความรู้สึก อารมณ์ ทางสังคม และร่างกายของ

ผู้บริโภคต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ได้กลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (Ma et al., 2014; 

Pansari and Kumar, 2016) และการสร้างนวัตกรรม (Inman and Nikolova, 2017) ให้ประสบความส าเร็จ 
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 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น สามารถท าได้โดยศึกษาจากประสบการณ์ของผู้บริโภคเกี่ยวข้อง

ความคาดหวังของผู้บริโภคเองกับกระบวนการบริการและการมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม รวมทั้ง การบริโภค

สินค้าอาหารในระหว่างการเดินทางผ่านสิ ่งเร้า (Stimulus) และสิ่งที ่ท าให้ผู ้บริโภครับรู ้ (Awareness)                 

การค้นหาประสบการณ์ของผู้บริโภคจะเริ่มตั้งแต่การรู้จัก/รับรู้สินค้าหรือบริการ การค้นหาข้อมูลสินค้าหรือ

บริการ ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเรา และกลับมาใช้ซ ้า/ซื้อซ ้า โดยผ่านกระบวนวิเคราะห์

และวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดแนวทางกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า การศึกษา

เส ้นทางของผ ู ้บร ิ โภค (Customer journey) ซ ึ ่ งม ี  4 ข ั ้นตอน ค ือ ข ั ้นตอนการร ับร ู ้  (Awareness)                    

การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ (Evaluation) การซื้อสินค้าหรือบริการ (Purchase) และประสบการณ์หลังการ

ซื้อ (Post-purchase experience) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากใช้สินค้าหรือบริการ (Usage) รวมถึงต้องมีการประเมิน

ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร (Touch point) ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคมีการสื่อสารแบบหลายช่องทาง 

สลับกันไปมาทั้งแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ที่เรียกว่า Omni-Channel (Lemon and Verhoef, 2016) 

 งานวิจัยนี ้ได้ท าการส ารวจข้อมูลประสบการณ์การใช้อาหารเสริมส าหรับผู ้ชายเพื ่อให้ทราบ

พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากลุ่มผู้ชายที่ชอบเที่ยวกลางคืน ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ถูกน ามา

ออกแบบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคชายเพื่อน าผลที่ได้มาวางแผนการตลาดหรือกล

ยุทธ์ในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 

ระเบยีบวิธีการวิจัย 

1. แนวทางการวิจัยและการออกแบบ 

 การวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เพื่อน ามาเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย รายละเอียดการด าเนินการวิจัย มีดังนี้ 

  1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการศึกษาโดยใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 

โดยศึกษาค้นคว้า จากผลวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หนังสือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

พื้นฐาน แนวคิด เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน

การรับรู้ (Awareness) การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ (Evaluation) การซื้อสินค้าหรือบริการ (Purchase) 

และประสบการณ์หลังการซื ้อ (Post-purchase experience) ของอาหารเสริมส าหรับผู ้ชายหรือกาแฟ               

เพื่อน ามาก าหนดหัวข้อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และท าการสร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งมีการก าหนดค าถามในการสัมภาษณ์ไว้

ล่วงหน้า  
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  1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ท าการศึกษาโดยน าประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละขั้นตอน

ของเส้นทางผู้บริโภคมาสร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะของค าถามทั้งแบบปลายเปิด 

(Open-end Questions) และปลายปิด (Close-end Questions) โดยแบ่งค าถามออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่

1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

ขั้นตอนการรับรู้ของอาหารเสริมส าหรับผู้ชาย ส่วนที่3 ข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบเพื่อ

ตัดสินใจของอาหารเสริมส าหรับผู้ชาย ส่วนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ

อาหารเสริมส าหรับผู้ชาย  ส่วนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์หลังการซื้อของอาหารเสริม

ส าหรับผู้ชาย และส่วนที่ 6 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 

 2. การตรวจสอบเครื่องมือ  

  2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ในการวิจัย โดยพิจารณาทบทวนค าถามให้

ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นน าแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์โดย

ทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยใช้วิธีการทางสถิติตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงคือค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item-Objective Congruence: IOC) (Rovinell and 

Hambleton (1977)) จากนั้นจึงปรับปรุงและแก้ไขแบบสัมภาษณ์หลังการทดสอบให้ได้เครื่องมือวิจัยที่

สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

  2.2  การวิจัยเชิงปริมาณ ท าการตรวจสอบแบบสอบถามที ่สร้างกับกลุ ่มตัวอย่างทดลองใช้                  

(Try out) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการศึกษานี้  กลุ่มตัวอย่างคิดเป็น 

ร ้อยละ10 ของแบบสอบถามทั ้งหมด ค ือ จ  านวน 10 ช ุด โดยค านวณจากสูตร                 

โดย n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการน าไปทดลองใช้ (Try out) 10 แทน 

ร้อยละของแบบสอบถาม จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรวิธีการหา         

ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1970) เพื ่อทดลองหาความ

น่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยคิดจากค่าความเชื่อมั่นรายข้อในแบบสอบถามเท่ากับ 0.60 ให้เหมาะสมก่อน

เก็บข้อมูลจริงต่อไป                                                                       

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ให้น าแบบสัมภาษณ์ที ่ผ่านการตรวจสอบไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก             

(In-depth interview) กับผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไปที่เที่ยวกลางคืนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จ านวน 30 ท่าน ใน

อาบอบนวดย่านรัชดาภิเษกจ านวน 5 แห่ง โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างรายคน โดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
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      3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ให้น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ชายที่ชอบเที่ยวกลางคืน ตอบ

แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 100 ชุด โดยพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะส าหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เช่น ศูนย์การค้า สถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนที่มีคุณลักษณะมี

แนวโน้มเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เพื่อสรุปประเด็นเป็นการวิเคราะห์

เนื้อหาโดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง หลังการบันทึกเสียงแล้ว น าข้อมูลจากเทป

บทสนทนามาท าเป็นเอกสาร จากนั้นด าเนินการจัดข้อมูลเป็นประเภทของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่นด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation technique) 

  4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการน าข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 มาวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) น าเสนอข้อมูลแบบร้อย

ละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ในส่วนที่ 2-5 ใช้การวิเคราะห์แบบสถิติอนุมาน เพื่อใช้ตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันในกลุ่มตัวแปรทั้งหมด และพยายามอธิบายความสัมพันธ์ที่พบโดยสมมติให้ตัวแปร

เหล่านั้นมีองค์ประกอบพื้นฐานบางอย่างร่วมกัน (Factor Analysis) ก าหนดวิธีการแยก factor โดยใช้วิธี 

Principal Components Analysis โดยพิจารณาจ  านวน factor จาก (1)  Latent Root Criterion โดย

พิจารณาจาก Eigen Value ต้องมีค่ามากกว่า 1 และค่าความแปรปรวนของแต่ละตัวแปรมีค่าเท่ากับ 1 (2) 

Cumulative Percentage of Variance โดยน า Factor ที่มีการใช้ร่วมกันโดยจะต้องอธิบายความแปรปรวน

ของตัวแปรได้อย่างน้อย 60%  หลังจากนั้นตั้งชื่อ Factor โดยหลังจากก าหนดจ านวน Factor ที่ใช้ได้แล้ว 

หมุนแกนของสมการเส้นตรงหรือ Factor ด้วยวิธี Varimax  

 

ผลและการอภปิรายผลการวจิัย  

 1. ผลการส ารวจประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ในการใช้อาหารเสริมส าหรับผู้ชาย

ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เกี่ยวกับประสบการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารส าหรับเสริมสร้างความเป็นชาย พบว่าผู้บริโภคมีการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบในการซื้อ

สินค้าจะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในทันที 

แต่มีผู้บริโภคอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมการซื้อที่เป็นระบบ มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อซึ่ง

สามารถสรุปเส้นทางของผู้บริโภคในกระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับเสริมสร้างความเป็นชายได้

ดังนี้ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 159 

  

   1.1 กลุ่มตัวอย่างจะเกิดการรับรู้หรือได้รับการกระตุ้นให้สนใจในผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ทั้งสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ ซึ่ง จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภท

ผลิตภัณฑ์ส าหรับเสริมสร้างความเป็นชายในหลายช่องทาง ได้แก่ โฆษณาในยูทูป การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟส

บุค โฆษณาหลังข่าว การรีวิวเห็นผลของผู้ใช้ โฆษณาหลังละครช่วงเย็นเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป การบอกปาก

ต่อปาก ป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า การน าเสนอขายตรงผ่านตัวแทน โฆษณาในอินสตราแกรม การน าเสนอขาย

ตรงในทีวี ป้ายโฆษณาบนรถโดยสาร การพบเห็นในระหว่างการท่องเที่ยว อ่านจากใบปลิวหรือแผ่นพับ       

ป้ายโฆษณาบนถนน การใช้คนดังสร้างกระแส โดยกลุ่มตัวอย่างจะพบเห็นการโฆษณาในยูทูป ประชาสัมพันธ์

ผ่านเฟสบุค มากที่สุด นอกจากนี้การรับรู้สินค้ากลุ่มนี้ผ่านโฆษณาหลังข่าว โฆษณาหลังละครช่วงเย็น ก็มี

จ านวนมากเช่นกัน จากข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างจะเดินทางกลับเข้าบ้านช่วงประมาณ 18.00 น. ถึง 

20.00 น. จึงมีโอกาสได้ดูโฆษณาช่วงละครหลังข่าว และละครช่วงเย็น โดยกลุ่มตัวอย่างอธิบายว่า ดูพร้อม

ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่มีผู้ถูกสัมภาษณ์เพียงรายเดียวเท่านั้นที่สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับผู้ชาย

เนื่องจากการมีปัญหาทางสุขภาพ จึงอาจบอกเป็นนัยว่า ไม่ควรท าการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาอย่างชัดเจน

ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยในเรื่องสมรรถภาพความเป็นชายอย่างชัดเจนรวมทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่ได้พูดคุยกันใน

การสนทนากับเพื่อนหรือคนรอบข้างมากนัก เนื่องจากมีผู้ถูกสัมภาษณ์เพียงรายเดียวที่ถูกกระตุ้นให้สนใจ

ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความเป็นชายผ่านคนรอบข้าง อีกทั้งมีผู้ถูกสัมภาษณ์เพียงรายเดียวที่มีการรับรู้ผลิตภัณฑ์

กลุ่มนี้ผ่านร้านขายยา ชี้ให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่ได้เข้าไปจ าหน่ายในร้านขายยามากนัก 

1.2 ในขั้นตอนถัดไปหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้หรือได้รับการกระตุ้นให้สนใจในผลิตภัณฑ์แล้ว 
กลุ่มตัวอย่างจะเริ่มท าการส ารวจ โดยเริ่มต้นจากการค้นหาสินค้าหรือการค้นหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ท้องตลาดและในอินเตอร์เน็ต  จากนั้นจึงท าการศึกษาข้อมูลท าให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะใช้ใน
การตัดสินใจเลือก ได้แก่ ราคาสินค้าที่มีความเหมาะสมกับปริมาณที่จ าหน่าย ข้อมูลที่ระบุบนฉลาก สรรพคุณ
ตรงกับปัญหาสุขภาพ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีการรับประทาน ปริมาณต่อการสั่งซื้อ วันที่ผลิต การใช้
งานที่สะดวกของบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้า วิธีการส่งสินค้า อายุการเก็บ ระยะเวลาของผลลัพธ์ที่
ต้องการในระหว่างบริโภค ของสมนาคุณ การจัดโปรโมชันของสินค้า ค ายืนยันของคนรอบข้าง  และพบเห็นใน
งานแสดงสินค้า โดยเกิดการกลั่นกรองจากตราสินค้าของผลิตภัณฑ์หรือประเภทผลิตภัณฑ์จ านวนมากจนเหลือ
ผลิตภัณฑ์เพียง 2-3 ตราสินค้า ทั้งนี้อาจมีการพูดคุยหรือโต้ตอบผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ กับผู้จ าหน่าย เช่น 
การสอบถามแบบข้อความทาง application หรือ/และ LINE, MESSENGER หรือ/ และ SMS ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
จึงพิจารณาถึงความรวดเร็วของการตอบโต้ และข้อมูลตอบโต้ที่ไม่โอ้อวดเกินจริงอีกด้วย ซึ่งแตกต่างจาก
รายงานวิจัยของ Kapuge (2016) รายงานว่า ตัวกระตุ้นที่ส าคัญที่สุดในการบริโภค organic food คือ ปัญหา
สุขภาพเป็นอันดับแรก นอกจากนี้เป็นที ่ประหลาดใจว่ามีผู ้ถูกสัมภาษณ์สนใจเรื ่องความปลอดภัยและ
ผลข้างเคียงน้อยมากเพียง 1 ท่านจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
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 1.3 ขั้นตอนขณะท าการซื้อ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสินค้าแล้ว และจะท าการซื้อ ซึ่ง

ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนใจได้ อันอาจเนื่องมาจาก การช าระเงินที่ไม่ครอบคลุมและยืดหยุ่นไม่เพียงพอ 

ไม่พอใจคุณภาพของสินค้าในด้านรสชาติบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรง หรือไม่ถูกใจบรรจุภัณฑ์ วิธีการ เก็บรักษาใน

ระหว่างบริโภค รวมทั้งพบอุปสรรคหรือปัญหาจากความสะดวกในการซื้อผ่านแอพพลิเคชัน หรือความสะดวก

จากการซื้อผ่านเว็บไซด์ นอกจากนี้ยังรวมถึงความไม่พอใจจากบริการตอบค าถามหลังซื้อ ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

ผู้ขายที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทุกประเด็นค าถาม หรือข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับค ากล่าวอ้างหรือ

โฆษณา ทั้งนี้หากพนักงานขายไม่มีความซื่อสัตย์ในการให้ข้อมูล วกวน ชักชวนให้ซื้อ แต่ไม่จริงใจในการให้

ข้อมูล ก็ท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่ซื้อเช่นกัน นอกจากนี้มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านเปลี่ยนใจไม่ซื้อเมื่อพบ

ปัญหาการจราจรในระหว่างเดินทางไปซื้อ รวมถึงที่จอดรถไม่เพียงพอ ณ จุดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจจะท าให้

ผู้บริโภคนั้น ต้องย้อนกลับไปเริ่มที่ขั ้นตอนแรก นี่เป็นอีกหนึ่งจุดสัมผัส ในการเดินทางที่จ าเป็นต้องมีการ

วางแผนให้ลูกค้าพอใจและสะดวกสบายในการซื้อสินค้าด้วย 

 1.4 ประสบการณ์หลังการซื้อและใช้สินค้า มีความส าคัญอย่างมากที่จะท าให้เกิดการกลับมาซื้อ

สินค้าซ ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับจากการซื้อและบริโภคสินค้าที่จะท าให้เกิดความภักดีในตราสินค้า

และกลับมาซื้อซ ้าได้  จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะกลับมาซื้อสินค้าซ ้าอีก เมื่อพึงพอใจกับผลลัพธ์หลังการ

บริโภค ความถูกต้องและรวดเร็วในการส่งสินค้า ความถูกต้องในการช าระเงิน ที่ตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง 

มีที่จอดรถเพียงพอ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างจะกลับมาซื้อซ ้าเมื่อประทับใจกับการเฝ้าติดตามผลจากผู้จ าหน่าย 

มีช่องทางการติดต่อสอบถามหรือซื้อผ่าน line chat มีช่องทางการสื่อสารผ่าน call center มีบริการปรึกษา

สุขภาพระหว่างบริโภค ทั้งนี้โปรโมชั่นได้แก่ การลดราคา การให้ของแถมในช่วงเทศกาล การสะสมแต้มรางวัล 

และการสมัครสมาชิกพร้อมส่วนลดก็มีส่วนดึงดูดให้กลุ่มตัวอย่างกลับมาซื้อซ ้า 

 

 2. ผลการส ารวจประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ในการใช้อาหารเสริมส าหรับผู้ชาย
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 

 จากการทดสอบความน่าเชื ่อถือ (Reliability) เพื ่อให้แน่ใจว่าค าถามมีความน่าเชื่อถือเชิงสถิติ          

โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่จะ

ท าการศึกษาจ านวน 10 ชุด เพื่อทดสอบว่าค าถามแต่ละข้อของแบบสอบถาม สามารถสื่อความหมายได้ตรง

ตามที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ หลังจากนั้น น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นที่มีค่า

มากกว่า 0.750 จึงนับได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 
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 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 100 ท่าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

สถานะภาพสมรส (ร้อยละ 80) มากกว่าสถานะโสด (ร้อยละ 20)ที่มีช่วงอายุ 46-55 ปี (ร้อยละ 62) มากกว่า

ช่วงอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 38) โดยจบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60) มากที่สุด รองลงมาคือ

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 20) ที่มีจ านวนเท่ากับ ระดับการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

(ร้อยละ 20) ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30 ,000 บาท (ร้อยละ 66) รองลงมาคือ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000บาท (ร้อยละ 34) โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนเคยบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารส าหรับเสริมสร้างความเป็นชายมานานกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 100) 

 2.1 ในขั้นตอนการรับรู้ (Awareness) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ส าหรับเสริมสร้างความเป็นชายมากที่สุดผ่านโฆษณาในยูทูป (ร้อยละ 80) รองลงมาคือรับรู้จากการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุค (ร้อยละ 70) กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อินสตราแกรมน้อย เนื่องผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างพบเห็นโฆษณาในอินสตราแกรมเพียงร้อยละ 24 แต่พบเห็นหรือรับรู้สินค้ากลุ่มนี้ผ่านโฆษณาหลังข่าว 
(ร้อยละ 58) โฆษณาหลังละครช่วงเย็น (ร้อยละ 50) มากกว่า ทั้งนี้การรีวิวจากผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 
54) ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างมากพอสมควร (รูปที่ 1a)  

 
รูปที่ 1 ร้อยละของ (a) ปัจจัยการรับรู้หรือการค้นพบ และ (b) แผนภาพความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยการรับรู้

ของอาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในในขั้นตอนการรับรู้ พบว่า จ านวน
องค์ประกอบ (Factor) ที่ได้ที่มีค่า eigen value มากกว่า 1 มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ แต่ในงานวิจัยนี้เลือก 2 
องค์ประกอบ เนื่องจากสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 60.88 ซึ่งเพียงพอต่อการอธิบายและสะดวกใน
การสร้างกราฟความสัมพันธ์ (Hair et al., 2010) ภายหลังการสั่งหมุนแกนด้วยวิธี Varimax ได้ผลดังรูปที่ 1 
(b) เมื่อพิจารณาตัวแปรแต่ละตัวสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่สกัดขึ้นมาใหม่ทั้ง 2 องค์ประกอบ พบว่า ปัจจัยใน
ขั้นตอนการรับรู้ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 1 (Loading มีค่า มากกว่า 0.50) ประกอบด้วย 7 ตัวแปร 
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(ตารางที่ 1) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.529 ถึง 0.891 ค่าไอเกนเท่ากับ 5.160 ค่าความแปรปรวนรวม
สะสมเท่ากับ 35.54  จึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 ใหม่ว่า รับรู้ออฟไลน์ เนื่องจากตัวแปรเดิ มที่สัมพันธ์กับ
องค์ประกอบใหม่เป็นช่องทางการรับรู้ที่ไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต องค์ประกอบที่  2 “รับรู้ออนไลน์และชักชวน” 
ประกอบด้วย 5 ตัวแปรมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.511 ถึง 0.889 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ข้อมูลได้ร้อยละ 28.63 จากการเรียงล าดับความส าคัญ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ได้แก่ การบอก
ปากต่อปาก การรีวิวเห็นผลของผู้ใช้ การน าเสนอขายตรงผ่านตัวแทน โฆษณาในยูทูป การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เฟสบุค ค่าไอเกนเท่ากับ 3.980  

 
ตารางที่ 1 Factor loading และชื่อ factor ที่สอดคล้องกับตัวแปรการรับรู้ของอาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 

ล าดับ ร้อยละความแปรปรวน
ทั้งหมดที่สามารถ

อธิบายได้ 

ปัจจัยหรือช่องทางการรับรู้ Loading factor ชื่อ factor ใหม่ 

1 35.54 ป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า 
โฆษณาหลังละครช่วงเย็น 
โฆษณาหลังข่าว 
โฆษณาบนรถโดยสาร  
ป้ายโฆษณาบนถนน 
การน าเสนอขายตรงในทีวี 
การใช้คนดังสร้างกระแส 
อ่านจากใบปลิวหรือแผ่นพับ 

0.891 
0.880 
0.847 
0.722 
0.609 
0.601 
0.588 
0.529 

รับรู้ออฟไลน ์

2 28.63 การบอกปากต่อปาก 
การรีวิวเห็นผลของผู้ใช้ 
การน าเสนอขายตรงผ่านตัวแทน 
โฆษณาในยูทูป 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุค 

0.889 
0.848 
0.812 
-0.550 
-0.511 

รับรู้ออนไลน์และชักชวน 

 

 จากข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจัดกลุ่มปัจจัยออกได้เป็น 4 ประเภท (รูปที่ 1b)                          
โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์หลังจากหมุนแกนแบบ varimax มีค่ามากกว่า 0.5 เนื่องจากแสดงให้เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์ (ข้อมูลไม่ได้แสดง) โดยประเภทที่ 1 เป็นการรับรู้ข้อมูลแบบบอกปากต่อปาก การเสนอขายตรง
ผ่านตัวแทนและการรีวิวเห็นผลของผู้ใช้ ซึ่งเป็นประเภทที่รับรู้จากการเชิญชวน ประเภทที่ 2 เป็นการรับรู้จาก
การพบเห็นในระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นช่องทางออฟไลน์ที่สื่อสารในระหว่างผู้บริโภคมีประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ประเภทที่ 3 เป็นการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป เฟสบุคและอิสตราแกรม             
ซึ่งเป็นช่องทางจากออนไลน์ และประเภทสุดท้ายเป็นการรับรู้จากโฆษณาหลังข่าว โฆษณาหลังละครช่วงเย็น 
ป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า การน าเสนอขายตรงในทีวี ป้ายโฆษณาบนรถโดยสาร อ่านจากใบปลิวหรือแผ่นพับ 
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ป้ายโฆษณาบนถนน และการใช้คนดังสร้างกระแส ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้บริโภคใน
ระหว่างการเดินทางระหว่างวัน และการใช้ชีวิตประจ าวันแบบออฟไลน์ 

 2.2 ในขั้นตอนการเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมาก

ที่สุดในการค้นหาคือ ราคาสินค้าที่เหมาะสมกับปริมาณ (ร้อยละ 86) ข้อมูลที่ระบุบนฉลาก (ร้อยละ 84) 

สรรพคุณที่ตรงกับปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 80)  ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 80) และวิธีการ

รับประทาน (ร้อยละ 78) ดังรูปที่ 2 (a) สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Sofi et al. (2017) พบว่าราคาและ

ข้อมูลบนฉลากเป็นสิ ่งที ่ผู ้บริโภคให้ความสนใจก่อนการตัดสินใจซื ้อ แต่แตกต่างจากรายงานวิจัยของ                    

Zhao et al. (2010) ที่พบว่าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นปัจจัยแรกที่พิจารณาในการหาข้อมูลเพื่อ

ซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการโต้ตอบค าถามมากถึงร้อยละ 64 

แต่ให้ความส าคัญกับค าแนะน าจากคนรอบข้างน้อยกว่าข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ที ่ค้นหาด้วยตนเองจาก

อินเตอร์เน็ต (รูปที่ 2b) โดยหาข้อมูลผ่าน Google search มากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือ เฟสบุค  

(ร้อยละ 96) เว็บไซด์ (ร้อยละ 86) และจากกระทู้ Pantip (ร้อยละ 84) ตามล าดับ แต่มีการหาข้อมูลเพื่อตัดสิน

ในก่อนซื้อโดยขอค ายืนยันจากคนรอบตัวไม่มากนัก (ร้อยละ 24) 

  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างในในขั ้นตอนการ

เปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ พบว่า องค์ประกอบ (Factor) ที่ได้ 2 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้

ร้อยละ 71.86 ภายหลังการสั่งหมุนแกนด้วยวิธี Varimax ได้ผลดังรูปที่ 3 จากความสัมพันธ์ตัวแปรเดิมและ

องค์ประกอบใหม่เป็นข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และความสะดวกในการใช้งาน 

สั ่งซื ้อ และการบริโภค จึงตั ้งชื ่อองค์ประกอบที ่ 1 ใหม่ว่า ความชัดเจนและความสะดวก (ตารางที ่ 2)             

ส่วนองค์ประกอบที่ 2 “การตลาดและผลลัพธ์” ประกอบด้วย 6 ตัวแปรมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.620 

ถึง 0.874 สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ร้อยละ 32.32 จากการเรียงล าดับความส าคัญ                  

(Factor Loading) จากมากไปน้อย ได้แก่ วิธีการส่งสินค้า ระยะเวลาของผลลัพธ์ที่ต้องการในระหว่างบริโภค 

การจัดโปรโมชันของสินค้า การรับประกันสินค้า ของสมนาคุณ ค ายืนยันของคนรอบข้าง  มีค่าไอเกนเท่ากับ 

4.241 
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รูปที่ 2 ร้อยละของ (a) ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินก่อนจะตัดสินใจซื้อ และ (b) ช่องทางในการหาข้อมูลเพื่อการ

ประเมินก่อนจะตัดสินใจซื้ออาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แผนภาพความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยการหาข้อมูลเพื่อการประเมินก่อนจะตัดสินใจซื้ออาหารเสริม

ส าหรับผู้ชาย 

 จากข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจัดกลุ่มปัจจัยออกได้เป็น 3 ประเภท (รูปที่ 3) โดยพิจารณา

จากค่าสหสัมพันธ์หลังจากหมุนแกนแบบ varimax มีค่ามากกว่า 0.5 เนื่องจากแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ 

(ข้อมูลไม่ได้แสดง)โดยประเภทที่ 1 เป็นการจัดโปรโมชันของสินค้า การรับประกันสินค้า ระยะเวลาของผลลัพธ์

ที่ต้องการในระหว่างบริโภค วิธีการส่งสินค้า ค ายืนยันของคนรอบข้าง  การบริการก่อนการขาย ของสมนาคุณ 

อายุการเก็บ ประเภทที่ 2 เป็นปริมาณต่อการสั่งซื้อ ความรวดเร็วของการตอบโต้ ข้อมูลที่ระบุบนฉลาก ราคา

สินค้าที่มีความเหมาะสมกับปริมาณที่จ าหน่าย วิธีการรับประทาน การใช้งานที่สะดวกของบรรจุภัณฑ์ วันที่ผลิต 

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สรรพคุณตรงกับปัญหาสุขภาพ ประเภทที่ 3 เป็นแหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบ ทั้งนี้จะ

(a) (b) 
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เห็นได้ว ่าการค้นหาข้อมูลนั ้น ผู ้บริโภคสนใจทุกด้านของ Marketing mix ไม่ว ่าจะเป็น สินค้า ราคา                   

การจัดจ าหน่ายและโปรโมชัน แต่ข้อมูลในเรื่องแหล่งวัตถุดิบและแหล่งผลิตได้รับความสนใจน้อยที่สุดอย่างเห็น

ได้ชัดเจน 

 

ตารางที ่ 2 Factor loading และชื่อ factor ที่สอดคล้องกับตัวแปรการหาข้อมูลเพื่อการประเมินก่อนจะ 

ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 
 

ล าดับ ร้อยละความแปรปรวน
ทั้งหมดที่สามารถอธิบาย

ได ้

ปัจจัยหรือช่องทางการรับรู้ Loading factor ชื่อ factor ใหม่ 

1 39.54 การใช้งานที่สะดวกของบรรจุภัณฑ์  
ข้อมูลที่ระบุบนฉลาก 
ความรวดเร็วของการตอบโต้ 
ราคาส ินค ้าท ี ่ม ีความเหมาะสมก ับปร ิมาณที่
จ าหน่าย  
ปริมาณต่อการสั่งซื้อ 
วันที่ผลิต 
วิธีการรับประทาน 

0.915 
0.844 
0.826 
0.800 
 
0.764 
0.742 
0.727 

ความช ัด เจนและความ
สะดวก 

2 32.32 วิธีการส่งสินค้า 
ระยะเวลาของผลลัพธ์ที่ต้องการในระหว่างบริโภค 
การจัดโปรโมชันของสินค้า 
การรับประกันสินค้า 
ของสมนาคุณ 
ค ายืนยันของคนรอบข้าง   

0.874 
0.870 
 
0.868 
0.822 
0.813 
0.620 

การตลาดและผลลัพธ ์

  

 2.3 ในขั้นตอนขณะท าการซื้อ พบว่า ความส าคัญมากที่สุดที่กลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงในขณะที่

ท าการซื้อ คือ คุณภาพของสินค้าด้านรสชาติ (ร้อยละ 84) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Kuang et al. (2020)                

ที ่รายงานว่า คุณภาพสินค้ามีผลต่อการตัดสินในซื ้อสูงที ่ส ุด นอกจากนี ้ความสะดวกในการซื ้อบน                           

E-commerce application (ร้อยละ 82) เป็นปัจจัยที่ส าคัญรองลงมา รวมทั้งรูปแบบการช าระเงิน (ร้อยละ 

80) ต้องเป็นช่องทางที่สามารถช าระเงินได้สะดวก เช่น สามารถช าระผ่านบัตรเครดิต ช าระแบบออนไลน์ด้วย 

QR code หรือการจ่ายเงินแบบไร้เงินสดรูปแบบอื่น ๆ ดังรูปที่ 4 (a) จากปัจจัยเหล่านี้ จึงควรจะต้องมีการ

อบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ลูกค้าพอใจและได้รับความสะดวกในขณะที่ท าการซื้อสินค้า 

  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในในขั้นตอนขณะท าการซื้อ 

พบว่า องค์ประกอบ (Factor) ที่ได้ 2 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 74.31 ได้ผลดังรูป
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ที่ 4 (b) ความสัมพันธ์ของตัวแปรเดิมแต่ละกับองค์ประกอบที่สกัดขึ้นมาใหม่ทั้ง 2 องค์ประกอบได้ผลดังตาราง

ที่ 3  

 
รูปที่ 4 ร้อยละของ (a) ปัจจัยที่ผู้บริโภคค านึงถึงในขณะท าการซื้อ และ (b) แผนภาพความสัมพันธ์ของแต่ละ

ปัจจัยที่ผู้บริโภคค านึงถึงในขณะท าการซื้อของอาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 

 

ตารางที่ 3 Factor loading และชื่อ factor ที่สอดคล้องกับตัวแปรขณะท าการซื้ออาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 
 

ล าดับ ร้อยละความ
แปรปรวนทั้งหมดที่
สามารถอธิบายได้ 

ปัจจัยหรือช่องทางการรับรู้ Loading factor ชื่อ factor ใหม่ 

1 49.39 ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือและให้
ข้อมูลได้ทุกประเด็น 
บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง 
ความสะดวกจากการซื้อผ่าน website  
การจราจรในระหว่างเดินทางไปซื้อ 
ความซื่อสัตย์ของพนักงานขาย 
ข้อมูลที่ให้ตรงกับค ากล่าวอ้างหรือโฆษณา 
ที่จอดรถ 
บริการตอบค าถามหลังซื้อ 

0.921 
 
0.917 
0.900 
0.853 
0.845 
0.830 
0.789 
0.756 

ความน ่าเช ื ่อถ ือและ
อุปสรรค 

2 24.92 คุณภาพของสินค้าทั้งด้านรสชาติ 
วิธีการเก็บรักษาในระหว่างบริโภค 

0.823 
0.780 

ผลิตภัณฑ ์

  

 จากข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจัดกลุ่มปัจจัยออกได้เป็น 2 ประเภท (รูปที่ 4b) โดย
ประเภทที่ 1 เป็นประเภทที่มีอิทธิพลสูงได้แก่ คุณภาพของสินค้าทั้งด้านรสชาติ วิธีการเก็บรักษาในระหว่าง
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บริโภค ความสะดวกในการซื้อผ่าน app และ รูปแบบการช าระเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4 (a) พบว่า 4 
ปัจจัยดังกล่าวผู้บริโภคให้ความส าคัญมากกว่าปัจจัยอ่ืน  ประเภทที่ 2 เป็นประเภทที่มีอิทธิพลปานกลาง ดังนั้น
ในการวางแผนการตลาดจึงต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาสินค้าให้มีรสชาติดี เก็บรักษาง่าย มีความ
ยืดหยุ่นในการจ่ายเงิน และเป็น User friendly application 

 2.4 ในขั้นตอนประสบการณ์หลังการซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะกลับมาซื้อสินค้าซ ้าอีก เมื่อสินค้า

มีผลลัพธ์ตามที่โฆษณา (ร้อยละ 100) มีการลดราคา (ร้อยละ 64) การให้ของแถม (ร้อยละ 62) ตามล าดับ ดัง

รูปที่ 5 (a) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Koklic et al. (2019) รายงานว่าประสบการณ์ที่บริโภคได้ตามค า

กล่าวอ้างส่งผลมากที่สุดต่อการซื้อซ ้า จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในใน

ขั ้นตอนประสบการณ์หลังการซื ้อ พบว่า องค์ประกอบ (Factor) ที ่ได้ 2 องค์ประกอบ สามารถอธิบาย

ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 63.71 ได้ผลดังรูปที่ 5 (b) ความสัมพันธ์ของตัวแปรเดิมแต่ละกับองค์ประกอบที่สกัด

ขึ้นมาใหม่ทั้ง 2 องค์ประกอบได้ผลดังตารางที่ 4 จากข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจัดกลุ่มปัจจัยออก

ได้เป็น 3 ประเภท (รูปที่ 5b)  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ร้อยละของ (a) ปัจจัยที่ค านึงถึงภายหลังการซื้อและบริโภคและ (b) แผนภาพความสัมพันธ์ของแต่ละ

ปัจจัยที่ผู้บริโภคค านึงถึงภายหลังการซื้อและบริโภคของอาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 

 

ตารางที่ 4 Factor loading และชื่อ factor ที่สอดคล้องกับตัวแปรปัจจัยที่ค านึงถึงภายหลังการซื้อและบริโภค

อาหารเสริมส าหรับผู้ชาย 
 

ล าดับ ร้อยละความแปรปรวน
ทั้งหมดที่สามารถอธิบาย

ได ้

ปัจจัยหรือช่องทางการรับรู้ Loading factor ชื่อ factor ใหม่ 

1 36.37 การสมัครสมาชิกพร้อมส่วนลด 
การลดราคา 

0.957 
0.911 

โ ป ร โ ม ช ั น แ ล ะ ค ว า ม
ประทับใจ 

(a) (b) 
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ที่ตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง 
มีที่จอดรถเพียงพอ  
ความถูกต้องและรวดเร็วในการส่งสินค้า 
ความถูกต้องในการช าระเงิน 
การสะสมแต้มรางวัล 

0.905 
0.862 
0.849 
0.800 
0.791 

2 27.33 การเฝ้าติดตามผลจากผู้จ าหน่าย  
มีช่องทางการสื่อสารผ่าน call center  
มีช่องทางการติดต่อสอบถามหรือซื้อผ่าน line 
chat  
มีบริการปรึกษาสุขภาพระหว่างบริโภค 

0.953 
0.931 
0.873 
 
0.563 

ติดต่อและติดตาม 

 

สรุป 

 จากผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้อาหารเสริมส าหรับผู้ชาย สามารถสรุปได้ว่าการวางแผน

การตลาดอาหารเสริมส าหรับผู้ชายควรท าทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ต้องมีการโฆษณาผ่านยูทูป เฟสบุค 

อินสตราแกรม รวมทั้งมีการรีวิวสินค้าจากผู้ที่เคยใช้มาก่อนผ่าน pantip และแอพพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อสินค้า 

รวมทั้งหากมีงบประมาณมากพอก็ควรท าการโฆษณาทางทีวีในช่วงเวลา 20.30-22.00 น. และ 18.00-19.00 น.                 

ซึ ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู ้บริโภคเป้าหมายได้ดูทีวี ทั ้งนี ้ควรมีการท าโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้าด้วย        

โดยค าโฆษณาต้องไม่อวดอ้างเกินจริง หลังจากการบริโภคสินค้าแล้วต้องได้ผลลัพธ์ตามค ากล่าวอ้าง นอกจากนี้

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่าข้อมูลของสินค้าไม่ว่าจะเป็น ราคา ขนาด สรรพคุณ ส่วนผสม การเก็บ

รักษา วิธีการบริโภค ควรระบุไว้บนฉลากของสินค้าอย่างชัดเจน  ในตัวสินค้าต้องมีรสชาติดี บรรจุภัณฑ์ต้องมี

ความแข็งแรง  สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง การท าตลาดดิจิทัลต้องมีพนักงานที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล

และตอบข้อสงสัยลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และรวดเร็วรวมถึงพนักงานขายต้องมีความเข้าใจใน

สินค้าเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลหลังจากผู้ซื้อได้ซื้อไปบริโภคแล้ว มีบริการตอบข้อสงสัยใน

ระหว่างบริโภคผ่าน line/call center รวมทั้งมีโปรโมชันสินค้าเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกลับมาซื้อ

ซ ้าต่อไป 
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ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความอ่อนล้าทางอารมณ์ทีส่่งผลต่อความตั้งใจลาออก 

ของพนักงานธนาคาร 

Work-Family Conflict and Emotional Exhaustion on Turnover Intention among 

Bank Employees 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ดังนี ้ (1) เพื ่อประเมินระดับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว                  

ความ  อ่อนล้าทางอารมณ์ และความตั้งใจลาออก (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานกับ

ครอบครัวที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์และความตั้งใจลาออก และ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท านายความ

อ่อนล้าทางอารมณ์ที่มีสาเหตุจากความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้

แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือการวิจัย กลุ ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ ่งใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน  วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความขัดแย้ง

ระหว่างงานกับครอบครัว  ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และความตั้งใจลาออกของพนักงานธนาคารที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (2) กลุ่มตัวแปรด้านความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อ

ครอบครัวและกลุ่มตัวแปรด้านความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานมีอิทธิพลต่อความอ่อนล้า

ทางอารมณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งสองกลุ่มตัวแปรสามารถอธิบายการผันแปรของความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ได้ร้อยละ 42.2 และร้อยละ 41.9 ตามล าดับ (R2=0.422, R2=0.419) และ (3) ความอ่อนล้าทาง

อารมณ์พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจลาออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสามารถพยากรณ์

ความต้ังใจลาออกได้ร้อยละ 57.2 (ß=0.572)  

 
ค าส าคญั: ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว  ความอ่อนล้าทางอารมณ์  ความตั้งใจลาออก 
 
Abstract 

The objectives of this research were ( 1 )  to evaluate level of work-family conflict, 

emotional exhaustion and turnover intention (2) to study the influence of work-family conflict 
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on emotional exhaustion and turn over intention ( 3 )  to study the factors that predict 

emotional exhaustion caused by work-family conflict. This research was conducted by a 

quantitative research approach. The questionnaire was used as a research tool. The samples 

of this research consisted of 250 employees. The data obtained were analyzed by shown in 

the forms of frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were tested 

with multiple regression analysis.  The research results revealed that ( 1 )  The level of Work-

Family Conflict, emotional exhaustion and turnover Intentions is at a moderated level. (2) The 

two groups of variables had a statistically significant effect on emotional exhaustion. These 

first group and the second groups of variables could describe the variation of emotional 

exhaustion at 42.2 and 41.9 percent, respectively ( R2=0.42 2 , R2=0.419)  and ( 3 )  Emotional 

exhaustion had a positive relationship with turnover intention and could forecast turnover 

intention at 57.2 percent (ß =0.572). 

 
Keywords: Work–family conflict, emotional exhaustion, turnover intention 
                                 
บทน า 

 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Disruption) ในปัจจุบัน ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการ
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค สิ ่งเหล่านี ้ได้เพิ ่มความ  
ท้าทายในแข่งขัน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันต่างได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล  
ท าให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตกอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์จึงปรับตัวเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อลูกค้าที่มีค่านิยมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากอดีต ตลอดจนผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงส่งผลให้ธุรกิจธนาคารต้องรับมือกับโจทย์ในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน การขยายฐาน
ลูกค้า และสร้างรายได้ใหม่ ๆ จากแพลตฟอร์มที่มีควบคู่กับการจับมือกับพันธมิตรและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่
การให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าธุรกิจ 
 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์จ าเป็นต้องปรับตัวอย่าง

รวดเร็วเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งให้พนักงานปรับตัวกับสภาพการ

ท างานที่เปลี่ยนแปลงตามบริบททางธุรกิจและนโยบายขององค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อจิตใจ อารมณ์และ

ความรู้สึก ตลอดจนความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการท างานของพนักงาน การท างานภายใต้ความ

กดดันอาจส่งผลต่อความสามารถในการจัดการชีวิตตนเองให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งเรื่องงาน ครอบครัว และ
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สังคม หากเกิดความไม่สมดุลอาจน าไปสู่ความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) เนื่องจากงาน

และครอบครัวต่างมีบทบาทเชิงปฏิสัมพันธ์ทางบวกและทางลบต่อบุคคล หากทั้งสองบทบาทมีความสมดุล

ระหว่างกันหรือมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน และมีความสุขในการท างาน 

ก่อให้เกิดสู่ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance)  ในทางกลับกันหากบทบาททั้งสอง

ไม่มีความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ในทางลบก็จะน าไปสู ่ความรู ้ส ึกขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว                        

(Work-Family Conflict) ก่อให้เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ ส่งผลให้พลังในการท างานลดลง ขาดความคิด

ริเริ่มในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ประสิทธิภาพการท างานของถดถอย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน                 

และครอบครัวลดลง ความผูกพันต่อองค์การลดลง ขาดงานมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้อาจก่อตัวไปสู่ความคิดที่จะ

ลาออก  (Netemeyer, et al, 1996) จึงกล่าวได้ว่าความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์ย่อมน าไปสู่ความตั้งใจลาออก

ในที่สุด   

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าต่อองค์กรหรือกล่าวว่าได้ว่าเป็นทุนมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับองค์กร ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์                 
และความตั้งใจลาออกของพนักงาน โดยเลือกศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ข้อค้นพบจากผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อก าหนด           
กลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์เพื่อธ ารงรักษา
พนักงานที่มีความสามารถให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อประเมินระดับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และความตั้งใจ

ลาออกของพนักงานธนาคาร  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์

และความตั้งใจลาออกของพนักงานธนาคาร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท านายความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่มีสาเหตุจากความขัดแย้งระหว่างงานกับ

ครอบครัว 
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3. การทบทวนวรรณกรรม    

3.1 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (Work-Family Conflict)      

ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว เป็นสภาวะที่บุคคลเกิดความไม่สมดุลในการรับบทบาทด้าน

งานและครอบครัว โดยอาจจะมีสาเหตุจากการท างานหรือครอบครัวและความขัดแย้งในบทบาทดังกล่าวจะ

ส่งผลต่อบุคคลในด้านการท างาน และการด าเนินชีวิตในครอบครัว (นัฏชุกา ค าวินิจ, 2551) รูปแบบของความ

ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมี 2 รูปแบบ คือ ความขัดแย้งจากงานไปสู่ครอบครัว และความขัดแย้งจาก

ครอบครัวไปสู่งาน เช่น เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีภาระงานที่มาก มีชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน มีการเปลี่ยนงาน 

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ ทั้งจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ

บุคคล บุคคลนั้นจะต้องทุ่มเทและใช้เวลาให้กับการท างานเป็นส่วนใหญ่  ท าให้เวลาที่จะใช้อยู่กับครอบครัวไม่

เพียงพอ จึงเกิดความขัดแย้งขึ้นมาภายในครอบครัว และความขัดแย้งในอีกด้านหนึ่ง คือ เมื่อบุคคลที่มี

ครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบ มีความขัดแย้งในสัมพันธภาพระหว่างคนในครอบครัว ปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผลต่อ

การท างานของบุคคลด้วยเช่นกัน Carlson, et al. (2000) จึงน าเสนอแนวคิดความขัดแย้งระหว่างงานกับ

ครอบครัว ก่อให้เกิดรูปแบบของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวใน 6 ลักษณะ ดังนี ้ 

1) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ในรูปแบบที่งานก้าวก่ายครอบครัวโดยมีสาเหตุจากเวลา 

(Time-Based Work Interference with Family) คือ รูปแบบของความขัดแย้งระหว่างบทบาทที่เกิดขึ้นจาก

สาเหตุหรือความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการให้เวลากับการท างานมากเกินไป  จนเข้าไปก้าวก่ายหรือ

ขัดขวางการท ากิจกรรมหรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 

2) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ในรูปแบบงานที่ก้าวก่ายครอบครัวโดยมีสาเหตุมาจาก

ความเครียด (Strain-Based Work Interference with Family) คือ รูปแบบของความขัดแย้งระหว่างบทบาท

ที่เกิดขึ้นจากความเครียด หรืออารมณ์ทางลบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างานเข้าไปก้าวก่ายหรือ

ขัดขวางการท ากิจกรรมหรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 

3) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว รูปแบบงานก้าวก่ายครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม 

(Behavior-Based Work Interference with Family) คือ รูปแบบของความขัดแย้งระหว่างบทบาทที่เกิด           

ขึ้นเมื่อ พฤติกรรม การกระท า หรือการตัดสินใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานไม่สอดคล้องหรือเข้าไปขัดขวาง

การท ากิจกรรมหรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 

4) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว รูปแบบครอบครัวก้าวก่ายงานที่มีสาเหตุมาจากเวลา 

(Time-Based Family Interference with Work) คือ รูปแบบของความขัดแย้งระหว่างบทบาทที่เกิดขึ้นจาก

สาเหตุหรือความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการให้เวลากับครอบครัวมากเกินไป จนเข้าไปก้าวก่ายหรือ

ขัดขวางการท ากิจกรรมหรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
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5) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว รูปแบบครอบครัวก้าวก่ายงานที่มีสาเหตุมาจากความเครียด 

(Strain-Based Family Interference with Work) คือ รูปแบบของ ความขัดแย้งระหว่างบทบาทที่เกิดจาก

ความเครียด หรืออารมณ์ทางลบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก การท าหน้าที่ในครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายหรือ

ขัดขวางการท ากิจกรรมหรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงาน 

6) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว รูปแบบครอบครัวก้าวก่ายงานที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม 

(Behavior-Based Family Interference with Work) คือ รูปแบบของความขัดแย้งระหว่างบทบาทที่เกิดขึ้น

เมื่อพฤติกรรม การกระท า การตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อการท าหน้าที่ในครอบครัวเข้าไปขัดขวางการท า

กิจกรรมหรือไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 

3.2 ความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotion Exhaustion)  

ความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นกลุ่มอาการและองค์ประกอบหนึ่งของความเหนื่อยหน่ายในการท างาน  

(Job Burnout) องค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในการท างานประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) ความอ่อนล้าทางอารมณ ์(Emotion Exhaustion) 2) การลดคุณค่าความเป็นบุคคล (Depersonalization) 

และ 3) การลดค่าความส าเร็จของตนเอง (Reduced Personal Accomplishment)  (Mashlach, 1982)                    

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกที่จะน าความอ่อนล้าทางอารมณ์  (Emotion Exhaustion) ซึ่งเป็นอาการที่เกิด

ความตึงเครียดในร่างกายและจิตใจ วิตกกังวล สิ้นหวัง รู้สึกว่าไม่อยากท างาน และขาดความกระตือรือร้น มา

ศึกษาเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่มีความน่าสนใจ อีกทั้งความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ

เริ่มกระบวนการเกิดความเหนื่อยหน่ายในการท างาน โดยจะเกิดขั้นเป็นอันดับแรกกับตัวบุคคลนั้น ๆ และมี

แนวโน้มอย่างมากที่จะก่อให้เกิดการตั้งใจลาออกของพนักงานได้ ทั้งนี้ Maslach and Leiter (1997) ให้ความ

หมายความอ่อนล้าทางอารมณ์ว่าเป็นกลุ่มอาการที่มีความอ่อนเพลีย  เหนื่อยล้าทางอารมณ์ จิตใจ หมดก าลัง 

ส่งผลให้ตนเองรู้สึกด้อยค่า เกิดทัศนคติในทางลบต่อตนเองและงานหรือเป็นการตอบสนองต่อการท างานที่มี

ความเครียด กดดัน เร่งรีบจากการท างานจนไม่สามารถปรับตัวหรือเผชิญกับความเครียดนั้นได้ กล่าวโดยสรุป 

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ นั้นเป็นมิติที่สะท้อนถึง ความเครียดภายในตัวของบุคคล  ที่ท าให้บุคคลรู้สึกเหน็ด

เหนื่อยจากการท างาน และรู้สึกว่าพลังกาย และพลังใจในการท างานลดลง  เป็นความอ่อนล้าทั้งทางใจ                 

ทางอารมณ์ และทางกายภาพ 

3.3 ความตั้งใจลาออก (Turnover Intention)   

ความตั้งใจลาออกมักแสดงออกมา 2 ลักษณะ คือ ความตั้งใจที่จะหางานใหม่และความตั้งใจที่จะ

ลาออกโดยทันที (Mobley, 1997) ความตั้งใจที่จะหางานใหม่จะท าให้เกิดพฤติกรรมการค้นหาในรูปแบบต่าง ๆ 

และจะเกิดขึ้นก่อนความตั้งใจลาออก ตลอดจนการเกิดพฤติกรรมการลาออกในขั้นสุดท้าย  ทั้งนี้ การลาออก

ของบุคคลอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่หลากหลายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับสาเหตุจากความไม่พึง
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พอใจในงาน Mobley (1997) กล่าวว่า ความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานจะปลุกเร้าความคิดการลาออกและส่งผล

ให้เริ่มไปหางานใหม่ รูปแบบการลาออกตามการศึกษาของ Mobley จะเน้นถึงขั้นตอนการลาออกที่เกิดจาก

ความไม่พึงพอใจในงานจนน าไปสู่การลาออก สรุปได้ว่าความไม่พึงพอใจในการท างาน น าไปสู่ความคิดที่จะ

ลาออกและน าไปสู่การประเมินทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบกับงานปัจจุบัน  ส่งผลให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะ

ลาออกหรือคงอยู่ในองค์การต่อไป 

3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

Yang Wang , et al. (2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและความเหนื่อย

หน่ายในหมู่พยาบาลหญิงชาวจีน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพยาบาลหญิง  จ านวน 6 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

ทั้งหมด 1,332 คน ในมณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน ผลจากศึกษาพบว่า ทั้งความขัดแย้งที่เกิดจากบทบาท

ครอบครัวเข้าไปขัดขวางบทบาทการท างาน (Family interference with work : FIW ) และความขัดแย้งที่

เกิดจากบทบาทการท างานเข้าไปขัดขวางบทบาทครอบครัว  (Work interference with Family : WIF)  

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพยาบาลหญิงชาวจีน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Yihao Liu, et al. (2014)  ได้ศึกษาอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวต่อความอ่อนล้าทาง

อารมณ์และความก้าวร้าวทางอ้อมต่อผู้อื่น โดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัวและความขัดแย้งระหว่าง

บุคคลในที่ท างานเป็นตัวแปรคั ่นกลาง  ผลการวิจัยพบว่าความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับการท างาน 

(Family–to-Work Conflict) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่มี

ผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ธัญทิพย์ กองม่วง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสนับสนุนงาน

จากครอบครัวที่มีต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน  โดยมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว                

และความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรสื่อ จากการศึกษาพบว่าความเหนื่อยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้า

ทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้ังใจลาออกจากงาน    
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ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ความตั้งใจลาออก 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

กรอบแนวคิด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ปฏิบัติงานในส านักงานกลาง  

ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 625 คน จาก 9 ฝ่ายงาน (ได้แก่ ฝ่ายจัดการบัญชี ฝ่ายวางแผนการเงิน ฝ่ายวิเคราะห์

ข้อมูลการเงิน ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา ฝ่ายอาคารและงานกลาง ฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพ ฝ่ายสื่อสาร

และองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด และฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุ รกิจและที่อยู่อาศัย) ก าหนดขนาด

ตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95% ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่

ระดับ 0.05 ผลการค านวณได้ขนาดตัวอย่างขั้นต ่าเท่ากับ 244 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัย

ครั้งนี้เท่ากับ 250 คน ขั้นตอนถัดมาจึงก าหนดขนาดตัวอย่างจากทั้ง 9 ฝ่ายงาน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างฝ่าย

งานละ 28 คน จ านวน 8 ฝ่ายงาน และ 26 คน จ านวน 1 ฝ่ายงาน รวมทั้งสิ้น 250 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล

ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัว 

• ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวที่มีสาเหตุจากเวลา 

• ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวที่มีสาเหตุจากความเครียด 

• ความขัดแย้งจากการท างานที่ส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม 

ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างาน 

• ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
การท างานที่มีสาเหตุจากเวลา 

• ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
การท างานที่มีสาเหตุจากความเครียด 

• ความขัดแย้งจากครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อ
การท างานที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม 
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ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้าฝ่ายเพื่อขออนุญาตน าแบบสอบถามไปให้พนักงานในแต่ละฝ่ายงานและ

ชี้แจงวิธกีารตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

2) เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย    

เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว 3) ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และ 4) ความตั้งใจลาออก 
ข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) มีค่าอยู ่ระหว่าง 0.66-1.00 ตรวจสอบค่าความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือ 
(Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานธนาคารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
และค านวณหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติสองประเภทคือ สถิติพื้นฐาน และสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน

เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นสถิติที่รายงานจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอ้างอิง เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั ้งนี ้ใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 

 

ผลการวิจัย 

1) ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง  

ผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานธนาคารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 176 คน 

(ร้อยละ 70.4)  อายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 69 คน (ร้อยละ 27.6) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 134 

คน (ร้อยละ 53.6)  สถานภาพโสด จ านวน 149 คน (ร้อยละ 59.6)  และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน

มากกว่า 10 ปี จ านวน 70 คน (ร้อยละ 28) 

2) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครวั ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และความตั้งใจลาออก 

ผลการวิเคราะห์พบว่าความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัวและความขัดแย้งจาก

ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานที่มีสาเหตุจากเวลา ความเครียด และพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่

รับรู้ระดับปานกลาง ส าหรับผลการวิเคราะห์ความอ่อนล้าทางอารมณ์และความตั้งใจลาออกพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่รับรู้ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบครอบครัว ความขัดแย้งจาก

ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างาน ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และความตั้งใจลาออก 

ตัวแปร 
ค่าสถิต ิ การแปล

ความ Mean S.D. 
ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัว    

สาเหตุจากเวลา 3.23 0.93 ปานกลาง 
สาเหตุจากความเครียด 2.88 0.89 ปานกลาง 
สาเหตุจากพฤติกรรม 3.03 0.81 ปานกลาง 

ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างาน    
สาเหตุจากเวลา 2.86 0.83 ปานกลาง 
สาเหตุจากความเครียด 3.32 0.92 ปานกลาง 
สาเหตุจากพฤติกรรม 2.86 0.77 ปานกลาง 

ความอ่อนล้าทางอารมณ ์ 3.05 0.66 ปานกลาง 
ความต้ังใจลาออก 2.86 0.91 ปานกลาง 

 

3) การทดสอบสมมติฐาน  

  สมมติฐานที ่ 1  ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัวที ่ม ีสาเหตุจากเวลา 

ความเครียด และพฤติกรรม ร่วมกันท านายความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานธนาคารได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

30 การวิเคราะห์ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อท านายความอ่อนล้า

ทางอารมณ์ด้วยตัวท านาย 3 ตัว คือ ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีสาเหตุจากเวลา 

ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีสาเหตุจากความเครียด และความขัดแย้งจากการ

ท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรท านายทั้ง 3 ร่วมกัน

ท านายความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้ร ้อยละ 42.20  (ค านวณจากค่า R-Square x 100) โดยสาเหตุจาก

ความเครียดเป็นตัวแปรตัวท านายที่ส าคัญ มีค่าน ้าหนักการท านาย (ß) เท่ากับ .35 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุของตัวแปรความอ่อนล้าทางอารมณ ์โดยมีความขัดแย้งจากการ 

ท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัวเป็นตัวแปรท านาย 

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงาน B SE β  
 

t Sig. 

ค่าคงที่ (constant) 1.348 0.136  9.893 0.000 
ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบต่อครอบครัว      
สาเหตุจากเวลา  (X1) 0.105 0.043 0.148 2.440 0.015 
สาเหตุจากความเครียด (X2) 0.264 0.053 0.354 5.023 0.000 
สาเหตุจากพฤติกรรม (X3) 0.197 0.060 0.240 3.297 0.001 
R square = 0.422     F = 59.763     Sig =0.000*      

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2  ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานที่มีสาเหตุจากเวลา ความเครียด 

และพฤติกรรม ร่วมกันท านายความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานธนาคารได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

การวิเคราะห์ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อท านายความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ด้วยตัวท านาย 3 ตัว คือ ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานที่มีสาเหตุจากเวลา 

ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานที่มีสาเหตุจากความเครียด และความขัดแย้งจาก

ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม  ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรท านายทั้ง 3 

ร่วมกันท านายความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้ร้อยละ 41.90  (ค านวณจากค่า R Square x 100) โดยสาเหตุจาก

พฤติกรรมเป็นตัวแปรตัวท านายที่ส าคัญ มีค่าน ้าหนักการท านาย (ß) เท่ากับ .42 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุของตัวแปรความอ่อนล้าทางอารมณ ์โดยมีความขัดแย้งจาก 

ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานเป็นตัวแปรท านาย 

ความอ่อนล้าทางอารมณ์  B SE β t Sig. 
ค่าคงที่ (constant) 1.238 0.143  8.664 0.000 
ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างาน      
สาเหตุจากเวลา (X1) 0.159 0.050 0.199 3.154 0.002 
สาเหตุจากความเครียด (X2) 0.098 0.044 0.135 2.241 0.026 
สาเหตุจากพฤติกรรม (X3) 0.360 0.054 0.420 6.694 0.000 
R square = 0.419      F = 59.161      Sig =0.000*      

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 3   ความอ่อนล้าทางอารมณ์สามารถท านายความตั้งใจลาออกของพนักงานได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30 การวิเคราะห์ส่วนนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Regression 

Analysis)  ผลการวิเคราะห์พบว่าความความอ่อนล้าทางอารมณ์สามารถท านายความตั ้งใจลาออกของ

พนักงานได้ร้อยละ 32.7 (ค านวณจากค่า R Square x 100) มีค่าน ้าหนักการท านาย (ß) เท่ากับ .57 นัยส าคัญ

ทางสถิติที ่0.05  ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรความตั้งใจลาออก โดยมีความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็น 

ตัวแปรท านาย 

ความตั้งใจลาออกของพนักงาน B SE Β t Sig. 
ค่าคงที่ (constant) 0.467 0.224  2.084 0.038 
ความอ่อนล้าทางอารมณ ์(X1) 0.787 0.072 0.572 10.971 0.000 
R square = 0.327     F =120.368     Sig =0.000*      

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ

ลาออกของพนักงานธนาคาร สรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้  

1) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในภาพรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกตัว

แปรเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบครอบครัวที่มีสาเหตุ

มาจากเวลา ความขัดแย้งจากการท างานส่งผลกระทบครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม และความขัดแย้ง

จากการท างานส่งผลกระทบครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากความเครียด แสดงให้เห็นว่าเรื่องของเวลา พฤติกรรม

และความเครียดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อต่อความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ผลการวิเคราะห์จากโมเดลการ

ถดถอยพหุพบว่าทั้ง 3 ตัวแปรมีความสามารถในการท านายความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้มากกว่า ร้อยละ 30 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ความเครียดเป็นตัวท านายที่ส าคัญ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่ องจาก

พนักงานส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากไปกับการท างาน และงานที่รับผิดชอบต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมหรือแผนงานต่างๆ เช่น  พนักงานในฝ่ายงานต่างๆ มีการ

พัฒนารูปแบบในการท างาน หรือ พัฒนาโปรแกรมการท างานที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเข้าร่วม

แผนงานให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยลดขั้นตอนการท างานซ ้า ประหยัดเวลาการท างาน และลด

ต้นทุน ให้แก่ธนาคาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Yang Wang, et al. (2012) ท าการศึกษา ความขัดแย้ง
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ระหว่างงานกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในหมู่พยาบาลหญิงชาวจีน จ านวน 6 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

พบว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากบทบาทการท างานเข้าไปขัดขวางบทบาทครอบครัว ของพยาบาลมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยที ่ความขัดแย้งที ่ เก ิดจากบทบาทการท างานเข้าไปขัดขวางบทบาทครอบครัว                           

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพยาบาลหญิงชาวจีน 

2) ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงานในภาพรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกตัว

แปรเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานที่มี

สาเหตุมาจากความเครียด ความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานที่มีสาเหตุมาจากเวลา           

และความขัดแย้งจากครอบครัวส่งผลกระทบต่อการท างานที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์จาก

โมเดลการถดถอยพหุพบว่าทั้ง 3 ตัวแปรมีความสามารถในการท านายความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้มากกว่า 

ร้อยละ 30 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุด้านพฤติกรรมเป็นตัวท านายที่ส าคัญ ที่เป็นเช่นนี้ 

เนื่องจาก พนักงานส่วนใหญ่ต้องควบคุมการแสดงบทบาทหรือบุคลิกลักษณะที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน

หน้าที ่ในการท างานท าให้พนักงานไม่สามารถแสดงออกถึงตัวตนเดิมของตนเองได้มากนัก ดังนั้น                         

การแสดงออกต่าง ๆ ในการวางตัว ทั้งในที่ท างานและที่บ้านจึงแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

Yihao Liu, et al. (2014) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวต่อความ

อ่อนล้าทางอารมณ์และความก้าวร้าวทางอ้อมต่อผู้อื่น โดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัวและความ

ขัดแย้งระหว่างบุคคลในที่ท างานเป็นตัวแปรคั่นกลาง พบว่า ระดับความขัดแย้งจากครอบครัวเข้าไปขัดขวาง

การท างานอยู่ในระดับปานกลาง และ Yang Wang, et al. (2012) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความขัดแย้งระหว่าง

งานกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในหมู่พยาบาลหญิงชาวจีน ในมณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน พบว่า    

ความขัดแย้งที่เกิดจากบทบาทครอบครัวเข้าไปขัดขวางบทบาทการท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

อ่อนล้าทางอารมณ์ของพยาบาลหญิงชาวจีน 

 

 3) ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าความอ่อนล้าทางอารมณ์สามารถท านายความ

ตั ้งใจลาออกของพนักงาน และจากสมการเชิงเส้นพบว่าสามารถท านายได้ร้อยละ 3 2.7 สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ก าหนดไว้ สาเหตุที่ความอ่อนล้าทางอารมณ์มีผลต่อความตั้งใจลาออก เนื่องจาก ในการท างานของ

พนักงานนั้น ย่อมต้องเผชิญกับภาวะความกดดันที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล  ตลอดจนพนักงานที่มี

ภาระงานที่มากเกินไป จนก่อให้เกิดความเครียดสะสม เกิดภาวะเหนื่อยล้าในการท างาน ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึก

อ่อนล้าทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้ ท าให้พลังในการท างานลดลง เกิดความผิดพลาดในก ารท างาน  

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และครอบครัวลดลง ความผูกพันองค์กรลดลง ส่งผลให้พนักงานบางคน

หาทางออก จนเกิดความคิดเปลี่ยนงาน หรือลาออกในที่สุด แต่สุดท้ายแล้วพนักงานส่วนใหญ่ก็สามารถจัดการ
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ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของตนเองได้ เพื ่อให้เกิดความสมดุล  มีความยืดหยุ ่น สามารถปรับตัวเข้ากับ        

สถานการต่าง ๆ ได้ดี สามารถควบคุมอารมณ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของงานที่ท า มีความสัมพันธ์ที ่ดีทั ้งต่อเพื ่อนร่วมงาน หัวหน้า และ 

ครอบครัว สามารถจัดการกับความอ่อนล้าในการท างานได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธัญทิพย์ 

กองม่วง (2558) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลชองการสนับสนุนจากครอบครัวที่มีต่อการตั้งใจลาออกของ

พนักงาน โดยมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรสื่อ พบว่า  

ความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการต้ังใจลาออก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 

  1. จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานให้ความส าคัญกับครอบครัวในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บริหารองค์กรควรพิจารณาปรับปรุงสภาพการท างานให้มีความยืดหยุ่นในการท างาน เช่น สามารถท างานที่

บ้านได้ หรือ การเข้างานแบ่งเป็นรอบตามความเหมาะสม หรือสลับกันท างานล่วงเวลา 

 2. จากผลการวิจัย พบว่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์สามารถท านายความตั้งใจลาออกของ

พนักงาน อยู่ในร้อยละ 32.7 แสดงให้เห็นว่า พนักงานเกิดภาวะเหนื่อยล้าในการท างาน และต้องปรับตัวให้

พร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการท างาน ในภาระงานที่มากเกินไป จนก่อให้เกิดความเครียดสะสม อาจส่งผลให้

พนักงานบางส่วนเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนงาน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรควรให้ความส าคัญกับพนักงาน เช่น            

การ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความเห็น รับฟังปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข จึงควรสนับสนุนให้

จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้ท าปรึกษากับพนักงาน เพื่อให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กร และเพื่อลดอัตราการ

ลาออกของพนักงาน 

3. จัดกิจกรรมให้ครอบครัวของพนักงานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่   

การท่องเที่ยวประจ าปี เป็นต้น 

  

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป   

1. ควรท าการศึกษาอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานธนาคารในเชิงลึก คือ ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมทั้งวิจัย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถอธิบายได้ ท าให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 
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2. ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลเฉพาะพนักงาน Back Office ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน

กลาง ของธนาคารเท่านั้น จึงควรศึกษากับพนักงาน Front Office ที่ต้องให้บริการลูกค้าด้วย เช่น สาขาต่าง ๆ

ของธนาคาร  

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ในการวิจัย ในฐานะของ

ตัวแปรระดับกลุ่ม  เช่น ภาวะผู้น า ความยุติธรรมในองค์การ เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถใช้ความเป็นกลุ่มอธิบาย

ผลกระทบต่อความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว  ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และความตั้งใจลาออกจากงาน 

 

บรรณานุกรม   

นัฏชุกา ค าวินิจ. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และ

กลยุทธ์การจัดการความเครียด กับพฤติกรรมเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การของครู. โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ธัญทิพย์ กองม่วง. (2558). การศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนงานจากครอบครัวต่อการตั้งใจลาออกของ

พนักงาน ผ่านงานที่ขัดแย้งกับครอบครัว และความเหนื่อยหน่ายในงาน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

หอมไกล ต้นสกั. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมความเป็นผู้น า การสนับสนุนทาง สังคมและ

ความเหน่ือยหน่ายในงานกับความตั้งใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จังหวัด

เชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Carlson, D., Kacmar, M., and Williams, L. J. (2000). Construction and Initial Validation of a 

 Multidimensional Measure of Work-Family Conflict. Journal of Vocational Behavior,   

 56, 249-276.  

Greenhaus, J.H., & Beutell, N.J. (1985). Sources of Conflict between Word and Family 

Roles. The academy of Management Review,10(1), 76-88. 

Maslach, C. (1982). Burnout the cost of caring. New Jersey: Prentice Hall.  

Maslach, C., & Leiter, M.P. (1997). The truth about burnout. San Francisco Jossey Bass 

Mobley, W. H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job satisfactions and  

 employee turnover. Journal of Applied Psychology, 62(2), 237-240.   

Mowday, R. T., Porter, L. W., & al., e. (1982). Employee-Organization linkages the psychology 

 of commitment. Absenteeism and Turnover. New York: Academic press. 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 185 

  

Netemeyer, R. G. B. J. S., & Mc Murrian,R. (1996). Development and Validation of Work- 

 Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. Journal of Applied.             

Yang Wang, Ying Chang, Jialiang Fu, & Lie Wang. (2012). Work-family conflict and burnout 

 among Chinese female nurses: the mediating effect of psychological capital. BMC 

 Public Health.                   

Yihao Liu, M. W., Chu-Hsiang Chang, Junqi Shi, L. Z., & Ruodan Shao. (2014). Work–Family 

 Conflict, Emotional Exhaustion, and Displaced Aggression Toward Others: The 

 Moderating Roles of Workplace Interpersonal Conflict and Perceived Managerial 

 Family Support. Journal of Applied Psychology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 186 

  

ผลกระทบของความสามารถในการประกอบธุรกิจต่อความส าเร็จขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมในจังหวัดเลย 

The Effects  of Entrepreneurship Competency on Firm Success of SMEs in Loei province 
ศศิธร  กกฝ้าย1 

Sasithron  Kokfai1 
อาจารย1์  

สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1 
E-mail: sasithorn.kok@lru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลกระทบของความสามารถในการประกอบการ 5 มิติ 
ประกอบด้วย การสร้างแนวคิดใหม่  ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก 
การจัดการองค์กรอย่างอิสระ และ การจัดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ กับความส าเร็จขององค์ กรธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที ่จังหวัดเลย ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ               
และมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์จากกรรมการผู้จัดการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จ านวน 254 องค์กร สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่และค่าร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการจัดองค์กรอย่าง
อิสระมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ค าส าคญั : ความสามารถในการประกอบการ ความส าเร็จขององค์กร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

Abstract  
 The purposes of this study were to investigate the impact 5 dimensions of 
entrepreneurship competency consist of new ideas generation: NIG, effective risk 
management: ERM, proactive business operation: PBO, free enterprise management: FEM and 
effective competitive management: ECM on firm success of SMEs in Loei province. The style 
of the questionnaire uses multiple choice and scale questions from 254 firm and managing 
directors or managing partners of SMEs in Loei province are key informant.  The statistics used 
in this research were frequency, percentage, Pearson’s correlation coefficient and hypothesis 
was tested by multiple regression analysis. The results of the research reveal that effective 
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risk management and free enterprise management are significantly and positively related to 
firm success. 
 
Keyword : Entrepreneurship competency, firm success, small and medium enterprises 
 
บทน า 

ในยุคโลกาภิวัตน์ สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และการเมือง รวมทั้งในด้านการแข่งขัน ซึ่งได้
กลายเป็นผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท จึงท าให้ทุกองค์กรพยายามแสวงหาเทคนิค วิธีการใน
การด าเนินงานเพื่อจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและรองรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่นผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีท าให้องค์กรต้องมีการปรับโครงสร้างวิธีการ
ท างานแบบเดิมให้มีความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและประสบความส าเร็จทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดังกล่าวท าให้การด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม ๆ 
ไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ดังนั้นหลาย ๆ ธุรกิจจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการเพิ่มศักยภาพหรือการเพิ่มความสามารถมารถในการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงในด้าน
การแข่งขันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น (Smirnov และคณะ, 2011) ซึ่งสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเปลงอย่างต่อเนื่อง องค์กรจ าเป็นต้องมีการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
จะส่งผลให้องค์กรต้องพยายายามเปลี ่ยนแปลงหรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยเฉพาะ
ความสามารถในการประกอบการเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ความต้องการที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว รวมทั้งมีความต้องการที่ซับซ้อนทั้งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) เป็นวิสาหกิจที่มีความ
เหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศอีกทั้งยังเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดที่ใช้เงินทุนต ่ากว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ และยังช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมด
ฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเป็นสถานประกอบการที่สามารถรองรับแรงงานในท้องถิ่นช่วยลดการอพยพของ
แรงงานเข้ามาหางานท าในเมืองใหญ่ ซึ ่งช่วยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานกิจการวิสาหกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วน
ภูมิภาคและของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ได ้แก่               1) ก ิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม(Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining) 2) กิจการการค้า 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 188 

  

(Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก (Retail) 3) กิจการบริการ (Service 
Sector)  เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวนถึงประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อม, 2550, น. 6-7)  ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญในการเป็นฐานราก
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  ซึ่งที่ผ่านมาได้มี
งานวิจัยจ านวนมากที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในบริบทต่าง 
ๆ เช่น การสร้างและการพัฒนาทักษะการประกอบการที่ประสบผลส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิต (สุ
กัญญา  อธิปอนันต์, 2550) การศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในภาคการผลิต (Chensakul, 2006) เป็นต้น จังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่อยู่ภายใต้การกับกับดูแลของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยจ านวนทั้งสิ้น 411 แห่ง 
ที่ช่วยให้จังหวัดเลยมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีการจ้างงาน และสามารถผลิตสินค้าและบริการเพื่อรองรับ
กับจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเลยที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ดั้งนั้น ในการศึกษาความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงเป็นอีก
หนึ ่งแนวทางในการช่วยเพิ ่มศักยภาพการด าเนินงานและการเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะอยู่รอดและการเกิดเติบโตรวมทั้งท าให้เกิดกา รได้เปรียบทางการ
แข่งขัน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่จะน าผลการศึกษานี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเป็นรากฐานที่ดี ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติให้เจริญเติบโตและยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื ่อตรวจสอบผลกระทบของความสามารถในการประกอบการกับความส าเร็จขององค์กร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเรื่องผลกระทบของความสามารถในการประกอบการต่อความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเลย ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ในการอธิบานยความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ซึ่ง ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นการอธิบายการบูรณาการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท า
ที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบกับการกระท าในอนาคต (Robert, และคณะ 2012) โดย Chen (2005) ได้อธิบายการ
เรียนรู้ขององค์กรว่าเป็นกระบวนการรับเอาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีการปรับใช้ความรู้ให้เหมาะสมภายใน
องค์กรเพื่อให้ประสบความส าเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ขององค์กรท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการท างานที่จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
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 แนวคิดความสามารถในการประกอบการ  
 ความสามารถในการประกอบการ เป็นศักยภาพศักยภาพของผู้ประกอบการในการสร้างแนวคิดใหม่ 
การจัดการความเสี่ยง การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก การจัดการองค์กรอย่างอิสระและการจัดการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องให้ประสบความส าเร็จได้  โดยการวิจัยครั้งนี้ ความสามารถในการประกอบการประกอบด้วย 5 
มิติ ซึ่งได้ประยุกต์มากจากการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial orientation) ของ Lumpkin 
และ Dess (1996) ดังนี ้
 1. การสร้างแนวคิดใหม่ (New Ideas Generation : NIG) จากการศึกษาของ Kamm และ 
Nurick (1993) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด และการสร้างแนวคิดใหม่ในกระบวนการ
ท างานจะก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและยังเป็นปัจจัย
ให้เกิดนวัตกรรมและความส าเร็จขององค์กร และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Foo, Wonga และ Ong 
(2005) ที ่แสดงให้เห็นว่าการมีแนวคิดใหม่ที ่ดีมีคุณภาพจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร และ
การศึกษาของ ศศิธร  กกฝ้าย (2563) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการประกอบธุรกิจ Startup ต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า การสร้างแนวคิดใหม่
มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจ 
 2. ความสามารถในการจ ัดการความเส ี ่ยง (Effective Risk Management :  ERM)              
เป็นความสามารถของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงน้อยที่สุด          
ซึ่งในการด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
ดังนั ้น หากสถานการณ์ในการด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมหรือข้อจ ากัดต่างๆ มีน้อยจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถที่จะตัดสินใจและสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีและมีประสิทธิภาพ (Thomas 1985) 
นอกจากนี้ สุรนารายณ์ (2564) ยังกล่าวว่า การจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานก่อให้เกิดผลดีอย่างมาก
และเป็นการเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
 3. การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก (Proactive Business Operation : PBO) จากงานวิจัยของ 
Grant (2000) แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานในเชิงรุกของผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก
ส าหรับความส าเร็จขององค์กรในการด าเนินงานแบบพลวัต และการศึกษาของ Hughes และ Morgan (2007) 
พบว่าการท างานในเชิงรุกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานขององค์กร 
 4. การจัดการองค์กรอย่างอิสระ (Free Enterprise Management : FEM) องค์กรที่มีการพัฒนา
โครงสร้างองค์กรโดยมีการให้อ านาจในการตัดสินใจในระดับล่างหรือเป็นลักษณะของการกระจายอ านาจ              
จะช่วยก่อนให้เกิดความมีอิสระในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี ในหน่วยงาน (Pinchot, 
1985) จะเห็นได้ว่าการบริหารงานที่มีอิสระจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมในด้านสินค้า บริการและกระบวนการ              
ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
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 5. การจัดการการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Competitive Management: ECM) 
การส่งเสริมแนวคิดในการแข่งขัน จะสะท้องให้เห็นถึงความตั้งในที ่จะหาวิธีหรือกลยุทธใหม่ ๆ ให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จมากกว่าการพึ่งพาวิธีการแข่งขันแบบดั้งเดิม (Cooper และคณะ, 1986)                
หากองค์กรมีการการแข่งขันที่สูงจะส่งผลต่อการพยายามสร้างสินค้าและบริการใหม่  ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 
สมมติฐาน 
 แต่ละมิติของความสามารถในการประกอบการมีผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จขององค์กร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1. ความสามารถในการประกอบการ หมายถึง ศักยภาพของผู้ประกอบการในการสร้างแนวคิดใหม่ 
การจัดการความเสี่ยง การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก การจัดการองค์กรอย่างอิสระและการจัดการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 2.  การสร้างแนวคิดใหม่ หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบการในการค้นหาแหล่งข้อมูล 
วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างแนวคิดใหม่เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการธุรกิจที่แปลกใหม่และได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
 3.  ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบการในการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือมีความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
 4.  การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก  หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบการในการบริหาร
จัดการองค์กรโดยค านึงถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อแสวงหาโอกาสและความ
ต้องการในอนาคต 
 5.  การจัดการองค์กรอย่างอิสระ หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ
องค์กรโดยมีวิธีการด าเนินงานในภาพรวมอย่างเสรีเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 
 6.  การจัดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้าง
ความพยายามที่จะท้าทายคู่แข่งขันและการเข้าไปแข่งขันอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาต าแหน่งของธุรกิจให้
เหนือกว่าคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 7. ความส าเร็จขององค์กร หมายถึง ลูกค้าเกิดการยอมรับสินค้าหรือบริการ ธุรกิจมีลูกค้าใหม่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการเติบโตอย่างแต่เนื่องของผลการด าเนินงานทั้งหมด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากร   
 กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 
จ านวน 411 บริษัท (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, 2562) โดยการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  คือ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 5 มิติ ดังน้ี 

1.  การสร้างแนวคิดใหม่ (New Ideas Generation : NIG)  
   2.  ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Effective Risk Management : ERM 
   3.  การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก (Proactive Business Operation : PBO) 
   4.  การจัดการองค์กรอย่างอิสระ (Free Enterprise Management : FEM)  

5.  การจัดการการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Competitive Management : ECM) 
 ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จขององค์กร (Firm Success : FSC) 
 ตัวแปรควบคุม คือ อายุขององค์กร และ เงินทุนในการด าเนินงาน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย เป็น
แบบสอบถามแบบรายการเลือกตอบ จ านวน 7  ข้อ 

ความสามารถในการประกอบการ 

-การสร้างแนวคิดใหม่ (New Ideas Generation : NIG) 

-ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Effective Risk 

Management : ERM 

-การมุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก (Proactive Business 

Operation : PBO) 

-การจัดการองค์กรอย่างอิสระ (Free Enterprise 

Management : FEM) 

 –การจัดการการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 

Competitive Management : ECM) 

 

ความสำเร็จขององค์กร 

(Firm success : FSC) 
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  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย                
เป็นแบบสอบถามแบบรายการเลือกตอบ จ านวน  6  ข้อ  
  ตอนที่ 3  ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
พื้นที่จังหวัดเลย  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 19 ข้อ 
  ตอนที่ 4  ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จขององค์กร) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดเลย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
 
การวัดตัวแปร 
 การวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร โดยข้อค าถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อ
ค าถามที่ได้จากการสร้างขึ้นใหม่ จ านวน 26 ข้อ แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การวัดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปร รายการ การวัด 

การสร้างแนวคิดใหม่ (New Ideas Generation : NIG) 4 สร้างใหม ่
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Effective Risk Management : ERM) 4 สร้างใหม ่
การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก (Proactive Business Operation : PBO) 4 สร้างใหม ่
การจัดการองค์กรอย่างอิสระ (Free Enterprise Management : FEM) 4 สร้างใหม ่
การจัดการการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Competitive 
Management : ECM) 

4 สร้างใหม ่

ความส าเร็จขององค์กร(Firm success : FSC) 6 สร้างใหม ่
 

การเก็บข้อมลู 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยการส่งทางไปรษณีย์
ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จ านวนทั้งสิ้น 411 แห่ง ซึ่งแต่ละชุด
จะถูกส่งถึงผู้ให้ข้อมูลของแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ห รือ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ แบบสอบถามตีกลับ จ านวน 38 ฉบับ ไม่ได้รับการตอบกลับ จ านวน 115 ฉบับ และได้แบบสอบถาม
ตอบ กลับคืนจ านวนทั้งสิ้น 258  โดยมีแบบสอบถามที่ตอบค าถามไม่ครบทุกข้อ จ านวน 4 ฉบับ ดังน้ัน จ านวน
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ในการเก็บรวบรวมครั ้งนี ้มีจ านวนทั้งสิ ้น 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 61.80 ของ
แบบสอบถามที่ส่งทั้งหมด  
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การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวจิัย 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าผลข้อมูลวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามใช้สถติิดังน้ี 
 1. สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ คา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห์ความเช ื ่อถ ือได ้และความแม่นย าของเคร ื ่องม ือ ( Reliability and Validity)                   
การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยหาค่าความคงที่ภายใน (Internal consistency) โดยได้จาก
การหาค่า Cronbach’s Alpha ผลพบว่า ค่าความคงที่ภายในของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า Cronbach’s 
Alpha coefficient อยู่ระหว่าง 0.791 – 0.902 ซึ ่งมีค่ามากกว่า 0.70 (Hair และคณะ 2010) ส่วนการ
วิเคราะห์ความแม่นย า (Validity) โดยท าการทดสอบความแม่นย าของ Construct Validity โดยท าการ
พิจารณาจากค่าปัจจัย (Factor loading) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.654 – 0.982 ซึ่งมีค่า ≥ 0.40 (Nunnally และ 
Berstein, 1994) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้และความแม่นย าของเครื่องมือ 

ตัวแปร จ านวน ค่าปัจจัย ค่าความเชื่อม่ัน 
การสร้างแนวคิดใหม ่ 30 0.802 – 0.921 0.823 
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 30 0.654 – 0.845 0.791 
การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก 30 0.743 – 0.897 0.873 
การจัดการองค์กรอย่างอิสระ 30 0.658 – 0.982 0.895 
การจัดการการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 30 0.844 – 0.867 0.902 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
ทิศทางความสัมพันธ์ของสองตัวแปร  พบว่าค่าความสัมพันธ์มีค่าอยู ่ระหว่าง 0.381 -0.713 ซึ ่งไม่มี
ความสัมพันธ์เกิน 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ Hair และคณะ (2010) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอินระด้วยกันในระดับหนึ่งที่ไม่ท าให้เกิดปัญหา multicollinearity ดัง
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3 
 

 ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ์

 NIG ERM  PBO FEM ECM FSC FAG FCA 
Mean 4.136 4.3312 4.253 4.238 4.257 4.039 n/a n/a 
S.D. .542 .580 .612 .543 .551 .534 n/a n/a 

NIG  1        
ERM  .621*** 1       
PBO .613*** .713*** 1      
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FEM .601*** .523*** .6180*** 1     
ECM .440*** .457*** .607*** .688*** 1    
FSC .397*** .416*** .381*** .436*** . 465*** 1   
FAG .053 .169 .053 .102  .083 -.014 1  
FCA .107 .226** .127 .202* .063 .325*** .159 1 

*** p  0.01, ** p  0.05, * p  0.1 
 

13.3.4  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

FSC = α1 + β1NIG + β2ERM + β3PBO + β4ECM + β5ECM + 1 

 
ผลการศึกษา 
   ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 77.56  มีอายุระหว่าง 41 – 50  ปี 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25  
มีสถานภาพ สมรส จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 79.92  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 151 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.45 ประสบการณ์ในการท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ36.22  รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 45,000 – 60,000 บาทต่อเดือน จ านวน 108  คน คิดเป็นร้อยละ 42.52 และส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 51.99 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นห้างหุ้นส่วน จ านวน 162 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 63.78  เป็นธุรกิจการผลิต จ านวน 
111 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 43.70 มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 – 10 ปี  จ านวน 108 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 
42.52  มีจ านวนพนักงานในปัจจุบัน 5 – 10 คน จ านวน 98 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.58 มีทุนในการ
ด าเนินงาน มากกว่า 2 ล้านบาท จ านวน 121  ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 47.63  โดยมีรายได้ของธุรกิจเฉลี่ย 1 – 5 
ล้านบาทต่อปี จ านวน 93 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 36.61 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสามารถในการประกอบธุรกิจต่อความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเลย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ความส าเร็จขององค์กร 

การสร้างแนวคิดใหม ่ 0.196    
(0.114) 

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 0.343**  
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(0.147) 
การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุก 0.159   

(0.133) 
การจัดการองค์กรอย่างอิสระ 0.483***   

(0.135) 
การจัดการการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 0.223   

(0.138) 
อายุขององค์กร 0.194   

(0.152) 
ทุนในการด าเนินงาน 0.060   

(0.183) 
Adjusted R2 0.230 
Maximum VIF 2.869 

*** p  0.01, ** p  0.05 
 จากตารางที ่ 4 พบว่า การสร้างแนวคิดใหม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร                 

(β1 = 0.196, p > 0.05) ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β2 = 0.343, p < 0.05) การมุ่งเน้นการท างานในเชิงรุกมีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ความส าเร็จขององค์กร (β3 = 0.196, p > 0.05) การจัดการองค์กรอย่างอิสระมีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ความส าเร็จขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β4 = 0.483, p < 0.01) และ การจัดการการแข่งขันอย่างมี

ประสิทธิภาพมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร (β5 = 0.223, p > 0.05) 
 
ประโยชน์ทางวิชาการ 
 แต่ละมิติของความสามารถในการประกอบการเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อขยายแนวความคิดและ
อธิบายปรากฏการณ์ของสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานซึ่งแต่ละมิติได้ท าการออกแบบการวัดในบริบทของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 
 ในการศึกษาครั้งนี ้ใช้ทฤษฏีการเรียนรู ้ (Organization Learning Theory) อธิบายปรากฏการณ์
ความสัมพันธ์ของความสามารถในการประกอบธุรกิจกับความส าเร็จขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลยซึ่งผลที่ได้จะช่วยยืนยันการอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยอาศัยทฤษฏีการเรียนรู้ 
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ประโยชน์ทางการบริหาร 
 1.  เป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย  
 2. เป็นข้อมูลสารสนเทศให้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลยให้มีความพร้อมในการแข่งขัน 
 3. เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดเลยให้ประสบความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่มาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภณัฑ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวดัเลย  

Guideline for Local Wisdom Product Development to Community Product Standards of 
the Career Groups of the Folk Wisdom in Loei Province 

เมทยา อิ่มเอบิ1 อ าภาภัทร์ วสันตส์กุล2 และเหมวดี กายใหญ่3 

Methaya Imerb1 Ampapath Wasunsakul2 and Hemwadee Kaiyai3  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย1,2,3 

E-mail: methaya.ime@lru.ac.th 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อระบุปัญหา (2) เพื่อระบุศักยภาพของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ(3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหมด              
21 ราย โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และ SWOT Analysis วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การสรุปประเด็นเชิง
เนื ้อหา ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ปัญหาของกลุ ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่นคือ (ก) ระบบ                
การบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ (ข) ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ(2) ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ (ก) การพัฒนาบุคลากร (ข) การพัฒนาความรู้ความสามารถ และ(ค) การสร้าง
เครือข่ายและการสร้างความมีส่วนร่วม และ (3) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่น คือ                     
(ก) ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ข) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ(ค) ด้านการตลาด  
 
ค าส าคญั:  การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานผลิตภัณฑ ์
 
Abstract 

 The purposes of this study were (1) to identify the problem (2) to find the potential of 
the career groups of the folk wisdom, and (3) to propose guideline for the product 
development to community product standards. This is qualitative research. Data were 
collected from 21 samples, by using deep interview, focus group, and SWOT analysis. The data 
obtained were analyzed by summary of content analysis. Results showed that (1) The problem 
of the career groups of the folk wisdom were (a) management systems are not efficient, (b) 
need to develop products and (2) potential of the community product of the career groups 
of the folk wisdom were (a) personal development, (b) knowledge development, and (c) 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 199 

  

networking and participation and (3) the guidelines for product development local wisdom 
were (1) quality and product standards, (2) product development, and (3) marketing. 
 
Keywords: Product Development, local Wisdom Product Development, product standards 
 

บทน า 
 สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและเทคโนโลยี รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหานี้จึงได้มี
การพัฒนาประเทศที่เน้นไปที่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศ อยู่ดี กินดี มีอาชีพและรายได้
รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีการส่งเสริมผ่านทางโครงการต่าง  ๆ มีการให้ความรู้หรือการจัดการความรู้ที่
เรียกว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ชุมชนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง (ปาริชาติ วลัยเสถียร 
และคณะ, 2545) เพื่อให้แต่ละชุมชนได้น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ อีกทั้ง
ยังมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้ นไปที่กระบวนการพัฒนา
ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างสินค้าให้มีคุณภาพและ
มีมูลค่าสูง (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549)และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ.2560 – 2564 มีเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔” ได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง                    
(กรมพัฒนาชุมชน, 2560)   
 บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านชายแดนที่ได้รั บการสนับสนุน
และพัฒนาหมู่บ้านจากหน่วยงานภาครัฐ และในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกสถานที่หนึ่งของอ าเภอ
เชียงคาน เพราะมี พระใหญ่ และSky walk ที่เป็นจุดชมวิวบริเวณปากแม่น ้าเหือง ซึ่งไหลเข้ามาสมทบกับ
แม่น ้าโขง ที่ได้รับการกล่าวขานต่อ ๆ กัน คือ จุดชมวิวแม่น ้าสองสี (จังหวัดเลย, 2560) อีกทั้งที่หมู่บ้านมีต้น
ดีหมีอยู่ที่ท่าน ้าเป็นจ านวนมากและยังปลูกอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้าน ซึ่ง ต้นดีหมี คือ ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ชื่อดีหมี มี
สรรพคุณทางยา รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลดความอ้วน (คมชัดลึกออนไลน์ , 2014)  จึงเกิด
แนวคิดจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อ ปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากปัจจุบันชาสมุนไพรเป็น
เครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มในการบริโภคเป็นชาสมุนไพรเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ชาสมุนไพรส่วนใหญ่ไม่มีคาเฟอีน จึงเหมาะ ส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่แพ้คาเฟอีน และที่
ส าคัญชาสมุนไพรหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา (Hamer, 2007; Huang et al., 2015; Martin et al., 2017) 
สามารถดื่มขณะร้อนหรือเย็นได ้
 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในจังหวัดเลย เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการแปรรูปจากใบต้นดีหมีเป็นชาสมุนไพรพื้นบ้าน 
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ท าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด จากการทบทวนปัญหาของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า 1) คือ 
ระบบการจัดการที่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 2) ขาดวางแผนการด าเนินงาน ขาดการควบคุมภายในที่ดี ยังไม่
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีศักยภาพได้ด้วยตนเอง ยังขาดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  3) ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐาน อย. 
และได้มาตรฐานคุณค่าทางยา ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัด
เลย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ มีการน า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้าหรือบริการและมีสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ในท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งถือว่าเป็น
ศักยภาพที่ส าคัญจึงควรกระตุ้นให้ผู้น า กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาส่งเสริมและต่อยอดศักยภาพดังกล่าว น าไปสู่การพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อระบุปัญหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย  (2) เพื่อระบุ
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย และ(3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดเลย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที ่มีแนวคิดใหม่  ๆ หรือมีการ 
เปลี ่ยนแปลงบางอย่างในตัวผลิตภัณฑ์รวมทั ้งการตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค (Mccathy & 
Pereault, Jr., 1991)  ในขณะที ่ บุญราคัม ปัญญามี (2551) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย การพัฒนาต้องตั้งอยู่บนฐานเดิมของสังคม การพัฒนาต้องอยู่บนหลักของภูมิสังคม การพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง ประสงค์ ประณีตพลกรัง (2547) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน อาจจ าแนกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ได้ 3 ลักษณะคือ (Mccathy & Pereault, 
Jr. 1991)  
  1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ (Innovative Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใด
น าเสนอใน ตลาดมาก่อนหรือเป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้บริโภคอาจยังคาดไม่ถึง  
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  2. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่โดยการปรับเปลี ่ยน ดัดแปลง (Replacement Product of 
Modify Product) หมายถึง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่
แล้วในตลาด ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น  
  3. ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบหรือการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ( Imitative or Me-too-
Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับกิจการแต่ไม่ใหม่ในท้องตลาดเกิดจากการที่กิจการเห็นว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหรือลูกค้า เป็นหลักท าให้กิจการมี
โอกาสท าก าไรสูง จึงเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ เพื่อเข้าสู่ท้องตลาดโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ
องค์กรหรือบริษัท 

นอกจากนี้แนวคิดหลักทางด้านการตลาดในประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ (The Product 
Concept) ว่า ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญต่อคุณภาพมากกว่าราคาและ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเองก็เน้นไปที่
การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ (Kotler, 2003) 
 แนวคิดภูมิปญัญาท้องถิน่ (Folk Wisdom)  

องค์ความรู ้ ความสามารถและทักษะของคนที ่เกิดจากการได้สั ่งสมประสบการณ์ ที ่ผ ่าน
กระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อให้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคน 
ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา
ยาว มีลักษณะที่เชื่อมโยงกันหมดในทุกสาขาวิชา โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การท ามาหา
กินและพิธีกรรม  ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ เป้าหมายก็คือ เพื่อให้เกิดความสุขทั้งใน
ส่วนที ่เป็นชุมชน หมู ่บ้าน และในส่วนที ่เป็นปัจเจกของชาวบ้านเอง (ประเวศ วะสี , 2551) ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คณะผู้วิจัยศึกษาในครั้งนี้ คือดีหมีซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสรรพคุณทางยา
ตามค าบอกเล่าของคนสมัยโบราณ และความเช่ือของปราชญ์ชาวบ้านที่มีการใช้ส่วนต่าง ๆ ของต้นดีหมีแทนยา
รักษาโรคที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งทุกส่วนของต้นดีหมีจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกัน เช่น เปลือกของล า
ต้นน ามาต้มแล้วแก้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลดความอ้อน เมล็ดใช้รับประทานแล้วเป็นยาระยาย ฯลฯ 
ในปัจจุบัน ได้มีปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนบ้านท่าดีหมี น าเอาใบชาอ่อนของต้นดีหมีมาท าเป็นเครื่องดื่มคือ
น ามาตากแห้งแล้วน ามาชงเป็นชาดื่ม (ณัฐณิชา นิมิตนนท์ และ จันธิดา  อินเทพ, 2548) 
 แนวคิดเกี่ยวกบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง การให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
ผู้ผลิตในชุมชน ที่เกิดการรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทั้งทีจ่ดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือที่
ไม่มีการจดทะเบียนเป็นการรวมกลุ่มเองโดยธรรมชาติหรือชุมชนในโครงการหนึ่ งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผ่าน
การคัดเลือกจากจังหวัดและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศก าหนดไว้แล้ว (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม คณะผู้วิจัยสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือการเน้นผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบจากชุมชน มีกระบวนการผลิต มีองค์ความรู้ซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที ่ต้องให้ความส าคัญเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น และน าไปสู่การพึ่งตนเองของครอบครัวและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัย ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น มีขั ้นตอนการด าเนินงาน 2 

ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาและศักยภาพของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และขั้นตอน

ที่ 2 คือ การเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สนทนากลุ่ม และ SWOT Analysis จากสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม

อาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 21 ราย หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน า

ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปประเด็นเชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อ

ค าถามในแต่ละตอนของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งจะครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาหารวิจัย

ปัญหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ในจังหวัดเลย 
  -การบริหารจัดการ 
  - ผลิตภัณฑ์ 

ศักยภาพของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน ในจังหวัดเลย 

การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis 

ทบทวนวรรณกรรม 

- สัมภาษณ์เชิงลึก  
- สนทนากลุ่ม 
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จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สร้างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย 

 

ผลการศึกษา 
การด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น 

เพื่อให้คณะผู้วิจัยได้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฏีที่จะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา การวางแผน

ด าเนินงาน การออกแบบงานวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดตลอดจนการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล 

หลังจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ศึกษาแล้ว คณะผู้วิจัยต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ด้วยการเข้าถึงชุมชนแบบใกล้ชิดเป็นกันเอง พบปะพูดคุย แนะน าแลกเปลี ่ยนรับฟังข้อมูลสภาพบริบท        

สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนความต้องการ 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน ทั้งนี้การวิจั ยแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย  

กลุ่มตัวอย่างมาจากสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่ม อาชีพชุมชน โดยมี

ขั้นตอนคือการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและวิเคราะห์

หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ด้วยแบบสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน าไปเป็นข้อมูลศึกษาร่วมกับ

เอกสารแล้วจัดท าแบบสนทนาการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เพื่อให้ทราบจุดแข็งที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน ทราบจุดอ่อนที่อาจจะท าลาย

ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้ทราบโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ

ด าเนินงาน ทราบอุปสรรคของที่จะขัดขวางการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน ผลการวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง 

อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สรุปได้ดังนี้  
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ตางรางที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. มีการรวมกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
    เป็นที่เข้มแข็ง 
2. วัตถุดิบปลูกในพื้นที่ของตนเอง 
3. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยทักษะและภูมิ 
    ปัญญาพื้นบ้าน 
4. การเกษตรอินทรีย์  

1. ผลิตภัณฑย์ังไมไ่ด้รับการรับรองจากส านักงาน  
   คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
2. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดความสนใจ 
3. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน ในการเก็บรักษา 
   คุณภาพของสินค้า 
4. จ านวนช่องทางจัดจ าหน่ายน้อยเกินไป 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 
1. สมาชิกมีความพร้อมด้านก าลังการผลิต 
2. มีตลาดรองรับ 
3. มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเลย 

1. มีการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมสูง 
2. สินค้าในท้องตลาดสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย 
3. ขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี  

  
 จากการศึกษาครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ (1) เพื่อระบุปัญหา (2) ศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ(3) เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่นสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาปัญหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จากการลงพื้นที่ส ารวจและท าการสนทนากลุ่มกับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ศึกษาปัญหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าปัญหาที่ทาง
กลุ่มกับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 
 1) ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย เป็นการรวมกลุ่มเพื่อน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานสร้างรายได้  
จุดมุ่งหมายหลักคือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นทางกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงขาด
ความรู้ในการบริหารจัดการ โครงสร้างของกลุ่มยังไม่มีชัดเจน ท าให้การมอบหมายงาน การด าเนินงานตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
 2) ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคือ ชาสมุนไพรดีหมียังไม่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยบรรจุในถุงกระดาษแบบ
มีซิปล็อคซึ่งไม่สามารถป้องกันความชื้นได้อีกทั้งรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ และฉลากยังไม่น่าสนใจ 
เป็นการพิมพ์ด้วยกระดาษรูปแบบธรรมดา หากถูกน ้าหรือความชื้นกระดาษเปือ่ยยุ่ยได้ง่าย 
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 2. ศักยภาพของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย จากการลงพื้นที่สนทนากลุ่มกับ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมตนเอง พบว่า กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี ้
  1) การพัฒนาบุคลากร โดยมีล ักษณะการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนแนวคิด ด้วยการปรึกษาหารือในที่ประชุมกลุ่ม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก 
ประกอบไปด้วย ทรัพยากรทางด้านคน เงินทุน วัตถุดิบและแรงงาน ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมาชิก
ของกลุ่ม คือการบริหารจัดการของผู้น ากลุ่ม ที่ต้องมีทักษะ ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่องานและหนา้ที่ 
เอาใจใส่สมาชิกในกลุ่ม จะส่งผลท าให้สมาชิกมีความสามัคคี และท าให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่าง
สมบูรณ์  
  2) การพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง และเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง โดยมีการน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มของตนเอง  
  3) การสร้างเครือข่ายและการสร้างความมีส่วนร่วม มีการเชื่อมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายทั้ง
ในและนอกจังหวัด มีการติดต่อประสานงานและการรวมกลุ่มอาชีพให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและให้สมาชิกทุก
คนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยมีโครงสร้างการด าเนินงานที่ชัดเจน การก าหนดผลตอบแทนและการจัด
สวัสดิการทีเ่หมาะสมกับผลการด าเนินงานของกลุ่ม ที่ส าคัญมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลังต่อไป 
 3. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า สมาชิกของกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน  21 ราย ประธานกลุ่ม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน 
ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว จึงได้มีแนวคิดอยากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จึงได้รวบรวมคนในชุมชนแล้วท า
การจัดต้ังกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อกลุ่มชาดีหม ีเพื่อที่จะได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
หารายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงเวลาที่ว่างงาน ประกอบกับในพื้นที่มีการปลูกต้นดีหมีเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มี
วัตถุดิบคือใบต้นชาดีหมี สมาชิกของกลุ่ม ได้ระดมความคิดและตกลงร่วมกันผลิตชาสมุนไพรจากต้นดีหมี       
เริ่มตั้งแต่การเก็บใบจากต้นดีหมี ล้าง ตากแห้ง อบ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร และท าการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ตามรูปแบบที่ต้องการ และน าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในชุมชนและนอกชุมชนมาจนถึงปัจจุบันมี  ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีประเด็นหลัก ๆ ในการพัฒนา 3 
ด้าน คือ  
  1) ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ทางกลุ ่มต้องการให้ชาสมุนไพรชาดีหมีผ่าน               
การรับรองจากจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ท าการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เช่น 
สาธารณสุขจังหวัดเลย พัฒนาท้องถิ่นจังหวดเลย มาอบรมและพาปฏิบัติเพื่อให้ชาสมุนไพรได้รับการรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)    
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  2) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าที่ผ่านมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เริ่มต้นจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีวิธีการผลิต หรือวิธีการท าแบบดั้งเดิมเป็น
สูตรส าเร็จในการผลิตมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์สะดวกในการบริโภค มีขนาดที่สามารถพกพาได้สะดวก รูปแบบ
และสีสันสวยงาม สร้างความน่าจดจ า แสดงชื่อตราสินค้าได้อย่างชัดเจน แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ และให้
ให้รายละเอียดของข้อมูลสินค้าได้ครบถ้วน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีโอกาส
แข่งขันในเชิงธุรกิจ    
  3) ด้านการตลาด กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ท าการขยายช่องทางการตลาด
สามารถเพิ่ม โดยมีการไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด เช่น ที่ Sky Walk ที่เชียงคาน การออก
ร้านในงานแสดงสินค้า ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย พบว่า (1) ปัญหาของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คือ (ก) ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ (ข) ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ(2) ศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ (ก) การพัฒนาบุคลากร (ข) การพัฒนาความรู้ความสามารถ และ(ค) 
การสร้างเครือข่ายและการสร้างความมีส่วนร่วม และ(3) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
(ก) ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ข) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ(ค) ด้านการตลาด 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย เพื่อ เป็น
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า สร้างความแตกต่างในท้องตลาด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
โดยให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด และเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ปัญหาและอุปสรรคในพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคือสมาชิกกลุ่ม
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จึงควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้าหรือบริการและมีสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ในท้องถิ่นที่ถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพที่ส าคัญจึงควรกระตุ้นให้ผู้น า กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเข้ามาส่งเสริมและต่อยอดศักยภาพดังกล่าว 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
 1. กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ศึกษาครั้งนี ้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ ชาสมุนไพรดีหมี ใน
การศึกษาต่อไปในอนาคตควรมีการศึกษากลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ให้มากขึ้นครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์เพื่อ
ทราบว่ากลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อจะ น าไปสู่การเพิ่มรายได้ของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นส่งผลให้เกิดตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 2. งานวิจัยที่ควรท าต่อยอด ควรเป็นงานด้านการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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ปัจจัยที่มีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้น ้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุร ี

Factors Influencing the Buying Decision Process a Ready-to-Drink Fruit Juice  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ของผู้บริโภคในพื้นที่

จังหวัดราชบุรี (2) เพื ่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื ้อน ้าผลไม้พร้อมดื ่ม จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ (3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

น ้าผลไม้พร้อมดื่ม ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ยกลุ ่มตัวอย่าง 2 กลุ ่มที ่มีความเป็นอิสระต่อกัน              

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า (1) พฤติกรรม

การซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่คือน ้าส้ม ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่นิยมที่สุดคือ กระป๋องขนาด 300 มิลลิลิตร 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งน้อยกว่า 100 บาท ความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้ง/เดือน สถานที่เลือกซื้อคือร้านสะดวก

ซื้อ 7-11 (2) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอาชีพส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน ในด้านการค้นหาข้อมูล 

ด้านการประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ และด้านการตัดสินใจซื้อ (3) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่

ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด  

 

ค าส าคญั: น ้าผลไม้พร้อมดื่ม กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางการตลาด 4P 

 
Abstract 

The objectives of this research were (1) to estimate the buying behavior of  ready-to-

drink fruit juice among consumers in Ratchaburi province. (2) to compare the buying decision 

process for ready-to-drink fruit juice, classified by demographic factors, (3) to compare 
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marketing mix factors influencing the buying decision process for ready-to-drink fruit juice, The 

sample of this study was 400 consumers. Data were analyzed using statistics, including 

percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t-test, One-Way ANOVA and 

Multiple Regression Analysis. The results of this study indicated that, (1) in terms of consumers' 

buying behavior, it was found that most of them preferred buying orange juice. The most 

popular type of packaging was the 300-cc can. The cost of each purchase was less than 100 

baht. The purchase frequency was 1-2 times / month. The most popular place to buy was 7-

Eleven convenience store. (2) demographic factors, including gender, age, educational level, 

and income had indifferent influence on consumers’ buying decision process.  However, 

occupation had different influence on consumers’ buying decision process in terms of 

information search, evaluation of alternatives, and buying decision. (3) marketing mix factors, 

namely product, price, place, and promotion influenced buying decision process for ready-to-

drink fruit juice.  

Keywords: Ready-to-drink fruit juice, Buying decision process, Demographic factors,  

Marketing mix factors (4P)  

 

บทน า 

การแปรรูปสินค้าเกษตรมีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ จากในอดีตที่ผู้ประกอบการต้องการบรรเทา  

ปัญหาราคาตกต ่าและผลผลิตเน่าเสียในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก มาสู่การสร้าง

มูลค่าเพิ ่มและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เพื ่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาช่วยอ านวยความ 

สะดวกในการรับประทานและรองรับวิถีชีวิตอันเร่งรีบของสังคมเมืองที่ขยายตัวต่อเนื่องตามการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น จากสถานการณ์ข้างต้นที่คาดว่าจะยังคงด าเนินต่อไปจึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตร 

โดยเฉพาะ SMEs หันมาให้ความส าคัญและหาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนรายได้และ

สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดได้ น ้าผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ที่คนไทยนิยมมากที่สุดเนื่องจาก

รูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่อ านวยให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานผลไม้สดได้ตามต้องการ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 

2561) 
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ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นนั้น มาจากแรงสนับสนุนของผู้บริโภค 

ยุคใหม่ที่การด าเนินชีวิตค่อนข้างวุ่นวายและเหลือเวลาในแต่ละวันส าหรับการประกอบอาหารค่อนข้างน้อยจึงมี 

ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต รวม ไปถึงความนิยมในการดูแล

สุขภาพที่ก าลังแพร่หลายและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้มีการเติบโตตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีความชื่นชอบในรสชาติผลไม้เมืองร้อนของ

ชาวต่างชาติที่มาช่วยหนุนให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในล าดับต้นๆ ของโลกได้ (ส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) ในปี พ.ศ. 2560 คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดน ้าผลไม้ของไทย

จะอยู่ที่ 13,200 ล้านบาท โดยกลุ่มน ้าผลไม้แท้ Premium 100% มีมูลค่าตลาดกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งถือ

เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนในแง่ของปริมาณการบริโภค รองลงมาคือ กลุ่มน ้าผลไม้ Economy 20-39%                           

มีมูลค่าตลาด 2,700 ล้านบาท  เป็นน ้าผลไม้พร้อมดื่มในตลาดระดับกลางที่ให้ทั้งคุณประโยชน์และความสดชื่น 

(ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 

ดังนั ้นจึงต้องการศึกษาให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม                    

เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและแข่งขันทางธุรกิจได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในพื้นที่

จังหวัดราชบุรี (2) เพื ่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื ้อน ้าผลไม้พร้อมดื ่มจ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้า

ผลไม้พร้อมดื่ม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน 1.การรับรู้ความต้องการ

หรือปัญหาที่เกิดขึ้น การรับรู้ว่าตนเองต้องการอะไร ซึ่งมาจากสิ่งกระตุ้ นภายในและภายนอก 2.การค้นหา

ข้อมูล โดยท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ๆ ที่เราสนใจ ซึ่งแหล่งของข้อมูลอาจมาจากสื่อ

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือผู้ที่เคยใช้ 3.การประเมินผลทางเลือก เป็นกระบวนการประเมินผล

ของผู้บริโภคหลังจากได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4.การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตนเองมี

ความพึงพอใจมากที่สุดหลังจากผ่านการประเมินผลทางเลือกมาแล้ว 5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เป็นสิ่งที่วัด
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ถึงระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าภายหลังจากซื้อไปแล้ว เช่น การกลับมาซื้อซ ้า การเลิกใช้ หรือ

การร้องเรียนต่อองค์กร ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของสินค้า (รวิกร สยามิภักดิ,์ 2559) 

แนวความคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญและชี้วัดทางสถิติได้ จึงสามารถน ามาก าหนดส่วนตลาดเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1.เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชาย มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันในด้าน

ค่านิยม ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีบางผลิตภัณฑ์

ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับเพศนั้น ๆ อีกด้วย 2.อายุ (Age) กลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกัน ท าให้มีความชื่นชอบ

รสนิยมที่แตกต่างกันโดยรสนิยมของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย 3. ระดับการศึกษา (Education)                 

ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับสูงอาจจะมีการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ 4. อาชีพ (Occupation) บุคคลที่

มีอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความต้องการในด้านสินค้าและบริการที่ต่างกัน 5. รายได้ (Income) จะส่งผลต่อ

ความสามารถในการซื้อ เพราะฉะนั้นสินค้าและบริการต่าง ๆ จึงมีการแบ่งส่วนตลาดตามรายได้  (ศิริวรรณ              

เสรีรัตน,์ 2538) 

แนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือตัวแปรทางการตลาดที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง   

กลยุทธ์ เพื่อตอบสนองในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคทั่วไป เป็นการผลิต

สินค้าที่จับต้องได้ ไม่มีการให้บริการในส่วนของหน้าร้าน จะเน้นที่การพัฒนาตัวสินค้าที่จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค  

ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงเลือกใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ส่วนผสมทาง

การตลาด หรือ 4P’s ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด   

ซึ่งส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ควรมีความสอดคล้องกันจึงจะสามารถชักจูงและกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความ

ต้องการซื้อสินค้านั้นได้ โดย 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงลักษณะหรือองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็น

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  (Finished product) จะพิจารณาถึงคุณภาพสินค้า ตรายี่ห้อ บวกกับความพอใจและ

ผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้านั้น 2.ราคา (Price) คือมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีผลต่อการ

ตัดสินในซื้อของผู้บริโภค ในการรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างราคาและคุณภาพ 

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่จ าหน่าย 3.สถานที่จัดจ าหน่าย (Place) คือโครงสร้างของ

ช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และจากองค์การไปยังตลาด                   

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกระบวนงานการสื่อสารด้านตลาดแก่ผู ้ซื ้อ โดยให้ข้อมูลและ

กระจายข่าวสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจ าหน่ายแก่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ การรับรู้ การเรียนรู้ 
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การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และการจัดกิจกรรมทางการตลาด (วิทวัส 

รุ่งเรืองผล, 2553) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ขอบเขตการศกึษา 

การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคใน

จังหวัดราชบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 

 กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรของการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 384 ตัวอย่าง 

 วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

เป็นการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจ านวน 384 ตัวอย่าง ตาม

แนวทางหลักการค านวณจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตามสูตรของ Cochran 

 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ในการเก ็บข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ ผู ้ว ิจ ัยท  าการเก ็บข ้อม ูลโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรม

การซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน ้าผ ลไม้พร้อมดื่ม 

กระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แจกแบบสอบถามให้แก่ ผู้บริโภคน ้าผลไม้พร้อมดื่มในบริเวณจังหวัดราชบุรี และรอรับกลับทันที 

จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละชุด และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 การวิเคราะหข์้อมูลและประมวลผล 

 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์ประมวลผล สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกัน

(Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจยั 

 ผลวิจัยดา้นขอ้มูลทั่วไป 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื ้อน ้าผลไม้พร้อมดื ่ม ของกลุ ่มตัวอย่างสามารถสรุปข้อมูล

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรสชาติของน ้าผลไม้พร้อมดื่มที่ซื้อบ่อยที่สุด 

คือ น ้าส้ม (ร้อยละ 34.3) รองลงมา คือ น ้าฟัก (ร้อยละ 15.4) ขนาดบรรจุภัณฑ์ของน ้าผลไม้พร้อมดื่ม         

ตรากรีนเมท ที่ซื้อบ่อยที่สุด คือ บรรจุภัณฑ์กระป๋อง ขนาด 300 cc. (ร้อยละ 43.5) รองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์

ขวด ขนาด 400 cc. (ร้อยละ 24.8) มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อต่อครั้งน้อยกว่า  100 บาท (ร้อยละ 49.3) 

รองลงมามีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 100-200 บาท (ร้อยละ 37.8) มีความถี่ในการซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม 1-2 ครั้ง/

เดือน (ร้อยละ 63.0) รองลงมา มีความถี่ในการซื้อน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 24.3) และสถานที่ในการ

เลือกซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม คือ ร้านสะดวกซื้อ  7-11 (ร้อยละ 45.8) รองลงมา คือ ร้านค้าปลีกใกล้บ้าน                  

(ร้อยละ 28.5) 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้

พร้อมดื่มในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.89, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ 

สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ผลิตภัณฑ์สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐาน (×̅ = 4.08, 

S.D. = 0.70) ผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อยถูกปาก (×̅ = 4.00, S.D. = 0.69) ฉลากมีการแสดงส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ วันผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน (×̅ = 4.00, S.D. = 0.73) บรรจุภัณฑ์มีหลายขนาดให้เลือก

ทั้งแบบขวดและกระป๋อง (×̅ = 3.90, S.D. = 0.70) บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม (×̅ = 3.83, S.D. = 0.73) 

สามารถพกพาได้สะดวกต่อการบริโภค (×̅ = 3.80, S.D. = 0.78)  และตรา/ยี่ห้อเป็นที่รู ้จัก (×̅ = 3.62,     
S.D. = 0.73) ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านราคา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้

พร้อมดื่ม ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (×̅ = 3.99, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ 

สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (×̅ = 4.08, S.D. = 0.71)              

มีราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณ (×̅ = 3.97, S.D. = 0.71) และราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นเช่น             

ดีโด้ เป็นต้น (×̅ = 3.91, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (×̅ = 3.81, S.D. = 0.63)   
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เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวก   

(×̅ = 3.88, S.D. = 0.71) ร้านค้าที่จ าหน่ายมีปริมาณสินค้าเพียงพอ (×̅ = 3.85, S.D. = 0.70) สถานที่

จ าหน่ายมีตู้แช่เย็นเพื่อบริโภคได้ทันที (×̅ = 3.77, S.D. = 0.78) และการวางสินค้าในชั้นวางมองเห็นง่าย      

(×̅ = 3.76, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (×̅ = 3.05, S.D. = 0.82)                  
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านเคยเห็นโฆษณาผ่านป้าย

โฆษณารถขนส่งสินค้า (×̅ = 3.22, S.D. = 0.88) ท่านเคยเห็นโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook และ 

website (×̅ = 3.17, S.D. = 0.85) ท่านเคยเห็นโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาที่ติดตามร้านค้า (×̅ = 3.16, S.D. = 

0.89) ท่านเคยเห็นการจัดแสดงโชว์สินค้าในงานส าคัญต่าง ๆ เช่น งานกาชาด งานแรงงาน ฯลฯ (×̅ = 2.98,       
S.D. = 0.96) ท่านเคยเห็นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น บริจาคสิ่งของน ้าท่วม,ช่วยผู้ประสบภัยหนาว เป็นต้น 

(×̅ = 2.97, S.D. = 1.02) และท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์ในงานจัดกิจกรรมสินค้าราคาพิเศษในงานสหพัฒน์แฟร์  

(×̅ = 2.83, S.D. = 1.01) ตามล าดับ 
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตดัสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม 
จากข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มในภาพรวม สรุปได้ว่ามี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (×̅ = 3.58, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน สามารถเรียงล าดับจาก

ค่าเฉลี ่ยมากไปหาน้อย ดังนี ้ พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (×̅ = 3.85 , S.D. = 0.64) การตัดสินใจซื้อ               

(×̅ = 3.72, S.D. = 0.69) การรับรู้ถึงปัญหา (×̅ = 3.65, S.D. = 0.68) การประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ 

(×̅ = 3.34,   S.D. = 0.78) และการค้นหาข้อมูล (×̅ = 3.33, S.D. = 0.78) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิเคราะห์สมมตฐิานการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม จ าแนก

ตามเพศ พบว่า ค่า Sig. ที่ค านวณได้คือ 0.975 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าปัจจัยด้านเพศที่

แตกต่างกันส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ไม่มีความแตกต่างกัน 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม จ าแนก

ตามอายุ พบว่า ค่า Sig. ที่ค านวณได้คือ 0.139 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าปัจจัยด้านอายุที่

แตกต่างกันส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ไม่มีความแตกต่างกัน 
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มจ าแนก

ตามการศึกษา พบว่า ค่า Sig. ที่ค านวณได้คือ 0.329 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าปัจจัยด้าน

การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมด่ืม ไม่มีความแตกต่างกัน 

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มจ าแนก

ตามอาชีพ พบว่า ค่า Sig. ที่ค านวณได้คือ 0.012 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าปัจจัยด้านอาชีพที่

แตกต่างกันส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม จ าแนก

ตามรายได้ พบว่า ค่า Sig. ที่ค านวณได้คือ 0.316 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าปัจจัยด้านรายได้ที่

แตกต่างกันส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ไม่มีความแตกต่างกัน 

6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้

พร้อมดื่ม ตรา กรีนเมทด้านการรับรู้ถึงปัญหา พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม

การตลาดมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม                

ด้านการรับรู้ถึงปัญหา 

7. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้
พร้อมดื่ม ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่า Sig. น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม ด้านการค้นหาข้อมูล 

8. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้
พร้อมดื่ม ด้านการประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มด้านการประเมิน
ทางเลือกก่อนการซื้อ 

9. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้

พร้อมดื่ม ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า ปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาดมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม             

ด้านการตัดสินใจซื้อ 

10. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้

พร้อมดื่ม ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่ม              

ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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อภิปรายผล  

อภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อกระบวนการตดัสินใจซื้อน ้า

ผลไม้พร้อมดื่ม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ  

ซื้อไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์น ้าผลไม้พร้อมดื่ม เป็นเครื่องดื่มที่ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น 

สามารถรับประทานได้ทุกเพศและหลากหลายอายุ ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ                

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มไหศวรรย์ มหัทธนาภิวัฒน์ (2553) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าข้าวกล้องงอกของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได้ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวม 

ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแตกต่ างกัน ในด้านการ

ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ และด้านการตัดสินใจซื้อ  เป็นเพราะอาชีพนักเรียนและ

นักศึกษามีเวลาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสนใจ และเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นเพื่อ

ประเมินทางเลือกก่อนท าการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รวิกร สยามิภักดิ์ (2559) เรื่องปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน ้าแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอาชีพ

มีอิทธิพลต่อเวลาในการหาข้อมูลและขั้นตอนการคิดไตร่ตรองที่ซับซ้อน ซึ่งอาชีพอิสระจะมีการตัดสินใจเลือก

ซื้อมากกว่าอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่มีสถานที่ท างานประจ า 

อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัด สิน

ใจซื้อน ้าผลไมพ้ร้อมดื่ม 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จากกการหาค่าเฉลี่ยรวม

กับกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ จึงสามารถยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0 ) สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จ าหน่าย      

การส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน ้าผลไม้พร้อมด่ืม 

จากการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทั้งใน  เรื่องดังนี้ผลิตภัณฑ์
สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐาน, มีรสชาติอร่อยถูกปาก, ฉลากมีการแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วันผลิต 
และวันหมดอายุอย่างชัดเจน, บรรจุภัณฑ์มีหลายขนาดให้เลือกทั้งแบบขวดและกระป๋อง, บรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม, สามารถพกพาได้สะดวกต่อการบริโภค และตรา/ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ด้านการรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
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จากการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาทั้งใน เรื่องดังนี้ มีราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ, มีราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณ และราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อด้านการรับรู้ถึงปัญหา การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

จากการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งใน  เรื่องดังนี้ 

สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวก ร้านค้าที่จ าหน่ายมีปริมาณสินค้าเพียงพอ สถานที่จ าหน่ายมีตู้แช่เย็นเพื่อ

บริโภคได้ทันที และการวางสินค้าในชั้นวางมองเห็นง่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านการตัดสินใจซื้อ 

และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

จากการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดทั้งใน  เรื่องดังนี้             

การโฆษณาโดยติดป้ายข้างรถขนส่งสินค้า, การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์, การติดป้ายโฆษณาตามร้านค้า, การ

จัดแสดงโชว์สินค้าในงานต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านการรับรู้ถึง

ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ และการตัดสินใจซื้อ  

ซึ่งผลการวิเคราะห์นี ้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรพรรณ กมลวัทน์ (2557) เรื ่องการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเกลื อแร่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งในเรื่องการระบุรายละเอียด

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอย่างชัดเจน , บรรจุภัณฑ์สวยงาม, บรรจุภัณฑ์สะอาด และชื่อเสียงของ

ตราสินค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในเรื่องจ าหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน าทั่วไป, หาซื้อได้ง่ายที่ร้าน

สะดวกซื้อ, จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และพื้นที่จัดเรียงสินค้าที่โดดเด่น ด้านการส่งเสริมการตลาดใน

เรื่องการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์, การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็น Presenter, รายการโปรโมชั่นของแถม และมี

การออกบู้ธแนะน าสินค้าล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอน ส่วนด้านนราคาทั้งในเรื่องราคา

เหมาะสมกับปริมาณ, ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ, ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น และมีป้ายบอกราคา

ชัดเจนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อด้านการตระหนักถึงความต้องการการเสาะแสวงหาข่าวสาร                  

การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินันท์ โรจน์เพ็ญเพียร (2560) 

ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้าน

ส่วนประสมทางการตลาด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ  

1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 61.5 อายุระหว่าง 27-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงงาน
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เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น  เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายแท้จริงของ

ตรายี่ห้อกรีนเมท ผู้ประกอบการจึงต้องก าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้ 

เพื่อรักษารักษากลุ่มผู้บริโภคไว้และขยายส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไป 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรใส่ใจเรื่องความ
สะอาดและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีก่อนส่งมอบไปยังผู้บริโภค  รองลงมาคือมีรสชาติ
อร่อยถูกปาก ผู้ประกอบจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่ใหม่หลากหลายโดยท าการทดสอบความชอบ
หรือ sensory test กับผู้บริโภคอยู่เสมอเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ซึ่งเป็นด้านที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด จาก

การวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดังนั้นควรที่จะตั้งราคาให้เหมาะสมกับ

คุณภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับ และสร้างภาพลักษณ์ในด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคยอมจ่าย

เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์  

4. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้

ความส าคัญกับการที่สามารถหาซื้อได้ง่ายสะดวก ดังนั้นผู้ประกอบการควรค านึงถึงการกระจายผลิตภัณฑ์

รสชาติต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในแต่ละร้านค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ร้านค้า

ที่จ าหน่ายจะต้องมีปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  เน้นกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าหรือ

การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 

5. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้

ความส าคัญกับป้ายโฆษณาที่ติดข้างรถขนส่งสินค้า และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ จึงเสนอให้ผู้ประกอบการ

ติดป้ายโฆษณาที่น่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้บริโภคในการมองเห็นและสื่อความหมายได้กระชับและชัดเจน 

นอกจากนี้เน้นการโฆษณาในสื่อออนไลน์เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี 
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ประสบการณข์องผู้บริโภคและเทคนิคทางการตลาดดิจิทลัที่สนับสนุน 
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคทางออนไลน ์
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้บริโภคและเทคนิค
ทางการตลาดดิจิทัลที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทางออนไลน์ โดยใช้ประสบการณ์ของผู้บริโภคและ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการสังเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตอย่างรวดเร็วท าให้
เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูง การสร้างประสบการณ์ทางออนไลน์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและน าไปสู่การซื้อสินค้าซ ้า ปัจจัย 7 ประการที่ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ประสบการณ์ที่ดีทางออนไลน์ประกอบด้วย (1) ความสะดวกในการใช้งาน (2) การได้รับประโยชน์ (3) ข้อ
ได้เปรียบที่ผู้บริโภคได้รับ (4) การควบคุม (5) ทักษะ (6) ความน่าเชื่อถือและความเสี่ยง (7) ความเพลิดเพลิน 
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้น าเสนอเทคนิคทางการตลาดดิจิทัลต่างๆ ตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) ไม่รู้จักสินค้า (2) รู้จักสินค้า มีความต้องการสินค้าและรายละเอียดของสินค้า (3) ค้นหาผู้ผลิตหรือผู้จัด
จ าหน่าย (4) ประเมินทางเลือกตราสินค้า (5) ตัดสินใจซื้อ (6) การประเมินสินค้าหลังการซื้อและปฏิกริยาตอบกลับ 
โดยเทคนิคการตลาดดิจิทัลที่น าเสนอสามารถประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
เป็นการสนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายใหม่ทางออนไลน์  
 
ค าส าคญั: ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ประสบการณข์องผู้บริโภค เทคนิคการตลาดดิจิทัล การตัดสินใจซื้อ 
 
Abstract 
 The objective of this article was to discuss the content of customer experience and 
digital marketing techniques which encourage online customer’s purchase. Customer 
experience and buying decision process were used to synthesize data. It can be found that 
the rapid growth of E-commerce business made high competition in this business field. 
Creating good experience to online customer was very necessary because it led to customer 
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satisfaction and repurchase. Seven factors led to good online experience were (1) ease-of-use, 
(2) usefulness, (3) benefits, (4) control, (5) skill, (6) trust and risk, (7) enjoyment. Furthermore, 
the writer presented digital marketing techniques and stage in buying processes which were 
(1) unaware, (2) aware of product and need product specification, (3) supplier search, (4) 
evaluate and select, (5) purchase (6) post-purchase evaluation and feedback. The digital 
marketing techniques could apply to marketing communication objectives for encouraging 
new online customer’s purchase.  
 
Keywords: E-commerce business, customer experience, digital marketing techniques, 
purchase decision making  
 
บทน า  
 ในปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและท าให้การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ดังนั้นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีทางออนไลน์ รวมไปถึงการใช้เทคนิค
การตลาดดิจิทัล จะมีส่วนช่วยนับสนุนการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภคทางออนไลน์และเกิดการซื ้อซ ้าได้  
ผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซและนักการตลาดสามารถใช้กลยุทธ์นี ้ไปช่วยในการแข่งขันทางธุรกิจได้ 
บทความนี้จึงกล่าวถึงเนื้อหาหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความหมายของอีคอมเมิร์ซและสาเหตุของการเติบโตของ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (2) ความพึงพอใจของผู้บริโภค ประสบการณ์ของผู้บริโภคและแผนที่การเดินทางของ
ผู้บริโภค  (3) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ของผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อซ ้า               
(4) เทคนิคทางการตลาดดิจิทัลที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายใหม่ทางออนไลน์ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 ความหมายของอีคอมเมิร์ซและสาเหตุการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซ์ 
 อีคอมเมิร์ซ (Electronic Commerce) หมายถึง การแลกเปลี่ยนทางการเงิน สินค้าและบริการและ
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทระหว่างองค์กรธุรกิจและลูกค้าขององค์กรธุรกิจผ่านทางออนไลน์               
อีคอมเมิร์ซไม่ใช่เพียงการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Chaffey, 2015) เช่น การให้บริการตอบข้อซักถามแก่ลูกค้าขององค์กรธุรกิจผ่านทาง
ออนไลน์ การส่งข้อมูลข่าวสารขององค์กรธุรกิจให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล 

ในปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีมูลค่า
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซรวมทั้งสิ้น 3,767,045.45 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีมูลค่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
รวมทั้งสิ้น 4,027,277.83 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตถึง 6.91% เมือ่เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 และมี
การคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ 2563 อัตราการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะเป็นไปแบบก้าวกระโดด  (ส านักงาน
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พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,์ 2020) สาเหตุที่ธุรกจิอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วมาจาก 
เหตุผลหลัก 4 ประการต่อไปนี้ 
   1. นโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงสร้างเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในประเทศและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ดิจิทัลแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการท าธุรกรรมทางการเงินทั ้งที ่เก ี ่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชน                      
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนจากการใช้เงินสดมาเป็นการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) 
แทน (International Trade Administration, 2019) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้ นที่และการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการซื้อสินค้าทางออนไลน์เพ่ิมขึ้น  

 2. การน าสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) มาใช้ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์มาเป็นส่วนหนึ่งของอีคอมเมิร์ซ เรียกว่า “โซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce)” โซเชียล
คอมเมิร์ซสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคเพื่อช่วยในการซื้อสินค้า (Strauss & Frost, 2016, p. 289)                   
ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้าทางออนไลน์หรือใช้สื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อ
ช่วยในการขายสินค้าออนไลน์ได้แก่ เฟซบุ๊ก Line for business อินสตราแกรม เป็นต้น Strauss และ Frost 
(2016) ได้ให้ความคิดเห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์มีส่วนช่วยสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการสร้างโอกาสที่ดีเยี่ยมใน
การขายสินค้า และยังช่วยลดต้นทุนเนื่องจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการขายสินค้ามีต้นทุนทางการตลาดไม่
สูงนัก เพราะสื่อสังคมออนไลน์บางประเภทก็เปิดโอกาสให้ผู้ขายสินค้าและผู้บริโภคใช้งานในฟังก์ชั่นพื้นฐานได้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ Kaufman และ Horton (2015) ยังกล่าวถึงประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์ว่า 
ช่วยให้องค์กรธุรกิจสร้างการท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้ เช่น เพิ่มการรับรู้ต่อตราสินค้า สร้างชื่อเสียงให้แก่
ตราสินค้า ช่วยในการขับเคลื ่อนให้ผู ้บริโภคเข้าไปเยี ่ยมชมเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจและสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภคได้อีกด้วย จากผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2562 พบว่ากิจกรรมที่ท ามากที่สุด ขณะใช้อินเทอร์เน็ตคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 91.2% 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2020)  ดังนั้นโซเชียลคอมเมิร์ซจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็ว 
   3. อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตและความทันสมัยของเทคโนโลยี ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบว่าประชากรไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 66.4 ล้านคน มีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 
47.5 ล้านคน หรือราว 70 % ของจ านวนประชากรทั้งหมด โดยคนไทยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 
10 ชั่วโมง 22 นาที และกิจกรรมทางออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 
มากที่สุดคือ การสั่งอาหารทางออนไลน์ เติบโตขึ้น 15.1% รองลงมาคือ การช าระค่าสินค้าและบริการ              
ใช้บริการเพิ ่ม 11.4% และการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารทางออนไลน์ เพิ ่มขึ ้น 11.0%  ตามล าดับ  
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2020) จะเห็นได้ว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงของคนไทย 
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ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้น นอกจากนี้ ความทันสมัยของเทคโนโลยียังส่งผลต่อความสะดวกของ
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้บนสมาร์ทโฟนได้ ระบบความ
ปลอดภัยที่ดีของแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ระบบค าสั่งซื้อที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน 
ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนมีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตเร็วยิ่งขึ้น 

 4. สถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงประกาศ
นโยบาย Lock down ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 ท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น 
โดยผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่าประมาณ 
35% ของผู้บริโภคสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มทางระบบออนไลน์กันมากขึ้น เนื่องจากความกังวลต่อการแพร่
ระบาดของไวรัสฯ และอัตราการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (Fast-moving 
consumer goods) ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้เช่นกัน (Marketingoops, 2020) จากการระบาดของ
ไวรัสฯ จึงส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากช่องทาง
ออฟไลน์มาเป็นการซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดไวรัสฯ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู้บริโภคน้ีจึงช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

จากสาเหตุหลัก 4 ประการข้างต้นที่ท าให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็ว  จึงส่งผลให้ธุรกิจ                  
อีคอมเมิร์ซมีการแข่งขันกันสูงมาก ดังนั้นองค์กรธุรกิจที่ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีความจ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจกับความพึงพอใจและประสบการณ์ของผู้บริโภคและเข้าใจกับกระบวนการซื้อของผู้บริโภคทาง
ออนไลน์และเทคนิคทางการตลาดดิจิทัล เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของตนเอง             
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้า และซื้อสินค้าซ ้า อันจะท าให้ธุรกิจเติบโตขึ้นและสามารถแข่งขันกับ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได ้

ความพึงพอใจของผู้บริโภค  ประสบการณ์ของผู้บริโภคและแผนที่การเดินทางของผู้บริโภค  
เมื่อทราบถึงความหมายของอีคอมเมิร์ซและสาเหตุการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วใน

หัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค ประสบการณ์ของผู้บริโภคและแผนที่การเดินทางของ
ผู้บริโภคดังมีรายละเอยีดต่อไปน้ี 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค (Consumer Satisfaction) หมายถึงความรู้สึกพอใจหรือผิดหวังของ
ผู้บริโภคที่เกิดจากการรับรู้ถึงศักยภาพของสินค้า ผลลัพธ์ของความคาดหวังที่มีต่อตัวสินค้า (Kotler & Keller, 
2012) หากศักยภาพของสินค้าตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ และหาก
ศักยภาพของสินค้าต ่ากว่าที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ ก็จะส่งผลในทางลบท าให้ผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจต่อ
สินค้านั้นได้ (Buttle & Maklan, 2015, p 12) 
  การที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้านั้น เป็นผลมาจากประสบการณ์การรับรู้ต่อตราสินค้า
ของผู้บริโภคในเชิงบวก โดยประสบการณ์ของผู้บริโภค (Consumer Experience) นั้นหมายถึง ผลลัพธ์ของ
การรับรู ้และอารมณ์ของผู ้บริโภคในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับ สินค้า บริการ บุคลากร กระบวนการและ
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เทคโนโลยีหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนั้น ๆ (Butler & Marlan, 2015, p. 189) 
ประสบการณ์ของผู้บริโภคประกอบไปด้วยความประทับใจ 2 ประเภทคือ ความประทับใจที่เกิดจากการรับรู้
ของผู้บริโภค (Cognitive Impression) อันหมายถึงความเชื่อและความคิด (Belief and Thought) และความ
ประทับใจที่เกิดขึ้นทางอารมณ์ของผู้บริ โภค (Affective Impression) อันหมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติ 
(Feeling and Attitude) ที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ รวมไปถึงคุณค่าและคุณภาพ
ของประเด็นต่าง ๆ นั้นยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและการบอกต่อ (Word of Mouth)                 
ของผู ้บร ิโภคต่อผู ้บร ิโภครายอื ่นด้วย โดยผลรวมของประสบการณ์ของผู ้บร ิโภค (Total Customer 
Experience) ทั้งหมดที่มีต่อการรับรู้ของคุณค่าและคุณภาพของการบริการจะส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภค
ที่มีต่อสินค้าและบริการนั้นด้วย (Petre, et.al, 2006) 

Kaufman และ Horton (2015) ได้กล่าวว่าประสบการณ์ของผู้บริโภค (Consumer Experience) 
หมายถึง ประสบการณ์ของผู ้บริโภคที ่มีต่อสินค้าและบริการในช่วงระยะเวลาที ่มีความสัมพันธ์ต่อกัน                 
โดยประสบการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นทุกจุดสัมผัส (Touch point) ที่ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น ระหว่างการซื้อ 
การใช้ การเป็นเจ้าของ การได้รับการบริการ หรือการได้รับค าแนะน าจากสินค้าและบริการ 

ในขณะที่ Buttle และ Maklan (2015) ได้กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องประสบการณ์ของผู้บริโภคว่า 
ประสบการณ์ของผู้บริโภคนั้นจะเกี่ยวข้องกับ “จุดสัมผัส (Touch point)” ของสินค้าและบริการ โดยจุดสัมผัส
นั้นจะเป็นจุดที่ผู้บริโภคต้องสัมผัสสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ 
เช่น สินค้า บริการ การสื่อสารการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย บุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี 
นอกจากนี้จุดสัมผัสยังหมายรวมถึง เว็บไซต์ของสินค้าและบริการ สื่อสังคมออนไลน์ที่สินค้าและบริการใช้ 
ศูนย์บริการ คลังสินค้า ศูนย์ประสานงานบริการ การจัดเหตุการณ์พิเศษ การจัดแสดงสินค้า การสัมมนา อีเมล 
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น จุดสัมผัสของธนาคารหมายถึง สินค้าและบริการของธนาคาร สาขาของธนาคาร พนักงาน
และการให้บริการของพนักงานธนาคาร เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เว็บไซต์ของธนาคาร ศูนย์ประสานงาน
บริการ เป็นต้น 
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รูปที ่1  แผนที่การเดินทางของผู้บริโภค 
ท่ีมา: ปรับจาก Figure 2.3 An example of a customer journey map  (Chaffey &  Ellis-Chadwick, 2016, p. 61) 

จากรูปที่ 1 แสดงแผนที่การเดินทางของผู้บริโภค จะเป็นการอธิบายตัวอย่างของการเดินทางของ
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีต่อจุดสัมผัส (Touch points)  โดยผู้บริโภคเลือกที่จะเข้าถึงและเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดของสินค้า ซึ่งทุกช่องทางการสื่อสารทางการตลาดที่ผู้บริโภคได้สัมผัสนั้น
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค และเป็นหน้าที่ของนักการตลาดในยุคดิจิทัลที่จะต้องจัดท า
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าของตนเองให้ดีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
 โดยผู้บริโภคจะมีการเดินทาง 4 ขั้นตอนหลักในกระบวนการซื้อสินค้า ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรับรู้ ขั้นตอนนี ้
  

1. การรับรู้ 
การกระตุ้นและ
แรงบันดาลใจ 

 

2. การพิจารณา 
พัฒนาไปสู่ความ

พอใจ 
 

3. การซื้อสินค้า 
ในร้านค้า/
ออนไลน์ 

 

4. ประสบการณ์

ใช้สินค้า 

การพบสินค้าผ่าน
สังคมออนไลน ์

โฆษณาดิสเพลย ์

การสืบค้น 

เว็บไซต์/สมาร์ตโฟน 

โฆษณาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และเว็บไซต์ 

E-mail Marketing 

ดิสเพลย์ในร้านค้า  

บ้าน/ที่ทำงาน 

การ
สื่อสาร

ออนไลน ์

การสื่อสาร
ออนไลนใ์น

รา้นคา้ 

ประสบการณ์
ใชส้ินคา้ 

วิดีโอ/คอนเทนต์ที่ถูกแชร์บน 
สื่อสังคมออนไลน์ 

การค้นหาข้อมูลผ่าน
ทางออนไลน์ 

นำเสนอข้อเสนออัน
ทรงคุณค่าทางออนไลน์
ของสินค้าผ่านเว็บไซต์ 

เห็นโฆษณาในสื่อ
สังคมออนไลน์และ

เว็บไซต ์

เห็นโฆษณาหรือทดลองใช้
คูปองโปรโมชั่นที่ได้รับทาง 
SMS 

มีปฏิสัมพันธ์กับดิสเพลย์ใน
ร้านค้าหรือทดลองสินค้า 

โปรโมชั่นของแถม ที่เห็นใน
เว็บไซต์/สมาร์ตโฟนช่วยใน
การขายสินค้า 

ซื้อสินค้า 

สมัครสมาชิก ใน
กิจกรรมต่างๆ รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
อีเมล 

จบการเดินทาง ผู้บริโภค
แบ่งปันประสบการณ์ใช้สินค้า
ผ่านสังคมออนไลน์ 

การส่งข่าวสารทาง SMS 
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ผู้บริโภคจะได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาข้อมูลของสินค้า โดยการกระตุ้นและก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจนั้น แผนภาพแสดงตัวอย่างว่าผู้บริโภคพบวิดีโอหรือคอนเทนต์ที่ถูกแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์   
เมื่อผู้บริโภคได้พบสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วหากผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้านั้น ผู้บริโภคก็จะ
สืบค้นโดยอาจค้นหาข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น กูเกิ้ล หรือเว็บไซต์ของสินค้า ขั้นตอนที่ 2 
ผู้บริโภคจะพิจารณาข้อมูลของสินค้าอันจะพัฒนาไปสู่ความพึงพอใจในสินค้า ตัวอย่างคือผู้บริโภคเข้าไปค้นหา
ข้อมูลทางเว็บไซต์ของสินค้า ก็จะได้พบการน าเสนอข้อเสนออันทรงคุณค่าทางออนไลน์ของสินค้า                      
(Online Value Proposition) ที่ถูกน าเสนอในเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์  หรือเห็นโฆษณาของสินค้าบน
เว็บไซต์หรือบนสื ่อสังคมออนไลน์ โดยข้อเสนออันทรงคุณค่าทางออนไลน์ของสินค้า ( Online Value 
Proposition)  หมายถึง  ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการขององค์กรธุรกิจ โดยข้อความเหล่านี้ถูก
น าเสนอผ่านทางออนไลน์เพื่อช่วยเสริมข้อเสนอหลักของสินค้าและบริการและช่วยสร้างความแตกต่างให้เกิด
ขึ้นกับองค์กรธุรกิจและองค์กรที่เป็นคู่แข่งขัน (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ของสินค้าและพิจารณาข้อมูลแล้วเกิดความพึงพอใจจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 คือการซื้อสินค้าในร้านค้า
ปกติทั่วไปหรือร้านค้าออนไลน์ ในขั้นนี้ผู้บริโภคอาจได้รับคูปองโปรโมชั่นส่วนลดราคาสินค้าหรืออาจได้คูปอง
โปรโมชั่นแจกสินค้าให้ทดลองใช้ผ่านทาง SMS บนสมาร์ตโฟน หากผู้บริโภคไปยังร้านค้าปกติทั่วไปผู้บริโภคก็
อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับดิสเพลย์สินค้าในร้านหรือทดลองใช้สินค้านั้น และน าไปสู่การซื้อสินค้าในที่สุด ส่วน
ขั ้นตอนสุดท้ายคือ ประสบการณ์ใช้ส ินค้า ในขั ้นนี ้ผ ู ้บริโภคอาจได้รั บโปรโมชั ่นของแถมของสินค้า                          
(On-pack Promotion) ตามที่ผู้บริโภคได้เห็นบนเว็บไซต์สินค้า เมื่อได้ใช้สินค้าที่ซื้อมาแล้วหากผู้บริโภคได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้สินค้าก็อาจจะสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สินค้านั้นจัดขึ้น หรืออนุญาตให้
สินค้าส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามาทางอีเมลของผู้บริโภคได้ (Opt-in e-mail) และเมื่อผู้บริโภคได้มีประสบการณ์
การใช้สินค้าแล้วก็จะแบ่งปันประสบการณ์ที่ตนเองได้รับผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย เป็นการจบตัวอย่าง
การเดินทางของผู้บริโภค 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเดินทางของผู้บริโภคทั้งสี่ขั้นตอน ตั้งแต่ การรับรู้ การพิจารณา การซื้อสินค้า
และประสบการณ์ใช้สินค้า ผู้บริโภคจะต้องพบกับจุดสัมผัส ของสินค้าและบริการในทุกขั้นตอน เช่น เนื้อหา
ของโฆษณาของสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ของสินค้าและบริการ ข้อเสนออันทรงคุณค่าทางออนไลน์
ของสินค้า ข้อมูลข่าวสารของการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ที่ส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล SMS ดิสเพลย์ใน
ร้านค้า การส่งเสริมการตลาด เช่น ส่วนลด ของแถม หรือกิจกรรมทางการตลาด รวมไปถึงประสบการณ์ในการ
ซื้อและการใช้สินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นนักการตลาดจึงมีความจ า เป็นต้องใส่ใจในทุกจุดสัมผัสของสินค้าและ
บริการเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีและน าไปสู่ความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าและบริการของผู้บริโภค            
อันจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อซ ้าและแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีในการใช้สินค้าและทุกจุดสัมผัสที่ดีของสินค้า  
และบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
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 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ของผู้บริโภคทางออนไลนท์ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ซ ้า 

 เมื ่อท าความเข้าใจกับการเดินทางของผู ้บริโภคแล้วว่านักการตลาดมีความจ าเป็นที ่จะต้องให้
ความส าคัญกับทุกจุดสัมผัสของสินค้าและบริการ เพื่อจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค จากนั้นจะขอ
กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นไปยังผู้บริโภคทางออนไลน์ เพราะจะท าให้
นักการตลาดสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์และการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อท าให้ผู้บริโภคทางออนไลน์เกิดประสบการณ์ความพึงพอใจและซื้อสินค้าซ ้าได้ 

หากพิจารณาในแง่มุมของการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Chaffey และ Ellis-Chadwik (2016) ได้กล่าวถึง
ความหมายของประสบการณ์ของผู ้บริโภคทางออนไลน์ (Online Customer Experience) ว่าหมายถึง               
การผสมผสานระหว่างปัจจัยด้านเหตุผลและอารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้สินค้าและบริการขององค์กร
ธุรกิจทางออนไลน์ ซึ่งเหตุผลและอารมณ์ที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคดังกล่าว จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของตราสินค้า
ทางออนไลน ์

Rose และ Hair (2011) ได้กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์ที่ผู้บริโภคมีต่อเว็บไซต์ของตราสินค้าสามารถสร้าง
โอกาสให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์เชิงบวกอันสามารถน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้บริโภค
กับตราสินค้าได้ ซึ่งความสัมพันธ์ระยะยาวในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์เชิงบวกนั้นท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจต่อตราสินค้าและส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าซ ้าไปเรื่อย ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาว
ระหว่างผู ้บริโภคกับตราสินค้านั ่นเอง โดย Rose และ Hair ได้น าเสนอกรอบแนวคิดปัจจัยที ่ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ของผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้า ดังรูปภาพที่ 2 ต่อไปนี ้

 
 

รูปที ่2 กรอบแนวคิดปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ของผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้า 
ที่มา: ปรับจาก Framework for understanding online customer experiences (Rose & Hair, 2011) 

ปัจจัย 

1. ความสะดวกในการ

ใช้งาน 

2. การได้รับประโยชน์ 

3. ข้อได้เปรียบที่

ผู้บริโภคได้รับ 

4. การควบคุม 

5. ทักษะ 

6. ความน่าเชื่อถือ & 

ความเสี่ยง 

7. ความเพลิดเพลิน 

ประสบการณ์ของผู้บริโภค 

o การรับรู้ 

o ความรู้สึก 

 

ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์

ความพึงพอใจ 

 

ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจที่

จะซื้อสินค้าซ้ำ 

      

         การประมวลผล 
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จากรูปที่ 2 แสดงถึงกรอบแนวคิดปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ของผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อซ ้า กรอบแนวคิดดังกล่าวจะน าเสนอปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ทางออนไลน์
ทั้งหมด 7 ประการดังต่อไปนี้  

1. ความสะดวกในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นของตรา
สินค้าที่ใช้งานง่ายและสะดวกจะก่อให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ทางออนไลน์ในเชิงบวกและประสบการณ์ที่ดี
ต่อตราสินค้า 

2. การได้รับประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึงผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จากเว็บไซต์ต่าง 
ๆ ที ่ม ีในออนไลน์ และเว ็บไซต์เหล่านั ้นตรงกับความต้องการและวิถ ีช ีว ิตประจ าว ันของผู ้บร ิโภค                     
เช่น การใช้อปปิ้ง การจองต๋ัวเครื่องบิน การท าธุรกรรมทางการเงิน 

3. ข้อได้เปรียบที่ผู ้บริโภคได้รับ (Perceived Benefits) หมายถึงหากผู้บริโภครู้สึกว่าเขาได้อะไร
กลับคืนจากการที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับข้อเสนอของตราสินค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ก็จะท าให้ผู้บริโภคสนับสนุน
ตราสินค้านั้น เช่น การให้สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกบัตร PTT Blue Card ของ ปตท. โดยปตท. ให้ผู้บริโภค
สมัครเป็นสมาชิก PTT Blue Card ได ้โดยไม ่เส ียค ่าใช ้จ ่ายใด ๆ ได ้ท ี ่ เว ็บไซต ์ของ PTT Blue Card 
(www.pttbluecard.com) เมื่อผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก PTT Blue Card เติมน ้ามัน ปตท. หรือซื้อเครื่องดื่มใน
ร้าน Amazon จะได้คะแนนสะสมและสามารถน าคะแนนสะสมมาแลกเครื่องดื่มในร้าน Amazon หรือแลกซื้อ
สินค้าอื่น ๆ ที่เข้าร่วมรายการในราคาพิเศษได้ ไม่เพียงเท่านั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก   
ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น PTT Blue Card เพื่อรับสิทธิพิเศษผ่านแอพพลิเคชั่น
ได้ การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกบัตร ฯ ดังกล่าวท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้เปรียบและได้รับรางวัลจาก ปตท. ท าให้
ผู้บริโภคเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกบัตรฯ ในเว็บไซต์และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น PTT Blue Card มาใช้แลกรับ
สิทธิ์ และยังส่งผลให้ผู้บริโภคเติมน ้ามัน ปตท. หรือซื้อเครื่องดื่มในร้าน Amazon มากขึ้นดว้ย 
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รูปที ่3 เว็บไซต์ PTT Blue Card และสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก  PTT Blue Card 
ที่มา: https://www.pttbluecard.com/th/redeem 

4. การควบคุม (Control) หากผู้บริโภคมีทักษะในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกว่า
สามารถควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต และท าให้เว็บไซต์ท าหน้าที ่ตามข้อมูลที ่นักการตลาดน าเสนอได้                 
เช่น สามารถลงทะเบียนเพื่อ log in เข้าไปในเว็บไซต์ได ้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้ เป็นต้น  

5. ทักษะ (Skill) หมายถึงความสามารถของผู้บริโภคในการใช้เทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริโภค
ต้องการ โดยผู้บริโภคแต่ละบุคคลจะมีการเรียนรู้จากการใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเพิ่มทักษะในการใช้งาน
เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ยิ่งผู้บริโภคเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของตราสินค้ามากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่ผู้บริโภคจะเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับเน้ือหาที่ตราสินค้าน าเสนอบนเว็บไซต์ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น Belew และ Elad (2017) แนะน าว่าควรท า
ให้ผู้บริโภคติด (Sticky) เว็บไซต์ของเราให้มากที่สุดและผู้บริโภคที่กลับมายังเว็บไซต์ของเราอีกครั้งก็มีโอกาส
เป็นไปได้มากว่าผู้บริโภคคนนั้นจะซื้อสินค้าของเว็บไซต์  

6. ความน่าเชื่อและความเสี่ยง (Trust and Risk) ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์และความเสี่ยงของ
ผู้บริโภคในการใช้เว็บไซต์นั้นมีบทบาทส าคัญมากต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทางออนไลน์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะมี
ความรู้สึกไม่มั่นใจและหวาดกลัวต่อเว็บไซต์ที่ตนเองไม่เคยรู้จักมาก่อน  ผู้บริโภคควรที่จะสามารถซื้อสินค้า
ออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและไม่รู้สึกว่าตนเองก าลังเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ เช่น ความเสี่ยงทา งการเงิน ผู้บริโภค
ต้องมั่นใจว่าจะไม่เสียเงินเปล่าโดยไม่ได้รับสินค้า หรือเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเปิดเผยได้ใน
ภายหลัง เพราะในขณะท าการซื้อสินค้าผู้บริโภคจ าเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะซื้อสินค้า นักการ
ตลาดต้องหาทางป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือต่อเว็บไซต์ตราสินค้า
ของตน 
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7. ความเพลิดเพลิน (Enjoyment) หากการเข้าไปเยี่ยมชมหรือมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของตราสินค้า
แล้วท าให้ผู้บริโภคเกิดความเพลิดเพลิน ก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ทางออนไลน์ในเชิงบวกได้ ซึ่ง จะ
ส่งผลดีต่อตราสินค้านั้น 

เมื่อสินค้าและบริการสามารถสร้างปัจจัย 7 ประการที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคทางออนไลน์
ได้อย่างเหมาะสมตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น ก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ ในเรื่องของการรับรู้
และความรู ้สึก จากนั ้นผู ้บริโภคจะประมวลข้อมูล  (Information Processing) การประมวลข้อมูลของ
ผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะผู้บริโภคจะประมวลข้อมูลจากที่ผู้บริโภคได้มาอันจะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าในอนาคต การประมวลข้อมูลของผู้บริโภคเป็นกระบวนการทางจิตใจและ
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลอันเกิดจากการตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้บริโภคได้มาจากปัจจัยของสินค้าและบริการ
ทั้ง 7 ประการ  

หากประสบการณ์จากปัจจัยทั้ง 7 ประการเป็นไปในเชิงบวก ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจและส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดความต้ังใจที่จะซื้อสินค้าซ ้า แต่ถ้าหากผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ในเชิงลบต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
ใน 7 ประการหรือมากกว่าหนึ่งปัจจัย ก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจต่อสินค้าและบริการนั้นได้ 
อาจจะส่งผลท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าและบริการนั้นอีก  
 เทคนิคทางการตลาดดิจิทัลที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายใหม่ทางออนไลน์ 
 ในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงเทคนิคทางการตลาดดิจิทัลที่นักการตลาดจะสามารถน าไปใช้เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายใหม่ทางออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายฐานของผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 4 เทคนคิทางการตลาดดิจิทัลที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายใหม่ทางออนไลน ์

ที่มา: ปรับจาก Figure 2.14 A summary of how digital media can impact on the buying process 
for a new purchaser   (Chaffey &  Ellis-Chadwick, 2016, p. 81) 

 

จากรูปที่ 4 เป็นการน าเสนอเทคนิคทางการตลาดดิจิทัลที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายใหม่ 
โดย Chaffey และ  Ellis-Chadwick (2016) ได ้แนะน  าเทคนิคการตลาดด ิจ ิท ัลในแต ่ละข ั ้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้บริโภคไม่รู้จักสินค้า รู้จักสินค้า ค้นหาผู้ผลิตและผู้จัด

กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ 

วัตถุประสงค์
ทางการสื่อสาร

เทคนิค 
การตลาดดิจทิัล 

1.ไม่รู้จักสินค้า 

2. รู้จักสินค้า มีความ
ต้องการสินค้า และ
รายละเอียดสินค้า  

3. ค้นหาผู้ผลิต & ผู้จัด
จำหน่ายสินค้า 

4. ประเมินทางเลือก 
เลือกตราสินค้า 

5. ตัดสินใจซื้อ 

6. การประเมินสินค้าหลัง
การซื้อและปฏิกริยาตอบ

กลับ 

สร้างการรู้จักสินค้า 

สร้างตราสินค้า กำหนด 
ตำแหน่ง คุณลักษณะและ
คุณประโยชน์ของสินค้า 

กระจายข้อมูล  
สู่ฐานผู้บริโภค 

สนับสนุนการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภค 

อำนวยความสะดวกให้แก่

ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า 

สนับสนุนการใช้สินค้า
และการซื้อซ้ำของ

ผู้บริโภค 

โฆษณาดิสเพย์ โฆษณาแบบ PPC
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การ
แนะนำทางสื่อสังคมออนไลน์ 

 
การตลาดแบบ SEO และ PPC  

เว็บไซต์ตัวกลางต่างๆ และเว็บไซต์
เปรียบเทียบราคา  

การค้นหาตามหมวดหมู่ 
คำแนะนำการซื้อ ข้อมูลของสินค้า 

 รีวิวและเรทติ้งสินค้า 

การตอบกลับและการแจ้งเตือน
อัตโนมัติ ระบบ One-page 
payment การสนับสนุนทาง

ออฟไลน์อื่นๆ  

การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าบนเว็บไซต์ และ
ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีต่อสินค้าของ

ผู้บริโภค 
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จ าหน่ายสินค้า ประเมินทางเลือกตราสินค้า ตัดสินใจซื้อ ประเมินสินค้าหลังการซื้อและปฏิกริยาตอบกลับ และ
ในแต่ละขั้นตอนได้กล่าวถึงแนวทางของเทคนิคการตลาดดิจิทัลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร
การตลาดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้บริโภคไม่รู้จักสินค้า (Unaware) ในขั้นตอนนี้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารคือ ต้องสร้างการรู้จัก 
สินค้าหรือแนะน าสินค้าให้ผู้บริโภครู้จัก (Generate Awareness) เมื่อผู้บริโภคยังไม่รู้จักสินค้าการสื่อสารแบบ
ออฟไลน์หรือการใช้สื่อดั้งเดิมสื่อสารกับผู้บริโภค เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุจะสามารถสร้า งการ
รู้จักสินค้าได้มากกว่าการสื่อสารแบบออนไลน์ อย่างไรก็ดีการใช้การสื่อสารแบบออนไลน์บางอย่างก็สามารถ
ช่วยสนับสนุนโฆษณาทางสื่อด้ังเดิมได้ เช่น 

 1.1 การโฆษณาดิสเพลย์ (Display Advertising) คือการลงโฆษณาในรูปแบบของกราฟ
ฟิคหรือ Rich Media บนเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นแก่ตราสินค้า (Brand Awareness) ท าให้
ผู้บริโภครู้สึกคุ้นเคยและเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าอันจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้น นอกจากนี้เมื่อ
ผู้บริโภคได้รับชมโฆษณาดิสเพลย์จบ ผู้บริโภคยังสามารถที่จะคลิกที่โฆษณานั้น เพื่อเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ                
ตราสินค้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าได้อีกด้วย 

 
  

รูปที ่5 ตัวอย่างโฆษณาดิสเพลย์ของสายการบินนกแอร์บนเว็บไซต์ Longdo.com 
ที่มา: https://dict.longdo.com 

 1.2 โฆษณาแบบ PPC (Pay-per-click) คือโฆษณาของสินค้าและบริการ ที่จะปรากฎขึ้น
หลังจากที่ผู้บริโภคพิมพ์ค าค้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนั้นในเสิร์ชเอ็นจิ้น โดยโฆษณาจะประกอบไปด้วย 
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รายชื่อของสินค้าและข้อความโฆษณาสั้นๆ  พร้อม Hypertext link เพื่อคลิกไปยังเว็บไซต์ของสินค้า
นั้นได้ เมื่อมีคนคลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าไปดูเว็บไซต์นั้นเจ้าของสินค้าก็จะต้องช าระเงินค่าโฆษณา หรือเรียกว่าช าระ
ค่าโฆษณาเท่ากับจ านวนครั้งที่มีคนคลิกเข้าไปดู บางครั้งเรียกการโฆษณาแบบนี้ว่า “Keyword Advertising” 
หรือ “Paid Search” โฆษณาของสินค้าในเสิร์ชเอ็นจิ้นจะขึ้นอยู่ในล าดับต้น ๆ ของรายชื่อที่ปรากฎขึ้นมา
หลังจากใส่ค าค้นที่ต้องการ เป็นต าแหน่งที่ผู้บริโภคจะเห็นได้ชัดและเลื่อนเมาส์เข้าไปคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ของสินค้าบนเว็บไซต์ได้สะดวก ดังนั้นโฆษณาแบบ PPC จึงสามารถช่วยในการสร้างการรู้จักสินค้าให้แก่
ผู้บริโภคได้  

 1.3 การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ (Online Public Relations) ก็มีส่วนช่วยในการสร้างให้
ผู้บริโภครู้จักสินค้าของเราได้มากขึ้น เช่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภคทางอีเมลหรือ
การส่งข้อความ (Text Messaging) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ผ่านทาง SMS 

 1.4 ก า ร แ น ะ น  า ส ิ น ค ้ า ผ ่ า น ท า ง ส ื ่ อ ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น ์  ( Online Social Media 
Recommendation) การใช้ผู ้ม ีอิทธิพลทางออนไลน์ (Online Influencer) แนะน าสินค้าผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน์ จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อสินค้า  และสามารถสร้างให้เกิด
การบอกต่อ  (Word-of-mouth) ไปยังผู้บริโภครายอื่น ๆ ต่อไปได้อีกด้วย 

2. ผู้บริโภครู้จักสินค้า มีความต้องการสินค้าและรายละเอียดสินค้า (Aware of Product) ในขั้นนี้
ผู้บริโภครู้จักสินค้า เริ่มมีความต้องการสินค้าและอยากรู้รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า วัตถุประสงค์
ทางการสื่อสารทางการตลาดคือ ต้องสื่อสารเรื่องตราสินค้า ก าหนดต าแหน่ง คุณลักษณะและคุณประโยชน์
ของสินค้าให้ผู้บริโภคทราบเพื่อให้ผู้บริโภครู้ถึงรายละเอียดของสินค้าได้มากขึ้น โดยปกติแล้วเมื่อผู้บริโภค
ต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า ผู้บริโภคมักจะสืบค้นข้อมูลของสินค้าผ่านทางเสิร์ชเอ็นจิ้นทั่วไป เช่น                
ก ูเก ิ ้ล หร ือ Yahoo ดังน ั ้นน ักการตลาดสามารถใช้เทคนิคทางการตลาดแบบ SEO (Search Engine 
Optimization) ได้ การตลาดแบบ SEO เป็นการสนับสนุนสินค้าด้วยวิธีการใช้เสิร์ชเอ็นจิ้น ด้วยวิธีการให้
ผู้บริโภคพิมพ์ค าสืบค้นในเว็บไซต์ของเสิร์ชเอ็นจิ้นต่าง ๆ และจะปรากฎรายชื่อของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับค าค้น
ขึ้นมา โดยรายช่ือของสินค้าที่ปรากฎจะมี 2 ลักษณะ แบบแรกคือ PPC (Pay Per Click) ที่ได้กล่าวรายละเอียด
แล้วในหัวข้อที่ผ่านมา และแบบที่สองเป็นรายชื่อของสินค้าที่ปรากฎขึ้น และมีข้อความโฆษณาสั้น  ๆ พร้อม 
Hypertext link เพื่อคลิกไปยังเว็บไซต์ของสินค้านั้นได้ ลักษณะเดียวกับ PPC แต่รายช่ือจะปรากฎขึ้นเองแบบ
ธรรมชาติ (Natural/Organic Search)  การตลาดแบบ SEO จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสืบค้นข้อมูลของสินค้า
ที่ผู้บริโภคต้องการทราบได้ และยังช่วยให้เจ้าของสินค้าเผยแพร่ข้อมูลของสินค้า เช่น ต าแหน่ง คุณลักษณะ
และคุณประโยชน์ของตราสินค้า อันจะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ ในขณะเดียวกัน โฆษณาแบบ PPC 
ก็ยังเป็นเทคนิคทางการตลาดที่ใช้ได้อยู่ในขั้นตอนนี้  
 3. ผู้บริโภคค้นหาผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายสินค้า (Supplier Search) ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะเริ่ม
ค้นหาผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายสินค้า ส่วนวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด  
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คือ การกระจายข้อมูลไปสู่ฐานผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องมือสืบค้นที่ดีเยี่ยมอย่างเสิร์ชเอ็นจิ้นต่าง  ๆ 
มากมาย ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงเป็นโอกาสอันดีของนักการตลาดที่จะบอกเล่าถึงคุณประโยชน์ของสินค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของตราสินค้าให้ได้มากที่สุด นักการตลาดต้องพิจารณาและวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคของเราจะใช้วิธีการ
ไหนในการสืบค้น เมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนักการตลาดจะต้องน าเสนอสินค้าของเราผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้นที่ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายของเราจะเลือกใช้ โดยท าให้สินค้าของเราโดดเด่นหรือปรากฎขึ้นมาในอันดับต้น  ๆ ของการ
ค้นหา ไม่ว่าจะเป็นเสิร์ชเอ็นจิ้นที่เป็นตัวกลางการสืบค้นทั่วไปต่าง ๆ (Search Intermediaries) หรือเสิร์ชเอ็น
จิ้นในแนวดิ่ง (Vertical Search Engine) ที่ให้การสืบค้นอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น เว็บไซต์เปรียบเทียบราคา                
(Price Comparison Sites)  
 4. ผู้บริโภคประเมินทางเลือกและเลือกตราของสินค้า (Evaluate and Select) ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภค
จะประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาและเลือกว่าตราสินค้าใดดีที่สุด วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาดคือ           
การสนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนักการตลาดจะต้องน าเสนอข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับสินค้าให้แก่
ผู้บริโภค โดยให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลได้ง่ายที่สุด โดยในปัจจุบันเว็บไซต์มีคุณลักษณะที่ดีมากในการที่จะใส่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้ผู้บริโภคได้ค้นหาได้ง่ายมาก เช่น การค้นหาตามหมวดหมู่ (Faceted Search)  
การค้นหาตามหมวดหมู่เป็นเทคนิคการสืบค้นที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซนิยมใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถคัดกรองสินค้า
ที่ผู้บริโภคต้องการจะค้นหาบนเว็บไซต์ของอีคอมเมิร์ซนั้น ๆ ได้ง่ายขึน้ เนื่องจากสินค้าที่วางขายบนอีคอมเมิร์ซ
อาจจะมีจ านวนมากและผู้บริโภคคาดหวังว่าจะค้นหาสินค้าที่ตนเองต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดย
ระบบ การค้นหาตามหมวดหมู่มักจะคัดกรองสินค้าจากขนาด สี ราคา ตราของสินค้า หรือแม้กระทั่งช่วงราคา
ของสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ นอกจากนี้การให้ค าแนะน าในการซื้อสินค้า ก็จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจ
วิธีการซื้อสินค้าและสนับสนุนการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ได้ เนื่องจากแต่ละเว็บไซต์ก็มีขั้นตอนของค าสั่งซื้อสินค้า
ที่ออกแบบมาไม่เหมือนกัน การแสดงการให้ค าแนะน าในการซื้อสินค้า จะช่วยท าผู้บริโภคเข้า ใจวิธีการในการ
สั่งซื้อสินค้าและปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาผู้บริโภคออกจากเว็บไซต์ 
เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการสั่งซื้อสินค้าและผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าขั้นตอนการสั่งซื้อนั้นยุ่งยากได้ 
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รูปที ่6 เว็บไซต์ Amazon มีระบบการค้นหาสินค้าตามหมวดหมู่ 
ที่มา: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-
keywords=bag+backpack 

จากรูปที่ 6 เมื่อผู้บริโภคต้องการหากระเป๋าส าหรับใส่คอมพิวเตอร์ สามารถคลิกแถบต่าง  ๆ ทาง
ซ้ายมือของหน้าเว็บเพจบนเว็บไซต์ Amazon เพื่อก าหนดให้ระบบแสดงสินค้าตามคุณลักษณะที่ผู้บริโภค
ต้องการได้ เช่น  แสดงเฉพาะตราสินค้า สี วัสดุของกระเป๋า เรตติ้งคุณภาพของสินค้าจากการประเมินของ
ผู้บริโภครายอื่นว่าให้สินค้านั้นกี่ดาว และยังสามารถก าหนดช่วงราคาสินค้าได้ โดยระบบจะแสดงรายการและ
ภาพของสินค้าขึ้นมาตามคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้บริโภคก าหนดไว้ ท าให้ผู้บริโภคไม่เสียเวลาในการค้นหาสินค้า
ตามคุณลักษณะที่ต้องการ 

นอกจากนี้การให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจตัวสินค้ามากขึ้นเป็น
การสนับสนุนการประเมินทางเลือกสินค้า ขณะที่ผู้บริโภคเปรียบเทียบสินค้าของเรากับสินค้าตราอื่น การแสดง
รีวิวความคิดเห็นเชิงบวกของผู้ที่ซื้อสินค้าไปใช้แล้วและให้คะแนนเรตติ้งแก่สินค้า ก็จะเป็นตัวเร่งให้ผู้บริโภค
เกิดความสนใจในสินค้านั้นได้มากยิ่งขึ้นไปอีก เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่
นิยมใช้และมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

5. ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ (Purchase)  
ขั้นตอนนี้เกิดขึ ้นหลังจากที่ผู ้บริโภคได้เปรียบเทียบสินค้าหลายตราสินค้าและได้ประเมินทางเลือกแล้ว              
จึงตัดสินใจซื้อสินค้า วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาดจะมุ่งเน้นไปยังการอ านวยความสะดวกเรื่องการซื้อ
สินค้าให้แก่ผู้บริโภค เทคนิคการตลาดดิจิทัลควรเน้นไปยังการใช้ระบบการแจ้งเตือนและตอบกลับอัตโนมัติ
ให้แก่ผู้บริโภค โดยอาจส่งการแจ้งเตือนและตอบกลับในรูปแบบของอีเมลอัตโนมัติ (Automated e-mail 
reminders) หรือการแจ้งเตือนด้วยข้อความ SMS อัตโนมัติ (Automated SMS reminders) ก็ได้ นอกจากนี้
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ขั้นตอนในการช าระเงินไม่ควรยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน ควรออกแบบขั้นตอนการช าระเงินให้อยู่ภายในหน้าเว็บ
เดียว ในลักษณะของ One-page Payment นอกจากนี้การสนับสนุนการตัดสินใจซื้อในรูปแบบออฟไลน์ เช่น 
การให้ค าแนะน าของสินค้า หรือการบริการที่สุภาพและรวดเร็วของพนักงานขายในร้านค้า ก็มีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 6. ผู้บริโภคประเมินสินค้าหลังการซื้อและปฏิกริยาตอบกลับ (Post-purchase Evaluation and  
Feedback) ขั้นตอนนี้ผู ้บริโภคได้ใช้สินค้าแล้วและจะท าการประเมินว่าสินค้านั้นดีและมีคุณภาพหรือไม่       
หากสินค้านั้นดีและมีคุณภาพผู้บริโภคจะมีปฏิกริยาตอบกลับด้วยการซื้อสินค้าซ ้า การแสดงความคิดเห็น การมี
ส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสินค้าเพื่อสนับสนุนสินค้านั้น วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดคือ ต้องสนับสนุน
การใช้สินค้าและการซื้อสินค้าซ ้าของผู้บริโภค เทคนิคการตลาดดิจิทัลคือ ต้องมีช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถ
แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคบนเว็บไซต์ของตราสินค้า และสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ต่าง  ๆ ต่อสินค้าของ
ผู้บริโภค เช่น การให้ผู้บริโภคสมัครสมาชิกบัตรเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป การให้ผู้บริโภคแชร์
ข้อมูลหรือโพสต์ภาพและเนื้อหาของสินค้าเพื่อรับรางวัลหรือส่วนลดในการซื้อสินค้า การให้ผู้บริโภคช่วย
แนะน าเพื่อนมาซื้อสินค้าแล้วผู้บริโภคจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าซึ่งอยู่ในรูปแบบขอ งสมาชิกแนะน า
สมาชิก การสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า
ซ ้ามากขึ้นและเป็นการท าให้ผู้บริโภคสนับสนุนสินค้าของเราไปโดยปริยาย นอกจากนี้การแจ้งเตือนทางอีเมล
หรือ SMS ให้ผู้บริโภคทราบถึงสินค้าใหม่ โปรโมชั่นใหม่ ๆ ของสินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สินค้าจัดขึ้น ก็เป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยในการสนับสนุนการซื้อซ ้าของผู้บริโภคได้อย่างดีอีกด้วย 
 จะเห็นได้ว่าเทคนิคทางการตลาดดิจิทัลประกอบไปด้วยเทคนิคจ านวนมาก การประยุกต์ใช้เทคนิค
การตลาดดิจิทัลจึงต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์การสื่อสารทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในแต่ละขั้นตอน และเลือกใช้ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและสินค้าหรือบริการของธุรกิจ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายใหม่  
 
บทสรปุ  

กล่าวโดยสรุป ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง การสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค สามารถท าได้ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคในทุกจุดสัมผัสของการ
เดินทางของผู้บริโภค และควรค านึงถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ของผู้บริโภคทางออนไลน์ ที่จะส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ความพึงพอใจ ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าซ ้าได้ นอกจากนี้
การประยุกต์ใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลซึ่งมีหลากหลายเทคนิค ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารทางการ
ตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคอย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้อง
กับสินค้าหรือบริการ ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดผู้บริโภครายใหม่ เป็นการขยายฐานผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจ                    
อีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ 
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กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรับธรุกิจร้านอาหารเปิดใหม่ 
ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

Marketing Strategies Influencing Consumers' Purchasing Decision Process A Newly Open 
Restaurant In Samut Songkhram Province 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อส ารวจลักษณะประชากรศาสตร์ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิด

ใหม่ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม (2) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการบริโภคส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่                   
ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (3) เพื่อระบุกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ                  
เก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เข้ามาใช้
บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องมือส าหรับการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เชิงถดถอย ผลการศึกษา
พบว่า (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุที่ 41 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 10 ,001-20,000 บาท และ
ส่วนใหญ่ท าอาชีพธุรกิจส่วนตัว (2) ผู้บริโภคทานอาหารนอกบ้านเดือนละ 1-3 ครั ้ง มีค่าใช้จ่ายในการ
รับประทานอาหารครั้งละ 500-1,000 บาท โดยส่วนใหญ่ใช้บริการร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ในวันเสาร์-อาทิตย์ 
ช่วงเวลา 12.00 – 18.00 น. (3) กลยุทธ์ทางการตลาดที ่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อ ได้แก่                  
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงาน และด้านส่งเสริมการตลาด 

 
ค าส าคญั: กลยุทธ์ทางการตลาด  พฤติกรรมการบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 

The purposes of this study were (1) to explore demographic factors for a newly opened 
restaurant in Samut Songkhram Province, (2) to explain consumption behavior for a newly 
opened restaurant  in Samut Songkhram Province, and (3) to identify marketing strategies 
influencing consumers’ purchasing decision process for a newly opened restaurant in         
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Samut Songkhram Province. This study was a quantitative research. The sample was 400 male 
and female consumers aged 20 years and over who have visited a newly opened restaurant 
in Samut Songkhram Province. A questionnaire was used as a research instrument. Data were 
analyzed using statistics, including frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.) and 
Regression Analysis. The results of this study indicated that (1) for demographic factors for a 
newly opened restaurant in Samut Songkhram Province, most of the respondents were 
females, aged 41 years old and over. Most of them were singles, earned monthly income of 
10,001-20,000 baht, and owned private business, (2) in terms of consumption behavior, most 
of the respondents ate out 1-3 times per month; an average cost per time was 500-1,000 baht; 
visited a newly opened restaurant between Saturday and Sunday from 12.00 to 18.00 hrs., 
and (3) marketing strategies influencing  consumers’ purchasing decision process were process, 
product, physical evidence, people, and promotion.  
 

Keywords: Marketing strategy, Consumption behavior, Purchasing decision process 

 

บทน า 

ธุรกิจร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ้น จึงจ าเป็นที่

ธุรกิจร้านอาหารจะต้องคิดพัฒนาการบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด 

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดบริการ การส ารวจปัจจัยทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมผู้บริโภค ล้วนเป็น

การแสดงถึงแนวคิดในการบริหารจัดการของธุรกิจบริการร้านอาหารเปิดใหม่ได้อีกด้วย มูลค่าตลาดธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศไทยปี 2560 - 2561 มีมูลค่าสูงกว่า 4 แสนล้านบาท ผนวกกับความสามารถในการท า

ก าไรของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทุกปี ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ มีความหวังที่จะเข้าสู่ตลาด

ธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) 

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติที ่อยู ่ใกล้กรุงเทพมหานคร                      

ซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางป่าชายเลน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของผู้คน จนเป็นเอกลักษณ์ที่

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี  โดยสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามนั้นมี

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พร้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมายที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารทะเล 

ขนมหวาน คาเฟ่ต่าง ๆ  ของผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่และเก่าที่เข้ามาด าเนินธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้นใน         

ทุก ๆ ปี (กลุ่มงานยุทธศาสตรและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม , 2563)              

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
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ผู้บริโภค ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถด าเนิน

กิจการไปได้อย่างมั่นคง และรับมือกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

ได ้

 จากงานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย 

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร และคุณลักษณะของผู ้ประกอบการที ่ดี  ซึ ่งสามารถเป็นแนวทางใน

การศึกษาถึงอิทธิพลปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่น ามาใช้กับธุรกิจร้านอาหารนี้ได้ อีกทั้งยังสามารถน ามาเป็น

แนวทางในการพัฒนาสรรหาวัตถุดิบให้มีคุณภาพตลอดไปถึงการบริการเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด

จนเกิดการกลับมาใช้บริการซ ้า (กมลทิพย์ ชิวชาวนา, 2560) นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีส่วนช่วยในการก าหนดกลยุทธ์แข่งขันทางการตลาดให้ธุรกิจสามารถเพ่ิมยอดขายได้

อย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นแนวทางที่ดีที่ใช้ประโยชน์และยังสามารถเพิ่มข้อได้เปรียบให้กับทางธุรกิจ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อส ารวจลักษณะประชากรศาสตร์ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพื่ออธิบายพฤติกรรมการบริโภคส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. เพื่อระบุกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิด

ใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 7P’s 

ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของสินค้านั้นโดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 

ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Kotler, 1997) แต่ส่วนประสมทางการตลาดของ

ตลาดบริการนั้นจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไปกล่าวคือ จะต้องมีการให้

ความส าคัญถึงพนักงานที่มีบทบาทส าคัญต่อธุรกิจ และเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจตลอดจนเกี่ยวเนื่องเป็นกระบวน

การภายในการให้บริการและเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามส่วนประสมจะเป็นปัจจัยหลักในการส่ง

มอบบริการ ดังนั้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการบริการจึงประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547) 
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 2. แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการจากความคิด วิเคราะห์ และไต่ตรอง ของจิตใจ

ที่จะกระท าการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะอยู่รูปแบบของสินค้าหรือบริการ           

ล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยผู้บริโภคจะเลือกสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของตัวเองให้ได้มากที่สุด และความเสี่ยงของตัวเลือกที่เกิดขึ้นนั้น ต้องเป็นความเสี่ยงที่น้อยที่สุดจากทางเลือก

ที่มีอยู่ ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) และค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจแบ่ง

ออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

1 การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problems / Needs Awareness)  

2 การค้นหาขอ้มูล (Information Search)  

3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)  

4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  

5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)  

 3. แนวความคิดเกี่ยวกับปจัจัยทางประชากรศาสตร ์

งานวิจัยครั้งนี้ ในส่วนของผู้วิจัยได้เลือกศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์มาศึกษาด้วยเหตุผลที่ว่า 

การศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์นั้นเป็นสิ่งส าคัญ ในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถแปลงเป็น

ค่าสถิติในการก าหนดตลาดเป้าหมายจากกลุ่มลูกค้าได้  เพื่อน ามาพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการร้ านอาหารครัว

บ้านยาย อาหารทะเล ให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด รายละเอียดของ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยของ  ลาวัณย์ ทวีผดุง 

(2559) อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: หน้า 41-42) ว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งเป็นเกณฑ์หลักที่นิยมใช้ในการ

แบ่งส่วนทางการตลาดด้านประชากรศาสตร์ และได้ถือว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย

ก าหนดตลาดเป้าหมาย และเป็นตัวแปรเพื่อที่จะได้ก าหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน  

 

กรอบแนวคิด 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรับธุรกิจ

ร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีกรอบแนวคิดการวิจัยในการวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยมีการศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด 7P’s ส าหรับธุรกิจบริการ ที่มีความสอดคล้อง

กับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร และกระบวนการตัดสินใจซื้อ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

ระเบยีบวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้มีค้นหา
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขท าการออกแบบการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขต
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากร  
โดยใช้สูตรของคอแครน (Corchran) มีการก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 5% จึงต้องเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างน้อย 400 คน เพื่อลดความคาด
เคลื่อนที่จะเกิดขึ้น เครื่องมือส าหรับการวิจัยคือ ซึ่งเหมาะสมกับงานวิจัยของผู้วิจัย เพราะเป็นแบบสอบถามที่มี
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และง่ายต่อการน าไปแปลผล โดยคุณสมบัติที ่ดีส าคัญที ่สุดของ
แบบสอบถามที่มีคุณภาพนั้นคือ ความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัด  
(Error of Measurement) เพราะหากความคาดเคลื่อนจากการวัดน้อยลง ค่าที่ได้ (Observed Score) จะมี
ค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น (True Score) ค่าสถิติที่ใชในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ (Ferquency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้อธิบาย
กลยุทธ์ทางการตลาดที่และกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร และสุดท้ายการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่ออธิบายอิทธิพลระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิ
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiplier Regression Analysis)  
 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 7P’s 

- ผลิตภัณฑ ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจัดจำหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

- พนักงาน 

- กระบวนการให้บรกิาร 

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สำหรับธุรกิจ

ร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จงัหวดัสมุทรสงคราม 

- การตระหนักถึงปัญหา 

- การแสวงหาข้อมูล 

- การประเมินทางเลอืก 

- การตัดสินใจซื้อ 

- ทัศนคติหลงัการซื้อ-การใช้ 

        (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556) 
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ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์การศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1.การศึกษาถึงลักษณะปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนั้น สามารถอธิบายได้ว่า จากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.8 เป็นเพศชายร้อยละ36.2 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 ปี ขึ้นไป รองลงมาอายุ  
31– 40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.0 และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 39.5 ส่วนใหญ่พบว่ามี
รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 37.0) รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 40,000 บาทขึ ้นไป                  
(ร้อยละ 18.2) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 33.3) รองลงมา ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน (ร้อยละ 
24.8) 
 2.การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคร้านอาหารส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผู ้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ ่มตัวอย่าง 400 คน ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนครั้ งที ่รับประทานอาหารนอกบ้านโดยเฉลี ่ยต่อเดือน 1 – 3 ครั ้ง/เดือน                 

(ร้อยละ 46.3) รองลงมา มีจ านวนครั้งที่รับประทานอาหารนอกบ้านโดยเฉลี่ยต่อเดือน 4 - 6 ครั้ง/เดือน                   

(ร้อยละ 20.8) มีค่าใช้จ่ายในการทานอาหารโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 500 – 1,000 บาท (ร้อยละ 41.0) รองลงมา              

มีค่าใช้จ่ายในการทานอาหารโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 1,001 – 1,500 บาท (ร้อยละ 24.8) มีระยะเวลาการเป็นลูกค้า

ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ปี (ร้อยละ 54.3) รองลงมามีระยะเวลาการเป็น

ลูกค้าร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ปี (ร้อยละ 20.8) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนครั้งที่รับประทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ โดยเฉลี่ย

ต่อเดือนน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 55.0) รองลงมามีจ านวนครั้งที่รับประทานที่ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่  

โดยเฉลี่ยต่อเดือน 1 – 3 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 37.8) มีค่าใช้จ่ายในการทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ 

โดยเฉลี่ยต่อครั้ง 500 – 1,000 บาท (ร้อยละ 37.5) รองลงมามีค่าใช้จ่ายในการทานอาหารที่ร้านอาหารทะเล

เปิดใหม่ โดยเฉลี่ยต่อครั้ง 1,001 – 1,500 บาท (ร้อยละ 30.3) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ คือ ครอบครัว (ร้อยละ 55.5) รองลงมา คือ เพื่อน (ร้อยละ 37.8) บุคคลที่ไปใช้

บริการร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ด้วยโดยส่วนใหญ่ คือ ครอบครัว (ร้อยละ 69.5) รองลงมา คือ เพื ่อน                     

(ร้อยละ 45.5) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวันที ่ใช้บริการร้านอาหารอาหารทะเลเปิดใหม่โดยส่วนใหญ่  คือ  

เสาร์ – อาทิตย์ (ร้อยละ 85.3) รองลงมา คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ร้อยละ 24.8) มีช่วงเวลาที่ใช้บริการ

ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 12.01 – 18.00 น. (ร้อยละ 69.8) รองลงมา ระหว่าง 10.00 

-12.00 น. (ร้อยละ 17.4) มีจ านวนอาหารที่สั่งแต่ละครั้งโดยส่วนใหญ่ 4 - 6 อย่าง (ร้อยละ 70.5) รองลงมามี
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จ านวนอาหารที่สั่งแต่ละครั้งโดยส่วนใหญ่ 1 -  3 อย่าง (ร้อยละ 14.3) แหล่งที่ท าให้รู้จักร้านอาหารทะเลเปิด

ใหม่ คือ ครอบครัว/ญาติพี่น้อง/คู่รัก (ร้อยละ 37.8) รองลงมา คือ ได้รับการแนะน าจากคนรู้จัก (ร้อยละ 37.3) 

และเหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ คือ อาหารมีรสชาติดี  และมีคุณภาพ สด 

สะอาด (ร้อยละ 83.0) รองลงมา คือ มีราคาเหมาะสม (ร้อยละ 67.5) 

3. กลยทุธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรับธุรกิจร้านอาหาร

เปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

การศึกษาประเมินความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด (Service Marketing Mix 7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด  ด้านพนักงานบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สรุปได้ว่า  

 

ตารางที่ 1 ความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเหน็ 
ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.17 0.59 มาก 
ด้านราคา 4.13 0.67 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.65 0.73 มาก 
ด้านส่งเสริมการตลาด 3.81 0.76 มาก 
ด้านพนักงานบริการ 4.15 0.69 มาก 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.11 0.70 มาก 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4.16 0.70 มาก 

รวม 4.03 0.57 มาก 
   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ( �̅� = 4.03, S.D. = 

0.57) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�  = 4.17,  

S.D. = 0.59) ด้านสิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ (�̅� = 4.16,S.D. = 0.70) ด้านพนักงานบริการ (�̅� = 4.15,  

S.D. = 0.69) ด้านราคา (�̅� = 4.13,S.D. = 0.67) ด้านกระบวนการให้บริการ (�̅� = 4.11,S.D. = 0.70)  

ด้านส่งเสริมการตลาด (�̅� = 3.81,S.D. = 0.76) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย �̅� = 3.65,S.D. = 0.73) 

ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรับธุรกิจ

ร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื ้นที ่จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก  

(�̅�  = 4.10, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ หลังจาก

ที่ท่านใช้บริการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่  ท่านคิดว่าจะกลับมาใช้บริการซ ้าอีกครั้งเป็น

อย่างแน่นอน (�̅�  = 4.24, S.D. = 0.74) หลังจากที่ท่านได้ใช้บริการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลเปิด

ใหม่แล้วนั้น ท่านมั่นใจอย่างแน่นอนว่าจะแนะน า ชักชวน ให้บุคคลที่ท่านรู้จักมาใช้บริการร้านอาหารทะเลเปิด

ใหม่ (�̅�  = 4.22, S.D. = 0.72) ท่านมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ

รับประทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่แล้วนั้น  (�̅� = 4.17, S.D. = 0.72) หลังจากที่ท่านได้ข้อมูล

ร้านอาหารทะเลต่าง ๆ ในละแวกเดียวกับร้านอาหารทะเลเปิดใหม่แล้ว ท่านไม่คิดลังเลที่จะตัดสินใจเลือกใช้

บริการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่  (�̅�  = 4.08, S.D. = 0.78) ท่านคิดว่าร้านอาหารทะเล

เปิดใหม่โดยรวมแล้วนั้น ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการบริโภคอาหารทะเลนอกบ้าน  ในเขตพื้นที่จังหวัด

สมุทรสงคราม (�̅� = 4.08, S.D. = 0.75) ร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ สามารถตอบสนองปัจจัยในส่วนนี้ได้  

(�̅�  = 4.07, S.D. = 0.73) ท่านมีความเชื่อว่าร้านอาหารทะเลเปิดใหม่จะมีสิ่งที่พิเศษหรือดีกว่า ร้านอาหาร

ทะเลในละแวกเดียวกันเช่น เรื ่องของรสชาติอาหาร ราคาอาหาร การบริการภายในร้าน (�̅�  = 4.04,  

S.D. = 0.75) และก่อนที่ท่านจะเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ ท่านได้มีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

เฟสบุ ๊ค (Facebook) หรือ อินสตาแกรม (Instragram) มาก่อนที ่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร  

(�̅� = 3.88, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiplier Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจ

ซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล ในสมมติฐาน H1-H7 โดยใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiplier Regression Analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ผู้วิจัยน าค่าการวัดจากตัวพยากรณ์ที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 7 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กับกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้าน

ยายอาหารทะเล น าเข้าสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ค้นหาตัวพยากรณ์โดยใช้วิธี Stepwise ดังแสดงใน

ตารางที่  1 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล  โดยใช้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ 

(Stepwise Multiplier Regression Analysis) แบบ Stepwise 
  Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

  B Std. 
Error 

Beta 
  

Tolerance VIF 

(Constant) .238 .117 
 

2.023 .044 
  

ด้าน
กระบวนการ
ให้บริการ 

.164 .048 .181 3.453 .001 .228 4.384 

ด้านผลิตภัณฑ์ .297 .042 .275 7.054 .000 .415 2.412 
ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 

.220 .043 .243 5.101 .000 .277 3.613 

ด้านพนักงาน
บริการ 

.165 .042 .180 3.894 .000 .296 3.383 

ด้านส่งเสริม
การตลาด 

.091 .028 .110 3.248 .001 .547 1.827 

R 0.867 
      

R Square 0.752 
      

Adjusted R 
Square 

0.749 
      

Std. Error of 
the Estimation 

0.317 
      

Durbin-
Watson 

2.012 
      

F- ratio 238.77* 
      

Dependent Variable: กระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล 

 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยเส้นเชิงแบบพหุพบว่า การทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า มีตัวแปรปัจจัย 5 

ตัว ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงานบริการ และ

ด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล

หรือไม่ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และจากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 

5 มีอิทธิพลกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล 
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และจากการทดสอบด้วยสถิติ t-test เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ 

ด้านผล ิตภ ัณฑ์  ด้านส ิ ่ งแวดล ้อมทางกายภาพ  ด้านพนักงานบร ิการ และด ้านส ่งเสร ิมการตลาด  

มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหาร

ทะเล (Y) และจากผลการทดสอบพบว่า  

 1. ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล 

 2. ตัวแปรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล 

 3. ตัวแปรปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล 

 4. ตัวแปรปัจจัยด้านพนักงานบริการ มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล 

 5. ตัวแปรปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise เพื่อทดสอบหาตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล พบว่า  

ตัวแปรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านส่งเสริมการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ ต่างก็เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล 

 โดยตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.181 ตัวแปรปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.275 ตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากับ 0.243 ตัวแปรปัจจัยด้านพนักงานบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.180 และตัวแปร

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.110 และเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ 

ตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัวแปรมีค่าเป็นบวก แสดงว่า  

 1. หากคะแนนของตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะมีผลให้

กระบวนการตัดสินใจซื ้อที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล  

เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน 0.181 หน่วย (เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่เข้าสมการ) 
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 2. หากคะแนนของตัวแปรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะมีผลให้กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล  เปลี่ยนแปลงไปในทาง

เดยีวกัน 0.275 หน่วย (เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่เข้าสมการ) 

 3. หากคะแนนของตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะมีผลให้

กระบวนการตัดสินใจซื ้อที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล  

เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน 0.243 หน่วย (เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่เข้าสมการ) 

 4. หากคะแนนของตัวแปรปัจจัยด้านพนักงานบริการ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะมีผลให้กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล  เปลี่ยนแปลงไปในทาง

เดียวกัน 0.180 หน่วย (เมือ่ควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เข้าสมการ) 

 5. หากคะแนนของตัวแปรปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด เปลี ่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะมีผลให้

กระบวนการตัดสินใจซื ้อที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล  

เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน 0.110 หน่วย (เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่เข้าสมการ) 

จากการวิธีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiplier Regression Analysis) 

พบว่า ตัวแปรที่ถูกน าออกจากสมการพยากรณ์ หรือไม่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเล จะประกอบด้วย ปัจจัยด้านราคา และปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

สรุป 

จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามผู้วิจัยได้น าผลสรุปการวิเคราะห์และประเด็น

ที่น่าสนใจสามารถมาอภิปรายได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิ ทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแสดงให้เห็นว่ากล

ยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix 7P’s) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถใช้กล

ยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการมาเป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการจัดการภายในร้านอาหาร 

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดและกลับมาใช้บริการซ ้าได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ 

ชิวชาวนา (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

(Service Marketing Mix 7P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัววาสนาซีฟู๊ดของผู้บริโภค 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 251 

  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษางานวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัด

สมุทรสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล เนื่องจากร้านอาหารทะเลมุ่งเน้นถึงคุณภาพ

ของอาหารเป็นหลัก โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดสะอาด มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ไม่เหมือน

ใคร และยังมีเมนูให้เลือกหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา เนียมรักษา (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในตลาดน ้าอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในระดับมาก 

โดยให้ความส าคัญไปที่ อาหารมีให้เลือกหลากหลายประเภท และมีความสะอาด 

สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษางานวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านราคาไม่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัด

สมุทรสงคราม แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านราคา เนื่องจากร้านอาหารในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีราคาอาหาร

ที่ใกล้เคียงกับร้านในบริเวณใกล้เคียง จึงไม่เกิดเป็นข้อแตกต่างมากนักในการเลือกราคาอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จิตตวุฒิ รัตตกุล (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและทัศนคติที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคลหรือพนังงาน  ที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

สิ ่งแวดล้อมทางภาพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อ  อาหารเพื ่อสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษางานวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย

ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่ 

จังหวัดสมุทรสงคราม แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่เป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ อาจจะเป็นเพราะว่า ท าเลที่ตั้งของร้านเดินทางได้

สะดวก สถานที่จอดพอเพียง และยังอยู่ในเขตเที่ยวเที่ยว ผู้บริโภคจึงไปให้ความส าคัญกับเรื่องของรสชาติ

อาหารเสียมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่

พักของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า สถานที่และ
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ใน อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 4 ผลการศึกษางานวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่เนื่องจากร้านอาหารทะเล  

มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) 

โดยใช้การโฆษณาร้านทางรายการโทรทัศน์ หรือการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม

ส่วนลดต่าง ๆ เช่น ส่วนลดวันเกิด หรือแม้แต่การแชร์รูปภาพลงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ศศิธร ป้อมเชียงพิณ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม

การใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคใน จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อการใช้

บริการร้านอาหารซึ่งอยู่ในระดับที่มาก  

สมมติฐานที่ 5 ผลการศึกษางานวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านพนักงานบริการที่มีอิทธิพล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัด

สมุทรสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านพนักงานบริการ เป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ เนื่องจากพนักงานที่ให้บริการภายใน

ร้านอาหารอาหารทะเลบริการด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ เป็นกันเอง บวกกับพนักงานดูแลเอาใจ

ผู ้บริโภคเป็นอย่างดี นอกจากนี้พนักงานยังมีจ านวนเพียงต่อความต้องการและให้บริการอย่างรวดเร็ว  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา เนียมรักษา (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผู้ประกอบการกิจการร้านในตลาดน ้า

อัมพวา ควรแสดงอัธยาศัยที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาสุภาพ มีมารยาทในการต้อนรับ และจัดหาผู้ขายให้มี

จ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 6 ผลการศึกษางานวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลเปิดใหม่  เนื่องจาก มีบริการรับ

จองโต๊ะล่วงหน้า รายการอาหารที ่ท าออกมาถูกต้องตามที่สั ่ง นอกจากนี้ใบเสร็จรับเงินมีความถูกต้อง                 

แสดงรายการอาหารอย่างชัดเจน และยังมีการรับช าระเงินผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ซึ่ง

สอดคล้องกับวิจัยของ กมลทิพย์ ชิวชาวนา (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทาง

การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix 7P’s) ที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
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ร้านอาหารครัววาสนา ซีฟู้ดของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการเป็นปัจจัยที่มีผล

ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ร้านอาหารครัววาสนาซีฟู้ด 

สมมติฐานที่ 7 ผลการศึกษางานวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัด

สมุทรสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลเปิดใหม่  เนื่องจาก ป้ายร้านมองเห็นได้ง่าย  

มีเอกลักษณ์เป็นที่ง่ายต่อการจดจ า สิ่งของต่าง ๆ ภายในร้านมีความสะอาด เรียบร้อย จัดวางเป็นระเบียบ 

นอกจากน ี ้ ห ้ องน  ้ าย ั งม ีส ิ ่ งอ  านวยความสะดวก และสะอาด ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานว ิจ ั ยของ                               

รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556)  ผลของงานวิจัยพบว่า ด้านลักษณะทาง

กายภาพ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านลักษณะทางกายภาพ หรือสิ่งมีตัวตนที่

มองเห็นได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในป้ายหน้าร้าน หรือแม้แต่ด้านความสะอาดภายในร้าน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรับ

ธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

ให้กับผู ้ประกอบการร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ต่าง ๆ ร้านอาหารทะเลในเขตจังหวั ดสมุทรสงคราม และ

ร้านอาหารประเภทอื่น ๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ซึ ่งผลการวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี ้ได้ให้

ความส าคัญถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัด

สมุทรสงคราม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อส ารวจลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เล ือกใช้บร ิการรถไฟฟ้า (2) เพื ่อจ ัดล าดับปัจจัยการพัฒนาพื ้นที ่ เช ิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า                      
และ (3) เพื ่อจัดล าดับปัจจัยการสื่อสารการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า 
ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีเก็บแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จ านวน 400 
คน และท าการวิเคราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ค ่าความถี ่ ค ่าร ้อยละ ค่าคะแนนเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน                          
เพื ่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละปัจจัย ผลการศึกษาพบว่า (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่                     
วุฒิการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ (2) การพัฒนาพื้นที่เชิง
พาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากที่ดินช่วยสนับสนุนให้เกิดการเดินทาง การเพิ่มความ
หนาแน่นรอบสถานี การสร้างความเป็นสถานที่ให้แต่ละสถานี การจัดการที่จอดรถและการจราจร การใช้งานพื้นที่
ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ (3) การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาด
ทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีขนส่งมวลชน การสื่อสารการตลาด กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ รถไฟฟ้ามหานคร 
 
Abstract  

The purposes of this research were (1 )  to survey the demographic of the MRT customers 
which affects to the decision to use MRT services, (2) to prioritize the factors of the Transit-Oriented 
Development around MRT stations, (3)  to prioritize the factors of Marketing Communication which 
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affect to the decision to use MRT services. The population of this sample group are 400 people as 
this is quantitative research and uses questionnaires as a research instrument. The data was analyzed 
by instant program with the following types of statistical tests:  Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation. To compare the differences of each factor. The result showed that (1 )  the 
differences in personal factors of the sample group, e.g. education and monthly income affected to 
the decision making process for MRT. (2 )  Transit-Oriented Development around the MRT stations 
e.g.  the use of land to help promote the transportation services, the increase in volume of each 
station, placemaking of each station, car parking management, bus and traffic management, and the 
appropriate use of land related to people’s lives affected to the decision making process for MRT 
(3 )  The marketing communication which affected to the decision making process for MRT were 
Advertising, Personal Selling, Sale Promotion, Direct Marketing and Event Marketing. 
 
Keywords:  Transportation and Development Policy, marketing Communication, decision making 
process for services, Metropolitan Rapid Transit 
 
บทน า 

จากปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน คนที่อาศัย ใช้ชีวิตประจ าวัน และสัญจรอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ต้องแลกการเดินทางของตนเองกับเวลาด้วยต้นทุนที ่มีอยู ่ในรูปแบบที่ต่างกัน เพื ่อความ
สะดวกสบายในการเดินทาง การเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าจ ึงเป็นทางเล ือกที ่คนเลือกใช้ก ันมา กที ่ส ุดใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบรถไฟฟ้ามหานคร เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งรถไฟฟ้า
สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ ต้องใช้รถยนต์
จ านวนมากถึง 250 คัน เพื่อขนส่งผู้โดยสารในจ านวนที่เท่ากัน นับได้ว่าการให้บริการของรถไฟฟ้าเป็นการพลิกโฉม
รูปแบบการเดินทางและเป็นการปฏิวัติมาตรฐานการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนอย่างมาก โดยโครงการ
รถไฟฟ้านั้น อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การที่ชื่อว่า “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือเรียกโดยย่อว่า “รฟม.” เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้การ
ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หาการจัดท าโครงการและ
แผนงานเพื่อด าเนินกิจการรถไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเดินทาง
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณปริมณฑล รวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในต่างจังหวัดอีก
ด้วย ในปัจจุบัน รฟม. ได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าทั้งหมด 2 สายทาง โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานครที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษาเป็นโครงการรถไฟฟ้ายกระดับตลอดสายทาง จ านวน 16 สถานี รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร โดยด าเนิน
โครงการในลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnership: PPP) รูปแบบ PPP 
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Gross Cost ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ซึ่งรัฐ (รฟม.) เป็นผู้ลงทุนค่างานโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด และเป็นผู้จัดเก็บ
รายได้ค่าโดยสารและรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวน
รถ รวมทั้งบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบ ารุงรักษา และได้รับเงินช าระคืนจากรัฐในรูปแบบค่าจ้างการบริหาร
จัดการเดินรถและซ่อมบ ารุงรักษา ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาสัมปทานของโครงการ โดยมีการจัดเก็บอัตราค่า
โดยสารแบ่งเป็นค่าบริการแรกเข้า 14 บาท และค่าโดยสารตามระยะการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น รวมแล้วไม่เกิน 42 
บาท ต่อการเดินทางตลอดทั้งแนวเส้นทาง ซึ่งในจ านวนของผู้โดยสารในแต่ละวัน ได้ส่งผลกระทบต่อ รฟม. ในแง่
ของการจัดเก็บรายได้จากค่าโดยสารไม่เป็นไปตามคาดการณ์ และต่อเนื่องไปถึงรายได้จากค่าโดยสารไม่
เพียงพอต่อการช าระค่าจ้างการบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบ ารุงรักษาแก่ผู้รับสัมปทาน จากปัญหานี้ท าให้
การเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าของผู้โดยสารเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้วิจัยให้ความสนใจในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าของผู้โดยสาร ซึ่งจะ
ส่งผลต่อปริมาณผู้โดยสารของรถไฟฟ้าที่อาจเพิ่มขึ้น คงเดิม หรือลดลง ประกอบกับการศึกษารวบรวมข้อมูล
ภายใน รฟม. พบว่า แม้ รฟม. จะเป็นผู้ที่จัดเก็บรายได้จากค่าโดยสารและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ แต่ รฟม.                      
ก็ไม่ได้มีการวางแผนหรือวางกลยุทธ์ทางการตลาดใด ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องด้านราคาในการเลือกใช้บริการ
รถไฟฟ้า 2 ปัจจัย ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีรถไฟฟ้า และการสื่อสารการตลาด เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับโครงการรถไฟฟ้า ต่อไป (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย, 2562) 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื ่อส ารวจลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า 

2. เพื่อจัดล าดับปัจจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามหาที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า 

3. เพื่อจัดล าดับปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 การตัดสินใจเป็นกระบวนการหลังจากที่ผู้บริโภคท าการค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบบริการเสร็จสิ้น
แล้ว เลือกเข้ารับบริการ ตามความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลจากเรื่องที่ก าลังพิจารณา 
เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ บุษกร ด าคง (2542) และกระบวนการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
นั้น ผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมทาง
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กายภาพ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกในการ
ตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกภายหลังการซื้อ Kotler and Keller (2006) 

แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาพื้นทีเ่ชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
Transit-Oriented Development หรือ TOD คือการพัฒนาพื้นที่บริเวณไม่เกิน 800 เมตรโดยรอบ

สถานีขนส่งมวลชน Victoria Transport Policy Institute (2012) ให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างหลากหลาย 
ทั้งเป็นที่พักอาศัย โรงเรียน ร้านค้า อาคารส านักงาน ย่านพาณิชยกรรม และระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล (แผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า, กันยายน 2556) แนวคิด TOD จึงได้รับความสนใจในเชิงนโยบาย
การพัฒนาเมืองในสมัยใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ สถานีขนส่งมวลชนให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพราะการพัฒนาขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประชนชนทั่วไปหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
มากขื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง การที่ปริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนสูงขึ้น 
นอกจากจะเพิ ่มความคุ ้มค่าในการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางที ่มีมูลค่าสูง ยังท าให้มูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ตามแนวเส้นระบบขนส่งมวลชนทางรางสูงขึ้นอีกด้วย และมีการน าแนวคิด TOD มา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์
จากที่ดินช่วยสนับสนุนให้เกิดการเดินทาง การเพิ่มความหนาแน่นรอบสถานี การออกแบบต้องออกแบบเพื่อผู้
สัญจรทางเท้า สร้างความเป็น “สถานที่” ให้แต่ละสถานี การจัดการที่จอดรถ รถโดยสารประจ าทาง แ ละ
การจราจร และการใช้งานพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

แนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจใน
สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยวิธีที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบหลากหลายผสมผสานกัน 
เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีกับผู้บริโภค เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์โดยน าการสื่อสารแบบ
ต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สร้างสรรค์ และเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือเลือกใช้
บริการ Kotler and Keller (2006) กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดหรือกระบวนการสื่อสารทางการตลาดนั้นต้อง
อาศัยเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือการสื่อสารที่ผ่านช่องทางสื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร สื่อภายนอก เช่น ป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) โปสเตอร์ โฆษณาที่ติดตามรถโดยสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ต) และเครื่องมือการสื่อสารที่ไม่ผ่านช่องทางสื่อมวลชน (การส่งเสริมการขาย 
การขายโดยพนักงานขาย การสื่อสารการตลาดโดยตรง กิจกรรมทางการตลาด การสนับสนุนทางการตลาด การ
สื่อสาร ณ จุดซื้อ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการสินค้า) Wilmshurst (1993) โดยเครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการนั้นมีหลากหลาย การน าเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการไปใช้นั้น              
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ไม่จ าเป็นจะต้องใช้เครื ่องมือทุกประเภทพร้อมกัน แต่ต้องเลือกเครื ่องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์และงบประมาณขององค์กร เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า โดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม้ี
ประสิทธิภาพ เชื่อมต่อการเดินทางให้สะดวก ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ TOD ที่ให้ความส าคัญกับ
ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างทางถนน และด้านการสื่อสารการตลาดที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้บริการจะเป็นแรงจูงใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าแทนการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัวมากขึ้น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
รถไฟฟ้ามหานคร 

1) การรับรูถ้ึงความต้องการ 
2) การค้นหาข้อมูล 
3) การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ 
4) การตัดสินใจ 
5) พฤติกรรมหลังการใช้บริการ 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์  
1) เพศ  
2) อายุ  
3) ระดับการศกึษา  
4) อาชีพ  
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยร์อบสถานีรถไฟฟ้า 
1) การใช้ประโยชน์จากที่ดินช่วยสนับสนุนให้เกิดการเดินทาง 
2) การเพ่ิมความหนาแน่นรอบสถาน ี
3) การออกแบบต้องออกแบบเพื่อผู้สัญจรทางเท้า 
4) สร้างความเป็น “สถานที”่ ให้แตล่ะสถานี 
5) การจัดการที่จอดรถ รถโดยสารประจำทาง และการจราจร 
6) การใช้งานพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
1) การโฆษณา  
2) การขายโดยพนักงานขาย  
3) การส่งเสริมการขาย  
4) การประชาสัมพันธ์  
5) การตลาดทางตรง  
6) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
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ระเบยีบวิธีการวิจัย 
ขอบเขตการศกึษา 

 การวิจัยครั้งนี้ท าการส ารวจลักษณะประชากรของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร การพัฒนาพื้นที่เชิง
พาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และการสื่อสารการตลาด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง ตุลาคม 2563 
 กลุ่มประชาการและตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากร คือ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร โดยมีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ย 46 ,450 คน-เที่ยว/วัน 
และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ตามแนวทางหลักการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Yamane (1967) 

 วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างจากสัดส่วนของจ านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร จากสถานีรถไฟฟ้าที่มีจ านวน

ผู้โดยสารมากที่สุด 5 สถานี โดยอ้างอิงจากจ านวนผู้โดยสารในปี 2562 เป็นตัวแทนของประชากรเพื่อน ามาท า
การวิจัยจ านวน 400 ตัวอย่าง ได้แก่ สถานีที่ 1 จ านวน 138 ตัวอย่าง, สถานีที่ 2 จ านวน 78 ตัวอย่าง, สถานีที่ 3 
จ านวน 69 ตัวอย่าง, สถานีที่ 4 จ านวน 66 ตัวอย่าง และสถานีที่ 5 จ านวน 49 ตัวอย่าง ตามแนวทางหลักการ
ค านวณจากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานีแบบการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ในการเก ็บข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ ผู ้ว ิจ ัยท  าการเก ็บข ้อม ูลโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามการ
พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรถไฟฟ้า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 400 ชุด โดยให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อ

ตอบแบบสอบถามบริเวณสถานีรถไฟฟ้า จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของผลการตอบแบบสอบถาม และ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 
การวิเคราะหข์้อมูลและประมวลผล 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาบรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล (Independent-Sample T-Test) (2) การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าและการสื่อสารการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย (One-Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธี Scheffe เฉพาะตัวแปรที่ทดสอบแล้วพบความแตกต่างกัน (3) กระบวนการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis: r) เพื ่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีรถไฟฟ้าและการสื่อสารการตลาด กับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

 
สรุปผลการวิจยั 

 ลักษณะประชากรศาสตร ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

58.3 เป็นเพศชายร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 48.8) รองลงมาอายุ 31– 40 ปี (ร้อยละ 
29.8) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 71.3 และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 26.8 มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.0 และรองลงมาคือวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท / เอก (ร้อยละ 24.3) มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท (ร้อยละ 33.0) รองลงมาคือ 15,000 – 19,999 บาท (ร้อยละ 26.8) โดยมีส่วน
ใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 43.8) รองลงมาคือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 21.5) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในช่วงเวลา 06:00 - 09:00 น. (ร้อยละ 
39.3) และรองลงมาคือช่วง 18:00 - 21:00 น. (ร้อยละ 22.6) ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการท างานและเลิกงานของผู้คน
ส่วนใหญ่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานะภาพและอาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร แต่วุฒิการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ที่แตกต่างกันไป 

การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยร์อบสถานีรถไฟฟ้า 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าที่มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร พบว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเดินทางไปสถานที่ท างาน (ร้อยละ 25.7) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร (ร้อยละ 20.0) ซึ่งตรงกับหลกัการ 
TOD ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากที่ดินช่วยสนับสนุนให้เกิดการเดินทางและการเพิ่มความหนาแน่นรอบสถานี 
ในส่วนของการมีสถานที่ท างานอยู่บริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก การจัดการที่จอดรถ รถโดยสาร
ประจ าทางและการจราจร การใช้ประโยชน์จากที่ดินช่วยสนับสนุนให้เกิดการเดินทาง และการสร้างความเป็น 
“สถานที่” ให้แต่ละสถานี การใช้งานพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบเพื่อผู้สัญจรทางเท้า แม้ว่าจะมีผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากการ
ออกแบบเพื่อผู้สัญจรทางเท้าอยู่มากถึง 96.5% ก็ไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การสื่อสารการตลาด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

รถไฟฟ้ามหานคร พบว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเพื่อน/ คนรู้จัก/ บุคคล
อื่น (ร้อยละ 22.5) ซึ่งอาจมาจากการแนะน าหรือบอกต่อกัน แต่บางส่วนก็มาจากการรับรู้ข่าวสารผ่านโลกออนไลน์
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เช่น เว็บไซต์ www.mrta.co.th และ Facebook หรือ Twitter 
(รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 23.8) ส าหรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยพนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม เป็นเครื ่องมือที่มีความสัมพันธ์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่
ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ยกเว้น การให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ทาง Facebook ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการวิจัย 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงระยะเวลา
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร จึงต้องปรับเปลี่ยนการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม
ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เป็นการเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตอบแบบสอบถาม
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

 
ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย “รฟม.” ไม่ได้มีการวางแผนหรือวางกลยุทธ์ทางการตลาดของ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร จึงมีข้อจ ากัดสูงในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
ทั้งทางด้านลักษณะประชาการศาสตร์ ด้านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และด้านการสื่อสาร
การตลาด ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย “รฟม.” สามารถน าผลการศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุง ด้านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และการสื่อสารการตลาด รวมทั้งน าไปเป็น
ข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมส าหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ในอนาคต 
ต่อไป  

สรุปข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
ดังนี้ 
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 การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
 การใช้ประโยชน์จากที่ดินช่วยสนับสนุนให้เกิดการเดินทาง ควรพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
และภูมิภาคหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานในหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาที่พักอาศัย สถานที่ท างาน ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า โดยการ
ผสมผสานอาจจะเกิดขึ้นภายในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถเดินเชื่อมไปยังบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าและมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

การเพิ่มความหนาแน่นรอบสถานี ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
เดินทาง เมื่อพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้กับ ที่พักอาศัย สถานที่ท างาน ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า 
หรือบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม ความหนาแน่นในการใช้พื้นที่ในบริเวณสถานีมากขึ้นจะท าให้เกิดความถี่ใน                 
การเดินทางเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

การจัดการที่จอดรถ รถโดยสารประจ าทางและการจราจร ควรบูรณาการระบบขนส่งมวลชนเข้าด้วยกัน 
โดยเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การจัดที่จอดรถหรืออาคารจอดรถส่วนตัว
เพิ่มมากขึ้น การจัดให้มีที่จอดรถโดยสารประจ าทางบริเวณสถานีที่สะดวกมากขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร
บนถนน  

การสร้างความเป็น “สถานที่” ให้แต่ละสถานี ควรปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าให้มีความโดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ สอดคล้องกับวิถีชุมชนบริเวณนั้น เพื่อจูงใจให้คนมาถ่ายรูปและชมความสวยงามของสถานีและอาจจะ
ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย 

การใช้งานพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน ควรให้ผู้ใช้บริการหรือประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้า ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เช่น การจัดพื้นที่ส าหรับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม 

การออกแบบเพื่อผู้สัญจรทางเท้า ควรพัฒนา ปรับปรุง การเชื่อมต่อภายในพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้า เพื่อออกแบบและจัดท าการเชื่อมต่อการเดินทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางด้วยการเดินเท้า เช่น             
การจัดท าสะพานเชื่อมระหว่าง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานที่ท างาน กับสถานีรถไฟฟ้า การอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการที่เดินเท้าในช่วงฤดูฝน ได้แก่ ที่รับฝากของ ที่ใส่ร่มเปียก ชุดกันฝน 
 การสื่อสารการตลาด 

การโฆษณา ปัจจุบันการด าเนินโครงการรถไฟฟ้ามหา มีการโฆษณาผ่านสปอตวิทยุโฆษณาเฉพาะรายการ
วิทยุของห้างสรรพสินค้า ควรขยายการโฆษณาไปยังรายการวิทยุอื่นด้วย และควรพัฒนาช่องทางการโฆษณา
ออนไลน์ให้มากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจะได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้นด้วย 

การขายโดยพนักงานขาย ควรให้ความส าคัญกับพนักงานประจ าสถานีรถไฟฟ้า โดยพนักงานขายบัตร
โดยสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน ควรมีใจรักในการบริการ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
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กิริยามารยาทดี พูดจาไพเราะ มีความกระตือรือร้น ดูแลใส่ใจการบริการ และที่ส าคัญควรมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการให้บริการรถไฟฟ้า เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนกับผู้โดยสาร  

การส่งเสริมการขาย ควรพัฒนาบัตรโดยสารให้สามารถใช้ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าอื่น และระบบขนส่ง
สาธารณะอื่น ๆ เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ และควรพัฒนาช่องทางการเติมบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน ์

การตลาดทางตรง ควรท าการตลาดผ่านสื่อทางตรงโดยการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การส่งข้อเสนอพิเศษ                 
การส่งบัตรอวยพร การแจกคูปองส่วนลด หรือแจกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ มักเกิดจากการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีที่สามารถสื่อสารไปยังผู้ใช้บริการได้สะดวกสบายและรวดเร็ว เช่น 
การบริการออนไลน์ 

การตลาดเชิงกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมาใช้รถไฟฟ้ามาก
ขึ้น เช่น จัดกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตามกระแสสังคมอย่างต่อเนื่องและทันสมัย 

การประชาสัมพันธ์ ควรพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการ
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ให้ทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ยกเว้น 
การประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ปี พ.ศ. 2562 หากจะ
ท าการศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปีที่ท าการศึกษา 

2. การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นข้อมูลที่มีการด าเนินการในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นหาก
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปใช้ ควรศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของภาครัฐ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับสัมปทานในการด าเนินโครงการ 

3. การด าเนินโครงการของโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครที่อยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะเป็นการศึกษาของโครงการรถไฟฟ้า
สายอื่น ๆ หรือน าโครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าและการสื่อสารการตลาด ที่เหมาะสมต่อไป 
 
บรรณานุกรม 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย. (2562). รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม โครงการรถไฟฟ้า. สืบค้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการศนูย์บริการลูกค้าของหน่วยสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า
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บทคัดย่อ 
 เกี ่ยวกับปัจจัยที ่ส ่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า ของหน่วย
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าที ่ตั ้งอยู ่ภายในห้างสรรพสินค้า ในเขตจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ                      
(1) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า (2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า (3) เพื่อประเมินอิทธิพลของปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะปัจจัย  และ                     
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) เหตุผลของลูกค้าส่วนใหญ่ในการใช้
ศูนย์บริการลูกค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการโดยตรงและประเภทของการใช้บริการส่วนใหญ่คือช าระค่าไฟฟ้า
ในเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. (2) ความแตกต่างปัจจัยด้านประชาการในส่วนของการกระจายตัว เพศ อาชีพ 
และอายุ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า แตกต่างกัน (3) ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการในด้านของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน 
กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์บริการลูกค้า 
 
ค าส าคญั: กระบวนการการตัดสินใจใช้บรกิาร พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
 
Abstract 
  About the factor affecting consumers decision making process to use customer service 
of electric utility unit where is locate within a shopping mall in Ratchaburi. The purposes of 
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this study were (1)  to explain consumer behavior to use customer service, (2) to comparison 
the difference of demographic factors that affect to consumers decision making process,                  
(3) to evaluate influence of service marketing factor which affect to consumers decision making 
process. This study was conducted by quantitative approach. Data were collected from 400 
sample by using the questionnaires. The data obtained were analyzed by t-test, one-way 
ANOVA, factor analysis and multiple linear regression. The result found that (1) the reason of 
most customer to use the customer service is intended to use the service directly and the 
type of service most use is payment for electricity in 10.00 a.m. to 12.00 p.m. (2) The 
differences of demographic factor in term of dispersion, gender, occupation and age are affect 
to the differences of consumers decision making process to use customer service, (3) Service 
marketing mix factor in term of product, price, place, promotion, people, process and physical 
evidence are positive influence to consumers decision process to use customer service. 
 
Keywords: Consumers decision process, consumer behavior, service marketing factor 
 
บทน า 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มีการขยายตัวของห้างห้างสรรพสินค้า มีสาขาของ
ห้างสรรพสินค้าตั ้งเพิ ่มขึ ้นในทุกปี ห้างสรรพสินค้ามีการใช้แนวความคิดเป็นศูนย์การค้าแบบสมบูรณ์                   
(One-Stop-Shopping) โดยมีร้านค้า Fast Food อาหารและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงมีร้านค้า
สินค้าประเภทอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบ (ทรงพันธ์ ปานนิลวงศ์, 2546) การเพิ่ม
จ านวนของห้างสรรพสินค้าเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในทุกด้านได้ถูกใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันแตกต่างจากรูปแบบการค้าเดิมที่แข่งขันเพียงในด้าน
ราคา (เกศรา จันทร์จรัสสุข, 2555) 
 หน่วยงานสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า มีการพัฒนาและขยายช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเปิด
ศูนย์บริการลูกค้าที่ห้างสรรพสินค้า ที่มีลักษณะเป็นหน่วยธุรกิจในการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสะดวก
แก่ผู้บริโภค สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในศูนย์บริการลูกค้าถูก
ออกแบบให้มีรูปแบบทันสมัยพร้อมมีอุปกรณ์จ าเป็นในการบริการ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุก
กลุ่มลูกค้า เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มลูกค้าและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2560)  
 ปัจจุบันศูนย์บริการลูกค้าของหน่วยสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าได้รับความนิยมและมีผู้
เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าเป็นความส าเร็จในการด าเนินงาน  จึงเป็นที่มาขององค์กรที่ผู้วิจัยมีความ
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สนใจ ในการศึกษาปัจจัยกระบวนการเข้าใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าด้านไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า เพื่อที่จะได้
ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถเป็นแบบอย่างในการขยายสาขาของศูนย์บริการลูกค้าในห้างสรรพสินค้า หรือขยาย
สาขาจุดให้บริการในพื้นที่อื่น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่ออธิบายพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้

บริการศูนย์บริการลูกค้า  

 3. เพื่อประเมินอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้

บริการศูนย์บริการลูกค้า 

 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 กระบวนการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 ผู ้บริโภคเป็นผู ้ที ่มีความคิดและมีการตัดสินใจกระท า  เป็นกิจกรรมในการแก้ปัญหาตามล าดับ
เหตุการณ์ ผู้บริโภคอาจมีการใช้ล าดับขั้นตอนการตัดสินใจที่จะให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ผลลัพธ์ที่ดีใน
กระบวนการตัดสินใจคือผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้โดยค้นพบทางออกของปัญหาที่เป็นที่ยอมรับได้ส าหรับ
พฤติกกรมการซื ้อที ่ซับซ้อน ขั ้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภคประกอบด้ว ย 5 ขั ้นตอน                     
(1) การตระหนักถึงความต้องการหรือการเล็งเห็นปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคพิจารณาถึงสินค้าที่ต้องการจะ
ซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ (2) การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ เป็นการท าให้ได้
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจโดยข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (3) การประเมินผล
ทางเลือก เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์เพื่อประเมินทางเลือกที่มีอยู่ที่ท าให้สามารถก าหนดความชอบที่มีต่อ
ทางเลือกทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ (4) การตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคพร้อมจะท าการตัดสินใจส าหรับ
ทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้แล้ว (5) การประเมินผลหลังการซื้อ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคประเมินผลหลังการตัดสินใจ 
โดยประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของการตัดสินใจที่ได้กระท าไปก่อนหน้า น าไปสู่การตัดสินใจครั้ง
ต่อไป การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีความส าคัญต่อความพอใจของผู้บริโภคที่ได้รับมาก เพราะการตัดสินใจแต่
ละครั้งที่เกิดขึ้นหมายถึงการยอมรับร้านค้าหรือตราสินค้าหนึ่ง การตัดสินซื้อของผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพจึง
เป็นหัวใจส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค(ศุภร เสรีรัตน,์ 2544, น.42) 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
 เป็นปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์สามารถใช้ในการศึกษา
และอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคได้ โดยที่ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง “การกระท าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการบริโภค และการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่
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เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย” (Engel, Blackwell, & Miniard, 1990, p. 3) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้โภคโดยประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมวิทยา โดยที่ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของปัจจัยทางสังคมวิทยา การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ในส่วนของการประจายตัวของประชากร เพศ อาชีพ การศึกษา อายุ และรายได้ เนื่องจาก
ส่งผลต่อความชื่นชอบ รสนิยม ทัศนคติ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามพื้นที่ รวมไปถึงการรับรู้และความเข้าใจ
ต่อสื่อที่ธรุกิจใช้เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ยังสามารถอธิบายกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของธุรกิจได้ (ภาวิณ ีกาญจนาภา, 2558) 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่เป็นปัจจัยภายนอกอันเกิดจากการที่ธุรกิจน าเสนอเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยขึ้นกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเป็นผู้ก าหนดหรือสร้างขึ้น  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ (1) ผลิตภัณฑ์ บริการถือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งโดยเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน คุณภาพของบริการขึ้นกับปัจจัยหลายส่วน ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยของอุปกรณ์ 

ความรวดเร็วและต่อเนื่องของขั้นตอนการส่งมอบบริการ (2) ราคา เป็นตัวก าหนดรายได้ของธุรกิจ การต้ังราคา

ที่สูงส่งผลให้ธุรกิจมีผลก าไรที่สูงตาม และราคามีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า               

(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นโครงสร้างของช่องทาง ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิตไปยัง

ตลาด โดยการส่งมอบบริการไปยังลูกค้าเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่ (4) การส่งเสริมการตลาด 

เป็นการส่งเสร ิมเพื ่อให ้เก ิดการซื ้อบร ิการ สามารถท าได้ในทุกร ูปแบบประกอบด้วย การโฆษณา                         

การประชาสัมพันธ์ การลดแลกแจกแถม และการตลาดทางตรงผ่านสื่อ (5) พนักงาน เป็นบุคคลที่ต้องมีการ

พบปะและให้บริการกับลูกค้าโดยตรง มีหน้าที่ผลิตบริการ และจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า                

(6) กระบวนการให้บริการ เป็นขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยการประสาน

เชื่อมโยงกันอย่างดี (7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้าพบเห็น อาคารของธุรกิจบริการ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ การตกแต่งสถานที่ ลูกค้าใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนี้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพบริการ 

ส่วนประสมการตลาดทุกด้านมีความส าคัญอย่างมาก ไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งได้ ในธุรกิจ

จ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงปัจจัยส่วนประสมการตลาดในทุกด้านให้เหมาะสมกันเพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้แก่

ลูกค้า (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) 

 

กรอบแนวคิด 

 จากการทบทวนกรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และพบว่าตัวแปรปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ มีส่วนส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี ้
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าของ
หน่วยสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดราชบุรี ระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 
ถึง กันยายน 2563 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรีที่เคยใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน ผู้วิจัยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างจากการค านวณหาขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้ค่าสัดส่วนประชากรที่ 0.5 ค่าระดับความเชื ่อมั่น 95% ค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นที่ 0.05 และค่าคะแนนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระดับความเชื่อมั่นที่ 1.96 ได้จ านวน 
385 ตัวอย่างและเลือกเก็บข้อมูลจ านวน 400 ตัวอย่าง (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555, น. 88) 
 วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่าง 
 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นเนื่องจากไม่ทราบกรอบประชากรที่แน่ชัด และใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่เจาะจง กับผู้ที่เข้าใช้บริการ ให้ครบตามจ านวน 400 ตัวอย่าง 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
- การกระจายตัว 
-เพศ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- อายุ 
- รายได้ 
 

ปัจจัยส่วนประสม 
การตลาดบริการ 

- ผลิตภัณฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจัดจำหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- พนักงาน 
- กระบวนการให้บริการ 
- สิ่งแวดล้อมกายภาพ 

กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้ไฟฟ้า

จังหวัดราชบุรี 

    - การรับรู้ปัญหา 
    - การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ 
    - การประเมินผลทางเลือก 
    - การตัดสินใจซื้อ 
    - การประเมินผลภายหลังการซื้อ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีองค์ประกอบ
ของแบบสอบถาม 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรม
การเข้าใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7’Ps) และ กระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการ
ลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แจกแบบสอบถามโดยผู้วิจัยหรือตัวแทน โดยการเก็บข้อมูล ณ ศูนย์บริการลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า 
และรอรับกลับทันที จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามจนครบ 400 ชุด และน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาในวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่กับค่าร้อยละ 

ส าหรับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และค่าเฉลี่ยกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการ ค่าสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้ อมูล ประกอบด้วย การทดทสอบที (T-test)               

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)                 

และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 โดยกลุ ่มตัวอย่างที ่ เข ้าใช ้บร ิการศูนย์บร ิการล ูกค้า ส ่วนใหญ่พักอาศัยในต าบลหน้าเม ือง                    
(ในเขตเทศบาลเมือง) คิดเป็นร้อยละ 53.8 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 กลุ่มตัวอย่างมี
อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทหรือเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นจ านวน
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 58.8 ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการในช่วง 31ถึง 40 ปี เป็นช่วงที่มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.3 เป็นช่วงที่
มากที่สุด 
 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า 
 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มีเหตุผลการเข้าใช้บริการที่ตั้งใจมาใช้บริการศูนย์บริการ
ลูกค้า โดยตรง คิดเป็นร้อยละ 59.8 กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีการเข้าบริการในส่วนของช าระคา่กระแสไฟฟ้า 
คิดเป็นร้อยละ 97.5 มีความถี่ในการเข้าใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.3 ในแต่ละครั้งของการเข้า
ใช้บริการมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 83.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าใช้บริการในช่าง
เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.0 กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ
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อยู่ในช่วง 1,000 – 3,000 บาท เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 และกลุ่มตัวอย่างมีการเข้าใช้บริการ
ในวันท าการ (จันทร์ - ศุกร์) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.0 
  
ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการใน 7 ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับ

แรกโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือโดยรวม     

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 (ความส าคัญมาก) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องของความรวดเร็วในการ

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 (ความส าคัญมาก) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของความทันสมัยของ

ศูนย์บริการลูกค้า มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.34 (ความส าคัญมาก) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื ่องของการมี

ความสามารถในการรับแจ้งเหตุและประสานงานเพื่อแก้ไขกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.33 

(ความส าคัญมาก) และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของการมีบริการครบและตรงตามความต้องการ กับปัจจัย

ด้านราคาในเรื่องของความเหมาะสมของค่าธรรรมเนียมในการบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.33 (ความส าคัญ

มาก)  

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจใช้บริการศนูย์บริการลูกค้าของกลุม่ตัวอย่าง 

 จากข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า ได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยด้านประชากรในส่วนของการกระจายตัวที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า แตกต่างกัน  

สอดคล้อง 
(ค่า F เท่ากับ 6.009 และค่า 

Sig. เท่ากับ 0.001) 
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยด้านประชากรในส่วนของเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า แตกต่างกัน  

สอดคล้อง 
(ค่า T เท่ากับ 3.414 และ 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.001) 

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยด้านประชากรในส่วนของอาชีพที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า แตกต่างกัน 

สอดคล้อง 
(ค่า F เท่ากับ 4.489 และ 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.001) 
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สมมติฐานที่ 4 : ปัจจัยด้านประชากรในส่วนของระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า แตกต่างกัน  

ไม่สอดคล้อง 
(ค่า F เท่ากับ 2.024 และ 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.133) 

สมมติฐานที่ 5 : ปัจจัยด้านประชากรในส่วนของอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า แตกต่างกัน 

สอดคล้อง 
(ค่า F เท่ากับ 5.686 และค่า 

Sig. เท่ากับ 0.000) 
สมมติฐานที่ 6 : ปัจจัยด้านประชากรในส่วนของรายได้ที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า แตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้อง 
(ค่า F เท่ากับ 0.090 และค่า 

Sig. เท่ากับ 0.965) 
 

 จากตาราง แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างปัจจัยด้านประชาการในส่วนของการกระจายตัว เพศ อาชีพ 

และอายุ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า แตกต่างกัน และความแตกต่างปัจจัยด้านประชา

การในส่วนของระดับการศึกษาและรายได้ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า ไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า  
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรอิสระทั้ง 28 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มปัจจัย

ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าได้ 7 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานและการใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์              

ด้านกระบวนการให้บริการและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านท าเลที่ตั้งและความรวดเร็วของการบริการ 

และจากการการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธ ี Stepwise               

พบว่า มีปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและความรวดเร็วของการบริการ ถูกตัดออกจากการวิเคราะห์ในทุกตัวแบบ แสดง

ถึงปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและความรวดเร็วของการบริการไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการ

ลูกค้า และปัจจัยอีก 6 ด้านที่เหลือสามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า ได้ร้อยละ 

39.6 โดยปัจจัยทั ้ง 6 ด้านส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า  อย่างมีนัยส าคัญ                   

(ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) สามารถเรียงล าดับอิทธิพลจากค่าสัมประสิทธิ์ Coefficients จากมากไปน้อย ได้แก่                     

ด้านกระบวนการให้บริการและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านพนักงานและการใช้ช่องทางสื่อสาร

ออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ ์

 

สรุปผลการวิจยั 

 จากผลการวิจัย พบว่ามีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หลายด้าน ที่มีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้

บริการ โดยผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรที่สูงและมี
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ระยะทางที่ใกล้กับศูนย์บริการลูกค้า จึงส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 

จิตรกมล สังข์เพชร และสุพิศ ฤทธิ์แก้ว (2559) ที่ศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค

ในการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า แหล่งที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ทั้งในด้านเหตุผล บุคคลที่ที่อิทธิพลรวมถึงวันที่เข้าใช้ บริการ จากความแตกต่าง

ทางเพศและอาชีพ เป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมการใช้บริการ ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่าเพศหญิงมีการเข้าใช้

บริการมากกว่าเพศชาย ผู ้เข้าใช้บริการมีทัศนคติที ่แตกต่าง รวมถึงกระบวนการตัดสินใจไม่เหมือนกัน 

สอดคล้องกับ เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) ที่ศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้

บริการเทสโก้โลตัส พบว่า เพศและอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ โดยส่งผลใน

พฤติกรรมด้าน คาวมถี่การใช้บริการ วันที่เข้าใช้ จ านวนเงินรวมถึงวิธีการช าระเงิน ในส่วนความแตกต่างด้าน

อายุสามารถอธิบายถึงบรรทัดฐานทางทัศนคติ ความคิดหรือความรู้สึก ในการรับรู้กิจกรรมที่ธุรกิจน าเสนอ 

สอดคล้องกับวิชชารียา เรืองโพธิ์ (2553) ได้ศึกษาในเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน พบว่า ผู้บริโภคที่มี อายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยรวมแตกต่างกัน ในปัจจุบันไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่มีเกือบทุก

ครัวเรือน ผู้เข้าใช้บริการจึงมีจ าเป็นในการเข้าใช้บริการอย่างเป็นประจ าทุกเดือน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี

การให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในมาตรฐานเดียวโดยไม่แบ่งแยกระดับของผู้ใช้ไฟฟ้า ระดับการศึกษาและรายได้ที่

แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อระดับการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ส่งผลกระบวนการตัดสินใจในใช้

บริการของผู้เข้าใช้สอดคล้องกับ อริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ได้ศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การซื้อสินค้าเทสโก้โลตัส พบว่ารายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้า

ในห้างเทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัยในส่วนของอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้

บริการ โดยพบว่าการที่ศูนย์บริการลูกค้า มีบริการที่ครบตรงตามความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ มีรูปแบบ

การบริการที ่ทันสมัย มีความน่าเชื ่อถือในการบริการสามารถรับแจ้งเหตุกรณีไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมด้วย

กระบวนการให้บริการที่เป็นระบบมีมาตรฐาน มีความโปร่งใสไม่มีการทุจริต มีความถูกต้องในการบริการ            

รวมไปถึงมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สะอาด สวยงามด้วยการตกแต่งที่ทันสมัย มีอุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกให้กับผู้ใช้บริการและมีความสะดวกด้านที่จอดรถ สามารถท าให้ ผู้เข้ารับบริการรับรู้ได้ถึงคุณภาพของ

บริการ รู้ได้ถึงการส่งมอบบริการมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจและความรู้สึกที่ดีแก่ผู้เข้าใช้บริการ 

ส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการมีการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ กมลวรรณ สุขสมัย 

(2560) ที่ศึกษาในเรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์       

รวมไปถึงรูปแบบของศูนย์การค้าและเว็บไซต์ส่งผลการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าอย่างมีนัยส าคัญ                                                
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ในส่วนของราคาค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมที่มีความเหมาะสม มีการชี้แจงราคาและค่าธรรมเนียมให้ทราบ

อย่างเปิดเผย สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 

(2546) ที่กล่าวถึง การตั้งราคามีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า เนื่องจากราคาเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อมโนภาพหรือความคาดหวังของลูกค้า ราคาที่เหมาะสมกับความคาดหวังที่ตั้งไว้จึงท าให้

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ในส่วนของพนักงานที่ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีอัธยาศัยที่

ดี เต็มใจในการรับแจ้งปัญหา และมีการใช้ช่องทางออนไลน์ในการแจ้งข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

ทราบ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที ่ด ีต ่อลูกค้าและสร้างการบริการที ่ม ีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ                 

อริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ได้ศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าเทสโก้โลตัส พบว่า

ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าเทสโก้โลตัส ในส่วน

ของศูนย์บริการลูกค้า มีเวลาท าการที่เหมาะสม มีจ านวนของศูนย์บริการลูกค้า ในจังหวัดที่เพียงพอและมีช่อง

บริการในแต่ศูนย์บริการลูกค้าที่สามารถรองรับต่อจ านวนผู้เข้าใช้บริการอย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีกิจกรรม

แจกของรางวัลประจ าปี มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างทั่วถึง สามารถตอบสนองความคาดหวังจาก

ลูกค้าเรื่องของความสะดวกช่วยให้ลูกค้าให้ตัดสินใจใช้บริการได้ง่าย และเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ได้  สอลคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุลและคณะ (2546, น. 13) กล่าวถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย    

เป็นการการส่งมอบบริการไปยังลูกค้าเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่ กลยุทธ์ในการบริการจึงขึ้นกับ

ความรวดเร็วและความสะดวกซึ่งเป็นสิ่งคาดหวังจากลูกค้า และธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557, น. 124)                     

ที่กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดมีบทบาทต่อธุรกิจบริการ ที่ช่วยให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ลูกค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจจ าหน่าย และสามารถชักจูงลูกค้าให้ตัดสินใจใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะตอ่ธุรกิจ 

 ด้านกระบวนการให้บริการและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการ
จัดการกระบวนการให้บริการ เนื่องจากศูนย์บริการลูกค้า เป็นหน่วยธุรกิจส่วนหน้าที่ต้องบริการให้กับผู้เข้าใช้
บริการโดยตรง และต้องมีการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็นต้นสังกัด จึงควรพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่สามารถติดต่อสื่อสารหรือส่งต่อการบริการแบบทันทีทันใดกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคที่เป็นต้นสังกัด เพื่อให้การบริการไม่เกิดข้อผิดพลาด มีมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการลูกค้าประจ า
ส านักงานอย่างไม่มีข้อพกพร่อง ในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุงศูนย์บริการลูกค้า
ใหม่ (Renovate) ให้มีความสวยงามและโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาด ควรจัดให้มีการเพิ่มความถี่ของการ
ท าความสะอาดและมีการเว้นระยะห่างของที่นั่งรอเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาด นอกจากนี้ควรมี
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อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อผู้เข้าใช้บริการอย่างครบถ้วน มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) แบบฟรีให้แก่ผู้เข้า
ใช้บริการอ เพื่อสร้างความประทับใจได้ต้ังแต่เข้าสู่ศูนย์บริการลูกค้า 
 ด้านราคา ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีราคาค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวก นทั้งประเทศ ไม่สามารถก าหนดหรือลดราคาได้โดยตัวองค์กรเอง ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
การชี้แจงรายละเอียดในทุกค่าใช้จ่ายรวมถึงที่มาของราคาที่ใช้คิดเงิน จึงควรพัฒนาโปรแกรมที่สามารถจ าลอง
วิธีการคิดเงินให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ ให้สามารถดูรายละเอียดได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการคิดราคา 
รวมไปถึงควรมีการติดป้ายแสดงอัตราค่าไฟฟ้าในจุดที่สังเกตได้ง่าย 
 ด้านพนักงานและการใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการอบรม
พนักงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถบริการผู้เข้าใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีอัธยาศัยที่ดี       
และให้ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรเพิ่มให้มีพนักงานด้านเทคนิคประจ าศูนย์บริการลูกค้า 
ในการให้ข้อมูลหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ และควรเพิ่มการ
ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ให้หลากหลาย โดยใช้ช่องทางด้านโซเชียล เฟสบุ๊คหรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ                 
ในการให้ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อที่จะกระจายข้อมูลที่จ าเป็นได้อย่างรวดเร็วและสามารถสื่อสาร
ได้เป็นวงกว้าง สามารถเชิญชวนเพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าใช้บริการได้ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรพิจารณาในเรื่องเวลาในการบริการให้เหมาะสม ควรมี
การขยายเวลาบริการในช่วงที ่มีผู ้เข้าใช้บริการมากที่ส่วนใหญ่เป็นในช่วงสิ ้นเดือน จนถึงต้นเดือนถัดไป                
โดยอาจจะเพิ่มเวลาท าการในช่วงดังกล่าวให้นานขึ้น และขยายจ านวนช่องบริการในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการใช้
เวลาการบริการนานเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพบริการ หากศูนย์บริการลูกค้า ได้รับความสนใจจากผู้เข้าใช้
บริการจ านวนมาก ควรพิจารณาขยายจ านวนของศูนย์บริการลูกค้า ไปยังห้างสรรพสินค้าอื่น หรือแหล่งชุมชน
อื่นต่อไป 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้ารับบริการอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้าใช้บริการ และจากผลการวิจัยพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการในด้านอื่น นอกเหนือจา กการ
ช าระค่าไฟฟ้าเป็นจ านวนที่น้อย จึงควรมีการประชาสัมพันธ์โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาสัมพันธ์จังหวัด ในการประชาสัมพันธ์ประเภทของงานบริการที่
สามารถให้บริการได้ของศูนย์บริการลูกค้า ให้แก่ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการได้ทราบ เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญการปรับปรุงอุปกรณ์หรือประเภทการบริการให้

ทันสมัยตามความต้องการของผู้เข้าใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ จึงควรพิจารณาเพิ่มการบริการประเภท การขอ

ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า การก าหนดอัตราการคิดเงินค่าไฟฟ้า การโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า เพื่อสามารถขยายการบริการให้ทัดเทียมกับศูนย์บริการลูกค้าประจ าส านักงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และควรสร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าใช้บริการด้านอื่นนอกจากด้านการช าระค่าไฟฟ้า 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรเพิ่มเติมการศึกษาโดยการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสังเกต หรือ
สัมภาษณ์ เพื่อยืนยันผลการศึกษาในส่วนวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่ได้มา อาจะท าให้ข้อมูลในส่วน
ของเหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการลูกค้า ชัดเจนขึ ้น ควรมีการเพิ่มช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
หลากหลาย เช่น มีการใช้ช่องทางออนไลน์ในการเก็บ และควรมีการศึกษาในศูนย์บริการลูกค้า ในจังหวัดอื่น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถใช้วิเคราะห์เพื่อนสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขต
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร (2) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด (7P) กับ             
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่              
ค่าไคสแคว์ และสถิติถดถอยเชิงพหูคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการประเมินผลทางเลือก
มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา              
และด้านการแสวงหาข้อมูล ตามล าดับ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพและรายได้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับ           
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
และ (3) ส่วนประสมการตลาด (7P) ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจ สถิติถดถอยเชิงพหูคูณ 
 
Abstract 

The objectives of this study were (1) to estimate level of consumers’ decision making 
on buying condominiums in Bangkok Metropolis, (2) to describe a relationship between 
personal information and consumers’ decision making on buying condominiums in Bangkok 
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Metropolis, and (3) to describe a relationship between marketing mix and consumers’ decision 
making on buying condominiums in Bangkok Metropolis. Questionnaires were used a data 
collection tool. The sample consisted of 400 consumers buying condominiums in Bangkok 
Metropolis. Statistics used included frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-
square, and multiple regression. Research findings were as follows (1) The overall consumers’ 
decision making on buying condominiums in Bangkok Metropolis was at high level. When it 
comes to an individual component, evaluation of alternative comes first, followed by post-
purchase behavior, decision making, need recognition, and information search, respectively, 
(2) Status and average income of consumers is related to decision making on buying 
condominiums in Bangkok Metropolis at 0.05 statistical significant level, and (3) Marketing mix 
on price, promotion, people, physical evidence, and process is related to decision making on 
buying condominiums in Bangkok Metropolis at 0.05 statistical significant level. 

 
Keywords: Marketing mix, decision making, multiple regression 
 
บทน า 
 พฤติกรรมของประชากรในสังคมของประเทศไทยในการเลือกที่อยู ่อาศัยมีการเปลี ่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันความเจริญทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหรือเมืองหลวงเท่านั้น 
ท าให้ประชากรจากทุกสารทิศ ย้ายถิ่นฐานจากเขตชนบทเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นการเพิ่มของประชากรนอกพื้นที่ก่อให้เกิด
ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่เนื่องจากที่อยู่อาศัยแบบปกติ คือ ที่อยู่อาศัยในแนวราบในตัว
เมืองมีน้อยและราคาสูงมาก ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่หันไปเลือกที่อยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ คือ ที่อยู่อาศัยใน
แนวสูง (ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย, 2560) 
 ในปัจจุบันพื้นที่ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งส าคัญทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่มีความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัยสูง เพราะมีความสะดวกสบายในเรื่องการ
เดินทาง และมีสาธารณูปโภคครบครัน โดยเฉพาะพื้นที่แนวรถไฟฟ้าที่มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การ
ครอบครองที่อยู่อาศัยในลักษณะแนวราบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปได้ยาก เพราะมีราคาสูงมาก จึงเกิดการ
สร้างคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ ้น เพื ่อรองรับความต้องการด้านที่อยู ่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื ่อง  
(บริษัทเรียลแอสเสทดีเวลลอปเม้นท์จ ากัด, 2560) 

คอนโดมิเนียมถือเป็นโครงการที่คนนิยมซื้อเป็นที่พักอยู่อาศัยกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคนในเมือง
หลวง เนื่องจากมีราคาไม่แพงมากนัก และคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มักจะสร้างขึ้นในที่ชุมชน การเดินค่อนข้าง
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สะดวกสบาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมเหมือนกับบ้านหรือมากกว่า (ฝ่ายวิจัยคอลลิเออร์สอินเตอร์เนชั่น
แนลประเทศไทย, 2562)  

ในปัจจุบันตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงมาก ที่ตั้งคอนโดมิเนียมมีการกระจุกตัว
และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญอย่างชัดเจน มีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ๆ จ านวนมาก
หลากหลายระดับ อีกทั้งยังมีรูปแบบของคอนโดมิเนียมที่มี ให้เลือกมากมาย จึงเกิดปัญหาว่าผู้ประกอบการ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครจะด าเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะ
ซื้อคอนโดมิเนียมอย่างแท้จริง (ฝ่ายวิจยัคอลลิเออร์สอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย, 2562) 
  จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ
ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและพัฒนาโครงการให้
สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อประเมินระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด (7P) กับ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลในการเลือก

ซื้อ การใช้ การค้นหา การจัดการกับสินค้าและบริการ หรือการประเมินผล ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (ศุภร เสรีรัตน์, 2544, น. 12) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระท า
เมื่อได้รับบริโภคหรือสินค้าบริการ รวมถึงการขจัดสินค้าหรือบริการหลังการบริโภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ 
ดลยา จาตุรงคกุล, 2546, น. 16)   

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมใน
การตัดสินใจซื้อ ใช้ และประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของผู้ซื้อ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล                            

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าพฤติกรรมภายหลังการซื้อได้ถูกน าไปใช้ในงานวิจัยในธุรกิจต่าง  ๆ 
เช่น งานวิจัยของวกุลธิดา เหลืองไพรินทร์ (2557) เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระดับพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาด      
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อย่างไรก็ตามพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีผลในระดับน้อยที่สุดกับข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประสม
การตลาดตามงานวิจัยของนฏมลพรรญ โชลส์ (2562)       

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการในการตัดสินใจ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539, น. 470) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่จะซื้อหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์

เป็นช่วงข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายส าหรับนักการตลาดซึ่งชี้ความส าคัญว่า กลยุทธ์การตลาดฉลาดมองการณ์ไกล
และมีประสิทธิผลหรือชี้ว่ามีการวางแผนที่เลวและผิดพลาด ดังนั้น นักการตลาดจะสนใจในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจมากกว่าหนึ่งทางเลือกขึ้นไปการตัดสินใจซื้อว่าจะไม่ซื้อก็เป็น
ทางเลือกเช่นเดียวกัน                          

นิเวศน์ ธรรมะ และคณะการจัดการการตลาด (2560, น. 55) ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 
ของผู้บริโภค ภายใต้พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค บางครั้งผู้บริโภคอาจคิดไม่ตรงกับการกระท า เสมอไป 
ดังนั้นการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงเริ่มขึ้น ขั้นตอนที่ผู้ซื้อได้ท า การเลือกผลิตภัณฑ์หรือ 
บริการที่ต้องการซื้อ คือ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจซื้อเป็นขั้นที่ผู้บริโภคได้ลงความเห็นว่าจะ
จ่ายเงินเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุดส าหรับตัวผู้บริโภคเอง 

Kotler (2540) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมนิผล
การเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการตัดสินใจของ Kotler (2540) เป็นที่นิยมน าไปใช้ใน
งานวิจัยในธุรกิจต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของเจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระดับการ
ตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาด      

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซื้อ มีผลในระดับน้อยที่สุดกับข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาด
ตามงานวิจัยของประภัสสร กาญจนวุฒิสิษฐ์ (2559)     

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด     
พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2548, น. 10) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยผันแปรทาง

การตลาดที่ผู้บริหารการตลาดเสนอให้แก่ตลาดเป้าหมาย เพื่อการบ าบัดความต้องการพร้อมทั้งน าความพอใจ
สูงสุดมาสู่ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดเป็นปัจจัยแปรผันทางการตลาดที่ผู้บริหารสามารถท าการ
ควบคุมได้และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จ าต้องปรับปัจจัยผันแปรเหล่านี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดเป้าหมายและสภาวะการแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันและสร้างความพึ่งพอใจให้แก่
ลูกค้าเป้าหมาย                          

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2552, น.12) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (the Marketing Mix) ของ
ธุรกิจทั่วไปประกอบด้วย สินค้า (Product) ราคา (Price) สถานที่จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการ
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จ าหน่าย (Promotion) แต่ถ้าเป็นธุรกิจบริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้น คือ พนักงาน (People) 
กระบวนการให้บริการ (Process) และสิ่งต่าง ๆ ภายในส านักงาน (Physical Evidence) ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันพบว่าทั้ง7P’sนั้นไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันเนื่องจาก
การประกอบธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม การเมือง ท าให้ธุรกิจต้องค านึงถึง P อีก 2 
P’s ซึ่งได้แก่ สาธารณชน (Public) และการเมือง (Political)    

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจ
น ามาใช้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

Kotler (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7 P`s) เป็นตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการบริการ                     

จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่าทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของ Kotler (2540) เป็นที่นิยม
น ามาใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของชวลัน ธรินายางกูร (2558) และภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558)  
เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลและการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค    

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วกุลธิดา เหลืองไพรินทร์ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ต ัดส ินใจซ ื ้อคอนโดมิเน ียม ศ ุภาล ัยปาร ์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษมของผ ู ้บร ิโภคในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมศุภาลัยปาร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษมของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรได้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่การตัดสินใจระดับสูงที่สุด คือ ด้านราคา 
รองลงมาคือด้านลักษณะรูปแบบการก่อสร้าง การตัดสินใจน้อยที่สุด คือ ด้านส่งเสริมการตลาด 
  ชวลัน ธรินายางกูร และนิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ อยู่อาศัยในจังหวัด
สมุทรปราการ การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรได้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
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การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1. การรับรู้ปัญหา                                   

2. การแสวงหาข้อมูล                              

3. การประเมนิผลทางเลือก                           

4. การตัดสินใจซื้อ                                         

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ    
 

มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  
 
กรอบแนวคิด  

งานวิจัยนี้ได้น าทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของ Philip Kotler (2546) และทฤษฎีการตัดสินใจของ 
Philip Kotler (2540)  มาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยมีรายละเอยีดดงันี้      

 
                              ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

         ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ   
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
    ส่วนประสมการตลาด (7P)  
1. ด้านผลิตภัณฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการบริการ 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

ระเบยีบวิธีการวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของค าถามเป็นตรว จรายการ 
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(Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับส่วนประสมการตลาด ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา                  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ                         

และด้านกระบวนการบริการ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรับรู ้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ                  

และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) มี 5 

ระดับ และได้สร้างขึ้นตามหลักของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมิน หลังจากนั้นผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุงและได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์  แล้วท าการแจกแบบสอบถามให้กับ

กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน 400 ชุด ตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของ

การตอบแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรได้แก่ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ

เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม ซึ่งยังไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้สูตร Cochran (1953) โดยก าหนดระดับค่า ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 

5 ได้กลุ ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน จากนั ้นใช้ว ิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบชั ้นภูม ิ (Stratified sampling)                      

โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตามการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม แล้วใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตการปกครอง

ที ่ถ ูกเลือกคือ ใน 5 เขตการปกครองแรกเท่ากับ 67 คน และ 1 เขตการปกครองหลังเท่ากับ 65 คน                  

และขั ้นตอนสุดท้ายใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เพื ่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตัวผู้วิจัยเองที่ห้างสรรพสินค้า ชุมชน หรืออาคารส านักงานที่อยู่

ในเขตต่าง ๆ ทั้ง 6 กลุ่มเขตการปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น (1) การวิเคราะห์

ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการ

ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของผู ้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) (3)                    

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด (7P) กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการศึกษา 
ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม 
ระดับการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียม

ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 S.D. ระดับ ล าดับ 

การรับรู้ปัญหา 3.80 0.63 มาก 4 
การแสวงหาขอ้มูล 3.68 1.02 มาก 5 
การประเมินผลทางเลือก 4.00 0.91 มาก 1 
การตัดสินใจซือ้  3.93 0.66 มาก 3 
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 3.97 0.93 มาก 2 

รวม 3.88 0.62 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมของการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยู่ในระดับมาก (  = 3.88, S.D. = 0.62) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการประเมินผลทางเลือก ( = 4.00, S.D. = 0.91) มาเป็นอันดับ

แรก รองลงมาคือด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ( = 3.97, S.D. = 0.93) ด้านการตัดสินใจซื้อ ( = 3.93, 

S.D. = 0.66) ด้านการรับรู้ปัญหา ( = 3.80, S.D. = 0.63) และด้านการแสวงหาข้อมูล ( = 3.68, S.D. = 

1.02) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลส่วน
บุคคล 

ค่าสถิต ิ
 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับรู้
ปัญหา 

การ
แสวงหา
ข้อมูล 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ

ซื้อ 

พฤติกรรม
ภายหลัง
การซื้อ 

ภาพรวม 

1.เพศ Chi square 
Sig. 

27.662 
0.024* 

19.456 
0.556 

32.534 
0.038* 

29.249 
0.032* 

27.210 
0.129 

75.699 
0.271 

X

X

X

X X

X X
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2.อาย ุ Chi square 
Sig. 

55.492 
0.641 

90.448 
0.296 

68.816 
0.809 

98.659 
0.009* 

69.196 
0.800 

308.396 
0.087 

3.ระดับ
การศึกษา 

Chi square 
Sig. 

26.432 
0.653 

37.904 
0.651 

82.261 
0.000* 

49.492 
0.042* 

59.915 
0.022* 

147.443 
0.276 

4.สถานภาพ Chi square 
Sig. 

32.107 
0.363 

54.280 
0.097 

51.715 
0.101 

72.598 
0.000* 

52.102 
0.095 

189.568 
0.002* 

5.อาชีพ Chi square 
Sig. 

29.527 
0.490 

47.821 
0.248 

34.776 
0.704 

40.399 
0.208 

41.868 
0.390 

127.355 
0.732 

6.รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

Chi square 
Sig. 

83.094 
0.026* 

100.056 
0.112 

122.903 
0.001* 

106.113 
0.002* 

95.380 
0.116 

347.856 
0.002* 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า 
เพศ พบว่า ด้านภาพรวม (Chi square = 75.699, Sig = 0.271) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ปัญหา (Chi square = 27.662, Sig = 0.024) การประเมินผลทางเลือก (Chi square = 32.534, Sig 
= 0.038) และการตัดสินใจซื้อ (Chi square = 29.249, Sig = 0.032) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อายุ พบว่า ด้านภาพรวม (Chi square = 308.396, Sig = 0.087) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อ (Chi square = 98.659, Sig = 0.009) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา พบว่า ด้านภาพรวม (Chi square = 147.443, Sig = 0.276) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับการประเมินผลทางเลือก (Chi square = 82.261, Sig = 0.000) การตัดสินใจซื้อ 
(Chi square = 49.492, Sig = 0.042) และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Chi square = 59.915, Sig = 0.022) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สถานภาพ พบว่า ด้านภาพรวม (Chi square = 189.568, Sig = 0.002) มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสถานภาพมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ (Chi square = 72.598, Sig = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

อาชีพ พบว่า ด้านภาพรวม (Chi square = 127.355, Sig = 0.732) และรายด้านไม่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ด้านภาพรวม (Chi square = 347.856, Sig = 0.002) มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ารายได้
เฉลี ่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการรับรู ้ปัญหา (Chi square = 83.094, Sig = 0.026) การประเมินผล
ทางเลือก (Chi square = 122.903, Sig = 0.001) และการตัดสินใจซื ้อ (Chi square = 106.113, Sig = 
0.002) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนที่ 3 ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด (7P) กับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 Model Summary 
B Std. Error Beta t Sig. 

1 ค่าคงที ่ 0.963 0.163  5.918 0.000* 
 ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.034 0.035 0.047 0.989 0.323 
 ด้านราคา 1.149 0.050 0.207 2.990 0.003* 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย -0.066 0.037 -0.094 1.801 0.072 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.086 0.032 0.125 2.674 0.008* 
 ด้านบุคลากร 1.125 0.030 0.184 4.123 0.000* 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.213 0.056 0.201 3.801 0.000* 
 ด้านกระบวนการบริการ 1.164 0.049 0.211 3.350 0.001* 

    Durbin-Watson = 1.898, R = 0.718, R^2= 0.516, F = 59.607, Sig of F = 0.000, * ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า  
 ค่าสถิต ิ Durbin-Watson เท ่าก ับ 1.898 ซ ึ ่งม ีค ่าอยู ่ระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงให้เห ็นว่าค่า
คลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในการทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ค่า R เท่ากับ 0.718 ซึ่งค่าดังกล่าวเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวแปรอิสระข้างต้นมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งขนาดของความสัมพันธ์เท่ากับ 0.718 

ค่า R2 (อ่านว่า อาร์สแควร์) เท่ากับ 0.516 แสดงว่าส่วนประสมการตลาด (7P) สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 51.60 
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ค่า F เท่ากับ 59.607 ชี้ให้เห็นว่าสมการถดถอยพหูคูณมีสัดส่วนที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้มากกว่าสัดส่วนที่อธิบายไม่ได้ถึง 59.607 เท่า 

ค่า Sig of F เท่ากับ 0.000 ชี้ให้เห็นว่าส่วนประสมการตลาด (7P) อย่างน้อยหนึ่งด้านมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่า B แสดงถึงค่าคงที่และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของกลุ่มตัวแปรอิสระที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตาม ซึ่งค่าคงที่เท่ากับร้อยละ 0.963 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของส่วนประสมการตลาด (7P) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการบริการ เท่ากับร้อยละ 0.034 0.149 -0.066 0.086 0.125 0.213 และ 0.164 
ตามล าดับ  

ค่า Beta แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของกลุ่มตัวแปรอิสระเท่านั้น ซึ่งค่า Beta จะไม่มี
หน่วย จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของส่วนประสมการตลาด (7P) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการบริการ เท่ากับ 0.047 0.207 -0.094 0.125 0.184 0.201 และ 0.211 ตามล าดับ 

ขั้นตอนต่อไปจึงท าการทดสอบว่าล าดับดังกล่าวเป็นจริงหรือไม ่
ค่า t ชีใ้ห้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างค่าคงที่และกลุ่มตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ซึ่งพบว่า 

ค่า t ของค่าคงที่ เท่ากับ 5.918 (p-value < 0.05) ด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.989 (p-value >0.05) ด้านราคา 
เท่ากับ 2.990 (p-value < 0.05)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เท่ากับ -1.801 (p-value > 0.05)  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เท่ากับ 2.674 (p-value < 0.05) ด้านบุคลากร เท่ากับ 4.123 (p-value < 0.05) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ เท่ากับ 3.801 (p-value < 0.05) และด้านกระบวนการบริการ เท่ากับ 3.350 (p-value 
< 0.05)  
 
สรุป 
 จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามล าดับของวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. วัตถุประสงค์ข้อที ่ 1 เพื ่อประเมินระดับการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการประเมินผลทางเลือกมาเป็นอันดับแรก รองลงมา
คือด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านการแสวงหาข้อมูล 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ศรีจันทร์หล้า (2556) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
พบว่าภาพรวมของระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
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 2. วัตถุประสงค์ข้อที ่ 2 เพื ่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสถานภาพและรายได้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย ชูสุ่น (2556) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม ซึ่งพบว่าสถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ อย่างมีนั ยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด (7P) กับการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมการตลาด (7P) ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัลรัชว์  สุรธรรมทวี และกฤษฎา  พัชรวานิช (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าด้านราคาและ
ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของ               
ปุณญารัตน์ เด่นไตรรัตน์ และธีระวัฒน์ จันทึก (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งพบว่าด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด                  
มีอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท 
 5. ส่วนประสมการตลาด (7P) กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้าน
กระบวนการบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านบุคลากร ตามล าดับ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์จิรา บัวหลวง (2558) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื ่องกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าส่วนประสมการตลาดด้านภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื ่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง วางแผนและให้
สอดคล้องก ับส ่วนประสมการตลาดที ่ม ีผลกับการต ัดส ินใจซ ื ้อคอนโดมิเน ียมของผู ้บร ิโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 
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1. ควรศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์หรือแตกต่างกัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้สร้างและพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจให้ด าเนินต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคใน
ปริมณฑล เช่น สมุทรปราการ นนทบุรี เป็นต้น เพื่อน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยน้ี 
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บทคัดย่อ 

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการของส านักงานบัญชีในเขต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้านรูปลักษณ์  ด้านความไว้วางใจ  ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจ 

และด้านการดูแลเอาใจใส่ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

แบบสอบถาม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการของส านักงานบัญชีในเขต    

สุราษฎร์ธานีจ านวน 30 ราย เป็นผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต ่ากว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการให้บริการของ

ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากในทุกด้าน  เมื่อจ าแนกเป็ นรายด้าน

พบว่าด้านความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านรูปลักษณ์ ด้านการตอบสนองลูกค้า 

ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ตามล าดับ   

 
ค าส าคญั: ประสิทธิภาพ ส านักงานบัญชี การให้บริการ 
 
Abstract 

           This research has the objective To assess the efficiency of An Accounting Firm's service 

in Surat Thani Province Appearance Trust Customer response Confidence And care This 

research is a quantitative research. Conducted research by collecting data by questionnaires. 

Simple sample selection The sample group was 30 An Accounting Firm customers in Surat 

Thani area, mostly female entrepreneurs under 30 years old and graduated with bachelor's 

degree. Have a personal business / trade career Have average monthly income Data were 

analyzed by 10,000-20,000 baht using frequency, percentage, mean and standard deviation. 
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The research results were found that Efficiency of Service    An Accounting Firms in Surat Thani 

Province The overall picture is in a very good level in all aspects. When classified by each 

aspect, it was found that the trust aspect was at the highest level. Followed by the 

appearance. Customer response Confidence And care and attention, respectively 

Keywords: Efficiency, an Accounting Firm, service 

บทน า 

ข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานส าหรับธุรกิจใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการ 
ซึ ่งท าให้ธ ุรกิจได้เข ้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของการด าเนินงานว่ามีผลก าไรหรือขาดทุนอย่างไร               
จากความส าคัญของข้อมูลทางการบัญชี ท าให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงความส าคัญและควบคุมดูแลผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้จัดท าบัญชี ซึ่งได้แก่ พนักงานบัญชี หรือผู้รับจัดท าบัญชี ให้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติ 

ภายใต้หลักการที่ว่าการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็น
สิ่งส าคัญที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้  จากการส ารวจ
เบื้องต้น พบว่ามีนิติบุคคลจ านวนมากที่ใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าพิจารณาแล้วว่าส านักงานบัญชีมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดท างบการเงิน                        
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แก่ผู้ใช้งบการเงินใน
ด้านการตัดสินใจ การลงทุน ซึ่งจะเป็นผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส านักงานบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ผลักดันให้มี
โครงการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีขึ้นมา เพื่อให้เกิดส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างส านักงาน
บัญชีที่ดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทาง เลือกให้ธุรกิจได้มีโอกาสใช้บริการ
ส านักงานบัญชีทีม่ีคุณภาพ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดให้มีโครงการรับรองคุณภาพของส านักงานบัญชี ตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 และข้อก าหนดการรับรองคุณภาพ
ของส านักงานบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 1.ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี 2.ข้อก าหนดทางด้าน
จรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 3.กระบวนการที ่เกี ่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  4.การจัดการ
ทรัพยากรของส านักงานบัญชี 5.การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี 6.การติดตาม ตรวจสอบ ของส านักงาน
บัญชี 7.การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี โดยปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ส านักงานบัญชีมีแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) 
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ดังนั้น การบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพส านักงานบัญชีจึงเป็นที่ส านักงานบัญชีต้องพยายาม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในส านักงานบัญชี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้พยายามยกระดับมาตรฐานของส านักงานบัญชีในประเทศไทยด้วยการจัดให้มีโครงการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชี โดยก าหนดหลักเกณฑ์จากนโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ส านักงานบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ผลักดันให้มี
โครงการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีขึ้นมา เพ่ือให้เกิดส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ โดยสิทธิประโยชน์จากการ
ที ่ได้รับรองคุณภาพเท่ากับเป็นการรับรองเบื ้องต้นแล้วว่า ส านักงานบัญชีนี ้มีมาตรฐานการท างานที่ดี                 
สร้างความน่าเชื่อถือและความเช่ือมั่นแก่ผู้ที่สนใจจะใช้บริการส านักงานบัญช ี

การที่ส านักงานบัญชีได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีการบริการที่ดี มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้การจัดท า
บัญชีของธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีข้อมูลทางการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ                
อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ใช้งบการเงิน ผู้ลงทุน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็
ตาม ส านักงานบัญชีในประเทศไทย มีเพียง 151 รายเท่านั้น ที่ผ่านการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีตาม
ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี และเป็นส านักงานที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียงจ านวน 
2 รายเท่านั้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) จากส านักงานบัญชีทั่วประเทศ จ านวน 3,317 ส านักงาน         
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่น้อยมาก ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ส านักงานบัญชีให้เป็นส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้ส านักงานบัญชีมีการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือในสังคม ซึ่งจะท าให้ส านักงานบัญชีได้รับประโยชน์หลาย
ประการ 

ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีในเรื่อง
ระบบคุณภาพกับระดับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับส านักงานบัญชี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจใน                 
การน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพส านักงานบัญชีให้มี
มาตรฐานและที่ส าคัญคือการด าเนินงานที่ยั่งยืนของส านักงานบัญชีในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ คือการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้านรูปลักษณ์  ด้านความไว้วางใจ  ด้านการตอบสนองลูกค้า         
ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
            แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและต าราที่เกีย่วข้อง 
   ปัจจุบันวิทยาการด้านการให้บริการของภาครัฐได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่มีเป้าหมาย คือ การให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลงและการจัดโครงสร้าง
องค์กรภาครัฐให้เน้นหลักการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็น
หลักการให้บริการงานอย่างเป็นระบบ ถ้ามีการจัดระบบบริหารงานที่ดี การท างานก็จะเกิดประสิทธิภาพ 
ประชาชนที่มาติดต่องานก็จะได้รับความสะดวก เป็นที่พอใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐ การปฏิรูป
ระบบราชการถือเป็นเรื่องทีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ทั้งรัฐบาล ราชการ และประชาชน แต่ผู้ที่เป็นหลักในการปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ มิใช่เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพียงแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่  แต่จะเป็นการท างานเพื่อการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาข้าราชการให้เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่จะสามารถรองรับความต้องการของประชาชน และ
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (ส านักงานข้าราชพลเรือน, 2546) 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การให้บริการของพนักงานส านักงานบัญชีในเขต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในกระบวนการให้บริการจัดท าบัญชีและใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น 

คุณภาพการให้บริการ 
มาร์สตัน (Marston, 1979) กล่าวไว้ว่า เป้าหมายที่ส าคัญของการบริการนั้นเป็นการสร้างความพึง

พอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลัก และแนวทาง คือ  การให้บริการอย่างเสมอภาค 
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชน                 
จะได้รับการปฏิบัติในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา 
หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วย
ภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานที่
ให้บริการเหมาะสม Millet เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการ
ให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม ่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่
ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่า จะให้บริการหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า(Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการ
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ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิมคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งส าคัญหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ 
คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ข้อมูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก 
จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับสิ ่งที่เขาต้องการ เมื ่อเขามีความต้องการ                         
ในรูปแบบที่ต้องการ ดังนั้น จึงต้องค านึงถึงคุณภาพของการให้บริการซึ่งการบริการที่ปราบความส าเร็จจะต้อง
ประกอบด้วย คุณสมบัติส าคัญต่าง ๆ เหล่านี้ คือ ประการแรก ความเชื่อถือได้ ประกอบด้วย ความสม ่าเสมอ
ความพึ่งพาได้ ประการที่สอง การตอบสนอง ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะให้บริการ ความพร้อมที่จะ
ให้บริการและการอุทิศเวลา มีการติดต่ออย่างต่อเนื ่องปฏิบัติต่อผู ้ใช้บริการเป็นอย่างดี ประการที่สาม 
ความสามารถ ประกอบด้วย สามารถในการให้บริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้วิชาการที่จะ
ให้บริการ ประการที่สี่การเข้าถึงบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากม าย
ซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผู้ใช้บริการอยู่ใน
สถานที่ ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุภาพอ่อนโยน ประกอบด้วย การแสดงความสุภาพ
ต่อผู้ใช้บริการ การต้อนรับที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพดี ประการที่หก การสื่อสารประกอบด้วย มีการ
สื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ ประการที่เจ็ด ความซื่อสัตย์ 
คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ ประการที่แปด ความมั่นคงประกอบด้วย ความปลอดภัย
ทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ประการที่เก้า ความเข้าใจ ประกอบด้วย การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ การให้
ค าแนะน าและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ ประการสุดท้ายการสร้างสิ่งที่จับต้องได้ 
ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับให้บริการ และการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม สะอาดโดยคุณภาพการให้บริการเป็น
แนวคิดในการบริหารงานในการให้บริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการให้บริการสามารถท าได้หลายวิธี                         
คือ การให้พนักงานท างานมากขึ้น หรือมีความช านาญสูงขึ้นโดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม เพิ่มปริมาณการให้บริการ 
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง เช่น หมอตรวจคนไข้มีจ านวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใช้ส าหรับแต่ละรายลง 
เปลี่ยนบริการนี้ให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐานการให้บริการ เช่น 
บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตนเอง การให้บริการที่ไปลดการใช้บริการหรือสินค้าอื่น  ๆ เช่น 
บริการซักรีดเป็นการลดบริการจ้างคนใช้บริการหรือสินค้าอื่น ๆ เช่น บริการซักรีดเป็นการลดบริการจ้างคนใช้
หรือการใช้เตารีดการออกแบบบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ็อกกิ้ งจะช่วยลดการใช้บริการ                       
การรักษาพยาบาลการให้สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบ
ให้ลูกค้าช่วยตัวเองธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
ภาพพจน์ในแง่การลดคณุภาพของการบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
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การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ 
มาร์สตัน (Maraton, 1979) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณา

ว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่โดยวัดจากการให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริ การที่มีความยุติธนนม
เสมอภาค และเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา คือ การให้บริการตามลักษณะ
ความจ าเป็นรีบด่วน และตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอใน
ด้านสถานที่บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ 
การพัฒนางานบริการทางด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ จากแนวคิดและทฤษฎี
ที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการเกิดจากการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกค้าที่มาใช้
บริการภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับบริการนั้น ๆ แล้ว ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้านที่ส าคัญ ดังนี้ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ 
ด้านความเช่ือมั่น ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และด้านความเอา
ใจใส่ต่อลูกค้า ซึ่งมีส่วนส าคัญในการท างานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก  
           เนื่องจากส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นงานด้านการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันได้ให้

ความส าคัญกบัคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้มารับบรกิารมากเป็นอันดับหน่ึง  

ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงระบบการบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบงานเทคโนโลยี 
สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ
ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่น ให้ผู้มารับบริการ
สามารถเข้าถึงผู้มารับบริการตอบสนองความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการได้มาก
ที่สุด 

ความไว้วางใจของลูกค้า 
ความไว้วางใจ หมายถึง ความตั้งใจกระท าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงและการพึ่งพากัน (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995) 
ความไว้วางใจ ในที่ท างานซึ่งมีอยู่สองรูปแบบ คือ ความตั้งใจต่อความไว้วางใจ และความเปิดเผยต่อผู้อื่น 
(Gillespie & Dober, 2003) ความไว ้วางใจเป็นทั ้งความเช ื ่อ (belief) การตัดส ินใจ (decision) และ                   
การกระท า (action) (Dietz, Hartog, & Deanne, 2006) 

(Rotter,1971) ซึ่งได้ให้ความหมาย ความไว้วางใจว่า เป็นความคาดหวังต่อบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือทั้ง
ด้านค าพูด การกระท า ค ามั่นสัญญา จากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถท าให้เกิด
ความไว้วางใจ 

(Golembiewski and McConkie, 1975) ซึ่งไดน้ิยามความหมายของความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจ
แสดงถึงความพึ่งพาอาศัยกันหรือความมั่นใจในบางสถานการณ์ ความไว้วางใจสะท้อนให้เห็นความคาดหวัง
ผลลัพธ์ทางบวก ความไว้วางใจแสดงถึง ความเสี่ยงบางประการต่อความคาดหวังของสิ่งที่ได้รับและความ
ไว้วางใจแสดงถึง บางระดับของความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ ์
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(Cook and Wall, 1980) กล่าวว่าความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นต่อเจตนาของเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บริหาร รวมทั้งความมั่นใจในความสามารถของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร 

(McAllister, 1995) ซึ่งให้ความหมาย ของความไว้วางใจว่า เป็นสิ่งที่บุคคลมีความมั่นใจและตั้งใจที่จะ
กระท าการที่อยู่บนพ้ืนฐานของค าพูด การกระท า และการตัดสินใจ ของบุคคลอื่น 

(Mishra, 1996) ซึ่งได้ให้ความหมาย ความไว้วางใจไว้ว่า เป็นความเต็มใจของบุคคลที่มีความมั่นคงต่อ
บุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความเปิดเผย ให้ความสนใจห่วงใย และให้
ความน่าเชื่อถือ 

(Robinson, 1996) ซึ่งได้ให้ความหมาย ความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็นความคาดหวังในทางบวก 
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท า หรือการตัดสินใจที่จะกระท าตามสมควรแล้วแต่โอกาส 

(Whitney, 1996) ซึ่งได้กล่าวถึง ความไว้วางใจว่า หมายถึง ความเชื่อ ความมั่นใจในความซื่อสัตย์ 
ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรมในบุคคลหรือสิ่งใด ๆ 

(Marshall, 2000) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็นผลสะท้อนที่เกิดจากความ
เชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ ของบุคลที่มีต่อลักษณะและความสามารถของบุคคลอื่น 

จากการประมวลค านิยามของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยเห็นว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความรู้สึกและ
การกระท า (แสดงออก) ของบุคคลที ่แสดงถึงความมั ่นใจ ความเชื ่อมั ่น และการสนับสนุนต่อบุคคล 
(ผู้บังคับบัญชา) และองค์กร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
          ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ                                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1   แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ 
6. ประเภทกิจการที่มาติดต่อใช้บริการ 
 

คุณภาพในการให้บริการของส านักงานบัญชี

ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. ด้านรูปลักษณ์  
2. ด้านความไว้วางใจ 
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า 
4. ด้านการดูแลเอาใจใส่  
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ระเบียบวิธีการวิจัย  

 การศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพในการให้บริการของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยใช้

วิธีการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์

ธานีได้เลือกจากลูกค้าของส านักงานบัญชีจ านวน 30 ราย ซึ่งเป็นส านักงานบัญชีที่นักศึกษาสาขาการบัญชี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี ออกสหกิจในปีการศึกษา 2/2562 และ ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเจาะจง 

(Purposive  sampling) 

 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

          การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งลักษณะค าถามของแบบสอบถามที่ใช้
เป็นลักษณะของค าถามปลายปิด (Close Ended Question) ที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ผู ้ตอบเลือกตอบ และ
ค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) ที่ให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ในการศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแบบเจาะจง เพื่อศึกษาคุณภาพในการให้บริการของ

ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีศึกษาลูกค้าที่มาใช้บริการในส านักงานบัญชีในเขตจังหวัด                   

สุราษฎร์ธานีแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของลูกค้าที่มาใช้บริการ

ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระดับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพในการให้บริการ

ของส านักงานบัญช ี

         แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีแนวความคิดและข้อมูลที่เป็น
สาระส าคัญ เพื่อใช้ในการประกอบการวิเคราะห์ 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และน าข้อมูลทั้งหมดมาประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วๆไปของ
ข้อมูลที่รวบรวมได ้

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชี โดยมีการวัด
อันตรภาคชั้น 
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ผลการศึกษา                                                                                             

 จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง คุณภาพในการให้บริการของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรณีศึกษาลูกค้าที่มาใช้บริการในส านักงานบัญชี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของ

ลูกค้าที่มาใช้บริการในส านักงานบัญชี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบคุคลของลูกคา้ที่มาใช้บริการของส านักงานบญัชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 ด้านเพศ 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี               
ด้านเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.67 และเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 53.33 ตามล าดับ  

ด้านอาย ุ
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี              
ส่วนใหญ่จะมีต ่ากว่า30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมา ได้แก่ อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33            
อายุ 41-50 คิดเป็นร้อยละ 13.33  และน้อยที่สุด ได้แก่ อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 

ด้านระดับการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี                
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 46.67 และระดับ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 03.33  ตามล าดับ 

ด้านอาชีพ 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วน

ใหญ่จะประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา ได้แก่ ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง/
พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ประกอบ
อาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20.00 และประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 

ด้านรายได้/เดอืน 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี                

ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา ได้แก่ มีรายได้ 20,001 - 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.33 บาท มีรายได้ ต ่ากว่า 10,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.67 มีรายได้ 30,001 - 
40,000 บาท บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 6 .67 ม ี รายได ้  40,001 -  50,000 บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 3 .30                         
และมีรายได ้50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
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          ประเภทกิจการที่มาติดต่อใช้บริการ 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี              

ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา ได้แก่ มีกิจการร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 20.00           
มีกิจการบริษัท/บริษัทมหาชน คิดเป็นร้อยละ 13.33 บุคคลธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 6.67 มีกิจการห้างหุ้นส่วน
จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 0.00 และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
 
สรุป 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.33  มีอายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 10 คน คิ ดเป็นร้อยละ 
33.33 มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ประเภทกิจการส่วนใหญ่จะเป็น 
ร้านค้า จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  
 การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชี  
 ด้านรูปลักษณ์ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69  สิ่งอ านวยความ
สะดวกขณะรอรับบริการ เช่น เก้าอ้ี หนังสือพิมพ์ น ้าด่ืม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.76 ซึ่งอยู่ในระดับมาก อุปกรณ์ส านักงานมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
           ด้านความไว้วางใจ ค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 4.61 และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59                   
ความน่าเชื่อถือของพนักงานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48     
ซึ่งอยู่ในระดับมาก ความถูกต้องของการให้ค าแนะน า และ ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ซึ่งอยู่ในระดับมาก การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

 ด้านการตอบสนองลูกค้า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 
ความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.74 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก ความเต็มใจของพนักงานในการช่วยเหลือลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 ซึ่งอยู่ในระดับมาก พนักงานมีความพร้อมทันทีที่ท่านต้องการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
            ด้านการดูแลเอาใจใส่  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67  
พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ  0.67 ซึ่งอยู่ในระดับมาก พนักงานให้เกียรติลูกค้า เห็นว่าลูกค้าคือคนส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  พนักงานเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพในการให้บริการของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรณีศึกษาลูกค้าที่มาใช้บริการในส านักงานบัญชี มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
ส านักงานบัญชีดังนี ้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ส านักงานบัญชีควรใสใ่จลูกค้าและใหค้ าแนะน ากับลูกค้าที่มาใช้บริการ 
2. ส านักงานควรส่งพนักงานไปอบรมความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้

เพิ่มมากขึ้น และเพื่อท าให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินผลกระทบของกลยุทธ์ตลาดบริการที่มีต่อกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ และ (2) เพื ่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ที การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอย ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

การตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า                 

กลยุทธ์ตลาดบริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์                  

โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R = .764 โดยกลยุทธ์ตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 58.4 และ (2) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ที่แตกต่างกันในด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน จะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ค าส าคญั:  กลยุทธ์ตลาดบริการ การตัดสินใจ ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to measure the impact of service marketing 

strategies on decision-making for choosing a computer repair shops and (2) to explain the 

relationship between demographic factors with decision-making for choosing a computer 
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repair shops. The sample group was 400 people. Data collected by questionnaires. The 

statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of 

variance and regression analysis. The research results consisted of (1) service marketing 

strategies at a high level. The decision-making for choosing a computer repair shops is at a 

high level. From the regression analysis, it was found that service marketing strategies 

correlates with decision-making for choosing a computer repair shops by correlation coefficient 

R = .764 and 58.4% of the service marketing strategies influenced the decision-making for 

choosing a computer repair shops. And (2) Samples of different gender had no different 

decision-making for choosing a computer repair shops. Those who differed in age, status, 

education level, occupation and average monthly income had a statistically significant 

difference in decision-making for choosing a computer repair shops at the .05 level. 

 

Keywords: Services marketing strategy, decision, computer repair shop 

 

บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ            

การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชน ในการใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัล   

เพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึงสะดวก รวดเร็ว และหลายช่องทาง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเท่าทันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว(ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , 

2561) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย                  

มีสาระส าคัญเพื่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทยใน

ระยะ 10 ปีโดยเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค น าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) และในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการแพทย์ การพาณิชย์ธุรกิจ บันเทิง การศึกษา การสื่อสาร ฯลฯ มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน                   

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน (ดวงกมล โพธิ์นาค, 2559) 
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 ผลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 พบว่า                  

จากประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 63.3 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 17.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.3 

เมื่อพิจารณาผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 46.5 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่

รวมทั้งสิ้น 44.456 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวง ได้แก่แขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ 

แขวงบางแค แขวงหลักสอง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 193,315 คน (ส านักงานเขตบางแค, 2563) 

เมื่อคอมพิวเตอร์มีใช้กันอย่างมากมายในปัจจุบัน แล้วเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับด้านซอฟแวร์และฮารด์แวร์ 

ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปบางรายไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแก้ไขปัญหาของ

คอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น ซึ่งร้านซ่อมคอมพิวเตอร์จึงเป็นตัวเลือกให้กับผู้ที่ก าลังมองหาร้านซ่อมคอมพิวเตอร์           

เพื่อมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้ และในยุคสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองท าให้คนส่วน

ใหญ่น าคอมพิวเตอร์ไปซ่อมกันมากขึ้นแทนที่จะซื้อใหม่ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ แต่กระนั้น

แล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์ก็จะต้องเลือกร้านหรือศูนย์บริการซ่อมที่ดีและมีมาตรฐาน และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

ต่อการใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร ์

เขตบางแค เป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุด ของฝั่งธนบุรี มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง แหล่งที่อยู่อาศัย

หนาแน่น ห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในเขตบางแค มีจ านวนมาก มีการแข่งขันสูง 

เพื่อดึงดูดลูกค้า ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการต้องมีการปรับกลยุทธ์

ตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังเช่นในการเปรียบเทียบกลยุทธ์ตลาดบริการที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมดูแลผิวหน้าของประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้ที่มีความแตกต่าง

ทางด้านเพศ และรายได้จะมีระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ตลาดบริการด้านผลิตภาพ และกลยุทธ์ตลาดบริการ

ด้านราคาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ภรนิพา จันทร์ค าและคณะ, 2556) 

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ของประชากรเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เป็น

แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ และปรับกลยุทธ์ตลาดบริการให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้างความแตกต่างและโดดเด่นได้ในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินผลกระทบของกลยุทธ์ตลาดบริการที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตดัสินใจ 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ 

ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ 

การตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญ และเกี่ยวข้องกับ หน้าที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น

การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจได้มี

การศึกษามานาน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคที่มีความ

ยั่งยืน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2561) 

 

  

รูปที่ 1 กระบวนการการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผู้บริโภค  

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ

1.การตระหนักถึงปัญหา 
(Problem Recognition)

2.การแสวงหาข้อมูล 

(Information Search)

3.การประเมินทางเลือก

(Evaluation of Alternatives)

4.การตัดสินใจซื้อ

(Purchase Decision)

5.พฤติกรรมหลังการซื้อ

(Postpurchase Behavior)
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1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Information Search) 

3. การประเมนิทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior)  

 แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผ ู ้บร ิ โภค หมายถ ึง กระบวนการหร ือพฤติกรรมการต ัดส ินใจ การซ ื ้อ การใช้                             

และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) นอกจากนี้ยังหมายถึง ลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลใน              

การประเมิน การจัดหาการใช้และการด าเนินการเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ (Egel and Paul, 1992) มีทฤษฎี

เกี่ยวกับการค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภค 6 Ws และ1 H เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ

และการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจะอาศัยค าถาม 6 Ws และ1 H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, When, 

Where และ How เพื ่อค ้นหาลักษณะที ่ เก ี ่ยวกับพฤติกรรมผู ้บร ิโภค  โดยมีการก าหนดค าถามดังนี้                            

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  

2. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?)  

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้ออะไร (Why does the consumer buying?)  

4. ใครมีส่วนรว่มในการตัดสินใจซื้อบ้าง (Who participants in the buying?)  

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When the consumer buys?)  

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?)  

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?)  

ค าตอบที่ได้มาเหล่านี้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถสนอง

ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จทางด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี 

 แนวคิดเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาดดั้งเดิมถูกพัฒนาขึ้นมาส าหรับธุรกิจผลิตสินค้าที่จับต้องได้ แต่ส าหรับผลิตภัณฑ์

บริการนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้า บริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ โดยจะมีของส่วนประสมทาง

การตลาดอยู่ 7 คือ (Kotler Philip, 2003) 
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) จะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ คุณภาพของบริการของร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ การรับประกันสินค้า การรับประกันงานซ่อมรวมไปถึงการบริการหลังการขายด้วย 

2. ราคา (Price) การพิจารณาด้านราคานั้นจะต้องรวมถึงระดับราคาของสินค้าแต่ละประเภท เช่น

อะไหล่ของคอมพิวเตอร์และnotebook ส่วนลด และเงื่อนไขในการช าระ สินเช่ือทางการค้า  

3. การจัดจ าหน่าย (Place) ที่ตั้งของผู้ให้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความ

ยากง่ายในการเข้าถึงเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญของตลาดบริการ ดังนั้นประเภทของช่องทางการจัดจ าหน่ายและ

ความครอบคลุมจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดเป็นการรวบรวมวิธีการที่หลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแจกนามบัตร โบชัวร์ พนักงานขายของร้าน รวมไปถึงการใช้สื่อ

โซเซียล เช่น Facebook Line  

5. บุคลากร (People) บุคคลในที่นี ้คือ บุคคลทุก ๆ คนที่มีมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการ          

ซึ่งรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้าที่มาใช้บริการและลูกค้ารายอื่นที่มาใช้บริการด้วย พนักงานของกิจการเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญทั้งในการผลิตบริการและการให้บริการ 

6. กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์              

กฎ ระเบียบรวมทั้งวิธีการท างาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและการน าเสนอการบริการให้กับลูกค้า  

7. การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ ส ิ ่งแวดล้อมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ                   

การให้บริการ สถานที่ที่ลูกค้าและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กัน มีธุรกิจบริการจ านวนไม่มากนักที่น าลักษณะทาง

กายภาพเข้ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที ่อาศัยอยู ่ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีจ านวน

ประชากรทั้งหมด 193,315 คน ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนที่พักอาศัยในเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจ านวนนี้ได้จากการค านวณของทาโร ยามาเน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ในครั้งนี้ 

คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค าถามทั ้งหมดในแบบสอบถามชุดนี ้ใช้ค  าถามแบบ ปลายปิด                

(Close-ended Question) ซึ่งแบบสอบถามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 1 ข้อมูลทั่วไป 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ 3 ค าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ตลาดบริการ 4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ และ 5 ข้อเสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในระหว่าง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค านวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์หาค่า ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( �̅�) และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D การวิเคราะห์ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (one way ANOVA) และ

การวิเคราะห์ถดถอย (Regression) 

สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

  (n=400) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 196 49.0 
หญิง 204 51.0 
อื่นๆ 13 2.6 

อายุ   
1. ต ่ากว่า 20 ปี 8 2.0 
2. 20 - 30 ปี 81 20.3 
3. 31 - 40 ปี 191 47.8 
4. 41 – 50 ปี 97 24.3 
5. 51 ปีขึ้นไป 23 5.8 

สถานภาพ   
โสด 206 51.5 
สมรส 172 43.0 
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หม้าย หย่าร้าง แกกันอยู ่ 22 5.5 
ระดับการศึกษา   

1. มัธยมศึกษา/ปวช. 69 17.3 
2. อนุปริญญา/ปวส. 111 27.8 
3. ปริญญาตร ี 184 46.0 
4. สูงกว่าปริญญาตร ี 36 9.0 

อาชีพ   
1. รับราชการหรือรัฐวิสาหกจิ 71 17.8 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 164 41.0 
3. ธุรกิจส่วนตัว 63 15.8 
4. นักเรียน/นักศึกษา 74 18.5 
5. อื่น ๆ ระบ ุ 28 7.0 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน   
ไม่เกิน 10,000 บาท 94 23.5 
10,001 – 15,000 บาท 55 13.8 
15,001 – 20,000 บาท 84 21.0 
20,001 – 25,000 บาท 35 8.8 
25,001 – 30,000 บาท 63 15.8 
มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 69 17.3 
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พฤติกรรมใชบ้ริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร ์ 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

  (n=400) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยใช้บริการมาร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แล้ว   
1 แห่ง 137 34.3 
2 แห่ง 115 28.8 
3 แห่ง 54 13.5 
ตั้งแต่ 4 แห่งขึน้ไป 94 23.5 

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์โดย
เฉลี่ย 

  

1. น้อยกว่า 1,000 บาท 114 28.5 
2. 1,001 – 2,000 บาท 215 53.8 
3. 2,001 – 3,000 บาท 67 16.8 
4. 3,001 บาทขึ้นไป 4 1.0 

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เขา้รับบริการในเขตบางแค   
1. ร้าน A 150 37.5 
2. ร้าน B 18 4.5 
3. ร้าน C 19 4.8 
4. ร้าน D 24 6.0 
5. ร้าน E 26 6.5 
6. ร้าน F 51 12.8 
7. ร้าน G 22 5.5 
8. ร้าน H 23 5.8 
9. ร้าน I 15 3.8 
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กลยุทธ์ตลาดบริการ 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลยทุธ์ตลาดบริการ 

กลยุทธ์ตลาดบริการ x  S.D แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.15 .654 มาก 

ด้านราคา 4.14 .707 มาก 

ด้านสถานที ่ 4.03 .662 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.90 .828 มาก 

ด้านบุคลากรในการให้บริการ 4.03 .672 มาก 

ด้านกระบวนการการให้บริการ 4.12 .637 มาก 

ด้านภาพลักษณ์ของการบริการ 4.00 .703 มาก 

รวม 4.05 .610 มาก 

 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร ์

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร ์

การตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ x  S.D แปลผล 

การตระหนักถึงปัญหา 4.07 .633 มาก 

การแสวงหาข้อมูล 3.97 .600 มาก 

การประเมินทางเลือก 3.91 .652 มาก 

การตัดสินใจซื้อ 3.80 .731 มาก 

พฤติกรรมหลังการซื้อ 3.98 .677 มาก 

รวม 3.94 .528 มาก 
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การทดสอบสมมติฐาน 

 พบว่า ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้านเพศ มีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์             

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .236) 

 ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้านอายุ มีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์  แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. ≤ .001) โดยผู้ที่มีอายุ ต ่ากว่า 20 ปี จะมีการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สูงกว่า ผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 20 - 30 ปี จะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ สูงกว่า ผู้ที่มีอายุ 31 - 40 ปี 41 – 50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป  ผู้ที่มีอายุ 31 - 40 ปีจะมีการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 41 – 50 ป ีจะมีการตัดสินใจใช้

บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป 

 ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้านสถานภาพ มีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. ≤ .001) โดยผู้ที่มีสถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจใช้

บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สูงกว่า ผู้ที่มีสถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และผู้ที่มีสถานภาพสมรสจะมี

การตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สูงกว่า ผู้ที่มีสถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 

 ผู ้ที ่ม ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้าน ระดับการศึกษามีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 (Sig. ≤ .001) โดยผู้ที ่มีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา/ปวช. จะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา

ตรี ผู้ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์  สูงกว่าผู้ที่มีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี และผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สูงกวา่ผู้ที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี 

 ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้านอาชีพ มีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. ≤ .001) โดยผู้ที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะมีการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ต ่ากว่าผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

 ผู้ที ่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 

บาทจะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 

ขึ้นไป 
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การวิเคราะหก์ารถดถอย 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .764 .584 .583 .341 

 

 พบว่า กลยุทธ์ตลาดบริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R = .764 โดยกลยุทธ์ตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 58.4 และสามารถสร้างสมการถดถอยได้ดังนี ้

การตัดสินใจใชบ้ริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ = 1.271 + .661x (กลยทุธ์ตลาดบริการ) 

 

อภิปรายผล 

กลยุทธ์ตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.05, SD = .610) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยดังนี้ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา

คือด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านภาพลักษณ์ของ

การบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ  สอดคล้องกับณัฐภูมิ บัวแก้ว (2558) ที ่ได้ศึกษา                   

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้ใช้งานตามบ้าน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงของผู ้ใช ้งานตามบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ                     

1) ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ และราคา 2) ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายและพนักงาน และ

สอดคล้องกับฐาปนี ล้อมกลาง และคณะ (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการบริการ ด้านราคาและการจัดจ าหน่าย และน้อย

ที่สุด คือ ด้านสถานที ่ 

แตกต่างกันกับชาญชัย โอฬารเวช (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้

งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊คกับปัจจัยด้านระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ
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คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการระดับมากที่สุด มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ 

 ผู ้ที ่ม ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้านเพศ มีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์             

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .236) แตกต่างกันกับวิชชารียา เรืองโพธิ์ (2553)  

ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ  เลือกใช้บริการ

ศูนย์การค้าสยามพารากอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนมีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05                    

(Sig. ≤ .001) สอดคล้องกับ วิชชารียา เรืองโพธิ์  (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 กลยุทธ์ตลาดบริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R = .764 โดยกลยุทธ์ตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 58.4 สอดคล้องกับพรสุดา ปานเกษม (2557) ที่ได้ศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ ที ่พบว่า                

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต ์

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ส าหรับผู้ประกอบการได้จากงานวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันเช่น อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน จะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน ดังนั้น

ผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ต้องศึกษาเพื่อค้นหาลักษณะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ของที่มีปัจจัย

ส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยมีการก าหนดค าถาม 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 2. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 3. ท าไม

ผู้บริโภคจึงซื้ออะไร 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบ้าง 5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน                 
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7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ค าตอบที่ได้มาเหล่านี้จะช่วยให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สนองความพึง

พอใจของผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

2. กลยุทธ์ตลาดบริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ โดยกลยุทธ์ตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 58.4 

ดังนั้นผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ต้องรักษามาตรฐานกลยุทธ์ตลาดบริการ และศึกษากลยุทธ์ตลาด

ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

3. กลยุทธ์ตลาดบริการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้ประกอบการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตลาดบริการในทุก ๆ ด้านอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประกอบด้วยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด ้านกระบวนการการให้บริการ ด้านราคา ด้านสถานที ่  ด ้านบุคลากรในการให้บริการ                        

ด้านภาพลักษณ์ของการบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ  

4. ผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตลาดบริการด้าน

ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริโภค จะตัดสินใจใชบ้ริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์จาก ความต้องท าให้คอมพิวเตอร์มี 

software ที่ทันสมัยเสมอ การเปรียบเทียบระยะเวลารับประกันก่อนตัดสอนใจซ่อมต้องการซ่อมกับร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ มีความมั่นใจในคุณภาพของการซ่อม ซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วรู้สึกถึง

ความเปลี่ยนแปลงและใช้งานได้ดีขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ท างานเร็วขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ต้อง มีช่างในร้านมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีการบอกขอ้ควรปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น 

การท างานคอมอย่างไรให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น มีบริการหลังการซ่อม เช่น มีการรับประกันงานซ่อม 

5. ผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตลาดบริการด้านราคา 

เนื่องจากผู้บริโภค จะตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จากการเปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ ร้านก่อน

ซ่อมคอมพิวเตอร์ และจะซ่อมกับร้านที่ประเมินราคาซ่อมถูกกว่าเท่านั้น ดังนั้นผู้ประกอบการร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์ต้องมีค่าบริการเหมาะสมเทียบกับคุณภาพบริการและราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอ่ืน 

6. ผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตลาดบริการด้าน

สถานที่ เนื่องจากผู้บริโภค จะตัดสินใจใช้บรกิารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จากการเดินทางมาได้สะดวกและมีที่

จอดรถเพียงพอ ดังนั้นผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องเลือกท าเลที่เดินทางมาได้สะดวกและมีที่จอดรถ

เพียงพอ นอกจากนั้นควรตกแต่งร้านที่สวยงามและทันสมัย มีจ านวนสาขามีเพียงพอ และสามารถตดิต่อกับ

ร้านซ่อมได้หลายทาง เช่นโทรศัพท์ หรือ เฟสบุ๊คและไลน์รา้น  
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7. ผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตลาดบริการด้านการ

ส่งเสริมการตลาด เนื่องจากผู้บริโภค จะตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จากการเปรียบเทียบ

ระยะเวลารับประกันก่อนตัดสอนใจซ่อม และส่วนลด หรือของแถมในวันพิเศษต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการร้าน

ซ่อมคอมพิวเตอร์ต้อง เสนอระยะเวลารับประกันก่อนตัดสอนใจซ่อมเพื ่อเป็นแรงจูงใจและร้านซ่อม

คอมพิวเตอร์มีส่วนลด หรือของแถมในวันพิเศษต่าง ๆ เช่น แถมเม้าส์หรือแผ่นรองเม้าส์ ในช่วงปีใหม่ มีการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ โดยการแจกแผ่นพับให้ฟรีกับลูกค้า การจัดการส่งเสริมการขาย เช่น 

การลดราคาเมื่อแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จักให้มาใช้บริการ รับส่วนลด  10 % และมีบริการเสริมต่าง ๆ เช่น           

น ้าด่ืมฟรีในร้าน 

8. ผู ้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตลาดบริการด้าน

บุคลากรในการให้บริการ เนื่องจากผู้บริโภคจะรอซ่อมในวันต่อไป โดยไม่ไปซ่อมร้านอื่น ถ้าพบว่าร้านที่ท่าน

ชอบปิดบริการจะตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องซ่อมคอมพิวเตอร์ในครั้งต่อไปจะตั้งใจที่ซ่อม

คอมพิวเตอร์ในร้านที ่เคยซ่อมอย่างแน่นอน และจะชวนเพื ่อน ซ่อมคอมพิวเตอร์ในร้านที ่ชอบดังนั้น

ผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องอบรมพนักงานมีความรู้ และประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการซ่อม

คอมพิวเตอร์ มีมารยาทและการยิ้มแย้ม พนักงานสามารถจ าชื่อของลูกค้าได้ พนักงานผ่านการฝึกอบรมและมี

ใบประกาศรับรองและมีจ านวนพนักงานเพียงพอในการให้บริการ 

9. ผู ้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตลาดบริการด้าน

กระบวนการการให้บริการ เนื่องจากผู้บริโภค จะตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จากความรวดเร็วใน

การให้บริการซ่อม สามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มีปัญหา และมีการระบุระยะเวลาที่รับบริการอย่างชัดเจน            

ดังนั้นผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้อง มีความรวดเร็วในการให้บริการซ่อม มีความถูกต้องและ

เหมาะสมในการให้บริการ มีการแจ้งเตือนวันหมดอายุการรับประกัน สามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มีปัญหา                

มีการระบุระยะเวลาที่รับบริการอย่างชัดเจน และปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการอยู่เสมอ 

10. ผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ตลาดบริการด้ าน

ภาพลักษณ์ของการบริการ เนื่องจากผู้บริโภคจะชวนเพื่อน ซ่อมคอมพิวเตอร์ในร้านที่ชอบและกดแชร์ กดไลค์ 

ในเพจfacebook / line ชื ่นชมผลงานการซ่อมของร้าน ดังนั ้นผู ้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ต้อง             

มีตัวอย่างรายชื่อหรือรูปถ่ายของลูกค้าที่เคยใช้บริการ มีการให้เอกสารแสดงรายละเอียดการบริการที่ชัดเจน   

มีความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ ความทันสมัยในการตกแต่งร้านและสถานที่ ความสะอาดของ

สถานที่ให้บริการ และมีน ้าดื่มให้ระหว่างรอรับบริการ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

  1. การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเพียง กลยุทธ์ตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ของประชากรเขตบางแค กรุงเทพมหานครเท่าน้ันส าหรับการวิจัยครั้ง

ต่อไป ควรท าวิจัยในสถานที่อืน่ ๆ หรือหลายแห่งที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไป อาจจะท าให้ได้ข้อสรุปใหม่ที่มี

ประโยชน์ เพ่ือน าผลที่ได้รับจากการวิจัยนั้น มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง กลยุทธ์ตลาดบริการให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2. ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตลาดบริการอื่น ๆ เชน่ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอื่น ๆ อาจจะท าให้ได้ข้อสรุปใหม่ที่มีประโยชน์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ (1) เพื ่อประเมินความรู ้ความเข้าใจในสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการด้าน                    
การรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร  (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของแรงงานต่างด้าว
ต่อการบริการโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาล (3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของแรงงานต่าง ด้าวที่มี
ระดับรายได้แตกต่างกัน ต่อ การให้บริการของโรงพยาบาล การวิจ ัยครั ้งนี ้ใช ้การวิจ ัยเชิงปริมาณ                      
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่จ านวน 400 คน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
สมุทรสาคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า (1) แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกลุ่มประกันสังคมในระดับมาก (2) ความพึงพอใจในสิทธิ์
ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม มากที่สุด   
ในด้านกระบวนการรักษาพยาบาล และวินิจฉัยโรค  อุปกรณ์การรักษาพยาบาลทันสมัย การประชาสัมพันธ์ 
การให้ค าแนะน าให้เข้าใจโดยการสื่อสารในภาษาของแรงงานต่างด้าวมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด และ              
(3) แรงงานต่างด้าวที่มีระดับรายได้ต่างกันพบว่ามีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของโรงพยาบาลที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ: การเข้าถึง  สวัสดิการรักษาพยาบาล แรงงานต่างด้าว 
 
Abstract 
 The purposes of this study were (1) to evauate the knowledge and understanding of 

the rights of access to medical benefits of migrant workers in Samut Sakhon Province                   

(2) to study the satisfaction of migrant workers towards hospital services in medical care  and 

(3) to compare the satisfaction of foreign workers with different income levels towards hospital 
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services. This study is a quantitative research. The data were collected from migrant workers 

in Samut Sakhon Province. There were 400 people. Data were analyzed by descriptive 

statistics. They were percentage, mean, standard deviation and one-way ANOVA. The results 

of the research consisted of (1) The migrant workers in Samut Sakhon Province have a 

moderate knowledge and understanding of healthcare benefits for social security groups. The 

satisfaction of migrant workers in hospital services were the highest. They are medical 

procedures, diagnose the disease, modern medical equipment,  Public relations providing 

advice to understand by communicating in the language of foreign workers. (3) the different 

income levels was found to have different levels of satisfaction in hospital services 

significantly. 

Keywords: Accessibility, medical benefits, migrant workers 
 
บทน า 
 ในปัจจุบัน มีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานเป็นจ านวนมากขึ้นทุกปี  ๆ  เป็นเพราะเกิด
จากการขาดแคลนแรงงานคนไทยมากว่า 10 ปีแล้ว จากการส ารวจ มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยมีมากถึง 2.5 ล้านคน เป็นกลุ่มที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 1.5 ล้านคน และยังมีกลุ่มที่ลักลอบเข้า
มาท างานอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 1 ล้าน แรงงานต่างด้าวมีหลากหลายสัญชาติ โดยเข้ามาท างานในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครเป็นส่วนมาก เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจัดตั้งบนพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจ านวนมาก 
โดยผลส ารวจจากส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สรุปจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในจังหวัด
สมุทรสาคร มีลักษณะดังน้ีคือ 
 
ตารางที่ 1 แสดงถึงจ านวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร  ณ 30 มิถุนายน 2563 

ประเภท จ านวน  (คน ) ร้อยละ 
พิสูจน์สัญชาต ิ 130,729 50.33 

น าเข้าตาม MOU 119,801 46.12 
ไม่มีสถานะทางทะเบียน 5,255 2.02 

กลุ่มเข้าเมือง 3,745 1.44 
รวม 259,743 100.00 

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เดือน มิถุนายน 2563 
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 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่ามีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในจังหวัดสมุทรสาครเป็นจ านวน 259,743 คน 

ซึ่งจากสถิติของคนไทยในจังหวัดสมุทรสาคร มีจ านวน 584,703  คน จะเห็นได้ว่า จ านวนแรงงานต่างด้าวมี

เกินครึ่งของคนไทย และคาดว่า จ านวนแรงงานต่างด้าวจะมากขึ้นทุกปี  ๆ จากความต้องการแรงงานใน

ประเทศไทย และการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปัญหาประชากรศาสตร์ของประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงวัย 

 ด้วยจ านวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครมีจ านวนมากขึ้นทุกปี ๆ  และเป็นเรื่องธรรมดาที่

มนุษย์ย่อมเกิดความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุจากการท างาน เรื ่องของสิทธิ

ร ักษาพยาบาลของแรงงานต ่างด ้าว ก ็ ไม ่แตกต ่างจากคนไทย โดยม ีการใช ้ส ิทธ ิประก ันส ั งคม                           

ในการรักษาพยาบาล   ในจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นในเครือข่ายประกันสังคม  ซึ่งในแต่

ละสถานพยาบาลจะมี “ล่าม”  ช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยและแพทย์ ด้วยในจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงาน              

ต่างด้าว โดยเฉพาะ ชาวเมียนมาร์อาศัยอยู่มากที่สุด มีความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด โดยอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่ม

ครอบครัว ซึ่งที่อยู่อาศัยอาจจะมีโรคที่สามารถเกิดการติดต่อกันได้ ได้แก่เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิ  

หากสุขภาพส่วนบุคคลไม่ดี และไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย  อาหารที่รับประทานไม่สะอาด การนอน

หลับไม่เพียงพอ เกิดทุพโภชนาการ หรือมีโรคที่เกิดตามฤดูกาล สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่

แรงงานต่างด้าวมีอัตราติดเชื้อจากโรคต่าง ๆ  เป็นจ านวนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งอาจเป็นเพราะลักษณะการท างาน

และสภาพที่อยู่อาศัยที่แออัด โดยเฉพาะเมื่อเป็นแรงงานที่ไม่มีบัตรประจ าตัวแรงงานต่างด้าว ก็จะไม่ได้รับการ

รักษา เพราะด้วยไม่มีความรู้ในการเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล ปล่อยให้การเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ 

กลายเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น   ซึ่งการเข้าถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวใน

จังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นผลดีต่อแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ท าการรักษาได้ทันท่วงที  ความเจ็บไข้ไม่ลุกลาม                 

ไม่สูญเสียประสิทธิภาพในการท างาน และส่งผลต่อระบบการจ้ างงานของผู้ประกอบการในประเทศไทย            

และอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสู่ประชาชนชาวไทย   

 ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในเขต

จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัยของแรงงานต่างด้าวที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยทั้งในด้านผลิตภาพ  และผลกระทบด้านการแพร่กระจายของโรคที่จะส่งผลต่อสุขภาพของ

ประชาชนชาวไทยที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกัน   

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ  (1) เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเข้าถึง

สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร  (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
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แรงงานต่างด้าวต่อการบริการโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาล (3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

แรงงานต่างด้าวที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน ต่อ การให้บริการของโรงพยาบาล    

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความหมายของความพึงพอใจ  
 ความหมายเกี่ยวกับค าว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีความหมาย
ว่า ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาให้ความหมายไว้ดังนี้ 
คือความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันเป็นผลที่ได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขา
ประสงค ์

กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็น
ผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น  

โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง  ความรู้
ประสงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่  แตกต่างกัน
แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน  

 
 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการ 
 สวัสดิการแรงงาน หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน (ลูกจ้าง) หรือ

รัฐบาลที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ลูกจ้างสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจมี
สุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการท างาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการด าเนินชีวิ ตไม่
เฉพาะแต่ตัวลูกจ้างเท่านั้นแต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วยการด าเนินการเพื่อให้มีการจัดสวัสดิการขึ้นใน
สถานประกอบการนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด าเนินภารกิจ 3 ประการ ดังนี้ 1) ก าหนดและ
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ 2) ส ่งเสร ิม สนับสนุนและด าเนินการให้ม ีการจัดสวัสดิการ  และ                      
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                     
(สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์, 2520) 
  การก าหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ ภายใต้ภารกิจการก าหนดและพัฒนารูปแบบการจัด
สวัสดิการนี้ สวัสดิการแรงงานได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด  และ 2 ) สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 

1) สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายก าหนด  เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
พื้นฐานส าหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
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ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องมีการจัดสวัสดิการประเภทนี้ คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดสวัสดิการ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส าหรับลูกจ้าง โดยในประกาศฉบับนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการ
แรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มี  ตัวอย่างเช่น  น ้าดื่ม ห้องน ้า ห้องส้วม  การปฐมพยาบาล กรณีมี
ลูกจ้างต้ังแต่สองร้อยขึ้นไป ต้องมีเตียงคนไข้ และเวชภัณฑ์ มีแพทย์ และพยาบาล 
 2) การจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดึงดูดผู้หางานให้
เข้ามาสมัครงานกับบริษัทได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรว่าเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในระดับสูง 
อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการรักษาพนักงานอีกด้วย   โดยสามารถแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ได้ดังนี้         
1) สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง เช่น การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาท างาน 2) สวัสดิการที่ช่วยเหลือ
ในเรื่องค่าครองชีพ เช่น การให้เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ เงินโบนัส เงิน
สะสม 3) สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของลูกจ้าง เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 4) สวัสดิการที่พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวของลูกจ้าง  เช่น การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง 5) สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น ให้
ลูกจ้างซื้อหุ้นบริษัท 6) สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย  เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 

แนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการด้านการรักษพยาบาล 
การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ส่งผลถึงสุขภาพของประชาชน  ซึ่งการเข้าถึง

บริการสุขภาพเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญของระบบสุขภาพ ดังนั้นการเข้าถึงบริการสุขภาพไม่ได้พิจารณาเฉพาะการ
มีสถานบริการสุขภาพ บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ครบครันเท่านั้น แต่ต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วย 

ความหมายของการเข้าถึงบริการสุขภาพ   หมายถึง การเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประชาชนที่จะ
ได้รับการดูแล  โดยมีศักยภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่แท้จริงของระบบการให้บริการกลุ่มประชาชน  
เป็นบริการที่มีความเพียงพอ ทุกเวลา ทุกสถานที่ เมื่อผู้ป่วยมีความต้องการโดยจุดส าคัญคือการเข้าสู่ระบบ
บริการสุขภาพที่เหมาะสมตามความจ าเป็น การใช้บริการสุขภาพของบุคคลตามความเป็นจริง ทุกสิ่งจะต้องมี
ความสะดวกต่อการให้บริการของบุคคลนั้นและมีความพอเหมาะระหว่างผู้ใช้บริการและระบบบริการสุขภาพ  
เป็นการบริการรักษาในระบบสุขภาพ  (U.S. Department of Health and Human Services, 2009)  

องค์ประกอบของการเข้าถ ึงบร ิการสุขภาพ   ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก  (National 
Academies of Sciences & Medicine, 2016) (U.S. Department of Health and Human Services, 
2016) ประกอบด้วย 1) ความครอบคลุมของประกันสุขภาพ คือความสะดวกในการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ
ของประชาชน ผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประกันสุขภาพจะมีโอกาสน้อยกว่าในการเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อให้ตนเอง
ได้รับการดูแลในด้านสุขภาพที่ต้องการ ซึ่งหมายรวมทั้งสิทธิประกันสุขภาพของรัฐบาลและสิทธิประกันสุขภาพ
ของเอกชน  2) การบริการ  การให้บริการหรือระบบบริการที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการ
สุขภาพและภาวะสุขภาพที่ตามมา เช่น ประชาชนที่มีแหล่งในการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานจะส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีกว่า มีโอกาสได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากกว่า ประชาชนอีกกลุ่ม

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
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หนึ่ง 3) ความทันเวลา  ความทันเวลาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพ  สามารถช่วยลด
อัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิต เช่น เวลาในการรอคอยแพทย์ทั้งในห้องพยาบาล และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
4) ก าลังแรงงานผู้ปฏิบัติงานหรือแรงงานในสถานบริการเป็นส่วนหน่ึงในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  

 แนวคิวเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพส าหรับแรงงานต่างด้าว 
ระบบบริการสุขภาพตามระดับทั้ง 4 ระดับ ดังนี้ 
1) ระดับ นโยบายหรือกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากองค์กรระดับชาติหรือรัฐบาลทีเ่ป็นผู้ก าหนด 

ได้แก่   
 1.1 ปี พ.ศ 2539 ได้เริ่มมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขกับแรงงานต่างด้าวเป็นครั้งแรก โดย

มีการก าหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนที่จดทะเบียนขอผ่อนผันเข้ามาท างานในประเทศไทยต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้ามาท างานในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยได้มีการเพิ่มมาตรการทางด้าน
สาธารณสุขกับแรงงานต่างด้าวโดยเริ่มมีการขายบัตรประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวตามความสมัครใจใน
อัตรา 500 บาทต่อคนต่อปี   ปี พ.ศ.2547  ได้ก าหนดให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามทุกคนในประเทศไทย
ได้รับการจดทะเบียนผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม  ซึ่ง
แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามทุกคนจะต้องท าบัตรประกันสุขภาพในอัตรา 1,300 บาทต่อคนต่อปีและเสียค่า
ตรวจสุขภาพคนละ 600 บาท หลังจากนั้นเป็นต้นมาประเทศไทย ได้มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและ
ผู้ติดตามสามารถอยู่อาศัยในประเทศไทยมาโดยตลอด ต่อมาปี พ.ศ.2553 รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการพิสูจน์
สัญชาติในแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามทุกคน  และต้องเปลี่ยนระบบการประกันสุขภาพจากการซื้อบัตร
ประกันสุขภาพมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม ในปี พ.ศ. 2557 มีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขึ้นทั่วประเทศโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดการจดทะเบียนและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างครอบคลุม โดยในการจดทะเบียนครั้งนี้แรงงานต่างด้าวทุกคนจะต้องท าบัตร
ประกันสุขภาพในอัตรา 1,600 บาทต่อคนต่อปีและเสียค่าตรวจสุขภาพคนละ 500 บาท และครอบคลุมไปถึง
บุตรของแรงงานต่างด้าวที่มีอายุไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ ที่จะเสียค่าประกันสุขภาพในอัตรา 365 บาทต่อคนต่อปี
และไม่เสียค่าตรวจสุขภาพ  

 1.2 นโยบายด้านการดูแลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขซึง่เป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวขอ้งใน
การดูแลด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวโดยตรง ได้มีการจัดท าแผนงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพแรงงานต่างด้าวขึ้นโดยเน้นในด้านการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์เป็นส าคัญ  

2) ระดับการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพและการเชื่อมโยงกับทรัพยากรใน
ชุมชนเนื่องจากนโยบายที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวโดยการให้แรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมมากที่สุดจึงท าให้มีแรงงานต่างด้าวเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพเป็น
จ านวนมาก ผลที่ตามมาคือท าให้สถานบริการสุขภาพทั่วประเทศจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงการบริการ
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ของตนเองเพื่อรองรับการเข้ามาของกลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าว   ได้แก่ การมี “ล่าม” ช่วยในการสื่อสาร  
การให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวเชิงรุก  การตั้งคลินิคพิเศษเฉพาะแรงงานต่างด้าว การแก้ปัญหา
ค่ารักษาพยาบาลโดยใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์ในการรักษาแรงงานต่างด้าวที่ไม่สิทธิประกันสุขภาพ 

3) ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่นความสัมพันธ์ระหว่างแพทย ์พยาบาลกับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขกับคนในชุมชน มีปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์และแรงงานต่างด้าว  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลท าให้แรงงานต่างด้าวเข้ามารับบริการในสถานพยาบาล การเอาใจใส่ และความกระตือรือร้นของ
เจ้าหนา้ที่ในการให้บริการมีความสาคัญมากต่อการ ตัดสินใจเข้ารับบริการของแรงงานต่างด้าว   

4) ระดับปัจเจกบุคคล คือประสบการณ์และการตอบสนองต่อโรคภัยไข้เจ็บ เช่นแรงงานต่างด้าว
อาจจะไม่สามารถไปใช้บริการสถานพยาบาลในเวลาราชการได้ทันก็จะไปใช้บริการสถานพยาบาลที่เปิดนอก
เวลาราชการถ้าระยะทางในการเดินทางไม่ต่างกัน (สมชาย นันทวัฒนากรณ์, 2552) เพราะบางทีการใช้บริการ
ที่สถานพยาบาลของรัฐนั้นเสียเวลาในการรอคอยนาน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงก็จะซื้อยาทานเองเพราะ
หาซื้อได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วหรือไปใช้บริการของสถานพยาบาลเอกชนแทน  และจากการศึกษาในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายพบว่าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหนักแรงงานต่างด้าวถึงจะเดินทางไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลแต่ก็จะพบปัญหาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในขณะเดินทางมาที่โรงพยาบาล ท าให้แรงงานต่างด้าวจะไม่
กล้าไปรับการรักษาซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการสุขภาพ  ท าให้มีแรงงานต่างด้าวจ านวนน้อยที่
เข้าถึงบริการสุขภาพ เมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด (สมพงค์ สระแก้ว, 2544) นอกจากนั้นการ
สื ่อสารเป็นอีกปัจจัยหนึ ่งในการตัดสินใจเข้ารับบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว    ความคุ ้นเคยและ
ความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรสาธารณสุขเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจรับบริการที่
สถานพยาบาลของแรงงานต่างด้าว (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2551)  แรงงานผิดกฎหมายเข้าถึงบริการสุขภาพได้
ยากล าบาก มีทัศนคตทิี่กลัวจะถูกโรงพยาบาลรายงานให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมาจับกุม ไม่มีทักษะในการสื่อสาร ไม่
รู้จักกับบุคคลในท้องถิ่น ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น  
 
ระเบียบวิธีวิจยั 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น แบบสอบถาม ท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีประชากร  จ านวน 259,743 คน   
จ านวนตัวอย่าง 400  คน โดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ แบบสอบถามซึ ่งได้ท าการแปลเป็นภาษาเมียนมาร์                    
แบ่งออกเป็น ตอนดังนี้คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 2) ความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการด้าน             
การรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครและ 3) ความพึงพอใจของแรงงานต่างด้าวต่อ              
การบริการของโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  
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  สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับรายได้  สิทธิในการรักษาพยาบาล ลักษณะงานที่ท า ความถี่ และสถานที่เข้าท าการรักษา  และ  ความรู้
ความเข้าใจในสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล โดยน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency และค่าร้อยละ Percentage) วิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของแรงงานต่างด้าวต่อการ
บริการโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาล ด้วย ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  สถิติเชิงอนุมาน  (Inherent Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของแรงงานต่างดาวที่มีระดับรายได้ต่างกัน ต่อการให้บริการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล  
 
ผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.3 เพศชาย ร้อยละ 37.8 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี 
ร้อยละ 39 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 29.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 53.6  โสด ร้อยละ 41.0 ระดับรายได้ 
12,000-15,000  บาท ร้อยละ 48.5  ระดับรายได้ 9,000-12,000  บาท ร้อยละ 35.0  แรงงานส่วนใหญ่            
ท าอาชีพพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 65.8  มีความถี่ในการเข้ารักษาพยาบาล 1 -3 ครั้งต่อปี     
ร้อยละ 61.8  โดยสถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นของรัฐ ร้อยละ 67.8 โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ10.3  คลินิค
ร้อยละ 9  ซื้อยาทานเองร้อยละ 9 
 
ตารางที่ 2 ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจของสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิ์ประกันสังคม 
(N= 400 คน)  

ประเดน็ ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
1) ทราบถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ 
ของแรงงานต่างด้าว 

ทราบ 
ไม่ทราบ 

358 
42 

89.5 
10.5 

2) ทราบถึงสถานพยาบาลที่สามารถเข้ารับบริการ
ประกันสังคม 

ทราบ 
ไม่ทราบ 

341 
59 

85.3 
14.7 

3) ทราบถึงการขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์  
กรณีทันตกรรม 

ทราบ 
ไม่ทราบ 

333 
67 

83.3 
16.7 

4) ทราบว่าสิทธิประโยชน์และบริการทางการแพทย์ที่ได้รบั
เช่นเดียวกับประชาชนไทยที่ใช้สิทธิป์ระกันสังคม ยกเว้นใน
ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน 

ทราบ 
ไม่ทราบ 

342 
58 

85.5 
14.5 
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ประเดน็ ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
5) ทราบถึงค่าใชจ่ายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากมีการรับยานอก
บัญช ี

ทราบ 
ไม่ทราบ 

133 
267 

33.3 
66.7 

6) ทราบถึงการใช้สิทธิกรณีได้รับบาดเจ็บจากการท างาน ทราบ 
ไม่ทราบ 

117 
283 

29.3 
70.7 

7) ทราบถึงเงินชดเชยประเภทอื่น ๆ เช่นกรณี บาดเจ็บจาก
การท างาน กรณีว่างงาน และกรณีคลอดบุตร 

ทราบ 
ไม่ทราบ 

259 
141 

64.8 
35.2 

8) ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมเป็นรายเดือน แต่เต็มใจเพราะมีสิทธิมากกว่า
บัตรประกันสุขภาพ 

ทราบ 
ไม่ทราบ 

377 
23 

94.3 
5.7 

 ภาพรวม ทราบ 
ไม่ทราบ 

 70.7 
29.3 

  

 จากตารางที ่ 2 แรงงานต่างดาวมีความเข้าใจในสิทธิการรักษาพยาบาล จากสิทธิ ์ประกันสังคม                 
ในภาพรวม ในระดับมาก (ร้อยละ 70.7)  โดยเฉพาะในด้านการเลือกสิทธิ์ประกันสังคม แม้มีค่าใช้จ่ายรายเดือน         
แต่ได้รับสิทธิมากกว่า (ร้อยละ94.3) ทราบถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ ของแรงงาน           
ต่างด้าว (ร้อยละ 89.5)  แต่ในบางประเด็นก็ยังขาดความเข้าใจ ได้แก่ การใช้สิทธิ์กรณีได้รับบาดเจ็บจากการ
ท างาน (ร้อยละ 29.3)  ค่าใชจ่ายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากมีการรับยานอกบัญชี (ร้อยละ 33.3) 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจในสิทธิ์ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล  

ประเดน็ค าถาม �̅� S.D. การประเมิน ล าดับ 
1) มีจุดบริการประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามส าหรับแรงงาน  
มีป้ายประชาสัมพันธ ์หรือป้ายบริการ ภาษาต่างด้าว ชัดเจน 

4.42 .692 มากที่สุด 3 

2) มีล่ามประจ า คอยให้ค าแนะน าในขณะเข้ารับการรักษา 4.34 .769 มากที่สุด 6 
3) ได้รับการบริการ ดูแลรักษาเทียบเท่าคนไทย เจ้าหน้าที่ 
พยาบาล ให้การบริการที่ดี 

4.40 .676 มากที่สุด 4 

4) แพทย์วินัจฉัยโรคได้ตรงตามอาการ สามารถหาทางสื่อสาร 
หรือพูดคุย ในการรักษาได้อย่างเข้าใจด ี

4.65 .661 มากที่สุด 1 

5) สถานพยาบาลมีคุณภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย  
และมีประสทิธิภาพ 

4.29 
 

.753 
 

มากที่สุด 8 

6) ใบเสร็จมีภาษาต่างด้าว ชี้แจงค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน 4.57 .692 มากที่สุด 2 
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ประเดน็ค าถาม �̅� S.D. การประเมิน ล าดับ 
7) ค่าบริการ ค่ายา  และค่าตรวจวินิจฉัยของแพทย์มีความ
เหมาะสม 

4.38 
 

.817 
 

มากที่สุด 5 

8) กรณีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายค่ารักษา การเงินสามารถให้
เลื่อนวันจ่ายช าระเงินได้ 

4.31 
 

.869 
 

มากที่สุด 7 

ภาพรวม 4.42 .468   
 
 จากตารางที่ 3 แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครมีความพึงพอใจในการใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในภาพรวมในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.42 S.D.= .741) โดยเฉพาะในด้าน             
การรักษาของแพทยซ์ึ่งวินัจฉัยโรคได้ตรงตามอาการ สามารถหาทางสื่อสาร หรือพูดคุย ในการรักษาได้อย่างเข้าใจดี  
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาของต่างด้าวที่สามารถเข้าใจได้ดี  และการให้การบริการที่ดีของ
บุคลากร และการบริการ ดูแลรักษาเทียบเท่าคนไทย  
 
ตารางที่ 4  ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับรายได้ที่มีต่อความพึงพอใจใน
สิทธิ์ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล แบบสถิติทดสอบหาความ
แตกต่าง (One-Way Anova) 
ความพึงพอใจในสทิธิ์
ประกันสังคมของแรงงาน
ต่างด้าว 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

ด้านการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล 

ระหว่างกุล่ม 2 12.554 6.277  
33.229 

 
 .000  ภายในกลุ่ม 397 74.992  .189 

 รวม 399 87.546  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในสิทธิ์
ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ด้านระดับรายได้ พบว่า กลุ่ม
แรงงานต่างด้าวที่มีระดับรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในสิทธิ์ประกันสังคม ด้านการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุป 
 แรงงานต่างด้าวมีความจ าเป็นต้องมีส าหรับประเทศไทยที่ก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในก าลัง
การผลิตที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ อันเนื่องมาจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพของ
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แรงงานต่างด้าวนับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยไทยต้องให้ความส าคัญด้วยหลักสิทธิมนุษยชน และผลกระทบที่จะเกิด
หากมีปัญหาด้านสุขภาพกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะท าให้สูญเสียก าลังการผลิตด้านแรงงาน และการเกิดโรคที่อาจ
แพร่ระบาดและมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยเอง  การศึกษานี้ได้ประเมินถึงโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้
แรงงานต่างด้าวจ านวนมาก ซึ่งพบว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
จากสิทธิประกันสังคม มีความเข้าใจในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลโดยสิทธิ์ประกันสังคมในระดับมาก ยกเว้น
บางเรื่องได้แก่ การจ่ายยานอกบัญชี และการใช้สิทธิกรณีได้รับบาดเจ็บจากการท างาน สอดคล้องกัยงานวิจัย
ของ วรวิทย์ มิตรทอง (2560) ส าหรับการประเมินความพึงพอใจในสิทธิ์ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว               
ด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านของ การรักษาของแพทย์ซึ่ง               
วินัจฉัยโรคได้ตรงตามอาการ สามารถหาทางสื่อสาร หรือพูดคุย ในการรักษาได้อย่างเข้าใจดี การสื่อสาร                   
การประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาของต่างด้าวที ่สามารถเข้าใจได้ดี  และการให้การบริการที ่ดีของบุคลากร               
และการบริการ ดูแลรักษาเทียบเท่าคนไทย ซึ่งเท่ากับว่า สถานการณ์ของการเข้าถึงสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับที่ดี แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงสวัสดิการ
รักษาพยาบาลได้ดี มีความเข้าใจในระดับมาก และความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมโดย
ส่วนรวมของประเทศไทย ทั้งในด้าน การส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม ด้านการสาธารณสุขของประเทศ  และ                   
ด้านเศรษฐกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย กองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารจัดการในเรื่องสิทธิ์ประกันสังคม ให้แก่
ผู้ประกันตน ซึ่งในกรณีของแรงงานต่างด้าวที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมในด้านการรักษาพยาบาล ยังไม่มีความเข้าใจ
ในสิทธิ์บางกรณี  กองทุนประกันสังคมควรหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในประเด็นดังกล่าว  ในส่วนของการ
ให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลในประเทศไทย พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แต่ก็ควรมี
การพิจารณาปรับปรุงด้านสถานที่  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับต ่ากว่าข้ออื่น ๆ   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงิน  
ของธนาคารพาณิชย์ 3 สถาบัน  ในเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร และ (2) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 3 สถาบัน ในเขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจ ัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากผู ้ใช้บริการของธนาคารใน                      
เขตหนองแขม จ านวน 384 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม  เก็บข้อมูลโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชันทาง
การเงินในภาพรวมของธนาคาร A อยู่ในระดับมากที่สุด   ความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชันทางการเงินใน
ภาพรวมของธนาคาร B  อยู่ในระดับมากที่สุด  และ ความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชันทางการเงินในภาพรวม
ของธนาคาร C  อยู่ในระดับมากที่สุด  เช่นกัน โดยเฉพาะ ในด้านของการมีบริการที่ครอบคลุม ครบถ้วนต่อ
ความต้องการใช้งาน แอปพลิเคชันใช้งานง่าย ประหยัดค่ าใช้จ่าย มีความน่าเชื ่อถือ และปลอดภัย และ                
(2) ปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคารธนาคาร A อยู่ในระดับมาก ปัญหาที่
เกิดจากการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคาร B  อยู่ในระดับมาก และปัญหาที่เกิดจากการใช้
บริการแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคาร C  อยู่ในระดับมาก  ในด้านของระบบขัดข้อง การปรับปรุงระบบ
บ่อยครั้ง ความมั่นใจในความปลอดภัย และบริการที่ยังไม่ครอบลุมความต้องการของผู้ใช้งานบางรายการ  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ แอพพลิเคชั่นทางการเงิน ธนาคารพาณิชย ์
 
Abstract 
 The purposes of this reseach were (1) to assess the satisfaction of using financial 
applications of the three brand of Commercial Bank in Nongkhaem District, Bangkok  and                
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(2) to suggesting improvements the problems arising from the use of the three brand of 
Commercial Bank in Nongkhaem District, Bangkok.  This research was a quantitative research. 
The data were collected from  the bank's service users of Nongkhaem, Threre were 384 
people. The data collection tool was a questionnaire.  Data was collected by random sampling 
method.  The data were analyzed by descriptive and inherent statistics. The results of the 
research consisted of   (1)  The  satisfaction with A  Bank ‘s  financial applications was at the 
highest level.   The financial application satisfaction of B Bank’s   financial applications was at 
the highest level   and the  satisfaction of C Bank's financial applications  was at the highest 
level. The satisfaction are  the availability of comprehensive services , the completeness of 
users’ need , easy to use app and  It was save cost also.  (2) Problems arising from the use of 
A  bank's financial applications at a high level, problems arising from the use of banking 
applications of the B Bank's financial application at a high level ,   and problems arising from 
the use of  C  Bank's financial application services is at a high level.  The problem are  
frequently system updates , confidence in safety  and services that do not cover the needs 
of some users. 
 
Keywords:  Satisfaction ,  financial applications,  commercial Bank 
 

บทน า 
 ในสังคมดิจิทัลเป็นยุคที่การสื่อสารไร้พรหมแดนข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจาย อย่างรวดเร็วและ
สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาสถานที่และช่องทางของการสื่อสารมากั้นกลาง  เนื่องจาก         
การเติบโตของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  และได้เข้ามาเป็น
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี น าสู่
ความก้าวหน้าในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างสูง รวมถึงกิจการธนาคารก็ได้เริ่มมีการ
ปรับตัวเพื ่อรองรับการท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื ่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถท าธุรกรรม               
ทางการเงินได้ด้วยตนเอง โดยธนาคารได้เริ ่มน าเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารและ  เพิ่มช่อง
ทางการให้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปที่สาขาของธนาคารหรือไปที่ตู้เอที เอ็ม เหมือนในอดีตที่
ผ่านมา  และจากมหันตภัย ภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตอนปลายปี 2562 จนมาถึง
ปัจจุบัน เป็นกระแสที่ท าให้เกิดการกระตุ้นอย่างรุนแรงในความต้องการใช้ธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์
มากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ  ซึ่งปัจจัยที่เป็นผลกระทบที่ท าให้กิจการธนาคารต้องปรับรูปแบบการ ให้บริการจาก
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ธนาคารท ี ่ ให ้บร ิการผ ่านทางสาขาเป ็นร ูปแบบการให ้บร ิการท ี ่ เร ียกว ่า อ ินเทอร ์ เน ็ต  แบงค ์กิ้ ง                       
(Internet Banking) และโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ซึ่งการให้บริการรูปแบบนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 
2556-2557 ช่องทาง โมบายแบงก์ก ิ ้ง (Mobile Banking) มีอัตราการเติบโตอย่างสูงถึง 81.3 ในขณะ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) มีมูลค่าการเติบโตเพียงร้อยละ 4.4 ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ อินเทอร์เนต็และสมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวันอีกทั้งการพัฒนาฟังก์ชั่นการท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านโม
บาย แบงกิ้งแอปพลิเคชัน (Mobile Banking Application) ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง  
(Mobile Banking) มีการเติบโตอย่างสูงและมีแนวโน้มที ่เติบโตมากขึ ้นในการใช้โมบาย  แอปพลิเคชัน   
(Mobile Application)  
 ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 3 ธนาคาร คือ ธนาคาร A  ธนาคาร B  และธนาคาร C มาศึกษาถึง             
การให้บริการแอปพลิเคชันทางการเงิน เนื่องจาก  3 ธนาคารนี้เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าใช้บริการ
จ านวนมาก จากผลการตัดอันดับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ธนาคาร B อยู่อันดับ 2 และ ธนาคาร A อยู่
ในอันดับ 3 โดยธนาคาร C ก็เป็นธนาคารผู้ให้บริการขนาดใหญ่แก่ภาครัฐ  
 แอปพลิเคช ัน (Application) A-Mobile Banking Plus ของธนาคาร  A ได ้ถ ูกพ ัฒนาข ึ ้นในปี                   
พ.ศ. 2552 เป็นการให้บริการทางการเงินที่มีการใช้งานได้ตามที่ต้องการ โดยทางธนาคาร A ได้ท าการวิจัยและ
ออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีรูปแบบการใช้งานที่ดูทันสมัยใช้งานง่าย มีบริการการท าธุรกรรมทางการเงิน
บนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถท าธุรกรรมทั้งตรวจสอบยอด โอนเงิน เติมเงิน และจ่า ยบิลได้ง่ายปลอดภัย                
ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการบริการแบบ One Stop Service 
เป็นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นการน าบริการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดมาไว้ในจุดบริการเดียวกัน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้กับลูกค้าแอพพลิเคชั่น A-Mobile Banking Plus มีจุดเด่นที่สามารถ
ตกแต่งแอปพลิเคชัน ได้ด้วยตนเอง โอนเงินได้สะดวกโดยไม่ต้องจ าเลขที่บัญชีด้วยการโอนเงินผ่านเบอร์
โทรศัพท์ หรือ QR Code มี E-Slip เพื่อเป็นหลักฐานในการท าธุรกรรม และมีบริการจ่ายบิลได้ทันใจเพียงแค่
สแกน บาร์โค้ด (Bar Code) 
 แอปพล ิ เคช ัน (Application) B- Easy ของธนาคาร B ได้ เ ป ิ ด บร ิการการท  าธ ุรกรรมผ ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีจุดเด่นในการให้บริการ คือ ไม่ต้อง
เปลี่ยนเบอร์ไม่ต้องเปลี่ยนชิมการ์ด  ใช้งานได้กับทุกเครือข่าย เพียงแต่โทรศัพท์มือถือต้องสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้เป็นรูปแบบริการธนาคารออนไลน์ส าหรับลูกค้าที่ใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนหรือแท็บเล็ต  
ที่สะดวกและง่ายกับการตรวจสอบยอดเงิน การเช่ือมโยงทุกบัญชีของลูกค้ากับธนาคารไทยพาณิชย์ไว้ในที่เดียว 
การโอนเงินหลากหลายประเภทตลอด 24 ชั่วโมง การจ่ายบิลเกือบทุกประเภท การเติมเงินมือถือหรือทางด่วน 
การบริหารจัดการด้านกองทุน การบริการด้านบัตรเครดิต การแจ้งยอดเตือนเมื่อเงินเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชัน 
การค้นหา สาขาหรือตู้ ATM ของธนาคาร  
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 แอปพลิเคชัน (Application)  C- Netbank  ธนาคาร C เป็นธนาคาพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระบบการใช้
งานทางด้านอินเตอรเน็ตแบงค์กิ้งและ โมบายแบงค์กิ้งเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีชื่อเรียกว่า C- Netback 
คือสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที ่ผ ่านทาง  คอมพิวเตอร์ เมื ่อเชื ่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต และใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ก็สามารถใช้บริการ C- Netbank ได้ โดยไม่จ ากัดเครือข่าย ไม่ต้อง
เปลี่ยนชิม บริการของ C- Netbank ได้ให้บริการในด้าน การบริการด้านบัญชี บริการโอนเงิน บริการช าระค่า
สินค้าและบริการ บริการด้านเช็คและบัตร สามารถสมัครได้ 3 ช่องทางคือ สมัครที่สาขาของธนาคาร หรือ
สมัครที ่เครื ่อง ATM/ADM ของธนาคาร C หรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต โดยระบบ C- Netbank                 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
 ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชัน (Application) ของทั ้ง 3 ธนาคารมีความแตกต่างกัน โดยข้อ
เปรียบเทียบจุดเด่นแอปพลิเคชัน  A - Mobile Banking Plus ของธนาคาร A  B- Easy ของธนาคาร B และ 
C- Netbank  ธนาคาร C  ได้แก่  A - Mobile Banking Plus สามารถตกแต่งแอปพลิเคชันให้สวยงามได ้ดั่งใจ 
จ่ายบิลทันใจด้วยการสแกนบาร์โค้ด และ B- Easy มีความสามารถในการท าธุรกรรมเสมือน ใช้งานผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์  มีความปลอดภัยสูงเทียบเท่ากับ B- Easy Net และ C- Netbank  .ให้บริการด้านบัญชี บริการ
โอนเงิน และ บริการด้านเช็คและบัตรเครดิต สามารถสมัครได้ 3 ช่องทางคือ สมัครที่สาขาของธนาคาร หรือ
สมัครที่เครื่อง ATM/ADM ของธนาคาร C หรือสมัครผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต โดยระบบ KTB Netbank 

การศึกษา ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคารทั้งสามแห่งนี้ เพื่อให้ได้
ทราบถึงความจ าเป็นที่ธนาคารจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารทั้งสามได้ลด
จ านวนสาขาที่เปิดด าเนินการลงเป็นจ านวนมาก  ลดต้นทุนในการด าเนินงานได้เป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็
ตามต้องมาเพิ่มการลงทุนในพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้รองรับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ  และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งท าให้การให้บริการผ่าน Mobile Banking และ Internet 
Banking ยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากผู้คนต้องใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ (New normal) เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ โรคนี้  มีวิถีลดการใช้เงินสดลงเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจ
ท าการศึกษา ในเรื่องนี้เพ่ือเป็นแนวทางเสนอแนะให้ธนาคารได้พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

(1) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นทางการเงิน  ของธนาคารพาณิชย์ 3 
สถาบัน  ในเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร และ 

(2) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการแอพพลิเคชั่นทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ 3 สถาบัน ในเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ  
 ความหมายเกี่ยวกับค าว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีความหมาย
ว่า ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาให้ความหมายไว้
ดังนี้คือความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลที่ได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทาง
ที่เขาประสงค์ 

กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็น
ผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ  และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น  

โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง ความรู้ปะ
สงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่ แตกต่างกันแล้วแต่
มุมมองของแต่ละคน  

ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จหรือได้รับสิ่งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ 

วฤทธิ์ สารฤทธิคาม (2548, หน้า 32 อ้างถึงใน รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์ , 2551, หน้า 6) ได้ ให้ความ
หมายความพึงพอใจว่า เป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของ
ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผล  การประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศ
ทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา 

Maslow slow (1970) ได้ตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจโดยมีสมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการ
อยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นที่จะเข้ามาแทนที่
ความต้องการของคนเราอาจจะซ ้าซ้อนกันความต้องการอย่างหนึ่งทางจะยังไม่ทันหมดไปความต้องการอีก
อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งความต้องการจะเป็นไปตามหัวข้อดังนี้ 
 1) ความต้องการด้านเสรี (Physiological flord) เป็นความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์) และเป็น
สิ่งจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคความต้องการ
พักผ่อนและความต้องการทางเพศ  
 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety red) เป็นความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคงทดภัยในชีวิตทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 
 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) เมื ่อความต้องการทาง
ร่างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ
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ก็จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของหมายถึงความ
ต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับได้รับความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือนร่วมงาน  
 4) ความต้องการการเห็นตนเองมีคุณค่า (Esteem Need) ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการ
ระดับสูงที ่เกี ่ยวกับความอยากเด่นในสังคมต้องการให้บุคคลอื ่นรวมถึงความเชื ่อมั ่นในตนเองความรู้
ความสามารถความเป็นอิสระและเสรีภาพ  

5) ความต้องการที่จะท าความเข้าใจตนเอง (Need for Self Actualization) เป็นความต้องการที่จะ
เข้าใจตนเองตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่เข้าใจถึงความสามารถความสนใจความต้องการของตนเองยอมรับได้ใน
ส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกบัแอพพลิเคชั่นของธนาคาร A 
 แนวคิดการพัฒนา A  PLUS ขยายจากการเป็นแอปพลิเคชันมาสู่ “A PLUS Intelligence Platform” 
ที่น าเสนอประสบการณ์ที่ตรงใจกับลูกค้าเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรองรับการเติบโตในอนาคต  ทั้งความเสถียร 
ความปลอดภัย และความง่ายในประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า รวมถึงการขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
ต่าง ๆ  
          เกด (KADE: A  PLUS AI-Driven Experience) เป็นหัวใจส าคัญในพัฒนาศักยภาพของ A PLUS โดย
มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นระบบหลังบ้าน  ด้วยการเรียนรู้พฤติกรรม
ของลูกค้าแต่ละคน รู้จัก รู้ใจคนใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ  ท าให้น าเสนอประสบการณ์ที่ตรงใจกับลูกค้าเป็นราย
คนได้ เช่น ฟังก์ชัน A PLUS Today สามารถแจ้งเตือนธุรกรรมการเงินที่ส าคัญที่ลูกค้าใช้เป็นประจ า และ
แนะน  าผล ิตภ ัณฑ ์หร ือ โปรโมช ั ่ นท ี ่ ตรงก ับไลฟ ์ส ไตล ์ของล ูกค ้ า , เทคโนโลย ีแมชช ีน เลนดิ้ ง                        
(Machine Lending) ที่อยู่ใน A PLUS ท าให้ธนาคารน าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล             
(A - Personal Loan) และสินเชื่อธุรกิจ ที่เหมาะสมกับความสามารถในการกู้และตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน  A  PLUS และในอนาคตยังสามารถแนะน าการใช้จ่ายและการลงทุนที ่จะเพิ่ม
ศักยภาพทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ A  PLUS ยังมีโครงสร้างเทคโนโลยี “โอเพ่น 
แพลทฟอร์ม” (Open Platform)  พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับช่องทางบริการและพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ 
สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องและต่อยอดไปจนถึงการน าเสนอบริการใหม่ ๆ  
           เป้าหมายการพัฒนา K PLUS คือ ท าให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย ๆ  เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ “รู้จักจนรู้
ใจ” ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกคนมากที่สุด ศักยภาพของ A PLUS ในอนาคต จะท าให้คนที่ไม่มี
บัญชีธนาคารสามารถท าธุรกรรมได้ เกิดธุรกรรมการเงินข้ามประเทศ ท าให้ตั้งเป้าหมายว่า จะมีผู้ใช้ A PLUS 
ถึง 100 ล้านคนทั่วโลก ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกันและมีชีวิตที ่ดีขึ้น               
(สมคิด จิรานันตรัตน์, 2561) 
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 แนวคิดเกี่ยวกบัแอพพลิเคชั่นของธนาคาร B 
 จากจุดเริ่มต้นที่ทุกคนน่าจะรู้สึกคล้ายกันว่า Banking is Boring ธนาคารเป็นเรื่องน่าเบื่อ การมา
ธนาคารคือภาระ และมักจะถูกเสนอขายสินค้าทางการเงินเป็นประจ า และท าให้  Application บนมือถือ                
ถูกใช้งานเพื่อท าธุรกรรมการเงินเพียงอย่างเดียว ถ้าจะเปลี่ยนแนวคิดนี้ ต้องออกแบบ B - EASY ใหม่ ซึ่งต้อง
ยอมรับว่า Application เดิมถูกพัฒนาบนพ้ืนฐานในอดีตซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึง
เป็นที ่มาของการพัฒนาแอปใหม่ทั ้งหมด บน 2 แนวทาง คือ เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ และ                   
เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค ดังนั้น B - EASY ใหม่ สามารถรองรับจ านวนผู้ใช้งานได้
หลักสิบล้านราย มั่นใจในเสถียรภาพของการให้บริการ โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนที่มีผู้ใช้จ านวนมากพร้อมกัน 
พัฒนาบริการแต่ละส่วนแยกเป็น module จึงสามารถต่อยอดบริการใหม่ ๆ  เข้าไปได้ในอนาคต โดยเฉพาะ
บริการจาก FinTech หรือพันธมิตรอ่ืน ๆ  ด้วย API Gateway และ Data analytics stack ติดตามการใช้งาน
เพื่อน าเสนอบริการได้ดีย่ิงขึ้น 
 สิ่งที่พิเศษคือ การสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การท าธุรกรรมทางการเงิน และ ความปลอดภัยที่
ยังคงเชื่อมั่นได้เมื่อเริ่มต้นใช้งาน B - EASY จะพบ Application ที่แตกต่างจากภาพของ Application ทาง
การเงินแบบเดิมโดยสิ้นเชิง มีความเป็น Lifestyle มากขึ้น icon ทุกอย่างใหม่หมด ทุกครั้งที่กดเข้าใช้งาน             
ไม่ต้องกรอกรหัสพาสเวิร์ด แต่ผู้บริโภคสามารถเข้ามาดูข้อมูล เช่น ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ , ร้านอาหารแนะน า, 
บริการจ่ายเงิน, การบริจาคต่าง ๆ  ทั้งหมดอยู่บนพ้ืนฐานของกิจกรรมที่สามารถท าธุรกรรมได ้
 ดังนั้น ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ  ซึ่งเรียกว่า Easy Bonus เช่น ลูกค้าสมัคร
ใหม่จะได้รับเน็ตมือถือสูงสุด 3GB หรือ ลูกค้าทั่วไปรับตั๋วชมภาพยนตร์ เมื่อท าธุรกรรมครบ 3 ครั้งใน 1 เดือน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่จ าเป็นต้องกรอกรหัสพาสเวิร์ด ก็เข้ามาดูได้  แต่เมื่อผู้ใช้จะท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอน 
จ่าย ต้องกรอกรหัสพาสเวิร์ด หรือสแกนลายนิ้วมือ ปลอดภัยกว่าด้วย Easy App Protection การจะเปลี่ยน
พฤติกรรมมาใช้งานแอปบนมือถือ แม้ระบบจะมีความปลอดภัยผ่านการรับรองระดับสากล แต่ด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ อาจเกิดความผิดพลาดขึ ้นได้ ธนาคาร B  จึงเปิดบริการ Easy App Protection ครั ้งแรกในวงการ
ธนาคาร ที่ผู ้ใช้จะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี เพื ่อสร้างความมั่นใจในการใช้งาน 1) โทรศัพท์หาย หรือ                
ถูกขโมย 2) ถูกขโมยเอกสารส าคัญส่วนตัว 3) ระบบมือถือถูกเจาะ  และ 4) ถูกไวรัสหรือโปรแกรมขโมยข้อมูล 

นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ  เช่น Request Money บริการเรียกเก็บเงิน เพื่อให้ปลายทางท ารายการ
จ่ายกลับมาได้ทันที , QR Scan Payment ช่วยให้จ่ายเงินผ่านระบบ Prompt Pay ได้สะดวกขึ ้นหรือท า
รายการ e- Donation บริจาคเงินให้การกุศล พร้อมหลักฐานส าหรับหักภาษี   Dining ร่วมมือกับ Wongnai 

น าเสนอข้อมูลร้านอาหาร พร้อมดีลส่วนลดให้ผู้ใช้  B - EASY เป็นต้น (ธนา เธียรอัจฉริยะ, 2560) 
 แนวคิดเกี่ยวกบัแอพพลิเคชั่นของ C 
 ธนาคาร C มีเป้าหมายหลักในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก ซึ่งได้ขับเคลื่อนในช่วงแรกจาก
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โครงการ National e-Payment เพื่อน าพาประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยธนาคาร C เป็นธนาคารแรกที่

น าร่องในเรื่องนโยบาย Prompt Pay จากการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร่วมกับกระทรวงการคลัง ผลักดัน

การใช้จ่ายแบบไร้เงินสดกับ QR Code Payment รวมถึงการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดอย่างต่อเนื่องในแต่ละ
จังหวัด  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อผลักดันโครงสร้างรากฐานของ
ประชากรให้มีความแข็งแรง และส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลงลึกในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ซึ่งรวมไปถึง
การส่งเสริม SME และเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ
ธนาคาร C ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ถือเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่จะน าพาสังคมไทย 
ไปสู่ The NEXT Level ของการท าธุรกรรมทางการเงินที่ ธนาคาร C จะเป็นธนาคารติดตัวคุณไปตลอด มอบ
ความสะดวกสบายทุกที่ ทุกเวลา สรรค์สร้างสังคมดิจิทัล ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว อันจะเป็นพลังส าคัญใน
การยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 (เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)         

 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการท าธุรกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งการให้บริการของ
ธนาคารในทุกวันนี้ได้พัฒนาจากยุค Internet Banking ก้าวสู่ยุค Mobile Banking จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ท าให้ลูกค้าหันไปท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking มากขึ้น เพราะไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิต
อยู่กับสมาร์ทโฟน โดยข้อมูลล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่า ในปี พ.ศ. 2561 คนไทยท าธุรกรรมทั้ง
การโอนเงินและช าระเงินค่าบริการต่าง ๆ  ผ่าน Mobile Banking เพิ ่มขึ ้นเป็น 37.9 ล้านบัญชีในเดือน
มิถุนายน จาก 31.6 ล้านบัญชี ณ สิ้นปี 2560 ทั้งนี้แม้ว่า Mobile Banking ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน
มากขึ้นและการใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมีประชากรไทยอีกจ านวนมากที่ยังไม่
เข้าถึงการท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking โดยเฉพาะคนไทยในเขตภูมิภาคหรือในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ            
ที่เป็นเช่นนี้เหตุผลหนึ่งคือ ไม่เข้าใจเทคโนโลยี มองว่าใช้ยาก ไม่เข้าใจวิธีการสมัคร จึงท าให้ไม่กล้าใช้งาน และ
อีกเหตุผลส าคัญคือการท าธุรกรรมการจ่ายเงินบน Mobile Banking ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมในทุก
ช่องทาง ทั้งการช าระค่าบริการไปยังองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จึงท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ในภูมิภาค
ต่าง ๆ  ยังคงใช้บริการ โอน – เติม – จ่าย ผ่านสาขาธนาคาร และตู้เอทีเอ็ม ธนาคารเตรียมการพัฒนาสู่การ
เป็น Invisible Banking คือการพลิกโฉม Mobile Banking ที ่ครบวงจร ครบครัน และสมบูรณ์มากขึ้น                
ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “C - NEXT” ที่มอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมให้บริการ
ธุรกรรมการเงินที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศสามารถ  โอน – เติม – 
จ่าย ครอบคลุมที่สุด เชื่อมต่อในทุก ๆ  ด้าน ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบวงจรภายในแอปพลิเคชัน 
เดียว “C - NEXT” จึงเป็นจุดเริ ่มต้นของการน า Mobile Bankingเจาะเข้าสู ่ประชากรฐานราก ยกระดับ
อุตสาหกรรม Mobile Banking สู่โครงสร้างระดับมหภาคอย่างแท้จริง   

แอปพลิเคชัน  C - NEXT” คืออีกขั ้นของ Mobile Banking ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก C- Netbank 
และพัฒนายกระดับสู่ แอปพลิเคชัน  “ C- NEXT”ที่ตอบโจทย์ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. Platform ใหม่ เป็นแบบ 
Micro Service ส่งผลให้การท างานของแอปรวดเร็วขึ ้น ใช้งานง่ายขึ ้น ไม่ซับซ้อน 2. Product มีความ
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ปลอดภัยและเสถียรมาก 3. Process ในการจ่ายค่าบริการที่ครอบคลุมที่สุด โดย  C - NEXT โฉมใหม่นี้มี
ศักยภาพที่ดีกว่าเดิมในทุกมิติ  เพราะมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด ทั้งระบบ Backend และ Frontend 
ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการท าธุรกรรมยิ่งกว่าเคย  โดยแอปพลิเคชัน  “C - NEXT”  มีการปรับโฉม User 
Interface ให้เป็นสีฟ้าสวยสดใส ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนการใช้งาน โดยดึงฟังก์ชั่นโอน เติม จ่าย มาไว้ที่หน้า
แรก ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นฟังก์ชั่นการใช้งานจริง ซึ่งจุดเด่นของ “ C- NEXT” 
ประกอบไปด้วยฟีเจอร์หลัก คือ โอนเงิน ที่ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งโอนข้ามเขตและ
โอนต่างธนาคาร พร้อมยกระดับความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่โอน เติมเงิน ที่ผู้ใช้สามารถเติมเงินค่าโทรศัพท์  
เอไอเอส, ทรู, ดีแทค, My By CAT, Easy Pass และ M-PASS จ่ายเงิน ที่มีเน็ตเวิร์คการท าธุรกรรมการเงินที่
ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย ทั้งช่องทางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค (การไฟฟ้าภูมิภาคและการประปาภูมิภาคจ่ายได้
ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้) ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ บริการรับช าระค่าปรับจราจร กรมขนส่ง กรมธนารักษ์ กรม
สรรพสามิต ช าระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กสท โทรคมนาคม และบริการอื่น ๆ  อีกมากมาย จึง
ท าให้ “C - NEXT” เป็น Mobile Banking ที ่ให้ชีวิตคนไทยทุกภาคส่วนเชื ่อมต่อกันอย่างสะดวกสบาย 
ง่ายดาย ครบจบใน Applicationเดียว (เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ, 2561).   
 
ระเบียบวิธีวิจยั 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น แบบสอบถาม ท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใช้บริการธนาคารทั้งสามในเขต กรุงเทพมหานคร   จ านวนตัวอย่าง  400 คน 
โดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ใช้บริการธนาคารทั้งสาม ในจ านวน 133 ตัวอย่าง เท่า ๆ กัน 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้คือ  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ  2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคารทั้งสาม ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้  และ Applicationของธนาคาร น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency และค่าร้อยละ Percentage) 

วิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจ  และ ปัญหา ของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคารที่
สาม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
   สถิติเชิงอนุมาน ( Inherent Statistics) วิเคราะห์ข ้อมูลเพื ่อการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันทางการเงินของทั้งสามธนาคาร 
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ผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.5 เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.5 มีอายุอยู่ในช่วง 
25-35 ปี ร้อยละ 43.25 อายุต ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 28.25  และอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 17.25  สถานภาพโสด
ร้อยละ 61  สมรส ร้อยละ  33  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.25 ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 42.5 มี
ระดับรายได้ 12,001-24,000 บาท ร้อยละ 51.75  ระดับรายได้ต ่ากว่า 12,000 บาท ร้อยละ26.75 ระดับ
รายได้ 24,001-36,000 บาท ร้อยละ14.5 เป็นผู้ใช้บริการธนาคาร A ร้อยละ 34  เป็นผู้ใช้บริการธนาคาร B 
ร้อยละ 33 และเป็นผู้ใช้บริการธนาคาร C ร้อยละ 33 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในแอปพลิเคชันของธนาคารทั้งสาม 

ประเดน็ ธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C 
�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1) ขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.37 .663 4.30 .663 4.41 .653 
2) ผู้ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมได้ด้วยตนเอง 4.58 .604 4.53 .610 4.56 .669 
3) สะดวก ไมต่้องกรอกรหัส (One Time 
Password/OTP) ทุกครั้งทีท่ าธุรกรรมทางการเงิน 

4.22 .750 4.27 .750 4.37 .743 

4) ผู้ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที ่ทุกเวลา 4.50 .658 4.55 .633 4.54 .634 
5) บริการที ่ครอบคลุม ครบถ้วน เช่น เช็คยอดเงิน
คงเหลือ บริการโอนเงิน เติมเงิน เป็นต้น 

4.62 .559 4.53 .610 4.50 .623 

6) มั่นใจ เมื่อท าธุรกรรมส าเร็จจะได้รับ E-Mail ยืนยัน
ผลการท าธุรกรรม และสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
ท าธุรกรรมได้ 

4.40 0.717 4.20 .612 4.44 .633 

7) สามารถติดต่อ  Call Center ของธนาคาร เมื่อ
ประสบปัญหาในการใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

4.25 .903 4.44 .701 4.36 .814 

8) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแอปพลิเคชันทาง
การเงิน 

4.29 .754 4.50 .635 4.56 .582 

9) มีอัตราค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม ที่เท่ากับการท า 
ธุรกรรมผ่านช่องทางอ่ืน 

4.37 .809 4.17 .848 4.52 .658 

10) ประหยัดคา่ใช้จ่ายมากกว่าการเดินทางไปท า 
ธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร 

4.54 .609 4.56 .621 4.34 .597 

11) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั ้ง App Store และ 
Play Store 

4.54 .608 4.56 .596 4.62 .611 
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ประเดน็ ธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C 
�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

12)ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android 4.45 .707 4.51 .635 4.64 .607 
13)การสะสมคะแนน หรือ แสตมป์จากการท า 
ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันทางการเงิน เพื่อแลกของ 
พรีเมี่ยมจากธนาคาร 

4.07 .898 4.11 .841 4.35 .798 

14)ความน่าเชือ่ถือของบริการและธนาคารที่ใช้บริการ 4.41 .646 4.38 .546 4.35 .654 
ภาพรวม 4.40 .699 4.40 .664 4.47 .662 

 
 จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบความพึงพอใจในแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคารทั้งสาม  มีระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากที่สุด โดยธนาคาร A และ ธนาคาร B มีระดับความพึงพอใจในการใช้
งานแอปพลิเคชันเท่ากัน  (�̅�=4.40 ) โดยธนาคาร C มีระดับความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชนัสูงกว่า 
(�̅�=4.47 ) ความแตกต่างในรายละเอียด พบว่า ธนาคาร C ผู้ใช้งานเห็นว่าในข้อที่ มีการใช้งานได้ทั้งระบบ 
IOS และระบบ Android สูงมาก (�̅�=4.64 )  ธนาคาร A มบีริการที่ครอบคลุม ครบถ้วน (�̅�=4.62 )   
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในการใช้แอปพลิเคชันของธนาคารทั้งสาม 

ประเดน็ ธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C 
�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1) การใช้แอปพลิเคชันทางการเงินมีความเสี่ยงต่อการ
ถูกโจรกรรม 

3.69 1.036 4.00 1.036 3.96 .839 

2 )  แอปพล ิ เคช ันทางการ เง ินจะต ้อง เช ื ่ อมต่อ
อินเตอร์เน็ตเท่านั้นถึงจะเข้าใช้งานได ้

3.75 1.107 3.87 1.107 4.03 .797 

3) แอปพลิเคชั่นทางการเงินต้องมีพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่
ค่อนข้างใหญ่อาจไม่เหมาะสมกับสมาร์ทโฟนบางรุ่น 

3.73 1.151 3.86 1.151 3.90 .815 

4) แอปพลิเคชันทางการเงินมีขั้นตอน 
การใช้งานที่ยุ่งยาก อาจท าให้ผู้ใช้บริการบางรายสับสน 

3.75 1.067 3.91 1.061 3.99 .875 

5) ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันทางการเงินไม่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3.69 1.067 3.95 1.067 4.04 .883 

6) แอปพลิเคชันทางการเงินมีเวลาใช้งานได้จ ากัด หาก
เข้าระบบไว้เป็นเวลานาน จะต้องใส่รหัสเข้าระบบใหม ่

3.97 1.072 4.10 1.072 4.14 .767 
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ประเดน็ ธนาคาร A ธนาคาร B ธนาคาร C 
�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

7)การให้บริการของแอปพลิเคชันทางการเงินอาจไม่
ครอบคลุมธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด 

3.81 1.020 3.95 1.020 4.08 .946 

8) การเช่ือมต่อระบบระหว่างธนาคารมีข้อจ ากัด 4.10 .988 4.24 .931 4.23 .787 
ภาพรวม 3.81 1.064 3.98 1.055 4.05 .839 

  
 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบปัญหาในการใช้แอปพลิเคชันของธนาคารทั้งสาม พบว่า อยู่ในระดับมาก 

โดยธนาคาร A มีระดับปัญหาในภาพรวมต ่ากว่าอีก 2 ธนาคาร โดยเฉพาะในข้อที่แอปพลิเคชันทางการเงินมี

เวลาใช้งานได้จ ากัด หากเข้าระบบไว้เป็นเวลานาน จะต้องใส่รหัสเข้าระบบใหม่ ผู้ใช้งานเห็นว่าเป็นปัญหาใน

ระดับสูงกว่าข้ออื่น ๆ 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางการเงินของแต่

ละธนาคารของผู้ใช้บริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.602 2 0.801 3.908 0.021* 

ภายในกลุ่ม 81.382 397 0.205 

รวม 82.984 399       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันทางการเงิน 

ของทั้งสามธนาคารพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.021 ซึ่งมากกว่า 0.005 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0 ) 

หมายความว่า ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันทางการเงินของแต่ละธนาคารไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.005 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบคงามพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันทางการเงินของแต่

ละธนาคาร พิจารณาเป็นรายคู่ 

แอพพลิเคชั่นทางการเงิน (1) แอพพลิเคชั่นทางการเงิน (2) 
Mean df. 

(1)-(2) 
std. sig 

ธนาคาร A ธนาคาร B 0.29280 0.5542 0.870 

 ธนาคาร C -0.11733 0.5542 0.108 

ธนาคาร B ธนาคาร A 0.29280 0.5542 0.870 

  ธนาคาร C -0.14662 0.5552 0.032 

ธนาคาร C ธนาคาร A 0.11733 0.5542 0.108 

  ธนาคาร B 0.14662 0.5552 0.032 

จากตารางที่ 4. ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันทาง

การเงินของแต่ละธนาคาร  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มีค่า Sig. มากกว่า 0.005 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก ( H0 ) หมายความว่า การรับรู้การใช้แอปพลิเคชันทางการเงินของแต่ละธนาคารไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.005 

สรุป 

 การน าแอปพลิเคชันทางการเงินมาเสนอให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารมีความส าคัญมากในยุคที่ประเทศ

ไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล  และยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นในสถานการณ์ที่เรายังต้องผจญภัยคุกคามจากโรค

ระบาดโควิด19 ไม่เพียงแต่สามธนาคารนี้จะน าเสนอบริการด้านแอปพลิเคชันทางการเงินเท่านั้น ธนาคารอื่น ๆ  

ก็ได้พัฒนาบริการดังกล่าวมาติด ๆ กัน จนแทบจะทุกธนาคารที่ให้ความส าคัญกับการน าเสนอบริการนี้แก่ลูกค้า

ของธนาคาร ในด้านของธนาคารจะต้องลงทุนในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  แต่ก็สามารถลดการลงทุนใน

การขยายสาขาธนาคาร ซึ่งต้องลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และก าลังคน ซึ่งถือว่าการลงทุนในแอปพลิเคชัน

ทางการเงินมีจ านวนเงินลงทุนน้อยกว่า ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากกว่า  

ด้านลูกค้าผู้ใช้งาน ในตอนเริ่มแรกอาจจะไม่ค่อยสนใจใช้งาน ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจในเทคโนโลยี  

แต่ส าหรับลูกค้าผู้เข้าใช้งานที่เป็นคนรุ่นใหม่ ๆ ก็จะเข้าใช้งานมากกว่าเพราะเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วกว่า                  

และเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19  การใช้งานแอปพลิเคชันทางการเงินจึงมีความส าคัญมาก

ขึ้น ธนาคารจึงต้องแข่งขันกันในการเสนอแอปพลิเคชันทางการเงินที่ทันสมัย ครอบคลุมการบริการของ

ธนาคารอย่างครบถ้วน ลดปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากการใช้งานให้เหลือน้อยที ่สุด สร้างความสะดวกสบาย              
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และความเชื่อมั่นในการใช้งานสูง ในกรณีธนาคารทั้งสามนี้ มีการให้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินที่มี

คุณภาพดี ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารของทั้งสามธนาคารจึงไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ  

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ธนาคารควรน าไปพิจารณาพัฒนา แอปพลิเคชันทางการเงินให้ทันสมัย 

รองรับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยการเน้นไปที่เอกลักษณ์ของธนาคาร แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่การ

ปรับปรุงระบบทุกครั้งจะต้องรบกวนการใช้งานให้มีความราบรื่นมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการมีบุตร 

ตามโครงการมารดาประชารัฐ - สิทธิ์ประกันสังคม และ สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ             
(2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นการมีบุตร ตามนโยบายมารดา ประชารัฐ นโยบาย
การประสังคม และนโยบายสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บข้อมูลจากประชากร ในเขตจังหวัดราชบุรี  โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และ
สถิติอนุมาน โดยการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจในนโยบายกระตุ้นการมีบุตร                  
ตามนโยบายมารดาประชารัฐมีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก ได้แก่การจ่ายเงินช่วยเหลือในระหว่างตั้งครรภ์    
ค่าคลอดบุตร ค่าเลี้ยงดู และนโยบายการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ความพึงพอใจในนโยบายกระตุ้นการมีบุตร ตาม
นโยบายของกองทุนประกันสังคมอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ การจ่ายค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย และค่าดูแล
บุตร ความพึงพอใจในนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ การหักค่าลดหย่อนบุตรได้
มากกว่า 3 คน  การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรต่อคน  และการน าค่าฝากครรภ์ และท าคลอดตามที่จ่ายจริงตั ้งแต่                
วันที่ 1 ม.ค.2561 มาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาท  (2) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจ ใน
นโยบายมารดาประชารัฐ   และนโยบายของกองทุนประกันสังคม ไม่แตกต่างกัน  แต่ส าหรับการเปรียบเทียบ               
ความพึงพอใจในนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: นโยบายมารดาประชารัฐ  นโยบายกองทุนประกันสังคม  สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
 

mailto:mamablue_th@hotmail.co.th


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 350 

  

Abstract 
The purposes of this study were (1). the assess of satisfaction towards government 

policy to stimulate childbirth  under the Pracharat Maternal Program - Social Security Rights 
program and Personal Income Tax privileges program ; and (2) to compare the satisfaction of 
government policies in stimulating childbirth under the Pracharat Maternal Program – Social 
Security Rights program and Personal income tax privileges program . This study is a 
quantitative research. The data were collected from the population living in the Ratchburi 
province. There were  400 samples. The data collection tool was a questionnaire.  .  Data was 
collected by random sampling method.  The data were analyzed by descriptive and inherent 
statistics. The results of the research consisted of (1). Satisfaction in the government policy to 
stimulate childbirth according to the maternal policy, Pracharat had a high level of satisfaction, ie 
pregnancy allowance, maternity pay, care and child center development policy. Satisfaction in the 
government policy to stimulate childbirth according to the Social Security   Fund policy at a high 
level , ie the antenatal pay , Package maternity expenses  and child care.  Satisfaction with the tax   
privileges policy at the moderate level , ie, child allowance deduction for more than 3 people, increase 
the child allowance per child  and bringing the antenatal fee and giving birth as actually paid from January 
1, 2018, can be deducted no more than 60,000 baht (2) the different educational levels ‘s satisfied in 
the mother's policy and policies of the Social Security Fund  are not  different.  But for comparing the 
satisfaction with the tax benefit policy, It was found that different educational levels had different 
preferences. 
Keywords : Mother Pracharat Policy , Social Security Fund Policy , Tax  privileges 
 
บทน า 
      ดังที่ทราบแล้วว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการการเกิดของประชากรที่ค่อนข้างคงที่  สาเหตุ
เนื่องมาจากประเทศไทยมีนโยบายในการคุมก าเนิดที่ได้ผลดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผู้หญิงไทยในวัย
ท างานมีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าและเป็นโสดมากขึ้น ตลอดจนโครงสร้างของสังคม ที่เปลี่ยนมาเป็นแบบ
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นจึงมีภาระและต้นทุนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตรที่มากขึ้นตามไปด้วย  ทั้งนี้
พบว่าประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู ่สังคมของผู้สูงอายุ โดยประชากรในวัยเด็กจะลดลงในขณะเดียวกัน
ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมมากขึ้น 
                จากอัตราการเพิ่มจ านวนผู้สูงอายุ ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุที่
ยังรวมอยู่ในวัยแรงงาน (ปลดเกษียณแล้วยังรับจ้างท างาน หรือเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วยังรับจ้างทั่วไป)  ซึ่ง ปัญหา
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เศรษฐกิจเกิดจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ ความเหลื่อมล ้า ไม่เสมอภาค  อีกทั้งเมื่อจ านวน
ผู้สูงอายุมีมากขึ้นย่อมท าให้ประชากรวัยท างาน ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตรวมประเทศลดลง  แต่หากต้องการ
รักษาปริมาณผลผลิตไว้ให้ได้ ก็ต้องเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้สูงขึ ้น โดยเพิ่มปัจจัยการผลิต เช่น น าเข้า
เทคโนโลยีมากขึ้น น าเข้าแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศ หรือขยาย เกณฑ์การเกษียณอายุจาก 60 ปี เป็น 65 ปี 
หรือ 70 ปี เพื่อให้มีแรงงานอยู่ในตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ น าไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น    
ประเทศต่าง ๆ จึง พยายามใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการอ านวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะสูง เข้ามาท างานในประเทศมากขึ้น  แต่ทั้งนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้น     
การแก้ปัญหาที่ฐานรากของปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแท้จริง ก็คือการเพื่มจ านวนประชากร เพื่อให้
เกิดก าลังแรงงาน (Man Power) ในการพัฒนาประเทศ  
               เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีบุตรกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง จัดท า
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ ์แห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิด  และการ
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมาย 3 ด้าน คือ  
 1. เพิ่มจ านวนการเกิดเพื่อทดแทนจ านวนประชากร มุ่งส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20-34 ปี ที่มี     
ความพร้อมและตั้งใจมีครรภ์  
 2. การเกิดทุกรายมีความพร้อม มีการวางแผน ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และ  
 3. ทารกแรกเกิดแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กได้รับ
การเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 
 งานวิจัยนี้ได้น ามาตรการการกระตุ้นการมีบุตรโดยเป็นนโยบายภาครัฐ จากนโยบายรัฐบาลโดยตรง 
คือโครงการมารดาประชารัฐ  มาตรการจากหน่วยงานประกันสังคม  และ มาตรการจากกรมสรรพากร                 
ซึ่งการน าทั้ง 3 นโยบายมาศึกษาเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า มาตรการใดน่าจะส่งผลต่อการกระตุ้นการมี
บุตรมากกว่ากัน โดยในเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการทั้ง  3 มาตรการในจ านวน
ประชาชนที่แตกต่างกันกล่าวคือ 
 มาตรการ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 

1 โครงการมารดาประชารัฐ ประชาชนเพศหญิงในวัยเจรญิพันธ์ของประเทศไทยทุกคน 
2 มาตรการกองทุนประกันสังคม ประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งเพศชายและหญิง 
3 มาตรการสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี ประชาชนที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งต้องมีรายได้เกินกว่า  

310,000 บาทต่อปี 
    
 ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ในช่วง 5 
ปีที่ผ่านมา มีประชากรใน 10 อ าเภอรวมกัน 873,518  คน 
 มาตรการที่ภาครัฐได้เริ่มก าหนดออกมาเพ่ือการกระตุ้นการมีบุตรของประชาชนชาวไทย มีดังต่อไปน้ี 
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1) การลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้มีบุตร เป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร โดยปรับเพิ่ม  
ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เพิ่มขึ้นอีกคนละ 30,000 บาทต่อปีภาษี  อีกทั้ง 
สามารถน าค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตร หักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้ ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท โดยให้สิทธิเฉพาะผู ้ท ี ่ไม่ได้มีการเบิกค่าใช้ จ่ายดังกล่าวนี ้ในสิทธิอื ่น ๆ เช่น                     
สิทธิประกันสังคม หรือ สิทธิข้าราชการ เป็นต้น โดยจะมีผลประจ าปีภาษี 2561 ที่ต้องยื่นรายการเสียภาษีในปี 
2562 เป็นต้นไป  หรือ มาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็น
สวัสดิการของลูกจ้างส าหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยน าค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ ที่มีใบประกาศการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กจากกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และค่าใช้จ่ายตรงตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2549 หรือระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กฯ  พ.ศ. 2560 
มาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563  แต่อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันมีศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน ที่กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานส่งเสริมและสนับสนุนด าเนินการทั่วประเทศทั้งสิ้นเพียง 61 แห่งเท่านั้น 
               2) ส านักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ก าหนดด้านสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร โดยปรับปรุง
กฎหมายประกันสังคมให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมส าหรับลูกจ้างและผู้ประกันตนให้มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่ม
สิทธิกรณีคลอดบุตรจากเดิมผู ้ประกันตนหญิง มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั ้ง เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท          
บวกเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน เพิ่มเป็นให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ครั้งละ 13,000 บาท 
บวกเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง นอกจากนี้ ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิม
บุตรอายุ 0 – 6 ปี มีสิทธิได้คราวละไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน ๆ ละ 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ให้มีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร คราวละไม่เกิน 3 คน 
               3) นโยบายมารดาประชารัฐ เป็นโครงการที ่รัฐจะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายคุณพ่อ -คุณแม่                   
ในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอด และต่อเนื่องไปถึงอายุ 6 ขวบ เพื่อช่วยพัฒนาการเจริญเติบโต
ของเด็กให้ดีและมีคุณภาพ 
 ใน 3 มาตรการนี้วิเคราะห์ในเบื้องต้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกันดังนี้คือ 
 มาตรการ จุดเด่นของมาตรการ 

1 โครงการมารดาประชารัฐ มีประชาชนได้รับประโยชน์ในวงกว้าง และให้เป็นเงินสดที่
เป็นรูปธรรม เช่น เด็กได้รับเงินค่าใช้จ่ายคนละ 600 บาท
จนถึง 6 ขวบ 

2 มาตรการกองทุนประกันสังคม ผู้ที่มีบุตรสามารถเบิกเงินค่าฝากครรภ์-ค่าคลอดได้ทั้ง
ผู้ประกันตนที่เป็นเพศชายและ เพศหญิง 
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3 มาตรการสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จะต้องมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี 
จ านวนสูง เมื่อหักค่าใช้จ่าย หักลดหย่อนแล้ว  เป็น
มาตรการใช้ลดภาษี ไม่ได้ให้เป็นเงินสด 

 
 การวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นการมี
บุตร ในทั้ง 3 มาตรการที่กล่าวมาข้างต้น ตือ  โครงการมารดาประชารัฐ มาตรการของประกันสังคม  และ         
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักลดหย่อนภาษี เพื่อให้ทราบว่านโยบายรัฐตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง มีประสิทธิผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนต้องการมีบุตร
เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาด้านประชากรศาสตร์ของประเทศไทยได้ แม้ว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อให้ปัญหาคลี่คลาย 
และทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนจากข้อเสนอแนะที่จะได้จากงานวิจัยน้ี 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

 (1) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการมีบุตร ตามโครงการ มารดา

ประชารัฐ - สิทธิ์ประกันสังคม และ สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ  

(2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นการมีบุตร ตามนโยบายมารดาประชารัฐ   

นโยบายการประสังคม  และนโยบายสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ปัญหาด้านประชากรศาสตร์ในประเทศไทย 
ประชากร หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่ง ๆ  ค าว่าประชากรนี้จะใช้กับ

สิ่งมีชีวิตชนิดใด ๆ ก็ได้ เช่นประชากรนก ประชากรเสือ หรือประชากรพืช แต่ในที่นี้เราหมายถึง ประชากร
มนุษย์  

ประชากรและคุณภาพชีวิต 
 ประชากรเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการมีจ านวนประชากรและการกระจาย
ตัวของประชากรที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับทรัพยากร ธรรมชาติรวมทั้งการมีประชากรที่มีคุณภาพจึงเป็นความ
ปรารถนาสูงสุดของทุกประเทศ ส่วนประเทศไทยมีลักษณะของประชากรและคุณภาพของประชากรดังนี้ 
 1. จ านวนประชากร ประชากร หมายถึง ผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศโดยมีสัญชาติของประเทศนั้นอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับ อนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมี
ประชากร 66,558,635 คน ตามประกาศส านักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีประชากร น้อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง 
 2. แนวโน้มจ านวนประชากรในประเทศไทย ประเทศไทยเคยได้ช่ือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2490 - 2504 ประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยประมาณเฉลี่ย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
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สูงถึงร้อยละ 3.2 แต่หลังจากรัฐบาลรณรงค์ในเรื่องการวางแผนครอบครัวอย่างจริงจัง ใน พ.ศ. 2538 การเพิ่ม
ของประชากรได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.6 
        3. องค์ประกอบของประชากร ลักษณะประชากรจ าแนกเป็น คือด้านอายุ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ        
วัยเด็ก (1-14) วัยท างาน (15-65) และวัยชรา (65 ปีขึ้นไป) เดิมสัดส่วนอายุประชากรเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว       
คือ มีวัยเด็กเป็นฐานกว้างแล้วเรียวเล็กขึ้นไปสู่ยอด ซึ่งเป็นวัยท างานและวัยชรา แต่ปัจจุบันประชากรในวัย
ท างานมีจ านวนมากกว่าประชากรวัยภาระพึ่งพิง จึงท าให้สัดส่วนประชากรไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ถ้าสัดส่วน
ของประชากรวัยหนุ่มสาวหรือวัยท างานเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอื่น ๆ ย่อมได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมมากกว่าประเทศหรือสังคมที่มีประชากรในวัยภาระเลี้ยงดูจ านวนมาก  ๆ โดยเพศ สัดส่วนของเพศ
ของประชากรชายหญิงของไทยไม่แตกต่างกันมากนัก คือมีจ านวนพอ ๆ กัน โดยมีเพศหญิงมากกว่าเล็กน้อย 
 นโยบายผู้ประกันตน ในด้านการมีบุตร (ประกันสงัคม) 

 กรณีคลอดบุตร โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ คือ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตร
ให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง ส าหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่าย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
ส าหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อย
ละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน   กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่า
คลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ไม่จ ากัดจ านวนบุตร/ครั้ง การพิจารณาสั่งจ่าย โดยจ่ายเป็น เงินสด/เช็ค (ผู้มีสิทธิ
มาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับแทน) ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน 

           สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร มีหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการเกิดสิทธิ  ดังนี ้คือ 1) ต้องเป็น
ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 หรือ มาตรา 39  2) จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 
36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 
บาทต่อบุตรหนึ่งคน  3) ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลอื ่น และ 4) อายุตั ้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จ านวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่
ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ 

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร 1) เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ 2) บุตรเสียชีวิต 
3) ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น และ 4) ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
 ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน 1) ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ
และน ามายื่นที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ส านักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่น
ขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์
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บุตรส าหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบค าขอฯ ชุดเดียวกันได้)  2) เจ ้าหน้าที ่ตรวจหลักฐาน
และพิจารณาอนุมัติ 3) ส านักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและ 4 )พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็น
รายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน 
 

 นโยบายทางภาษีการกระตุ้นการมีบุตร (กรมสรรพากร) 
รัฐกระตุ ้นคนไทยมีลูกมากขึ ้น เพิ ่มลดหย่อนภาษี – ค่าฝากครรภ์ท าคลอด 120,000 บาท/คน                 

จากปัญหาเด็กแรกเกิดมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยรายงานสถานการณ์ประชากรไทย
ปี 2558 “โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน” ของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าในช่วง
หลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้หญิงจ านวนมากมีบุตรน้อยลง กล่าวคือผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี เคยมีจ านวน
บุตรเฉลี่ยอยู่ที่ 6.3 คน ในปี 2507 แต่ในปัจจุบันกลับมีจ านวนบุตรเฉลี่ย 1.6 คน ยิ่งไปกว่านั้นมีการคาดการณ์
ว่าจะลดน้อยลงไปอีกโดยคาดว่าในปี 2583 จะเหลือ เฉลี่ย 1.3 คน  รายงานนี้ระบุอีกว่า โดยภาพรวมแล้วเด็ก
เกิดใหม่ในแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื ่อง ในช่วงปี  2545-2557 มีจ านวนเฉลี ่ยปีละเกือบ 800,000 ราย                        
มีการคาดการณ์ว่าหากแนวโน้มเป็นเช่นนี้ จ านวน การเกิดจะลดลงต ่ากว่า 500,000 ราย ภายใน 25 ปีข้างหน้า 

โครงสร้างประชากร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 คนไทย 66 ล้านคน แบ่งเป็นวัยเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี 
จ านวน 11.5 ล้านคน, วัยท างานอายุ 15-59 ปี 43.2 ล้านคน และวัยชราอายุเกิน 60 ปี 11.3 ล้านคน                
ซึ่งประเทศไทยก าลังเข้าสังคมผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบสาธารณสุขและสวัสดิการ
ต่าง ๆ  เพื่อรองรับปัญหาในอนาคต รวมทั้งการจัดเตรียมมาตรการภาษีสนับสนุนการมีบุตร โดยการปรับเพิ่ม
ค่าลดหย่อนภาษี และ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางแพตริเซีย มงคลวนิช รักษาการที่ปรึกษาด้าน 
ยุทธศาสตร์ (ระดับ 10) กรมสรรพากร กล่าวในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากรทั่วประเทศถึงมาตรการ
ภาษีของกรมสรรพากรในปี 2561 ที่ส าคัญดังนี้คือ  มาตรการภาษีสนับสนุนการมีบุตร โดยกรมสรรพากรจะ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ที่มีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 สามารถหัก
ลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทเพิ่มจากมาตรการเดิมที่เพิ่งจะมีผลบังคับในปีภาษี 2560 ที่ให้หักลดหย่อนบุตรได้ 
30,000 บาท  โดยไม่จ ากัดจ านวน นอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้เสียภาษีน าค่าฝากครรภ์ และค่าท าคลอดตามที่
จ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 60,000 บาท ดังนั้นบุตรที่เกิด
ก่อนปี 2561 หักลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ หัวละ 30,000 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวน แต่ถ้าบุตรที่คลอดหลังวันที่ 1 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป นอกจากหักลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาทแล้วผู้เสียภาษียังน าค่าฝากครรภ์-ท าคลอด
มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี รวม 90,000 บาท เฉพาะบุตรคนที่ 2 เท่านั้น ที่คลอดหลัง 
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ คนละ 60 ,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นแฝด 2, 
แฝด 3 หรือคลอดลูกหัวปีท้ายปี สามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ หัวละ 60 ,000 บาท ส่วนค่าฝากครรภ์               
ค่าท าคลอด กรมสรรพากรให้หักลดหย่อนได้ปีละไม่เกิน 60,000 บาท 
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 นโยบายรัฐบาล – มารดาประชารัฐ 

   นโยบายมารดาประชารัฐ คือ โครงการที่รัฐจะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายคุณพ่อ-คุณแม่ ในการเลี้ยงดูบุตร
ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอด และต่อเนื่องไปถึงอายุ 6 ขวบ เพื่อช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้ดีและมี
คุณภาพ การให้เงินช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ดังนี้คือ 1) ระหว่างตั้งครรภ์รับเงินช่วยเหลือเดือน
ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 9 เดือน (รวมเป็นเงินสูงสุด 27,000 บาท)  2) เงินค่าคลอดบุตร 10,000 บาท                     
(จ่ายครั้งเดียว) 3) ค่าเลี้ยงดูบุตร 2,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ (รวมเป็นเงินสูงสุด 144,000 บาท)
เท่ากับว่า เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์และเลี้ยงบุตรจนถึงอายุ 6 ขวบ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากนโยบายมา รดา
ประชารัฐ รวม 181,000 บาท ต่อบุตร 1 คนนอกจากเงินช่วยเหลือแล้ว ยังจะมีมาตรการดูแลด้านอื่น ๆ 
ตามมาเพิ่มเติม เช่น  ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วย โดยใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกที่ป่วยได้ คุณพ่อสามารถ
ลาไปช่วยเลี้ยงลูก ก่อนและหลังจากที่ภรรยาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 30 วัน โดยยังได้รับค่าจ้าง จัดหาสถานที่รับ
เลี้ยงเด็กในที่ท างาน หรือในชุมชมที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ การดูแลปัญหาขาด
สารอาหารในเด็ก 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น แบบสอบถาม ท าการเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในเขต จังหวัดราชบุรี จ านวนตัวอย่าง  400 คน โดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้คือ  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นการมีบุตร ตามโครงการมารดาประชารัฐ    น โ ย บ า ย จ า ก
กองทุนประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิ์ประกันสังคมในการกระตุ้นการมีบุตร และ  มาตราการสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ในการกระตุ้นการมีบุตร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้  น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี ่ (Frequency และค่าร้อยละ 
Percentage) 

วิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นการมีบุตร ตามโครงการมารดา
ประชารัฐ  นโยบายจากกองทุนประกันสังคมเกี ่ยวกับสิทธิ ์ประกันสังคมในการกระตุ ้นการมีบ ุตร                         
และ  มาตราการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการกระตุ ้นการมีบุตรด้วย วิเคราะห์โดย ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   สถ ิต ิ เช ิ งอน ุมาน ( Inferential Statistics) ว ิ เคราะห ์ข ้ อม ูล เพ ื ่ อการทดสอบสมมต ิฐาน                            
โดยการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจมีต่อนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นการมีบุตร ตามโครงการมารดาประชารัฐ   
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นโยบายจากกองทุนประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิ์ประกันสังคมในการกระตุ้นการมีบุตร และ มาตราการสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ในการกระตุ้นการมีบุตร 
 
ผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68  เป็นเพศชาย ร้อยละ 32  มีอายุระหว่าง            
25-35 ปี เป็นจ านวนร้อยละ 31.8  อายุ 36-45 ปี จ านวนร้อยละ 23.5 อายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวนร้อยละ 18.3           
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 43.8  สถานภาพโสด ร้อยละ 38.5  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 45  และ
ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 43.3 
ตารางที่ 1  ค่าสถิติพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อนโยบายกระตุ้นการมีบุตรตาม
นโยบาย มารดาประชารัฐ n = 400 

ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

1. การรับรู้ถ ึงนโยบายมารดาประชารัฐที ่ม ีอยู ่ใน
ปัจจุบัน 

 3.37   1.16   ปานกลาง  10 

2. นโยบายที่รัฐจะเข้ามาดูแลด้านค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
ดูบุตร ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอด และต่อเนื่องจนครบ 
6 ขวบ 

 3.88   0.86   มาก  9 

3. หากรัฐให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 3,000 บาทใน
ระหว่างตั้งครรภ์เป็นเวลา 9 เดือน รวมเป็นเงินสูงสุด 
27,000 บาท 

4.04  0.86  มาก  
  

8 

4. รัฐที่ให้เงินค่าคลอดบุตร 10,000 บาท  4.04   0.90   มาก  6 

5. รัฐฯให้ค่าเลี้ยงดูบุตร 2,000 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ รวมเป็นเงินสูงสุด 144,000 
บาท 

 4.02  0.89   มาก  7 

6. มาตรการเพิ่มเติม ที่ผู ้ปกครองสามารถใช้สิทธิลา
ป่วยโดยใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกที่ป่วย 

 4.05   0.85   มาก  5 

7. มาตรการเพิ่มเติมที่สามีสามารถไปช่วยเลี้ยงลูกก่อน
และหลังจากที่ภรรยาคลอดบุตร ไม่เกิน 30 วัน โดยยัง
ได้รับค่าจ้าง 

 4.09  0.85  มาก 3 

8.  มาตรการเพิ่มเติมที่รัฐฯ จัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
ในที่ท างานหรือในชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน 

4.07  0.86   มาก  4 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 358 

  

ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

9. มาตรการเพิ่มเติมที่รัฐฯ จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่ว
ประเทศ 

 4.22  0.79   มากที่สุด  1 

10. มาตรการเพิ ่มเต ิมที ่ร ัฐฯ จะดูแลปัญหาขาด
สารอาหารในเด็ก 

 4.20  0.82   มาก  2 

       รวม 4.00  0.88   มาก  

 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อประกันสังคม n = 400 

ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

1. การรับรู้สิทธิจากประกันสังคมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับด้าน
การมีบุตร 

 3.36   0.98   ปานกลาง  10 

2. การได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตน
ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือนภายใน 
15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร เพื ่อให้เกิดสิทธิตาม
หลักเกณฑ์เง่ือนไข 

 3.38   0.77   ปานกลาง  9 

3. สิทธิจากประกันสังคมในการได้ค่าฝากครรภ์จ านวน 
10,000 บาท 

 3.72   0.79   มาก  3 

4. สิทธิจากประกันสังคมในเรื่องการเหมาจ่ายค่าคลอด
บุตรจ านวน 13,000 บาท 

 3.87   0.84   มาก  2 

5. สิทธิจากประกันสังคมที่ใช้เบิกค่าคลอดบุตรได้ 2 คน  3.38   0.88   ปานกลาง  8 

6. สิทธิจากประกันสังคมที่ได้รับค่าดูแลบุตรเดือนละ 
2,000 บาท 

 3.62   0.83   มาก  5 

7. สิทธิจากประกันสังคมที่ได้วันลาคลอดบุตรทั้งสิ้น
จ านวน 90 วัน 

 3.92   0.94   มาก  1 

8. กรณีสามีภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่การใช้สิทธิใน
การเบิกค่าคลอดบุตร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเบิกได้
โดยไม่จ ากัดจ านวนบุตรต่อครั้ง 

 3.65   0.93  มาก 4 
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ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

9. กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 
เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทดแทน 
ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท 
จากบุตร 1 คน 

 3.49   0.87  มาก 7 

10. กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะหมดสิทธิรับ
เงินช่วยเหลือเมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ บุตร
เสียชีวิต หรือยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น  
หรือ ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

3.51 0.90 มาก 6 

       รวม 3.59 0.87 มาก  

 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี n = 400 

ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

1. การรับรู ้มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อ
กระตุ้นการมีบุตร  

3.14 1.10 ปานกลาง 6 

2. มาตรการ การลดหย่อนภาษีจะช่วยการกระตุ้นให้
คนไทยให้มีบุตรมากขึ้น  

2.88 1.10 ปานกลาง 7 

3. มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ที่มีบุตรบุญธรรม
จะใช้สิทธหิักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน 

3.38 0.88 ปานกลาง 4 

4. สิทธิประโยชน์ที่ให้ผู้เสียภาษีน าค่าฝากครรภ์ และ
ท าคลอดตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 มา
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาท 

3.62 0.90 มาก 1 

5. การก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดย
หักเงินเป็นค่าลดหย่อน เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 30,000 
บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ส าหรับบุตรคนที่ 2 
เป็นต้นไป ที่เกิดต้ังแตป่ี 2561 เป็นต้นไป 

3.54 0.99 มาก 2 
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ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

6. มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับผู้มีบุตร กรณีมี
บุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ รวมเป็นจ านวน
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะน าบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได ้

3.37 0.95 ปานกลาง 5 

7. มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับผู ้ที ่มีบุตรหาก
ต้องการรับสิทธิ ต้องมีตัวผู้เสียภาษหีรือบุตรคนใดคน
หนึ่งที่อยู่ในประเทศครบ 180 วัน ในปีภาษีน้ัน 

3.41 1.03 มาก 3 

       รวม 3.33 0.99 ปานกลาง  

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความพึงพอใจในนโยบายมารดาประชารัฐของผู้ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อนโยบายมารดาประชารัฐ ของผู้ที่

มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.07 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ความพึงพอใจต่อนโยบาย

มารดาประชารัฐ ของผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

 

 

 

 Sum of  df  Mean  F  Sig. 
Between (Combined 1.99          2.00          1.00          2.66          0.07          

Linear Unweighte 1.71          1.00          1.71          4.57          0.03          
Weighted 1.99          1.00          1.99          5.29          0.02          
Deviation 0.01          1.00          0.01          0.02          0.90          

Within 148.90      397.00      0.38          
150.90      399.00      Total
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสิทธิประกันสังคมของผู้ที ่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิทธิประกันสังคม ของผู้ที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ ่งน้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ความพึงพอใจต่อสิทธิ

ประกันสังคม ของผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความพึงพอใจในมาตรการลดหย่อนภาษีของผู้ที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการลดหย่อนภาษี ของผู้ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ความพึงพอใจต่อมาตรการ
ลดหย่อนภาษี ของผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานส าหรับสถิติอ้างอิงโดยวิเคราะหืถึงการมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ว่าจะมี
ผลท าให้มีความพึงพอใจแตกต่างกันหรือไม่ เนื่องมากจาก ผู้วิจัยเห็นว่า ระดับการศึกษาจะเป็นคุณสมบัติที่ผู้
ได้รับประโยชน์จากมาตรการ ทั้ง 3 มาตรการจะต้องมีความรู้และเข้าใจเพียงพอในการใช้ประโยชน์จาก
มาตรการทั้ง 3 มาตรการ 
 

 Sum of  df  Mean  F  Sig. 
11.29        2.00          5.65          13.29        0.00          

Unweighte 4.78          1.00          4.78          11.24        0.00          
Weighted 9.38          1.00          9.38          22.07        0.00          
Deviation 1.92          1.00          1.92          4.51          0.03          

168.70      397.00      0.42          
180.00      399.00      

Between 
Groups

(Combined)
Linear 
Term

Within Groups
Total

 Sum of  df  Mean  F  Sig. 
3.16          2.00          1.58          5.28          0.01          

 1.97          1.00          1.97          6.60          0.01          
 Weighted 3.01          1.00          3.01          10.05        0.00          
 Deviation 0.15          1.00          0.15          0.51          0.48          

118.70      397.00      0.30          
121.86      399.00      

 Linear 
Term 

 Within Groups 
 Total 

  

 Between 
Groups 

 (Combined) 
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สรุป 
 การที่หน่วยงานภาครัฐจะออกมาตรการ  หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการมีบุตร เพื่อแก้ปัญหา
ด้านประชากรศาสตร์ของประเทศไทย  นโยบาย หรือมาตรการดังกล่าวนั้นต้องสามารถท าให้ประชาชนได้รับรู้ 
และได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จากการเปรียบเทียบทั้ง 3 มาตรการ พบว่าระดับความพึงพอใจในนโยบาย
โครงการมารดาประชารัฐมีระดับที่สูงกว่า  เพราะเป็นนโยบายที่ให้สิทธิประโยชน์ในระยะยาว รวมถึงการเลี้ยง
ดูบุตร  ซึ่งเป็นภาระที่ พ่อแม่จะต้องรับภาระต่อมาหลังจากการให้ก าเนิดแล้ว  ในส่วนของสิทธิประกันสังคม 
และ มาตรการการลดหย่อนภาษี นั้นมีความพึงพอใจในระดับที่น้อยกว่า เพราะผู้ที่จะได้รับสิทธิ จะต้องอยู่ใน
ระบบการท างาน มีรายได้ มีการส่งเงินเข้าสมทบประกันตนเอง  และ ในด้านภาษี ต้องมีรายได้ที่อยู่ในระดับ
ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และค่อนข้างมีข้อจ ากัดมากกว่า   ดังนั้นหากภาครัฐจะมีความจริงจังที่จะ
แก้ปัญหาด้านประชากรศาสตร์ของประเทศไทย ที่ประสบปัญหามีอัตราการเกิดต ่าลง  จะต้องมีมาตรการที่จูง
ใจ กระตุ้นการมีบุตรที่ชัดเจน  มองถึงปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้าน  รวมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่
จะเกิดมาเป็นก าลังของชาติในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินทัศนคติของชาวพุทธในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อ            

การจัดท าระบบบัญชีของวัด และ (2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดท าระบบบัญชีของวัดให้มีความน่าเชื่อถือ และ  

มีความโปร่งใส และ (3) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีของพุทธศาสนิกชน ที่มีระดับการศึก ษา

ต่างกัน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ใน

เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 192,702 คน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ

แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน 

โดยการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยดังนี้ (1) ด้านทัศนคติของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เห็นด้วยกับ

การจัดท าบัญชีของวัด โดยเฉพาะการท างบประมาณของวัด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในรูปแบบคณะกรรมการ

ที่มีเจ้าอาวาสเป็นประธานในระดับมาก (2) ในส่วนของวิธีการจัดท าบัญชีของวัด เน้นวิธีการให้เกิดภาพลักษณ์

ที ่ดี มีความโปร่งใส  มีการตรวจสอบและการควบคุมที ่ทั ่วถึง โดยเฉพาะในด้านของทรัพย์สินของวัด  

พุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เห็นด้วยในระดับมาก (3) ระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อ                 

การจัดท าบัญชีของวัดแตกต่างกัน โดยผู้มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จะมีทัศนคติที่แตกต่างจากผู้ที่มี

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  หรือ ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค าส าคญั: ทัศนคติ การจัดท าบัญชี วัด ชาวพุทธ 
 
Abstract 
 The purposes of this  study  were (1) to assess the attitude of Buddhists in Bangkok  
towards the preparation of the temples' accounting system , (2) to propose a guideline for the 
accounting system of the temple to be reliable and  transparent and (3) to compare the 
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attitude of preparation temples' accounting system with different educational levels. This 
study is a quantitative research. The data were collected from the Buddhist population living 
in the Bangkok. The number of samples were  400 people. The data collection tool was a 
questionnaire.  Data was collected by random sampling method.  The data were analyzed by 
descriptive and inherent statistics. The results of the research consisted of (1) the attitude of 
Buddhists in Bangkok  were agreed with the temples' accounting  , especially the budgeting of 
the temple with community participation in the form of a committee chaired by the abbot at 
a high level.    (2) In respect of the method of preparation  the accounting of the temple was 
focus on ways to achieve a good image and transparent.  There are comprehensive checks 
and controls, especially in the field of property of the temple. Buddhists in Bangkok  agreed 
at a high level     and  (3) the different educational levels had different attitudes to temple 
accounting. By those who have a postgraduate education  will be a different attitude from 
those with a lower  bachelor's degree and  a bachelor's degree significantly. 
 
Keywords: Attitudes , accounting , temple , Buddhists 
 
บทน า 
 การท าบัญชีท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความมั่นคง โดยการจัดท าบัญชี
นั้นจะบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรายรับรายจ่ายของกิจการนั้น ๆ   เมื่อมีการบันทึกรายการต่าง ๆ           
ที่เกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่บันทึกไว้นั้น จะสามารถน ามาจัดท าเป็นรายงานทางการเงินได้ ท าให้สะท้อนภาพผลการ
ด าเนินงานว่ากิจการมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งการจัดท าระบบบัญชีที่ดีจะท าให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีที่ช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงินตลอดจน
รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงที่มาที่ไปซึ่งจะท าให้โอกาสที่เกิดการทุจริต
สามารถท าได้ยากยิ ่งขึ ้น และข้อมูลทางการบัญชีก็ยังสามารถน ามาวิเคราะห์หาสิ ่งผิดปกติที ่เกิดขึ้น                  
หาจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั ่วไหลได้ ซึ ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัย ให้วางแผน เตรียมการป้องกัน              
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ้
 ทั้งนี้การจัดท าบัญชีภายในองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะมีระบบการจัดท าบัญชีที่ดี มีบุคลากรที่มีสามารถ
ความช านาญด้านการบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสของบัญชีได้  แต่กรณีของวัด           
ซึ ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร และเป็นองค์กรการกุศล              
มีรายได้จากการรับบริจาค การท าบุญ และการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆทางศาสนา  จึงมีรายรับ-รายจ่าย
เกิดขึ้นภายในวัดมากมาย ควรจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัติคณะสงค์ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
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2550) เพื่อใหทราบถึงสถานะทางการเงิน  แต่กลับไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ไม่มีผู้ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย
ภายในวัดท าให้ไม่เกิดความโปร่งใส และยังขาดระบบการจัดท าบัญชีที่ดี (ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน์, 2552)              
ขาดโครงสร้างการบริหารการเงินที่เป็นระบบ  กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้อ านาจหน้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าอาวาสทั้งหมด โดยมีการแต่งตั้งบุคคลกลุ่มหนึ่งมาช่วยในส่วนที่พระสงฆ์ด าเนินการเองไม่ได้ 
แต่ไม่มีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานและไม่มีการเก็บข้อมูลการเงินของวัดได้  (พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และ
กรรณิการ์ จะกอ, 2554)  ท าให้ขาดการสะท้อนภาพรวมของการบริหารการเงินวัด ซึ่งหน่วยงานที่ควรมี
บทบาทในการรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่สามารถรวบรวมข้ อมูล
การเงินของวัดไทยได้อย่างเป็นระบบ (ณดา  จันทร์สม, 2555 ) 
 จากข้อมูลพื้นฐานจ านวนวัดในศาสนาพุทธมีจ านวน  41,340 วัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหานิกาย และเป็น
วัดราษฏร์ มากกว่าอารามหลวง วัดมีขนาดแตกต่างกัน  จ านวนพระสงฆ์ประจ าวัด  ทรัพย์สิน แหล่งที่มาของ
รายได้ และค่าใช้จ่ายก็แตกต่างกัน ซึ ่งเป็นปัญหาในการออกแบบระบบบัญชีเช่นกัน ความพร้อมในการ
ด าเนินการด้านจัดท าระบบบัญชี  คือความพร้อมของบุคคลากรที่จะรับผิดชอบด้านนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้
เพียงพอ  การควบคุมด้านเอกสารการรับเงิน  เบิกจ่ายเงินก็ยังไม่มีการควบคุม 
 ดั้งนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาที่เป็นมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทางการเงินของวัดที่ไม่โปร่งใส ชัดเจน ซึ่งสามารถเกิดการฉ้อโกงทุจริตได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเงินของวัดนั้นควรจัดท างบการเงินหรือไม่ และแก้ไขปัญหาอย่างไรหากจะต้องจัดท างบ
การเงินของวัด เพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการเงินของวัดในฐานะนิติบุคคลประเภทองค์กรไม่
แสวงหาก าไร และมีรายได้จากการรับบริจาค ให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งจะน าไปสู่ความ
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรนั้น และวัดเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน  ดังนั้นการ
วางกรอบการบริหารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการวัดจะช่วยให้การก ากับดูแลวัดมีกรอบ
แนวทางที่ชัดเจน ไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาของวัดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของวัดและสร้างความมั่นใจที่
เกิดขึ้นให้กับผู้มีจิตศรัทธา การวิจัยเพื่อประเมินทัศนคติของชาวพุทธทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงประเด็นที่ สังคมทาง
โลกควรเข้าไปเกี ่ยวข้องในเรื ่องความคิดเห็นว่าวัดควรท าบัญชีหรือไม่ ทั ้งนี ้เนื ่องจากศรัทธาในเรื ่อง
พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องการศึกษาถึงทัศนคติของชาวพุทธในความคิดเห็นดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อประเมินทัศนคติของชาวพุทธในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
ต่อการจัดท าระบบบัญชีของวัด (2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดท าระบบบัญชีของวัดให้มีความน่าเชื่อถือ และ              
มีความโปร่งใส (3) และ เพื่อเปรียบเทียบ ทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีของพุทธศาสนิกชน ที่มี ระดับการศึกษา
ต่างกัน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดระบบข้อมูลทางการบัญชี 
  การบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึก จ าแนก และท าสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคล
หลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี ้            
            -  การเลือกและการเก็บรวบรวม คือการพิจารณาว่ารายการที ่เกิดขึ ้นเป็นรายการค้าหรือไม่                 
(เป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กิจการต้องน ามาบันทึกหรือไม่) ต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อไว้ใช้ใน
การบันทึกบัญชี 
            -  การจดบันทึกและการวัดมูลค่า เป็นการน าข้อมูลเอกสารจากขั้นตอนแรกมาบันทึกรายการทาง
บัญชีหรือรายการค้าและเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องเป็นรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาบันทึกลงในสมุดบัญชี 
เรียกว่า “สมุดรายวัน” (Journal) การบันทึกจะมีการวัดมูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้อง การวัดมูลค่า หมายถึง                 
การแสดงมูลค่าของรายการนั้น ๆ  จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นรายการประเภทไหน เช่น วัดด้วยราคาทุน 
(ราคา ณ วันที่ได้มา) หรือวัดด้วยราคายุติธรรม (ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความเต็มใจในการซื้อขายกัน ไม่มีใครมี
อ านาจเหนือใคร) 
            -  การใช้หน่วยเงินตรา การบันทึกรายการทางบัญชีต้องใช้หน่วยเงินตรา เช่น บาท ดอลลาร์ เป็นต้น 
และถือว่าจ านวนที่บันทึกลงไปแต่ละหน่วยจะมีค่าคงที่ แม้ค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลง 
            -  การจัดหมวดหมู่ เพื่อหายอดคงเหลือของทุกรายการโดยการแยกประเภทบัญชีเป็นสินทรัพย์ 
หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ในการจัดหมวดหมู่จะใช้สมุดบัญชีที่เรียกว่า “สมุดแยกประเภท” (Ledger) 
            - การสรุปผลและการรายงานข้อมูลทางการเงิน  เมื ่อมีการบันทึกบัญชีไประยะหนึ่ง จะต้องน า
รายการที ่จ ัดหมวดหมู ่มาสรุปผลด าเนินการและฐานะของกิจการโดยจัดท า  “งบการเงิน” (Financial 
Statement) ซึ ่งประกอบด้วย 5 ส่วนคือ 1) งบก าไรขาดทุน 2) งบแสดงฐานะการเงิน  3) งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น  4) งบกระแสเงินสด   และ 5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
            ซึ่งข้อมูลทางบัญชีให้ประโยชน์ดงนี้คือ 1) ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจการ และประสบการณ์ใน
การด าเนินงานของผู้บริหาร 2) ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ 3) ให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และตัดสินใจ  และ 4) ให้ฝ่ายบริหารทราบถึง
ข้อบกพร่องในการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 
 ผู ้ใช ้ข ้อมูลทางบัญชี ได ้แก่ 1) ผ ู ้ถ ือหุ ้น (Stockholder) 2)  เจ ้าหนี ้   (Creditor) 3) ผู ้บร ิหาร
(Management Team) 4) คู่แข่งขัน (Competitor) 5) พนักงาน (Employee) และ 6) ลูกค้า (Customer) 
    จากผู ้ใช ้ข ้อมูลทางการบัญชี จะเห็นได้ว ่าสามารถจ าแนกประเภทของผู ้ใช ้งบการเง ินได้
เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ใช้งบการเงินภายในกิจการ และผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ จากหลักการนี้สามารถ
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แบ่งประเภทของการบัญชีได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การบัญชีการเงิน และการบัญชีบริหาร หรือการบัญชีเพื่อ
การจัดการ 
            การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) หมายถึง การจัดท าบัญชีและการรายงานทางการเงิน
ของกิจการที่จัดท าภายใต้กฎเกณฑ์หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานบัญชี ให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน
ภายนอกกิจการ เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ 
            การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) หมายถึง การจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงินของ
ส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรให้แก่ฝ่ายบริหารของกิจการเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ การจั ดท า
ข้อมูลทางบัญชีจะท าตามความเหมาะสม และตามความต้องการของฝ่ายบริหาร 
 แนวคิดกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร 
  กิจการที่ไม่แสวงหาก าไร หมายถึง กิจการที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลก าไร แต่มุ่งท า
ประโยชน์ให้แก่สังคมและสาธารณชนโดยรวม เช่น สโมสร สมาคม มูลนิธิ และชมรมต่าง  ๆ เป็นต้น                    
เป็นสถาบันที่คณะบุคคลร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อด าเนินงานอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคมส่วนรวม 
           วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง มีดังนี้คือ 1) เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป 2) เพื่อส่งเสริม
บริการสังคม และวิชาชีพ  3) เพื่อการกุศลสาธารณะและเพื่อการสาธารณะประโยชน์  และ 4) เพื่อการสันทนาการ 

 กิจการที ่ไม่แสวงหาก าไรภาครัฐ เป็นกิจการที ่จ ัดตั ้งและใช้แหล่งเงินทุนมาจากภาครัฐ เช่น                  
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นต้นตัวอย่างของกิจการที่ไม่แสวงหา
ก าไรภาครัฐ เช่น กระทรวง ทบวง ส านักงาน กรม เทศบาล  
           แหล่งที่มาของเงินทุน คือเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรับบริจาค เงินค่าบ ารุงจากสมาชิก เงินอุดหนุน
หรือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเจ้าของเงินทุนไม่ได้ต้องการผลตอบแทนกลับคืนมาสู่ตนเป็น
การเฉพาะ หรือเป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินที่ลงทุน หรือไม่ได้มุ่งหวังให้มาชดใช้คืน ดังนั้นจึงไม่มีส่วนของเจ้าของ
แต่เรียกว่า “เงินกองทุน (FUND)” แทน 
            ผู้รับประโยชน ์คือบุคคลหรือประชาชนทั่วไป สังคมโดยส่วนรวม บางกรณีอาจเป็นบุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งในสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน หรือด้อยโอกาส หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรืออาจเป็นสมาชิก
ของกิจการน้ัน 
             การบริหารและการควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ คือสินทรัพย์ส่วนใหญ่ได้มาจากการรับบริจาค                
หรือจัดหามาด้วยเงินทุนของกิจการเอง ดังนั ้นกิจการต้องบริหารและควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์นั้นให้
ปลอดภัย และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ผู้บริจาคต้องการซึ่งอาจเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะหรือทั่วไปก็ได้ การ
บริหารและการควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์อาจใช้การบัญชีกองทุน 
              การจัดท างบประมาณ  คือการจัดท าและการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของกิจการ โดยงบประมาณแยกเป็นงบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่าย            
หรืองบประมาณโครงการ หรืองบประมาณเพื่อการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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             ไม่เสียภาษี คือกิจการไม่แสวงหาก าไรที่ตั้งขึ้นเพื่อการสังคมสงเคราะห์ การศาสนา การบริการสังคม
โดยไม่ได้ท าการค้าหรือธุรกิจจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ถ้ากิจการที่ไม่แสวงหาก าไรด าเนินกิจการค้าและ
มีก าไรต้องเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกับหน่วยงานธุรกิจ 

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการวัด 
       การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ กล่าวคือ 
มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่เชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าทางวิชาการเพ่ือ ประโยชน์ในการบริหารงาน 
โดยลักษณะเช่นนี้ การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทางสังคม   ค าถามมีว่าท าไมต้องบริหารจัดการองค์กรหรือวัด
ให้เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากใน ปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และ
มีการใช้บุคคลากรในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดอุปสรรค   
การ ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งไม่ประสบผลส าเร็จ หรือ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้ น ในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จผลจ าเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการบริหารจัดการ เพื่อการท างานที่  เป็นขั้นเป็นตอน         
มีแนวทางที่ชัดเจน การจัดการงานที่เป็นแนวทาง จึงก่อก าเนิดขึ้น หรือกล่าว  อีกอย่างก็คือ เครื่องมือในการ
จัดการงาน เรียกว่า การบริหาร การบริหารจัดการที่ดีต้องเป็นไป เพื่อความสันติสุขของคนในวัด กล่าวคือทุก
คนอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก ไม่ขัดแย้ง อยู่ร่วมกัน  อย่างปรองดอง มีสันติสุขสันติภาพอยู่ในใจของทุกคน 
เพราะว่าการบริหารเป็นกระบวนการ ทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของวัด   
            แนวคิดและหลักการบริหารจัดการ การบริหาร บางครั ้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง               
การด าเนินงาน หรือการ ปฏิบัติงานใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดย ครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ  เช่น การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารคุณธรรม (Morality) การวางแผน (Planning)              
การจัดองค์การ (Organizing) และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) เป็นต้น ซึ่งกระบวนการในเบื้องต้น
เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัย ที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่าแพ็มส์-โพสคอร์บ 
(PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมายพร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่าการ
บริหาร หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับ คนสิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น  การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน 
(Money)   การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  การบริหารงานทั ่วไป (Management) การบริหารการ
ให้บริการประชาชน (Market)  การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)                 
การบริหารเวลา (Minute) และ การบริหารการ วัดผล (Measurement)  เช่นนี้ เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วน
ส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 9 M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย  และการน าปัจจัยอื่นมาใช้
เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึ่งประกอบด้วยการบริหารคน (Man) การบริหารเงิน 
(Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) และ 5 ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ์    หรือ.หลักการบริหารจัดการตามหลักสัปปายะ 7 “สัปปายะ” 
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หมายถึง มีประโยชน์ก่อให้เกิดความเจริญ เป็นธรรมที่มีอุปการะต่อการ  ศึกษาและปฏิบัติ ซึ่ง หมายถึง               
ธรรมอันเป็นที่สบาย 7 อย่าง (พระพุทธ โฆษาจารย์, 2548)  สิ่งที่สบาย สภาพเอื้อ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอื้อต่อการ
อยู่ดีและการที่จะ พัฒนาชีวิตสิ่งที่เหมาะสมกันอันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น    
ไม่เสื่อมถอย (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต , 2551) พระราชรัตนมุนี(ชัยวัฒน์ ปญฺาสิริ) (2538) ได้กล่าว
เกี่ยวกับการบริหาร กิจการคณะสงฆ์และงานพระศาสนาในด้านต่าง ๆ ของวัดแบ่งได้ 3 เรื่องคือ การบูรณะ
และพัฒนาวัด การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 
นอกจากนั้นยังได้กล่าวอีกว่าการบริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาสหรือวัด ตามพระธรรมวินัยควรให้เกิด
ความสงบสุข สัปปายะ 4 อย่างคือ  1) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นสุขสบายคือท าให้วัดเป็นอารามเป็นที่ร่มรื่น
รื ่นรมย์เป็นรมณียสถานเจริญตาสบายใจแก่ผู ้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั ้งด้านวัตถุและจิตใจ                
2) อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตาตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องค านึงถึงการกิน อาหารการจัดสวัสดิการ
เรื่องอาหาร  3) บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายเรื่องของบุคคลภายในวัดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดคนวัด
แบ่งออกเป็น  ภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา และเด็กวัด 4) ธรรมสัปปายะ ธรรมที่เป็นสบายจุดมุ่งหมาย
หลักของวัดคือเป็นสถานที ่ปฏิบัติธรรม  เป็นที ่แสดงพระธรรมเทศนา หรือการกล่าวบรรยายธรรมแก่
พุทธศาสนิกชนตามหมวดธรรมต่าง ๆ 

  
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น แบบสอบถามท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากร  จ านวน 192,702 คน   
จ านวนตัวอย่าง  400 คน โดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ   

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 2) ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดท าการ
บัญชีของวัดมีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของวัด และด้านรูปแบบในการ
จัดท าบัญชีของวัด และ 3) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของวัด  
 การวิเคราะห์ข้อมลู  
 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency และค่าร้อยละ Percentage) 
 วิเคราะห์ข้อมูล ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดท าการบัญชีของวัด และปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของวัด
ด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
เปรียบเทียบ ระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีของวัดแตกต่างกัน 
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ผลการศึกษา  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง(ร้อยละ 58.75)  รองลงมาเป็นชาย (ร้อยละ 41.25) มีอายุ

ระหว่าง 25-35 ปี (ร้อยละ 43.30)  สถานภาพ โสด (ร้อยละ55) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 50.80)             
มีอาชีพเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 45.0)  
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของวัด ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของวัด 

ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

1. วัดควรมีการจัดท างบประมาณเพื่อการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ  และ ประสิทธิผล 

4.10 0.719 มาก 2 

2. การบริหารด้านการเงินของวัดควรจัดท าในรูปแบบ
คณะกรรมการโดยมีเจ้าอาวาส เป็นประธาน 

4.14 0.645 มาก 1 

3. วัดควรมีการก าหนดโครงสร้างระเบียบและข้อบังคับ
การบริหารงบประมาณให้ชัดเจน 

3.84 0.515 มาก 4 

4. ว ัดควรม ีการจ ัดอบรมให ้ความร ู ้ ในการจ ัดท  า
งบประมาณของวัด 

3.80 0.732 มาก 6 

5. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ  และ 
การอนุมัติการใช้จ่ายตามงบประมาณของวัด  

3.82 0.934 มาก 5 

6. เจ้าอาวาสในฐานะที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภายในวัด
ควรเป็นผู้ม ีส ่วนร่วมในการตัดสินใจในการอนุม ัติ
งบประมาณและการใช้จ่ายตามงบประมาณ 

3.62 0.416 มาก 8 

7. งบประมาณของวัดควรได้รับการตรวจสอบ การใช้
จ่ายและความคุ้มค่าของการใช้จ่าย 

3.73 0.312 มาก 7 

8. ว ัดย ั งขาดความเข ้ าใจในกระบวนการจ ัดท  า
งบประมาณ 

3.86 0.319 มาก 3 

         ภาพรวม 3.80 0.778 มาก  
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 371 

  

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับ รูปแบบในการจัดท าบัญชีของวัด 
ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 

ประเมนิ 
ล าดับที ่

1. วัดควรจัดให้มีการบันทึกรายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในวัด 

4.11 0.450 มาก 1 

2. วัดควรมีการบันทึกรายการสินทรัพย์  หนี้สิน และมี
การวัดมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมี
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินของวัด 

4.03 0.671 มาก 2 

3. วัดควรมีการจัดท างบรายรับ-รายจ่าย และ งบแสดง
ฐานะการเงินที ่มีองค์ประกอบของสินทรัพย์ หนี ้สิน  
และเงินกองทุน ในส่วนที่สามารถท าได้ 

3.77 0.777 มาก 5 

4. การจัดท าบัญชีของวัดนั้นช่วยให้มีการวางแผนและ
ตัดสินใจในการบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

3.97 0.519 มาก 3 

5. การจัดท าบัญชีเพื่อให้วัดมีระบบการควบคุมภายในที่
ดี สามารถป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  สามารถสร้างภาพพจน์ที่ดี  น่าเช่ือถือ 

3.80 0.714 มาก 4 

       ภาพรวม 3.93 0.929 มาก  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของวัด 

ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

1.ปัญหาการจัดท าบัญชีของวัดส่วนใหญ่เนื ่องมาจาก
ไม่ได้มีโครงสร้างการดูแลการบริหารเงินอย่างเป็นระบบ 

3.57 0.607 มาก 4 

2.ระบบบัญชีของวัดไม่ได้มาตรฐาน การตรวจสอบบัญชี
ไม่ทั่วถึง และไม่มีระบบบริหารทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ 

3.45 0.315 มาก 6 

3.ปัญหาทรัพย์สินของวัด ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้อย่าง
เป็นระบบ  ไม่มีการจัดท าบัญชีคุมทรัพย์สิน  และการวัด
มูลค่ากระท าได้ยาก 

3.53 0.825 มาก 5 

4.ปัญหาการบริหารจัดการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
เชิงกฎหมายที่ไม่รัดกุม 

3.75 0.940 มาก 2 

5.ปัญหาในความไม่เข้าใจในระบบการบริหารการเงิน 3.63 0.682 มาก 3 
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ข้อที่ �̅� SD. ระดับ 
ประเมนิ 

ล าดับที ่

6.ปัญหาเรื่องไม่มีผู ้ตรวจบัญชี ให้มีความถูกต้องตาม
หลักการบัญช ี

3.87 0.511 มาก 1 

   ภาพรวม 3.63 0.713 มาก  
 
ตารางที่ 4 ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่อทัศนคติใน                
การจัดท าบัญชีของวัด ด้านการจัดท างบประมาณ แบบสถิติทดสอบหาความแตกต่าง (One-Way Anova) 
ด้านการจัดท างบประมาณ แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

ทัศนคติการจัดท าบัญชี
ด้านการท างบประมาณ 

ระหว่างกุล่ม 2 20.812 10.408  
18.713 

 
.000 ภายในกลุ่ม 397 220.762 .556 

 รวม    
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีของ
วัดด้านการจัดท างบประมาณ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มระดับการศึกษา
ต่างกันมีทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีของวัดด้านงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 5 ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่อทัศนคติในการจัด
บัญชีของวัด ด้านรูปแบบการจัดท าบัญชีของวัด แบบสถิติทดสอบหาความแตกต่าง (One-Way Anova) 
ด้านการจัดท างบประมาณ แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

ทัศนคติการจัดท าบัญชี
ด้านการท างบประมาณ 

ระหว่างกุล่ม 2 19.08 9.54  
11.644 

 

 
.000 ภายในกลุ่ม 397 325.26 0.819 

 รวม    
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีของ
วัดด้านรูปแบบการจัดท าบัญชีของวัด จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มระดับ
การศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีของวัด ด้านรูปแบบการจัดท าบัญชี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุป 
 การจัดท าบัญชีขององค์กรใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ หรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร ล้วนมี
ประโยชน์ในการน าข้อมูลทางการเงินเพื่อน าไปใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน  การตัดสินใจใช้ทรัพยากร
ที่มีอย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การด าเนินงานของวัดในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร และตั้งอยู่บนศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  หากมีการด าเนินการด้านการเงินอย่าง
โปร่งใส จะท าให้เกิดพลังศรัทธาที่ยั่งยืนของชาวพุทธ  ผลการวิจัยนี้ เป็นการประเมินทัศนคติของชาวพุทธในการ
จัดท าบัญชีของวัด ซึ่งมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับมาก ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีเจ้า
อาวาสของวัดเป็นประธาน  การจัดท างบประมาณ เพื่อควบคุมรายรับ รายจ่ายของวัด การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี  โดยปัญหาของการจัดท าบัญชีของวัด คือการไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องมีการจัดท าอย่างรัดกุม  และไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่จัดท า แต่อย่างไรก็ยังมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย วัด และชุมชนควรมีส่วนร่วมกันในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการเงิน             
มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เป็นในรูปคณะกรรมการ มีการตัดสินใจด้านการเงินร่วมกัน ควรมีการจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สินของวัด  การก าหนดผู้ดูแล  การเข้าใช้งาน อย่างรัดกุม   ในอนาคตอันใกล้ ควรมีแนวทางการ
วัดมูลค่าทรัพย์สินของวัด เพื่อสามารถบันทึกบัญชีได้  และจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีของวัด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานด้านการเงินของวัด ทังนี้เพื่อจรรโลงความศรัทธาต่อศาสนาพุทธให้ยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้เป็นการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทางการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริหารการศึกษาในสังคมไทย ประกอบด้วยหลักการ 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) การบริหารจัดการศึกษาโดยภาครัฐ มีองค์ประกอบคือ (ก) การจัดตั ้งระบบกั ลยาณมิตร                       
(ข) ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารจัดการศึกษาเพื่อชาติและเพื่อโลก (2) การบริหารจัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์            
มีองค์ประกอบคือ (ก) การบริหารจัดการศึกษาโดยสถาบันพุทธศาสนา (ข) การวางนโยบายการศึกษาที่เป็น
แผนรวมการศึกษากับศาสนา (3) การบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีองค์ประกอบคือ (ก) การให้
การศึกษาเกิดขึ้นแก่สมาชิกใหม่ (ข) การสร้างวัฒนธรรมแสวงปัญญาตั้งแต่ในบ้าน และ (4) การบริหารจัด
การศึกษาโดยชุมชน คือการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของสังคมส่วนรวม คือ บ้าน วัด โรงเรียน หรือ 
“บวร” 

 
ค าส าคญั: แนวคิดทางการศึกษา  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยตฺุโต)  การบริหารจัดการศึกษา
สังคมไทย 
 
Abstract 

This academic article is document synthesized from educational concept of Somdet 
Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto) for the benefit of educational administration in Thai 
society it consists of 4 principles which are (1) educational administration by the government 
there is an element of (a) establishment of the good friend system, (b) national strategy in 
educational administration for the nation and the world. (2) educational administration by 
monks there is an element of (a) educational management by Buddhist Institutes,                              
(b) educational policy planning to combine education with religion. (3) educational 
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management by family there are two elements of (a) education was taught to new members, 
(b) building a home-based intellectual culture. (4) educational management by community is 
educational management that was cooperated by the a whole society combined home, 
temple, and school or “Bowon”. 

 
Keywords: Educational concept, somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A. Payutto), educational 
administration, thai society 
 
บทน า 

การพัฒนาการศึกษาของไทยได้เริ่มมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2411 พระองค์ทรงให้ความส าคัญในการพัฒนาคน                       
ดังพระราชด ารัส ที่ว่า “วิชาหนังสือเป็นวิชาที ่น่านับถือและเป็นที่น่าสรรเสริญมาแต่โบราณ นับตั้งแต่
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนราษฎรพลเมือง สมควรและจ าเป็นจะต้องรู้เพราะวิชาอาจทาให้การทั้งปวงส าเร็จใน
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง” (ประไพ เอกอุ่น, 2542) พระองค์ได้ให้ความส าคัญของการศึกษา และได้จัดให้มีการศึกษา 
อย่างมีระเบียบแบบแผน (Formal Education) มีสถานศึกษาเกิดขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และวัด โดยมี
จุดมุ่งหมายให้คนเข้ารับราชการและมีความรู้ทัดเทียมชาติตะวันตก โดยนาแนวความคิดจาก ต่างประเทศมา
ปฏิรูประบบการศึกษาของไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาบ้านเมืองสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
เพื ่อรองรับสถานการณ์ต่อคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การศึกษา เทคโนโลยี และพลังแห่งการแข่งขัน (อรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล, 2555, น. 2) 

ต่อมา ภาครัฐจึงได้มีการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านักที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการป กครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ 
เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองท้องถิ ่นและเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2546, น. 45) จึงได้ตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นมา เพราะประเทศที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาทุก
ประเทศได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน หากสามารถใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนมีขีดความสามารถมีศักยภาพเต็มสมบูรณ์ตามอัตภาพของแต่ละบุคคลแล้ว การพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ก็สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคม
โลกในอนาคตที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งปัญญา และหวังว่าการศึกษาจะเป็นเส้นทางน าไปสู่
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การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูงในการแข่งขันกับประเทศ
ต่าง ๆ ในประชาคมโลกในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาคุณลักษณะ เอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม  รวมทั้ง
ค ุณธรรม จร ิยธรรมตามหล ักศาสนา อ ันเป ็นค ุณล ักษณะของความเป ็นไทยให ้ย ั ่ งย ืนต ่อไปได้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, น. 1-2) 

จากการพัฒนาการศึกษาของไทยที่ผ่านมาได้มีการน าแนวคิดทางการศึกษาของนักปราชญ์ใน
สังคมไทย เช่น ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพระมหาเถระผู้เป็นนักปราชญ์ด้านการศึกษาที่ได้เสนอแนวคิดทางการศึกษาให้แก่
สังคมไทย เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น ซึ่งบทความนี้จะเป็นการวิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษา
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ผู้เป็นพระเถระผู้เป็นนักปราชญ์แห่งยุค  เป็นพระเถระผู้
แตกฉานทั้งศาสตร์ในพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ และเป็นพระเถระผู้ที่นักวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้การยอมรับในแนวคิดทางการศึกษา ซึ่งพระเดชพระคุณได้ศึกษาลึกถึงแก่นแท้ของวิชาการ 
โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาจึงสามารถพูดได้กับวิชาทุกแขนงและพูดได้อย่างไม่รู้จบ โดยจุดเด่นในการ
น าเสนอเรื่องทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานที่นักวิชาการรุ่นใหม่ต้องถือแบบอย่าง นั่นคือ ก ารเชื่อมโยงหลัก
วิชาการทางพระพุทธศาสนาเข้ากับหลักวิชาการโลกอย่างกลมกลืน ไม่พูดถึงความแตกต่างหรือความขัดแย้งกัน
เพียงด้านเดียว แต่จะชี้ให้เห็นความเหมือนและความต่างและจุดที่จะเชื่อมประสานกันได้ เช่น เรื่องปริญญา
ทางโลกกับปริญญาทางธรรม (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ , 2542, น. 42) และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการรื้อ
ปรับระบบการศึกษาไทย ให้นักการศึกษาไทยที่ก าลังงมงายอยู่กับทฤษฎีของตะวันตกนั้นได้ตื่นขึ้น รื้อปรับ
การศึกษาใหม่แล้วจัดการศึกษาบนฐานของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย (สุมน อมรวิวัฒน์ , 2538, น. 
176)  

บทความนี้จะน าเสนอการศึกษาเกี ่ยวกับแนวคิดทางการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  
(ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารการศึกษาในสังคมไทยได้  
 
การจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 การจัดการศึกษาของสังคมไทยได้มีนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว 
11 แผน และปัจจุบันเป็นฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นับเป็นเวลาได้ 58 ปี โดยมีนโยบายการจัดการศึกษา
ที่พัฒนาตามปัจจัยของเศรษฐกิจและสังคมตามแต่ละช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนโยบายการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการน าหลักคิด
หลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์
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แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และมีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการ หนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอื้อต่อการพัฒนาคน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการสั่งสมทุนทาง
ปัญญา เชื่อมโยงการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ                     
และการด ารงชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีนโยบายการศึกษาที่ส าคัญ (พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน 
และ อชิรญา ภู่พงศกร, 2559, น. 30-46) ประกอบด้วย 

1. พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม ด้วยการ
เตรียมความพร้อมของพ่อแม่และผู้ดูแลในการเลี ้ยงดูเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ทางสมอง สติปัญญา 
ร่างกาย และจิตใจ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั้งในชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับภูมิสังคม และการสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหวา่งคนสามวัย 

2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 
ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน 

3. เน้นครูผู ้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและยก
ย่องครูเพื่อศิษย์และหรอืครูสอนดี จัดให้มีระบบจูงใจให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการเกื้อกูลเสริมสร้างทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้าง
พร้อมรบัทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย 

นอกจากนี้ แนวทางการจัดการศึกษาของไทยได้มีการด าเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขปี 2545 มีความมุ่งหมายของการศึกษา คือ การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และความสามารถ                    
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต,ิ 2546, 5) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545 นั้นมีจ านวน 78 มาตรา 9 
หมวด โดยมีรายละเอียดการจัดการศึกษาใน 4 ประเด็นส าคัญ (พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน และปฐมพงศ์ 
ศุภเลิศ, 2557, น. 103-119) ได้แก่ 

1. ความหมายของการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
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วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (มาตรา 4) 

2. ความมุ่งหมายของการศึกษา คือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และความสามารถ มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) 

3. หลักการของการศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ส าหรับ
ประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง (มาตรา 8) 

4. กระบวนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
4.1 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) 

4.2 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา (มาตรา 23) 

4.3 การจัดกระบวนการเรียนรู ้ (มาตรา 24) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
ด าเนินการ ประกอบด้วย 1) การจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) การจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานกับความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู ้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื ่อร่วมกันพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ                
6) การประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
และรูปแบบการศึกษา (มาตรา 26) 

สรุปได้ว ่า การจัดการศึกษาของสังคมไทยที ่ผ ่านมา มีนโยบายการจัดการศึกษา 2 ประการ 
ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (1) การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นองค์รวม (2) การส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (3) การเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ (4) การพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการเกื้อกูลเสริมสร้างทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต                    
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2) การการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2545 คือ                
(1) ความหมายของการศึกษา (2) ความมุ่งหมายของการศึกษา (3) หลักการของการศึกษา (4) กระบวนการ
จัดการศึกษา โดยยึดหลักที่ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย       
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
การบร ิหารจ ัดการศ ึกษาที ่ เหมาะสมกับส ังคมไทยโดยอาศัยแนวคิดทางการศึกษาของสมเด็จ  
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

การบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทย เป็นการสังเคราะห์จากแนวคิดทางการศึกษาสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ได้เสนอไว้แก่สังคมไทยหลายประการ น ามาประยุกต์ในการบริหารจัด
การศึกษา คือ การศึกษาวิเคราะห์สังคมที่เจริญแล้ว ทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่น และประเทศที่ก้าวล ้าน าหน้าทั้งหลาย 
จะต้องก าหนดไว้ในนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในทางการศึกษา จะต้องมีการตั้งกลุ่มวิเคราะห์วิจัยสังคม
อเมริกัน วิเคราะห์วิจัยสังคมญี่ปุ ่น ว่าเป็นอย่างไร ทุกแง่ทุกด้าน (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) , 2546,                 
น. 115) ที่ว่าจะเจริญอย่างอเมริกา เรารู้จักอเมริกาหรือเปล่า หรือมองเห็นแค่ภาพผิวเผินเท่านั้น แล้วดู
ประเทศใกล้เคียง ประเทศที่เขาก าลังพัฒนาที่อยู่ในระดับก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง เกาหลี ใต้หวัน สิงคโปร์ 
จนกระทั่งญี่ปุ่น ต้องรู้ว่าขณะนี้เขาเป็นอย่างไร เริ่มตั้งแต่สภาพการศึกษาแนวทางของเขานั้นชัด ที่เขาท ามาได้ 
เพราะพัฒนาทางด้านการศึกษาขึ้นมาน าการพัฒนาเทคโนโลยี ถ้าเขาจะก้าวทันความเจริญทางอุตสาหกรรม 
เขาจะต้องวางแผนด้านก าลังคนให้เข้มพอ ต้องให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างดีให้เป็นฐานของการพัฒนา
เทคโนโลยี ที่จะมาสร้างความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม แต่เราจะไม่เอาแค่นั้น  คือ ตอนแรกเรารู้ตระหนักว่า
การศึกษาจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาและให้การศึกษาเป็นส่วนที่น าการพัฒนา 
แต่นอกเหนือขึ้นไปกว่านั้น เราต้องมองด้วยว่าประเทศเหล่านั้นมีปัญหาอะไรที่เป็นจุดอ่อนเป็นข้อบกพร่อง
จะต้องเติมให้เต็ม (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) , 2546, น. 117-118) จะต้องมาคิดกันให้หนักว่าจะพัฒนา
อย่างไรให้เหมาะกับตัวเอง หรือให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสังคมของตนที่ไม่เหมือนกับสังคมอื่นที่เรา
ไปตามอย่าง คือจะต้องศึกษาความต้องการของสังคมของเราว่าเป็นอย่างไร เพราะว่าที่เป็นอยู่ ไม่ได้เป็นไปตาม
ความต้องการของตัวเองแท้จริง จะต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่า เราจะพัฒนาอย่างไรให้สนองความต้องการที่เป็น
จริงของตัวเองและท าให้ความเจริญนั้นเกิดขึ้นในเนื้อตัว โดยสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเรา ถ้าจับจุด
นี้ไม่ได ้ถ้ามองไม่ชัด การพัฒนาที่เกิดขึ้นก็จะไม่สอดคล้อง ไม่เพิ่มขยายขึ้นมาในเนื้อตัวจากภายใน นอกจากนั้น 
ความเจริญที่รับเอาของส าเร็จจากภายนอกเข้ามาก็จะไม่ย่อยเข้าเป็นเนื้อตัวของเรา มีข้อส าคัญที่ว่าสังคมของ
เรานี้มีลักษณะต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเราจะต้องค านึงถึงและรู้ตัวตระหนักอยู่เสมอ เป็นเครื่อง
เตือนใจให้เราต้องศึกษาความต้องการของสังคมของเราให้ชัดเจน แล้วพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของสังคม
ของเรา แล้วก็พัฒนาให้ประสานย่อยเข้าเป็นเนื้อตัวของเราเองได้ ไม่ใช่เป็นของแปลกแยกแปลกปลอมที่เอามา
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เป็นเปลือกหุ้มห่อตัวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นปัญหา เพราะว่าไม่ย่อย คือเอามาแล้วย่อยเข้าในตัวไม่ได้ 
(พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2546 ก, น. 120) 

โดยสรุปเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยโดยอาศัยตามแนวคิด
ทางการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) คือ 1) การบริหารจัดการศึกษาโดยภาครัฐ                   
2) การบริหารจัดการศึกษาโดยพระสงฆ์ 3) การบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ 4) การบริห ารจัด
การศึกษาโดยชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. การบริหารจัดการศึกษาโดยภาครัฐ 
 1.1 การจัดตั้งระบบกัลยาณมิตร เพื่อช่วยจัดสรรให้เกิดปัจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการขึ้นมา

เป็นการจัดตั้งเพื่อเอื้อต่อการที่จะเกิดมีการศึกษา หรือการจัดตั้งที่เอื้อต่อการเกิดขึ้นของการศึกษา ซึ่งการจัดต้ัง
ระบบกัลยาณมิตรขึ้นมา ประกอบด้วย 1) การศึกษาฝ่ายธรรม การศึกษาตามสภาวะ คือเป็นสิกขาในตัวคน 
และ 2) การศึกษาฝ่ายวินัย การศึกษาจัดตั้งของสังคม เพื่อจะมาหนุนหรือมาผลักดันการศึกษาฝ่ายธรรม แล้ว
พยายามท าให้เป็นไปตามทางที่ถูกต้องของมัน ถ้าการศึกษาไม่เกิดมีผลตามธรรม  ก็แสดงว่าการศึกษาขั้นวินัย 
ที่เป็นระบบกิจการทางสังคม คือการศึกษาจัดตั้งของเราล้มเหลว นี่ก็คือ เราไม่เข้าถึงธรรม ไม่ชัดเจนในความ
จริงของธรรมชาติ การศึกษาของเราจึงไม่ส าเร็จผลเป็นจริง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2551ก,            
น. 103-104) 

 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารจัดการศึกษา เป็นการช่วยสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคต
ของมนุษยชาติ 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ชั้นที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อชาติ เพื่อสร้างสังคมไทยให้ดีให้งาม มีความ
เจริญทันเขา ไม่แพ้เขาตลอดจนชนะเขา อย่างน้อยไม่ให้ถูกเขาครอบง า และชั้นที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อโลก 
เพื่อน าไปสู่การอยู่รอดปลอดภัย และสันติสุขของมนุษยชาติ ในขั้นต้นต้องแข่งขันให้ชนะเขา แต่เหนือกว่านั้นก็
คือ ควรจะขึ้นไปเหนือการชนะ เหนือกว่าการแข่งขัน มาสู่สถานะที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลโลก เพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติอย่างแท้จริง (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2539 น. 7-8) 

2. การบริหารจัดการศึกษาโดยคณะสงฆ ์
 2.1 การบริหารจัดการศึกษาโดยสถาบันพุทธศาสนา สถาบันพุทธศาสนาและบุคคลที่

รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ควรให้ความส าคัญต่อศาสนกิจด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น               
และควรปรับปรุงระบบการศึกษาในความรับผิดชอบของตนให้ได้ผลสมสมัยทันเหตุการณ์ ด้วยการต่อติดโยง
กันได้กับพื้นฐานจากอดีต นอกจากนี้ ควรติดตามการศึกษาพระพุทธศาสนาในหมู่กุลบุตรกุลธิดาของประชาชน
ที่รัฐรวบโอนไปรับผิดชอบนั้นว่าได้ผลดีหรือไม่เพียงไร และแสวงหาหนทาง หรือวิธีการที่จะเข้าไปร่วมมือ
ประสานงานกับรัฐ หรือเร้าเตือนรัฐให้ระลึกเกิดความส านึกและตื่นตัวขึ้น จะท าให้บุคคลภายนอกใช้สติปัญญา
ไตร่ตรองพิจารณาเห็นคุณค่าที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาได้ (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2541, น. 101-
102)  
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 2.2 การวางนโยบายการศึกษาที่เป็นแผนรวมการศึกษากับศาสนา การวางนโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ควรเป็นแผนรวมที่ให้การศึกษากับศาสนาเข้ามาประสานสอดคล้องกัน โดยมีคณะ
สงฆ์จะต้องมาร่วมด้วยและจะต้องพิจารณาว่า คณะสงฆ์จะจัดการศึกษาอย่างไร จึงจะกลมกลืนเอื้อต่อกันกับ
ระบบการศึกษาของรัฐ เป็นต้น และในระดับชุมชนก็ต้องให้มีความประสานกลมกลืนในการพัฒนา ทั้งข อง
พระสงฆ์ ชาวบ้าน และนักเรียน โดยเป็นระบบนอกโรงเรียน หรือ Informal Education เป็นการศึกษาที่ไม่
เป็นทางการ และควรพัฒนาพระให้มีการศึกษาดีซึ่งจะน าความคิดถูกต้องแก่ประชาชนในทางที่ถูกต้องได้ (พระ
ธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2536, น. 232) 

3. การบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 3.1 การให้การศึกษาเกิดขึ้นแก่สมาชิกใหม่ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา ครอบครัว

เป็นชุมชนหน่วยย่อยที่สุดและเป็นพื้นฐานที่สุด การศึกษามีการเลี้ยงดูในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น ครอบครัวมี
พ่อแม่เป็นหัวหน้า หรือบ้านเป็นดินแดนในอ านาจครอบครองของพ่อแม่ หรือดินแดนภายใต้การบริหารของพ่อ
แม่ พ่อแม่เป็นผู้น าเสนอโลกนี้แก่ลูก ภาพของโลกที่ลูกมองเห็น ท่าทีที่ลูกจะมีต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ 
อยู่ที่การน าเสนอของพ่อแม่ และตอนนี้คือจุดส าคัญที่สุดที่การศึกษาจะวางพื้นฐานให้แก่ชีวิตของเด็ก ถ้าเด็กมี
ทัศนคติต่อเพือ่นมนุษย์ ต่อโลก ต่อวัตถุสิ่งของในโลก หรือต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร ต่อไป ทัศนคตินั้นก็จะเป็น
ตัวก าหนดวิถีแห่งการด ารงชีวิตของเด็ก โดยสรุปการให้การศึกษาเกิดขึ้นแก่สมาชิกใหม่ ซึ่งพ่อแม่จะต้อง
น าเสนอโลกแก่ลูก ให้เด็กได้ทัศนคติพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) การมองเห็นมนุษย์ร่วมโลกอย่างเป็นมิตรไมตรี 
ตลอดจนมองสัตว์ทั้งหลายและสิ่งแวดล้อมด้วยท่าทีที่เป็นมิตรมีไมตรี 2) การมองโลกในแง่ที่กว้างขวางใหญ่โต 
เป็นดินแดนอัศจรรย์ มีความงดงามน่าชื ่นชมและเป็นแหล่งแห่งความรู ้ที ่เราจะไปศึกษาหาความจริง                  
3) การมองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกด้วยเจตจ านงที่จะเข้าไปร่วมรับผิดชอบสร้างสรรค์ (พระธรรมปิฎก 
(ป. อ. ปยุตฺโต), 2546ข, น. 74-80) หน้าที่แสดงโลกนี้แก่ลูก หรือน าเสนอโลกนี้แก่ลูก ถ้าพ่อแม่ท าถูกต้อง                 
เด็กก็จะได้ความรู้สึกและทัศนคติพื้นฐานที่ดี คือ 1) มีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดี เป็นมิตร มีไมตรี                        
2) มีความรู้สึกต่อโลก ต่อธรรมชาติแวดล้อม ในทางที่มองเห็นความงาม ความน่าชื่นชม สร้างความรู้สึกที่ดี                
3) สร้างความรู้สึกต่อสิ่งทั้งหลายในแง่ที่น่าจะไปเรียนรู้ หรือกระตุ้นให้เรียนรู้ อยากศึกษา อยากไปรู้ว่า มันคือ
อะไร เป็นอย่างไร 4) สร้างความรู้สึกต่อโลกคือสังคมมนุษย์นี้ ในแง่ที่ตนเองจะไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์ ท าให้ดีงามมีความสุขยิ่งขึ้น (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546ค, น. 44-45) 

 3.2 การสร้างวัฒนธรรมแสวงปัญญาตั้งแต่ในบ้าน การสร้างวัฒนธรรมแสวงปัญญาขึ้นมา
ตั้งแต่ในครอบครัวด้วยการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง โดยมีจุดส าคัญที่จะเน้นในการฝึกความคิดใน 3 หลัก คือ                     
1) การกินอยู่ หรือการบริโภคในครอบครัว โดยฝึกการกินเสพด้วยปัญญาที่จะท าให้เกิดความพอดีที่จะเป็น
ประโยชน์ ไม่ก่อโทษ 2) การรับข่าวสารข้อมูลทุกชนิด 3) การรู้ทันสถานการณ์ที่มีอยู่รอบตัวและความเป็นไป
ในโลก เพราะเมื่อเด็กอยู่กับความเป็นจริง และให้เขารับรู ้ข่าวสารความเป็นไปในสังคมตามสถานการณ์                 
โดยเสนอแง่มองที่จะให้เกิดความรู้เข้าใจความจริง และการมีท่าทีที่เกื้อกูล ตลอดจนจับแง่ที่เป็นประโยชน์ได้ 
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เด็กก็จะเกิดมีความคิด โดยเป็นการคิดบนฐานของข้อมูลความเป็นจริง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 
2554, น. 12-13) 

4. การบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชน 
 4.1 การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของสังคมส่วนรวม คือ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 

การศึกษาเป็นภาระของสถาบันในสังคมหลายสถาบันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการศึกษา โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว หรือบ้านกับวัด และชุมชน ในวงกว้าง สื่อมวลชน จนกระทั่งถึงโรงเรียน มีหน้าที่ร่วมกันในการที่จะ
ให้การศึกษาให้การสอนแก่เด็ก (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2551ข, น. 43-44) 

การบริหารจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชน 1) จะต้องให้การศึกษาเป็นเครื ่องช่วยให้
องค์ประกอบทุกส่วนของชุมชนพัฒนาขึ้นไปด้วยกันอย่างประสานกลมกลืน 2) จะต้องให้ให้การศึกษาประสาน
กลมกลืนกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 3) จะต้องให้สถาบันทุกฝ่ายที่เป็นองค์ประกอบของ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา โดยชุมชนประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ สถาบัน บ้าน+วัด+โรงเรียน บ้าน 
วัด โรงเรียนนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอด หน่วยราชการไปท าหน้าที่อะไรต่อชุมชน หน่วยราชการอยู่ในชุมชน
ได้จริงหรือเปล่า เป็นส่วนประกอบของชุมชนได้ไหม และควรจะไปอยู่ในฐานะอะไร หน่วยราชการอาจจะไปอยู่
ในฐานะผู้คอยช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ หรือไปช่วยอุปถัมภ์ให้ก าลัง เป็นสื่อกลางระหว่างชุมชนกับส่วนกลาง หรือเป็น
ตัวแทนของส่วนกลางที่คอยเอื้ออ านวยแก่ชุมชน อยู่ในฐานะเป็นคนนอกเสียมากกว่า แล้วตัวชุมชนเองมีใคร
บ้าง จะต้องดูให้ออกให้หมด ที่แน่นอนก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน  (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2536,           
น. 228-232) การสร้างความสมดุลขึ้นมาโดยให้ชุมชนทีป่ระกอบด้วยบ้าน-วัด-โรงเรียน ให้ปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับ
ที่ประสานกลมกลืนไปด้วยกันได้ พูดกันรู้เรื ่อง แล้วก็มาเอื้ออ านวยแก่กันเองได้ แล้วชุมชนจะพึ่งตนเองได้                 
ถ้าท าไม่ได้ ชุมชนนั้นก็พึ่งตนเองไม่ได้ตลอดไป (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2546ก, น. 126-127) 

 
บทสรปุ 

การจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบ ันมีนโยบายการจัดการศึกษาที ่ส  าค ัญ 2 ประการ 
ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2) การการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยสรุปแนวคิดทางการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทย อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของไทยทั้งระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา สามารถน าไป
ประยุกต์ในการบริหารจัดการศึกษาได้ทุกระดับ ดังสรุปเป็นหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการศึกษาโดยภาครัฐ 1) การจัดตั้งระบบกัลยาณมิตร เพื่อช่วยจัดสรรให้เกิดปัจจัย
ภายในคือโยนิโสมนสิการขึ้นมาเป็นการจัดตั้งเพื่อเอื้อต่อการที่จะเกิดมีการศึกษา 2) ยุทธศาสตร์ชาติในการ
บริหารจัดการศึกษาเป็นการช่วยสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือชาติและยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือโลก  
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2. การบริหารจัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์ 1) การบริหารจัดการศึกษาโดยสถาบันพุทธศาสนา สถาบัน
พุทธศาสนาและบุคคลที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ควรให้ความส าคัญต่อศาสนกิจด้ าน
การศึกษามากยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงระบบการศึกษาในความรับผิดชอบของตนให้ได้ผลสมสมัยทันเหตุการณ์ 
2) การวางนโยบายการศึกษาที ่ เป ็นแผนรวมการศึกษากับศาสนา การวางนโยบายการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ควรเป็นแผนรวมที่ให้การศึกษากับศาสนาเข้ามาประสานสอดคล้องกัน โดยมีคณะสงฆ์
จะต้องมาร่วมกลมกลืนเอื้อต่อกันกับระบบการศึกษาของรัฐ  

3. การบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว 1) การให้การศึกษาเกิดขึ้นแก่สมาชิกใหม่ การให้การศึกษา
เกิดขึ ้นแก่สมาชิกใหม่โดยพ่อแม่จะต้องน าเสนอโลกแก่ลูก ให้เด็กได้ทัศนคติพื ้นฐาน 3 ประการ คือ                     
(1) การมองเห็นมนุษย์ร่วมโลกอย่างเป็นมิตรไมตรี ตลอดจนมองสัตว์ทั้งหลายและสิ่งแวดล้อมด้วยท่าทีที่เป็น
มิตรมีไมตรี (2) การมองโลกในแง่ที่กว้างขวางใหญ่โต เป็นดินแดนอัศจรรย์ มีความงดงามน่าชื่นชมและเป็น
แหล่งแห่งความรู้ที่เราจะไปศึกษาหาความจริง (3) การมองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกด้วยเจตจ านงที่จะ
เข้าไปร่วมรับผิดชอบสร้างสรรค์ 2) การสร้างวัฒนธรรมแสวงปัญญาตั้งแต่ในบ้าน การสร้างวัฒนธรรมแสวง
ปัญญาขึ้นมาตั้งแต่ในครอบครัวด้วยการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง โดยเน้นการฝึกความคิด 3 หลัก คือ (1) การกิน
อยู่ หรือการบริโภคในครอบครัว (2) การรับข่าวสารข้อมูลทุกชนิด (3) การรู้ทันสถานการณ์ที่มีอยู่รอบตัวและ
ความเป็นไปในโลก  

4. การบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชน การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของสังคมส่วนรวม คือ               
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) การศึกษาเป็นภาระของสถาบันในสังคมหลายสถาบันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใน
การศึกษา โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว หรือบ้านกับวัด และชุมชน ในวงกว้าง สื่อมวลชน จนกระทั่งถึง
โรงเรียน มีหน้าที่ร่วมกันในการที่จะให้การศึกษาให้การสอนแก่เด็ก  
 
บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). ปฏิรูปการศึกษาก้าวหน้าอย่างมั่นใจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมการ

ศาสนา. 
ประไพ เอกอุ่น. (2542). การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: คณะคุรุศาสตร ์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2536). เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). (2539). การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษย์ชาติ. กรุงเทพฯ: อักษร

สยามการพิมพ์. 
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). (2541). ทางสายอิสรภาพของการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). (2546). การศึกษาทางเลือก สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน (พิมพ์ครั้ง

ที่ 3). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 385 

  

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). (2546). รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย. 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). (2546). พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2551). พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว

เจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2551). รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2554). การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อและ

สิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน และปฐมพงศ์ ศุภเลิศ. (2557). วิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดทางการศึกษาตาม 

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 กับแนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 1(1), 103-
119. 

พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน และอชิรญา ภู่พงศกร. (2559). นโยบายการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 3(3), 30-46. 

พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ . (2542). ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต): วิเคราะห์
จากหนังสือทางสายกลางของการศึกษาไทย. ใน ชีวิตและผลงานของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
และนานาทัศนะของนักวิชาการ (พิมพ์ครั ้งที ่ 2, น. 42). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

สุมน อมรวิวัฒน์. (2538). นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ใน นานาทัศนะเกี่ยวกับ 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (น. 176). มูลนิธพิุทธธรรม. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 

อรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล. (255). สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ. 
(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 386 

  

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือรน้ 

โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม 

The Development of Activities Learning By use Project-based learning and 

Concept Mapping Together with Multimedia set 

ณิชชนาฎฐ ์ภานุพัฒนน์ิธิยา1 

Nichanat Phanuphatnithiya1 

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น2 

E-mail: Krunidchanad2020@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น 

โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) และ

ประสิทธิผล (E.I.) และ 2) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น โดยการใช้

โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม ในด้านต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 28 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ  E-Book แบบทดสอบแบบประเมินความสามารถ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย

พบว่า 1) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่า 

เกณฑ์ที่ก าหนด คือ 85.48/85.65 และมีค่าประสิทธิผล (E.I.) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.8227 และ2) ผลประเมิน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 2.2) ความสามารถในการท าโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และ 2.3) ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ค าส าคญั: แนวคิดแบบกระตือรือร้น การใช้โครงงานเป็นฐาน แบบแผนผังความคิด ชุดสื่อประสม 

 
Abstract 

The Research objectives of this research are 1) To Develop activities Learning based on 

the concept Active Learning set be the efficiency (E1/E2) level was 80/80 and effectiveness 

(E.I.) level was 0.50, and 2) To compare activities Learning In different fields. Population and 
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samples used in the research is Teacher representative and Grade 6 student, Academic year : 2018-

2019. The research instruments were : Questionnaire, Opinion interview form, activities Learning 

guide, E-Book Learning Activity Series, Academic achievement test, Assessment ability to project 

work, and Satisfaction questionnaire. The results suggest that : 1) The Develop activities Learning 

based on the concept Active Learning set be the efficiency (E1/E2) level was 85.94/86.78 and 

effectiveness (E.I.) level was 0.8394., and 2) Evaluation results The Develop activities Learning In 

different fields As follows : 2.1) Academic achievement after study was higher than before 

study With statistical significance at the .05 level., 2.2) Assess The ability to do projects after 

study was higher than the 80 percent criterion With statistical significance at the .05 level., and 

2.3) Assess Satisfaction Of students Overall, it was at the highest. 

 

Keyword: Project-based learning, concept mapping, multimedia set 

 

บทน า 

ศาสตร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานในทุกสาขาวิชาที่น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

เศรษฐกิจและสังคม หรือคณิตศาสตร์ซึ่งต้องท าให้ได้กับทุก ๆ โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสังกัดใด ๆ ทั้งที่เป็น

โรงเรียนสามัญ หรือโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนที่เปิดชั้นเรียน

มัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสกลับกลายเป็นว่าไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนผู้ปกครอง 

ซึ่งทั้งผู้เรียนหรือผู้ปกครองต่างก็มุ่งสู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อันที่จริงแล้วโรงเรียนเหล่านั้นต่างต้องการนักเรียนที่มี

ความรู้ ความสามารถ จึงมีระบบการป้องกันไม่เปิดโอกาสให้เด็กทั ่วไปได้เข้าเรียน โดยใช้ระบบการแข่งขัน              

ซึ่งนักเรียนกลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดเลือกนี้จึงต้องตกอยู่ที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จึงเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า

นักเรียนส่วนมากที่ได้เรียนโรงเรียนขยายโอกาส จึงเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างเรียนรู้ได้ช้า หรือมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนต ่ากว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ทั ่วไป โดยสังเกตได้จากรายงานการป ระเมินผลสัมฤทธิ์               

วิชา เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ง16201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เมื่อปีพ.ศ. 2560 นักเรียน

มีคะแนนเฉลี่ย 58.16 ซึ่งอยู่ในล าดับต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน เพ่ือให้คุณภาพทาง การศึกษาของนักเรียน ซึ่งการพัฒนาให้นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนั้น

ต้องอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน บรรยากาศ และการสร้างความสุขในการเรียน ซึ่ งเป็นความรู้สึก

ของนักเรียนที่แสดงออกถึงความ พึงพอใจ และความกระตือรือร้นขณะที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอน จนท าให้มีก าลังใจแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นการลดความเครียดในการเรียนจะท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้

อย่างเต็มศักยภาพ  

การจัดกิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่างคล่องแคล่ว การสอนให้ผู้เรียน

ได้มีอิสระในการคิด รู้แบบกิจกรรมในการเรียนการสอน และรวมไปถึงการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้สมองอย่าง

ถูกวิธีกล่าว คือ สมองมีศักยภาพในการคิดและการเรียนรู้ โดยการท างานของสมองในส่วนต่างๆ ท าให้สมองมี

ความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต,์ 2540, น. 1) ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิด Active Learning หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น ที่เป็นการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างอิสระ มีการพูดคุยซักถามระหว่างตนเองกับ

เพื่อน  ตนเองกับครู และยังสอดคล้องกับการบริหารสมอง (Brain Gym) ที่จะท าให้สมองทั้ง 2 ซีกท างานอย่าง

สมดุลกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และผ่อนคลายความตึงเครียด (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ , 2553,             

น. 28 -31) ซึ่งการสอนให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นอิสระจะท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างหลากหลาย แต่การคิดที่

ขาดการควบคุมอาจท าให้ผู้เรียนคิดออกนอกประเด็นที่ต้องการ การเรียนเป็นคู่จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ท า

กิจกรรมการเรียนอย่างจริงจัง (Active) โดยตลอดได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) และได้แก้ไขในส่วนที่

ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2537, น. 120-121) ซึ่งการเรียนเป็นคู่จะช่วยให้นักเรียนไม่

คิดออกนอกประเด็น แต่ถึงกระนั้นหากผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดี ก็จะท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็ม

ตามศักยภาพ 

จากหลักแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น โดยใช้หลักการแนวคิด ทฤษฎี   

1)  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) 2) การจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning และ 3) ทางการจัด 

การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรม 

การเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิ จกรรมนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิด         

การแก้ปัญหา นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Child Centered) ครูผู้สอนจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยง

ประสบการณ์เดิม ความรู้ที่ได้รับ และโลกแห่งความจริง เป็นทั้งผู้แนะน าให้ครูปรึกษาอ านวยความสะดวก 

ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้        

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในความเป็นจริงของชีวิตประจ าวันได้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

แบบกระตือรือร้น เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้นักเรียน

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดี จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้น าทาง

ให้การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น อีกทั้ งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน     

การสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเปิด

โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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นอกจากนี้ผู้เรียนยังบูรณาการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เชื่อมโยงให้ได้หลักการคิดรวบยอดหรือมโน

ทัศน์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน นักเรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้จาก การกระท า โดยผ่าน

การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ค าถาม

เป็นฐาน (Question Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry Based 

Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based 

Learning) ผู้วิจัยเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) มาใช้ในครั้งนี้  

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานนั้น (Project-based Learning) เป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่

มุ่งเน้นความส าคัญที่ผู้เรียนได้ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีอาจารย์

เป็นผู้ให้ค าปรึกษา (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2553, น. 57) นอกจากนี้ยังท าให้

นักเร ียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รู ้จ ักพัฒนาวิธ ีการเร ียนรู ้ และแสวงหาความรู ้ได ้ด ้วยตนเอง                         

ดังความหมายของวิธีการเรียนรู้ด้วยโครงงานว่า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้วิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนเป็นผู้ริเริ ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา 

นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจ และระดับความรู้ความสามารถ 

รวบรวมข้อมูล ด าเนินการปฏิบัติทดลอง หรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการแปลผลสรุปผลและเสนอผลการศึกษาคัน

คว้าด้วยตนเองในการตอบปัญหาที่สงสัย โดยมีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ดังนั้น วิธีการเรียนรู้

ด้วยโครงงานเป็นวิธีการเรียนที ่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จาก

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการท าโครงงาน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548, 

น.14) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจน าวิธีการเรียนรู้ด้วยโครงงานมาบูรณาการร่วมกับ     

การสร้างแบบแผนผังความคิดและการใช้ชุดสื่อประสม โดยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

แบบกระตือรือร้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการท าโครงงาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิด

ร่วมกับชุดสื่อประสม และมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80/80 และประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป  

2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้       

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบ

แผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงาน

เป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.2 ประเมินความสามารถในการท าโครงงานภายหลังการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft 

Excel 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย   

การใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม 

2.3 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น  เรื่อง 

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม 

 

ขอบเขตในการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จ านวน  30 คน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 วิชา เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 

(วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ง16201 กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและ

แบบแผนผังความคิด  

3.1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 วิชา เทคโนโลยี

เพื ่อการสื ่อสาร (วิชาเพิ ่มเติม) รหัสวิชา ง16201 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบ E-Book  จ านวน 6 ชุด ดังนี ้
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ชุดที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Microsoft Excel 2013 

ชุดที่ 2 การท างานกับเวิร์กชีต 

ชุดที่ 3 การป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูลในเวิร์กชีต 

ชุดที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูลในเวิร์กชีต 

ชุดที่ 5 การใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการค านวณ 

ชุดที่ 6 การสร้างแผนภูมิ (Chart) 

3.1.2 บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)  จ านวน 6 ชุด ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันกับชุด

กิจกรรมการเรียนรู ้

3.1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน

และแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื ่อประสม จ านวน 20 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง รวมกับการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในการท าโครงงาน                  

และ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้

1. ช่วงที่ 1 คือ การทดลองและพัฒนาเครื่องมือ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาใน 

การทดลอง 20 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน ซึ่งรวมเวลาในการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. ช่วงที่ 2 คือ การทดลองใช้เครื ่องมือจริง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาใน          

การทดลอง 20 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน ซึ่งรวมเวลาในการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) และการหาความจ าเป็น (Research : R1) 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนา (Design & Development : Band D) เพื่อหาประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล (Development : D1) 
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การออกแบบและ

พัฒนา (Design & 

Development) 

การน าไปใช้ 

(Implement) 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ (Implement) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Research : R2) 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน (Evaluation) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง (Development : D2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น กลุ่มสาระ       

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน 

และแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็นการวิจัย (Research : R1) ข้อมูล

พื้นฐานส าหรบัการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดหมายการจัดการศึกษาซึ่งผลในภาพรวม

และผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด าเนินการดังนี้ 

การด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจหรือการสังเคราะห์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาค าตอบ

เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐาน (Analysis) 
การวิจัย 

(research) 

น าความรู้และผลการวิจัยที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1       

มาพัฒนา โดยให้มีลักษณะและรูปแบบตามความ 

ต้องการ ปีการศึกษา 2561 

การประเมิน 

(Evaluation) 

การน าเสนอผลการวิจัยและพัฒนามาเปรียบเทียบ 

ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562  

การน าผลการวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง

วิชาการการติดต่อกับหน่วยงานทางการศึกษา 

ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะด าเนินการ

ทดลอง 3 ครั้ง และการทดลองน าไปใช้จริง           

ปีการศึกษา 2562 

การพัฒนา 

(development) 
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2. เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน

เป็นการวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังและการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดหมาย

ของการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ ของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม 

โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในขั้นนี้ ดังนี้ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ และ

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพฒันา (Design & Development : Band D) เพื่อหาประสิทธิภาพ 

และประสิทธผิล (Development : D1) 

1. ก าหนดโครงร่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผัง

ความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม  

2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1 ทางด้านผล

การจัดการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผัง

ความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม รายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี ้

2.2 ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีการเรียนการสอน องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบการ

เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและ       

แบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม 

2.3 ศึกษาเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิเคราะห์ขอบข่ายของเนื้อหาและตัวช้ีวัด เพื่อเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.4 ระบุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็น

ฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม 
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2.5 ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระที่ใช้ในการเรียนรู้ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบ

กระตือรือร้น เรื ่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุด

สื่อประสม 

2.6 สังเคราะห์ และจัดท าเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจง่าย 

2.7 จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองทั้งหมดให้เรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ 

2.8 น าเครื่องมือทั้งหมดไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา       

(IOC) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของเกี่ยวกับภาษาตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

2.9 การทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 

(1) การทดลองแบบ 1:1:1 (Individual Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน

จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน                 

และเรียนอ่อน 1 คน สรุปได้ว่า มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 67.72/75.00 ถือว่ายังต ่ากว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด 

และมีค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6457 ซึ ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที ่ก าหนด (2) การทดลองแบบกลุ่มเล็ก                   

(Small Group Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 9 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และเรียนอ่อน 3 คน สรุปได้ว่า มีค่า

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 64.32/73.70 ถือว่ายังต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมีค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 

0.6387 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และ (3) การทดลองแบบกลุ่มใหญ่ (large Group Tryout) กับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน สรุปได้ว่า มีค่า

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.65/85.48 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมีค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 

0.8227 ถือว่าเหมาะสมที่จะน าไปใช้ต่อ  

2.10 จัดพิมพ์ต้นฉบับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ส าหรับน าไปทดลองใช้ต่อไป 

3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย มีขั้นตอน ดงันี ้

3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 

เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก คือ ก. ข. ค. และ ง. ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 

คะแนน จ านวน 40 ข้อ โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และคู่มือครูและวิธีการ

สร้างแบบทดสอบ การหาค่าอ านาจจ าแนก การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ศึกษาแนวทางในการวัด

และประเมินผล เนื้อหาจากคู่มือครู คู่มือนักเรียน แบบเรียน หนังสือเรียนรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 

(วิชาเพิ่มเติม) ชุดกิจกรรม และวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาที่เรียน จากนั้นวิเคราะห์ระดับของ
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พฤติกรรมที่ต้องการวัดตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยเพื่อน ามาใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

และก าหนดจ านวนข้อข้อสอบ  

 3.1.2 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

 3.1.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้แบบกลุ่มใหญ่ (large Group 

Tryout) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 28 คน สรุปผลพบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft 

Excel 2013 มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.67-0.94 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.44-0.67 และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.50 ถือว่ามีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ได้  

 3.1.4 ตรวจสอบความถูกต้องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดพิมพ์ฉบับจริง 

เพื่อน าไปทดลองใช้จริง 

3.2 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานภายหลังการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Excel 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม  โดยศึกษาการเกี่ยวกับการสร้าง 

แบบประเมิน และแบบวัดความสามารถ ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการท าโครงงาน จากนั้น

ร่างข้อค าถามของแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ พอใจมาก

ที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยที่สุด 

3.2.2 ผู ้ว ิจ ัยน  าแบบประเม ินความสามารถในการท าโครงงานไปเสนอต่อผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ                         

เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตามค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญ  

 3.2.3 น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานไปทดลองใช้แบบกลุ ่มใหญ่                   

(large Group Tryout) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น               

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน สรุปผลพบว่า ความสามารถในการท าโครงงานภายหลังการเรียน สรุปพบว่า                   

มีความสามารถในการท าโครงงานหลังเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 12.53 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 ถือว่ามีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้  

3.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องแบบแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน และจัดพิมพ์

ฉบับจริง เพ่ือน าไปทดลองใช้จริง 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น 

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม       

โดยศึกษาการเกี่ยวกับสร้างแบบสอบถาม ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจและ 

ความต้องการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับความพึงพอใจ จากนั้นร่างข้อค าถามของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

เป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย         

และพอใจน้อยที่สุด  

 3.3.1 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของเกี่ยวกับภาษาตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

3.3.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้แบบกลุ่มใหญ่ (large Group Tryout)        

โดยท าการทดลองกับครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 8 คน และนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 25561 จ านวน 28 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม

ทดลองคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง สรุปพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.32 และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 เมื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ( ) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 ซึ่งอยู่ใน

ระดับคุณภาพที่น่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้ได้  

3.3.3 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบับสมบูรณ์ส าหรับน าไปใช้จริง 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ (Implement) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Research : R2) 

1. ผู้วิจัยได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล และประโยชน์ของการวิจัยให้นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างฟัง พร้อมทั้ง

ท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ครั้งนี ้

2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดสอบก่อนเรียน 

3. ด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 ใช้เวลาเรียน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเป็น       

20 ชั่วโมง รวมเวลาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ควบคู่กับไปคู่มือการจัด 

การเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดสอบหลังเรียน เพื่อน าข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน

มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์

5. น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานไปประเมินหลังเรียน 

6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจทีไ่ปประเมินหลังเรียน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน (Evaluation) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง (Development : D1) 

1. ตรวจคะแนนผลการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน า

คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
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2. ตรวจคะแนนผลการท ากิจกรรมฝึกทักษะในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แล้วน าคะแนนที่ได้มา

วิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน 

3. ตรวจคะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วน าคะแนนที่

ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

4. ตรวจคะแนนผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานหลังเรียนแล้วน าคะแนนที่ได้มา

วิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

5. ตรวจคะแนนผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ เรื ่อง การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Excel 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

น าคะแนนมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิต ิ

 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

1. ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.)  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยทดสอบค่าท ีt-test 

3. ประเมินความสามารถในการท าโครงงาน ระหว่างหลังเรียงกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยทดสอบค่าที t-test 

4. ประเมินความพึงพอใจ ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผัง

ความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 85.48/85.65 และมีค่า

ประสิทธิผล (E.I.) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.8227  

2. ผลประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น  เรื่อง การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Excel 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม ดังนี้ 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 2.2) ความสามารถในการท าโครงงาน                 

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.3) ความพึงพอใจของนักเรียน                  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.81  

ดังนั้นสรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น  เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้โครงงานเป็นฐานและแบบแผนผังความคิดร่วมกับชุดสื่อประสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทั้งของนักเรียนและครู
อีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ระหว่างการด าเนินการทดลองกับนักเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม พบว่า นักเรียนมีข้อสงสัยในบาง

เนื้อหาจากการบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นครูควรตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนหลังการดูบทเรียน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง และควรอธิบายเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจเพิ่มเติมในชั้นเรียน 

1.2 เนื่องจากชุดสื่อประสมใช้สื่อทั้งเล่มชุดกิจกรรมและบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น 

ก่อนน าไปใช้ครูควรจัดเตรียมสื่อต่างๆ ให้พร้อม ท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าชี้แจง และวิธีการใช้ นอกจากนี้ควร 

มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook หรือ Line เป็นต้น เพื่อเป็นสื่อกลาง

ในการน าเสนอลิงค์ หรือคิวอาร์โคดการเข้าสู่บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 

1.3 ข้อจ ากัดในเรื่องของการเรียนที่บ้าน หรือนอกชั้นเรียน ดังนั้น ครูควรส ารวจความสามารถใน

การเข้าถึงเทคโนโลยี และจัดเตรียมช่องทางในการน าเสนอบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนอย่างเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดสื่อประสมในรายวิชาต่าง ๆ  

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น  ร่วมกับ 

การใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องอื่นๆ  

2.3 ควรมีการวิจัยศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ควบคู่

กับการพัฒนาชุดสื่อประสม  

2.4 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

แบบกระตือรือร้น ร่วมกับชุดสื่อประสม กับวิธีการสอนปกติ 

2.5 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามศตวรรษที่ 21 เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื ่อประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหล ังเร ียนด ้วยบทเร ียนออนไลน ์ร ่วมก ับเทคนิคเพ ื ่อนค ู ่ค ิด รายว ิชาว ิทยาการคอมพิวเตอร์                               
เรื่อง “แหล่งข้อมูล” และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
1/2563 จ านวน 39 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบด้วยสถิติที ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ 
รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที ่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื ่อนคู ่คิด รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื ่อง 
“แหล่งข้อมูล” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์ เพื่อนคู่คิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 
 This study has goals to 1) Assess quality of online lessons for computer science subject 
on the topic of “Data Source”, 2) compare pre-test and post-test learning achievement of 
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students before and after the use of online lessons and think-pair-share technique in 
computer science subject on the topic of “Data Source” and 3) evaluate student satisfaction 
towards the use of online lessons and think-pair-share technique. The sample group used in 
this study consists of 39 students from Classroom 5/3 (Semester 1/2020), selected by cluster 
sampling. The research instruments are the learning management plan, online lessons, online 
lessons evaluation form, learning achievement evaluation form and student satisfaction form. 
Statistics used in this study are mean, standard deviation, and t-test dependent. Result of this 
study is that (1) experts rated online lessons for computer science subject “Data Source” as 
high overall (2) Learning achievement of students after online lessons and think-pair-share 
technique in computer science subject on the topic of “Data Source” improves and (3) 
students have the high satisfaction with  after online lessons and think-pair-share technique. 
 
Keywords: Online Lessons, Think-Pair-Share, learning achievement 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้พัฒนาผู้เรียนจะต้องมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะในด้านต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้เน้นให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้จัดการกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การดูแลช่วยเหลือจากผู้สอน  
(ศรัณย์ กระแสร์สินธุ์ และอินทิรา รอบรู้, 2562) อีกทั้งระบบอินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนาความสามารถใช้งาน
ได้หลากหลาย เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น ทุกคน
สามารถรับรู้และเข้าถึงสื่อที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ได้ง่าย จึงสามารถน ามาพัฒนาการการจัดการเรียนการสอน 
และเป็นสื่อการเรียนการสอนได้สะดวก ผู้ เรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเวลา เพื่อแก้ปัญหาการไม่
เข้าใจเนื้อหาบทเรียน (จินดาพร เทียมภักดี นคร ละลอกน ้า และฐิติชัย รักบ ารุง , 2563) และการทบทวน
เนื้อหาบทเรียนด้วยตนเอง 
 จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาของผู้วิจัย พบว่า ธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 5 ยังเป็นวัยที่ชอบเล่น ชอบพูดคุยกันในห้องเรียน ไม่ค่อยสนใจฟังครูเท่าที่ควร ส่งผลต่อความเข้าใจใน
บทเรียนที่ครูสอน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้บทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนหาเทคนิคการสอนที่เหมาะกับวัยของผู้เรียน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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บทเรียนออนไลน์ เป็นการน าเอาคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจจัดเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือ
น ามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด เพื่อช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้าน
สถานที่และเวลา โดยภายในบทเรียนจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามเนื้อหาแต่ละวิชา (ศรัญญา ยี่ซ้าย, 2556) 

เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคเริ่มจากปัญหาหรือโจทย์ค าถาม สมาชิกแต่ละคน
คิดหาค าตอบด้วยตนเอง แล้วอภิปรายกับเพื่อนเป็นคู่ จากนั้นจึงน าค าตอบไปเล่าให้เพื ่อน ๆ ทั้งชั ้นฟัง               
(พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2560) ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่เหมาะกับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ชอบพูดคุยกันในห้องเรียนตามธรรมชาติของนักเรียน 

โดยทั้งบทเรียนออนไลน์ และเทคนิคเพื่อนคู่คิด ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และผู้เรียนก็มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคดังกล่าว
ด้วย ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ พิสมร ชูเอม (2561) ที่ได้พัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 4 ด้วยการใช้เทคนิคเพื ่อนคู ่คิด ต่อมาสุพัตรา ตะเพียนทอง ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์                      
และสุวรรณา อินทร์น้อย (2563) ได้จัดการเรียนรู้ด้วย Google Application for Education ร่วมกับบทเรียน
บนเครือข่าย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน ในขณะที่เบญจพร ตีระวัฒนานนท์ ดวงพร 
ธรรมะ และด ารัส อ่อนเฉวียง (2563) ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้าง
ภาพกราฟิกโดยโปรแกรมน าเสนอส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทุกงานล้วนแต่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างดี 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดมาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื ่องแหล่งข้อมูล ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 พร้อมกับเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” 
 3. เพื ่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิค  
เพื่อนคู่คิด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยประยุกต์ใช้แนวคิด ADDIE Model มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ (Analysis) ผู ้ว ิจัยได้ว ิเคราะห์จ ุดประสงค์การเร ียนรู ้ ว ิเคราะห์ผู ้ เร ียน                     

และวิเคราะห์เนื้อหาที่จะน ามาใช้พัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ 
2. การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างบทเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และออกแบบการวัดและประเมินผล โดยให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสม 

3. การพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
โดยสร้างด้วย Google Sites และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์พร้อมปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าหลักของบทเรียนออนไลน ์

ที่มา: ไชยวัฒน์ ผินนอก (2563) 
 

4. การทดลองใช้ (Implementation) ผู้วิจัยได้น าบทเรียนออนไลน์ที่ปรับปรุงแก้ไขครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

5. การประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยได้น าผลจากการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
1. ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
296 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 39 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้ รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน่วยที ่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ                       

เรื่อง แหล่งข้อมูล โดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดในการจัดการเรียนการสอน 
2. บทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แหล่งข้อมูล พัฒนาโดยใช้ Google 

Site ที่ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน คลิปวิดีโอ แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา 
ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานบทเรียนออนไลน์ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวม 20 ข้อ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ผ่านการพิจารณาความ
ถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-Objective 
Congruence Index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเล ือก จ  านวน 10 ข้อ  
ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 5 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-Objective Congruence Index: IOC)                 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ผล
จากการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยน าผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด    
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ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับมาก    
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง    
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับน้อย    
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แหล่งข้อมูล พัฒนาโดยใช้ 
Google Site ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื ้อหาบทเรียน คลิปวิดีโอ  
เกมเพื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยมีตัวอย่างดังรูป 
ที่ 1 และ 2 

  
รูปที่ 1 หน้าจอกิจกรรมเพื่อนคู่คิด รูปที่ 2 หน้าจอแบบฝึกหัดในรูปแบบเกม 

ที่มา : ไชยวัฒน์ ผินนอก (2563) 
 
 ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น และให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีผลการประเมินคุณภาพดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์โดยผู้เขี่ยวชาญ 

ประเดน็วัดคุณภาพ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหา 4.25 0.54 มาก 
ด้านการออกแบบ 4.27 0.29 มาก 
ด้านการใช้งานบทเรียนออนไลน ์ 4.47 0.58 มากที่สุด 
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ประเดน็วัดคุณภาพ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.40 0.46 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เรื่อง แหล่งข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.33, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีคุณภาพสูงที่สุด คือ ด้านการใช้งานบทเรียนออนไลน์  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.47, 

S.D.=0.58) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีคุณภาพอยู ่ในระดับมาก (�̅�=4.40, 

S.D.=0.46) ด้านการออกแบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.27, S.D.=0.29) และด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่

ในระดับมาก (�̅�=4.25, S.D.=0.54) ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” 

ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 39 คน โดยการท าแบบทดสอบ 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ มีผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  
ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. df t-test* Sig. 

ก่อนเรียน 3.90 1.64 
38 4.76 .000 

หลังเรียน 5.35 1.25 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.35 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 1.46 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด 

 ผู้วิจัยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล”  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5/3 จ านวน 39 คน จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลตาม
ข้อค าถาม ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิค  
เพื่อนคู่คิด รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” 

ประเดน็วัดความพึงพอใจ �̅� S.D. แปลผล 

1. การแสดงผลบทเรียนออนไลน์มีความชัดเจนและอ่านง่าย 3.92 0.88 มาก 
2. ความถูกต้องของการเช่ือมโยงเมนูหรือปุ่มต่าง ๆ 4.08 0.85 มาก 
3. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 4.05 0.93 มาก 
4. ความน่าสนใจของกิจกรรมในบทเรียน 4.26 0.83 มาก 
5. ความสุขในการเรียนและการท ากิจกรรมในบทเรียน 4.24 0.82 มาก 

เฉลี่ย 4.11 0.86 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื่อน

คู่คิด รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล”  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.11, S.D.=0.86)  
เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ความน่าสนใจของกิจกรรม

ในบทเรียน อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.26, S.D.=0.83) และข้อค าถามที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ   

การแสดงผลบทเรียนออนไลน์มีความชัดเจนและอ่านง่าย อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.92, S.D.=0.88) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 39 คน ซึ่งบทเรียนออนไลน์
พัฒนาด้วย Google Site ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน คลิป
วิดีโอ เกมเพื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ตามแนวคิด
วิธีการระบบ ADDIE Model ผู้เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.33, S.D.=0.47) หลังจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ

เทคนิคเพื่อนคู่คิด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.11, S.D.=0.86) 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. การประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” 

ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญประเม ินค ุณภาพของบทเร ียนออนไลน์ รายว ิชาว ิทยาการคอมพิวเตอร์                           

เรื่อง แหล่งข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.33, S.D.=0.47) ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาตามแนวคิด
วิธีการระบบ ADDIE Model ซึ่งมีขั้นตอนประกอบด้วย การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ 
และการประเมินผล สอดคล้องกับเบญจพร ตีระวัฒนานนท์ ดวงพร ธรรมะ และด ารัส อ่อนเฉวียง (2563) ที่ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกโดย
โปรแกรมน าเสนอส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบจ าลอง ADDIE Model และได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนต่าง ๆ จึงส่งผลให้ได้บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ 

ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (�̅�=4.22) และสอดคล้องกับปฏิมาพร ด่านนอก 
สุวรรณา อินทร์น้อย และฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ (2562) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบเกม เรื่อง ทักษะการใช้เมาส์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ

ของบทเรียนออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.43, S.D.=0.16) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” 

ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับจิรันตน์ กาบขุนทด และสุวรรณา บุเหลา (2562) ที่ได้ท าการวิจัยเรื ่อง  
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ สุพัตรา ตะเพียนทอง ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ และสุวรรณา อินทร์น้อย (2563) ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วย Google Application for Education ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองานระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู ้ด้วย Google Application for 
Education ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน  
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด 

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 39 คน พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เรื่อง “แหล่งข้อมูล” ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.11, S.D.=0.86) สอดคล้องกับสอดคล้องกับ
เบญจพร ตีระวัฒนานนท์ ดวงพร ธรรมะ และด ารัส อ่อนเฉวียง (2563)  ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกโดยโปรแกรมน าเสนอส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก               

(�̅� = 4.14, SD = 0.32) และสอดคล้องกับ พิสมร ชูเอม (2561) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถ
ในการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมนักเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากผู้เรียนยุคใหม่ ชอบการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา ตามความถนัด
ของตนและสามารถเรียนซ ้าในเนื้อหาที่ยังไม่เขา้ใจได้อย่างอิสระ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ผู้สอนควรตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ หากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เครื่องคอมพิวเตอร์มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่เพียงพอกับจ านวนของนักเรียน อาจจะไม่เหมาะที่จะเลือกใช้
บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่จัดกิจกรรมตามแนวคิดหรือทฤษฎีการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 
เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน 

2. ควรเพิ่มจ านวนแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้มากขึ้น เพื่อวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ 5 ขั ้นตอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี)                 
เรื ่อง “มาแก้ปัญหากันเถอะ” และ (2) เพื ่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อการเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู ้ 5 ขั ้นตอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ก าลังศึกษาในภาค
การศึกษาที ่ 1/2563 จ านวน 20 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบด้วยสถิติที ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) เรื่อง “มาแก้ปัญหากันเถอะ” 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ (2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคญั: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ความพึงพอใจ 
 
Abstract 
 This study has following objectives (1) Compare pretest and posttest learning 
achievement by using Five Steps learning process in Technology (Technology Design) Subject 
on the topic of “Let’s Solve the Problem”, and (2) assess student satisfaction with the Five 
Steps learning process. The sample group in this study is 20 Grade 9 students from Class 3/1, 
Semester 1/2020. The sample group is selected by cluster sampling. The research instruments 
are the learning management plan with Five Steps learning process, learning achievement 
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assessment form, and student satisfaction assessment form. Statistics used in this study are 
mean, standard deviation. and t-test dependent. Result from this study shows that (1) Learning 
achievement of students increases after passing the Technology (Technology Design) subject 
on the topic of “Let’s Solve the Problem” with Five Steps learning process, and (2) students 
have high satisfaction with the Five Steps learning process. 
Keywords: Learning Achievement, five Steps learning process, satisfaction 
 
บทน า 
 การเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งครูผู้สอนและนักเรียน  โดยบทบาทของครู
เปลี่ยนไปจากผู้ให้ความรู้หรือผู้บอกเล่าความรู้ มาเป็นผู้ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดค้นความรู้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้สอนจึงเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก คือ เป็นผู้เตรียม
ประสบการณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพทั้งรา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ 
ยินดีสุข, 2560) 
  การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2560) โดยสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี้ ได้มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื ่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม  เลือกใช้
เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู ้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและกระบวนการ
ส าคัญของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่ (1) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม                 
(2) การคิดเชิงระบบ (3) ความคิดสร้างสรรค์ (4) การคิดอย่างมีว ิจารณญาณ (5) การสื ่อสาร และ                        
(6) การท างานร่วมกับผู้อื่น (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) 
  การปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีหนึ่งที่จะพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ผู้เรียนของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้กระบวนการ
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เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) มาใช้จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย (1) การเรียนรู้ระบุค าถาม (Learning to 
Question) (2) การเรียนรู ้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) (3) การเรียนรู ้ เพื ่อสร้างความรู้ 
(Learning to Construct) (4) การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร (Learning to Communicate) และ (5) การเรียนรู้เพื่อ
ตอบแทนสังคม (Learning to Service) (กิตติ รัตนราษี และเบญจมาภรณ์ จันทร, 2561) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการสอน ออกแบบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน นอกจากนี้แล้วยังมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) เรื่อง “มาแก้ปัญหากันเถอะ” 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน               
ในรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) เรื่อง “มาแก้ปัญหากันเถอะ” 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

1) ศึกษาขอบข่าย เนื้อหาวิชา วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียน และศึกษาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

2) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ 5 ขั ้นตอน แล้วน าไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องกับจุดประสงค์แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) (กิตติ รัตนราษี และเบญจมาภรณ์ จันทร, 2561) ประกอบด้วย 

 ขั้นตอนที่ 1 การเรียนรู้ระบุค าถาม (Learning to Question) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผล 

 ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู ้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นการฝึกแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  

 ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ (Learning to Construct) เป็นการน าความรู้ที่ได้
จากการถ่ายทอดประสบการณ์ มาสรุปเพื่อสร้างองค์ความรู้  

 ขั้นตอนที่ 4 การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร (Learning to Communicate) เป็นการฝึกให้ความรู้ที่
ได้มาน าเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ  
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 ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Service) เป็นการน าความรู้สู่การ
ปฏิบัติ ซึ ่งผู ้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบคัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม และน าไปใช้
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

3) จัดท าสื่อการสอน แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องกับจุดประสงค์แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความสอดคล้องกับจุดประสงค์แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการ
ออกแบบ เรื่อง มาแก้ปัญหากันเถอะ จ านวน 10 ข้อ 

6) ด าเน ินการจ ัดการเร ียนการสอนตามแผนการจัดการเร ียนร ู ้ โดยใช้กระบวนการเร ียนรู้   
5 ขั้นตอน 

7) เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจึงทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับเดียวกับที ่ใช้ทดสอบก่อนเรียน และประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้  
5 ขั้นตอน 

8) วิเคราะห์ผลการวิจัย โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสถิติทีของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจต่อการเรียน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 1) ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
134 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 20 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบ เรื่อง มาแก้ปัญหากันเถอะ 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์                   
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
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3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 5 ข้อค าถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ซึ่งผ่านการพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-Objective Congruence Index: IOC)  
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ผลจาก

ก า รป ร ะ เ ม ิ น ค ว ามพ ึ ง พอ ใ จ ขอ งน ั ก เ ร ี ย น  โ ด ยน  า ผ ล ท ี ่ ไ ด ้ เ ท ี ย บก ั บ เ กณฑ ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด    
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับมาก    
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง    
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับน้อย    
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) เรื่อง “มาแก้ปัญหากันเถอะ” 
 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเ รียนรู้  
5 ขั้นตอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) เรื่อง “มาแก้ปัญหากันเถอะ”  ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 20 คน โดยการท าแบบทดสอบซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ มีผล
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการ 
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. df t-test* Sig. 

ก่อนเรียน 4.10 1.83 
19 5.29 .000 

หลังเรียน 6.60 1.70 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.60 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 2.5 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสถิติที (t-test dependent) เท่ากับ 5.29 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
 ผู้วิจัยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ต่อการเรียนโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) เรื ่อง มาแก้ปัญหากันเถอะ  
สรุปผลได้ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ประเดน็วัดความพึงพอใจ �̅� S.D. แปลผล 

1. สื่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.19 0.75 มาก 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 3.96 0.87 มาก 
3. ความน่าสนใจของกิจกรรมในบทเรียน 3.92 1.06 มาก 
4. ความสุขในการเรียนและการท ากิจกรรมในบทเรียน 3.96 0.96 มาก 
5. การน าเสนอเนื้อหาและด าเนินกิจกรรมของครูผู้สอน 3.96 0.87 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.90 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.00, S.D.=0.90) เมื ่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่นักเรียน 
มีความพึงพอใจสูงที ่สุด คือ สื ่อประกอบการสอนมีความเหมาะสม น่าสนใจ  อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.19, 
S.D.=0.75) และข้อค าถามที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความน่าสนใจของกิจกรรมในบทเรียน   
อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.92, S.D.=1.06) 
 
สรุปผล 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ 5 ขั ้นตอน รายวิชาเทคโนโลยี  
(การออกแบบเทคโนโลยี) เรื่อง มาแก้ปัญหากันเถอะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 20 คน 
โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเรียนรู้ระบุค าถาม การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ การเรียนรู้เพื่อ
สร้างความรู้ การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร และการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม ผลการวิจัยพบว่า หลังจัดการเรียนการ
สอน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05                   
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และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.00, S.D.=0.90) 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) เรื่อง “มาแก้ปัญหากันเถอะ” 

ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสุภาณี เส็งศรี และวลีพร ปนนา (2561) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรูจากแหล่งเรียนรูในชุมชน 
เพื ่อสงเสริมความสามารถการเชื ่อมโยงทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต หลังจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม              
การเรียนรู อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 หลังจากจัดการเรียนการสอน

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.00, 
S.D.=0.90) สอดคล้องกับสอดคล้องกับวิมล มานพ (2561) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบ QSCCS พบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และสอดคล้องกับวิชิต 
เทพประสิทธิ์ และคณะ (2560) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ท าให้
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
มีการสังเกต การส ารวจค้นหาความรู้ การตั้งค าถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถสรุปและสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ 

1) ก่อนใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ผู้สอนต้องแนะน าให้นักเรียน
เข้าใจวิธีการหรือขั้นตอนในการเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน อันจะส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนได้ 
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2) ผู ้สอนควรออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา เนื ่องการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้  
5 ขั้นตอน (QSCCS) ใช้เวลาค่อนข้างนาน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) กับเทคนิค
วิธีการอื่น ๆ 

2) บางห้องเรียนอาจมีนักเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้วิจัยจึงควรค านึงถึงปัจจัยด้านความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ (1) เพื ่อประเมินคุณภาพสื ่อเกมเพื ่อการศึกษา เร ื ่อง อัลกอริทึม  

ในรายวิชาวิทยาการค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมา  

(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกม  

เพื่อการศึกษา และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมเพื่อการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 15 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม แบบทดสอบก่อน -

หลังเรียน แบบประเมินสื่อโดยผู้เชี ่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  

การสอนด้วยเกมเพื่อการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบด้วยสถิติที ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

และ (3) นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเกมเพ่ือการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 
ค าส าคญั: เกมเพื่อการศึกษา อัลกอริทึม การศึกษา 
 
Abstract 

The purpose of this study were (1) to evaluate the quality of game for education on 

Algorithm in Computing Science for grade 4 Students of School in Nakhonratchasima Province.  

(2)  Compare pretest and posttest learning achievement of students from using game for education. 

(3) Assessment student satisfaction to game for education. The sample in the research are 15 
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students from grade 4 of School in Nakhonratchasima province. The tool of this research is learning 

management plan, game for education on Algorithm, pre and post study test, media 

assessment by expert, and satisfaction questionnaire of student to learning with game for 

education. The statistics used for data analysis including average, percentage, standard 

deviation, and t-test. The results found that (1) the overall assessment by expert was of the 

highest level. (2) students have learning achievement that post study higher than pre study 

which significant. (3) students are satisfied with their learning with educational games. The 

overall result is high level. 

 

Keywords: Game for education, algorithm, education 

 

บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู ้สอนเป็นอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น YouTube 

Podcast Tutorial Video Moodle เครือข่ายสังคมออนไลน์ โลกเสมือนจริง เกมสถานการณ์จ าลอง การเล่า

เรื่องด้วยสื่อดิจิทัล การเรียนรู้ออนไลน์ หรือการเขียนบันทึกการเรียนรู้ภายหลังปฏิบัติงาน (นภดล เลือดนักรบ, 

สุภาณี เส็งศรี และพิศิษฐ์ พลธนะ, 2560) การสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้จากภายใน 

ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกมเพื่อการศึกษามีสวนช่วย

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูของผู้เรียน มีอิทธิพลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และที่ส าคัญยัง

เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความสนใจในการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (Karl M. Kapp อ้างอิง

จาก ชนัตถ์ พูนเดช และ ธนิตา เลิศพรกุลรัตน,์ 2559) 

จากการที ่ผู ้วิจัยได้ไปสังเกตการณ์สอนและทดลองสอน นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4  

ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักเรียนบางคนไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน จึงไม่สนใจเนื้อหาที่ครู

บรรยาย ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าหาวิธีการสร้ างสื่อการสอนเพื่อน ามาใช้กับ

นักเรียน จึงเห็นว่าการใช้เกมเพื่อการศึกษาจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ช่วย

ท าให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น นอกจากจะกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก สนใจ และมีส่วนร่วมกับ

การเรียนมากยิ่งขึ้น การให้รางวัล หรือกิจกรรมที่มีความท้าทายมากขึ้น จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเอาชนะ        

จึงสามารถจูงใจให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ (ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข, 2559) อีกทั้งยังช่วยให้
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เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี มีกระบวนการที่ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่งซับซ้อน โดยในรายวิชาคอมพิวเตอร์

นั้น สื่อการสอบประเภทเกมถือเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

ขึ้น ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันมาจัดเป็น

กิจกรรมในลักษณะของเกม (กิตติพงศ์ ม่วงแก้ว, 2562) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ 4  ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมา เพื ่อช่วยพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียนและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการศึกษา  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินคุณภาพสื่อเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม ในรายวิชาวิทยาการค านวณ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
เกมเพื่อการศึกษา 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมเพื่อการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา เรื ่อง อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4                 
ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยประยุกต์ใช้แนวคิด ADDIE Model มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์   Analysis ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเกมเพื่อการศึกษาจากเอกสาร ต ารา 

และงานวิจัยต่าง ๆ จากนั้นได้วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย และวิเคราะห์ผู้เรียน  

2. การออกแบบ   Design ผู ้ว ิจ ัยได้ออกแบบโครงสร้างของเกมเพื ่อการศึกษาให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ ออกแบบ Story Board และการด าเนินเรื่องของเกม ออกแบบกิจกรรม และออกแบบการวัดและ

ประเมินผล โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการออกแบบ 

 3. การพัฒนา   Development ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาเกมโดยใช้โปรแกรม Construct 2  แล้วน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน   5 ท่าน ประเมินคุณภาพ พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จัดท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลังเรียน และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินและหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) 
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4. การทดลองใช้Implement น าเกมเพื่อการศึกษาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 15 คน ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

5.   การประเมินผล  Evaluate ผู้วิจัยน าผลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมาประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ก าลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 43 คน 

   2. กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4/3 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา  

ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัลกอริทึม 
 2. เกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  
 4. แบบประเมินคุณภาพของเกมเพื่อการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา
และการด าเนินเรื่อง ด้านกราฟิกและการออกแบบ และด้านการวัดและประเมินผล รวมข้อค าถาม 13 ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ซึ ่งผ่านการพิจารณาความถูกต้อง 
เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยผลประเมินต้องอยู่ในระดับมาก หรือ 3.5 คะแนนขึ้นไป 
 3.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อการเรียนการสอนด้วยเกมเพื ่อการศึกษา                
เรื่อง อัลกอริทึม จ านวน 5 ข้อ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 1 แผน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

จากนั ้นผู ้วิจัยสอนนักเรียน และให้นักเรียนทดลองใช้เกมเพื ่อการศึกษา เรื ่อง อัลกอริทึม จากนั ้นท า

แบบทดสอบหลังเรียน แล้วท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเกมเพื่อการศึกษา 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้  

  1. น าคะแนนจากการท าทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มาหาค่าเฉลี่ย 

(�̅�) ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื ่อทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน 

  2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินคุณภาพของเกมเพื่อการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

และว ิ เคราะห์ค ่าเฉล ี ่ยแบบประเม ินความพึงพอใจของนักเร ียนน ักเร ียนช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  4  
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ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเกมเพื่อการศึกษา หาค่าเฉลี่ย (�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ดังนี ้

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อเกมเพื ่อการศึกษา เรื ่อง อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมา 

   ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม  โดยใช้โปรแกรม Construct 2  

ชื่อเกม กาตุ่ยผจญภัยในแดนอัลกอริทึม มีการท างานส่วนเดียว คือ ส่วนของการเล่นเกมเพื่อทบทวนความรู้   

ซึ่งมี 3 ภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจที่ 1 อัลกอริทึมในชีวิตประจ าวัน ภารกิจที่ 2 อัลกอริทึมการค านวณ และ

ภารกิจที่ 3 รู้จักชื่อสัญลักษณ์ผังงานหรือไม่ เมื่อเล่นครบ 3 ภารกิจแล้วจะมีการสรุปผลคะแนน โดยมีตัวอย่าง

หน้าจอดังรูปที่ 1-6 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 หน้าแรกของเกม 
ที่มา: รูปจากเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 หน้าจอวิธีการเล่น 
ที่มา: รูปจากเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม 
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รูปที่ 3 หน้าจอภารกิจที่ 1 
ที่มา : รูปจากเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม 

 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4 หน้าจอภารกิจที่ 2 
ที่มา : รูปจากเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 หน้าจอภารกิจที่ 3 
ที่มา : รูปจากเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6 หน้าจอสรุปคะแนน 
ที่มา : รูปจากเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม 

  โดยหลังจากพัฒนาเกมเสร็จสิ้นแล้วจึงได้มีการประเมินคุณภาพสื่อเกมเพื่อการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้านกราฟิกและการ

ออกแบบ ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีผลการประเมินดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.64 0.49 มากที่สุด 
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 4.77 0.43 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.60 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.69 0.47 มากที่สุด 
จากตารางที ่ 1  พบว่า ผู ้เชี ่ยวชาญประเมิน คุณภาพสื ่อเกมเพื ่อการศึกษา เรื ่อง อัลกอริทึม  

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด )�̅�= 4.69, S.D. = 0.47( เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพสูงที่สุด 

คือ ด้านกราฟิกและการออกแบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด )�̅�= 4.77, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ  
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ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  ) �̅�= 4.64, S.D. = 0.49) และด้านการวัดและ

ประเมินผล มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  ) �̅�= 4.60, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรยีน

โดยใช้เกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเขต

จังหวัดนครราชสีมา  

       ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนด้วยเกมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง อัลกอริทึม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 15 คน โดยการท าแบบทดสอบ แบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ มีผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเกมคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม 

รายการ �̅� S.D. df t-test* Sig. 
ก่อนเรียน 3.53 1.85 

14 3.63 .000 
หลังเรียน 5.93 2.69 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.93

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน 2.40 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมา 

   ผู ้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยเกมเพื่อ

การศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย

ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง อัลกอริทึม 

รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความเร็วในในการประมวลผลภายในเกม 4.33 0.90 มาก 

ความสวยงามของภาพและความชัดเจนของเสียง 4.20 1.15 มาก 

เนื้อหาภายในเกมมีความเข้าใจง่าย ไม่ ซับซ้อน 4.33 0.90 มาก 

ความสะดวกในการเรียนรู ้ 4.40 0.99 มาก 

ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช ้ 4.20 0.94 มาก 

เฉลี่ย 4.29 0.96 มาก 

  จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง อัลกอริทึม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.29, S.D. = 0.96) 

 

สรุปและอภิปรายผล  

  ผู้วิจัยอภิปรายผลการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้

1. ผู้วิจัยได้พัฒนาเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4           
ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเกม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(�̅�= 4.69, S.D. = 0.4) ด้านที่มีคุณภาพสูงที่สุด คือ ด้านกราฟิกและการออกแบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅�= 4.77, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�= 4.64, S.D. = 0.49) และด้านการวัดและประเมินผล มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.60, S.D. = 0.52) 
ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งไว้ส าหรับการประเมินสื่อคือ มีการประเมินคุณภาพสื่อที่ระดับมาก หรือ 3.5 คะแนนขึ้นไป จึงถือ
ว่าผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้จริง 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้

เกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเขตจังหวัด

นครราชสีมา พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งการใช้เกมเพื่อการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถจูงใจผู้เรียน มีความสนุกสนาน ท าให้ผู้เรียน
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กระตือรือร้นที่จะเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ มีส่วนช่วยผู้เรียนในการจดจ า และส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับวรรณ

ชนก เหมือนศรีเพ็ง และนพดล ผู้มีจรรยา ที่ได้พัฒนาเกมเพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ 

คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) พบว่า นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของลดาวัลย์ 

แย้มครวญ (2559) ที ่ได้พัฒนางานวิจัย เรื ่อง การออกแบบและพัฒนาเกมเพื ่อการเรียนรู ้ส าหรับวิชา

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผู้เรียนที่ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  3. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพื่อการศึกษา เรื่อง 

อัลกอริทึม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.29, S.D. = 0.96) ซึ่งการใช้สื่อเกม

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นท าให้ผู ้เรียนได้ท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความ

สนุกสนาน สามารถเล่นและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้ จึงท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเกมเพื่อการศึกษาใน

ระดับมาก สอดคล้องกับมนัส บุญประกอบ และสราวุธ ติ่ งคล้าย ที่ได้พัฒนาเกมและสถานการณ์จ าลอง

สร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน

โดยใช้เกมและสถานการณ์จ าลองสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก  (�̅�= 4.29, S.D. = 0.73) 

เช่นเดียวกัน  

  

ข้อเสนอแนะ  

  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

 1) เกมเพื่อการศึกษานี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะส าหรับ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาวหรือช่วยในเรื่องการจดจ า การน าเกมมาใช้จะช่วย

กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

 2) เกมเพื่อการศึกษานี้ เหมาะส าหรับนักเรียนที่มีทักษะในการอ่านและเข้าใจความหมายจากสิ่งที่ได้

อ่านจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรมีการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาในเนื้อหาวิชาและระดับชั้นอื่น ๆ เพราะการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้เกมจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
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 2) ควรมีการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาในรูปแบบของเกมออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรม

ร่วมกันกับผู้เรียนอื่นได้  
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บทคัดย่อ    

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินคุณภาพสื่อเว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For  
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนจากการใช้เว็บช่วย
สอนเป็นสื่อการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For  และ 3) เพ่ือประเมิน 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เว็บช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เว็บช่วย
สอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For Loop แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมินสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเว็บช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยสถิติที ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการประเมินคุณภาพสื่อ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ (3) นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อเว็บช่วยสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: เว็บช่วยสอน การเขียนโปรแกรมภาษาซี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 

The purpose of this study were (1) to evaluate the quality of web-based instruction on 
For Loop Control Statement in C Programming course for grade 11 students in 
Nakhonratchasima Province. (2) Compare the learning achievement between pretest and 
posttest from web-based instruction in C Programming course on For Loop Control Statement. 
(3) Assess students satisfaction to web-based instruction. The sample group are 36 students from 
grade 11 in Nakhonratchasima province. The instruments used in this study are learning management 
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plan, web-based instruction on For Loop Control Statement, pre- and post- study test, media 
assessment by expert, and satisfaction questionnaire of student to web-based instruction. The 
statistics used for data analysis including average, percentage, standard deviation and t-test 
dependent test. The results found that (1) the overall assessment of media quality by expert is high 
level. (2) Students have learning achievement that post study higher than pre study which significant. 
(3) Students are satisfied with their web-based instruction. The overall result is high level. 

 
Keywords: Web-based instruction, C Programming, learning achievement  
 

บทน า 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย 

หมวด 4 มาตราที่ 22 ที่กล่าวว่าผู้สอนจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้โดยยึด

ผู้เรียน ส าคัญที่สุด ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตราที่ 24 ผู้สอนจะต้องจัดสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน ให้ผู ้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ จริง                  

ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สาระที่ส าคัญหมวดที่ 9 ซึ่งเป็น

หมวด เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เน้นการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับ

การเรียนรู้ของคนไทย (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2543, 7) 

 ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ             

ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแส

โลกาภิวัฒน์ ทุกประเทศทั ่วโลกก าลังมุ ่งสู ่กระแสใหม่ของการเปลี ่ยนแปลงที ่เร ียกว่า สังคมความรู้    

(Knowledge Society) ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเครื่องมือที่สามารถน าประโยชน์ มาสู่วงการศึกษา

ได้อย่างเหมาะสมหากรู้จักใช้ให้เปนประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณ์ที่นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการ

ศึกษาได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเปนในด้านการบริหาร การบริการและการเรียนการสอน   

เปนต้น (ไพรัช ธัชยพงษ์ และคณะ, 2541) 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าในการให้บริการการเรียนรู้ทางไกล และการเรียนการสอน

ผ่านเว ็บ (Web-Based Instruction) เป ็นที ่น ิยมในกระบวนการออกแบบการเร ียนการสอนเพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และเวลาโดยการสอนบนเว็บจะ

ประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุน                 

การเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียน
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การสอนก็ได้ เวิลด์ ไวด์ เว็บ เข้ามาเป็นที่รู้จักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยเข้ามามี

บทบาทส าคัญทางการศึกษาและกลายเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดนซึ่งผู้ สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่ใน             

การส่งเสริมการ เร ียนรู ้เพื ่อเปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู ่โลกแห่งการเรียนรู ้อันกว้างใหญ่                    

(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544) 

การพัฒนาของเทคโนโลยีเว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ ท าให้ เว็บไซต์มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน

การจัดการเรียนการสอนเปนอย่างดี โดยมีปฏิสัมพันธ์และเป็นสื่อกลางในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร (Khan. 1997) 

มีความสามารถของสื่อประสม ทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหว เปนต้น ท าให้สิ่งที่อยู่บนจอภาพไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ ดังที่

เคยเปนมาการน าเว็บไซต์มาพัฒนาเปนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีคุณสมบัติที่เปนประโยชน์ เช่น ผู้ใช้

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ไม่ว่าจะอยู่ที ่ใดในโลกสามารถใช้งานได้ และระบบปฏิบัติการที่ผู ้ใช้ใช้งานมี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการผลิตต ่า ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมและหาข้อมูลอื่น ๆ ได้ อีกทั้งสามารถ

ปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่ายขึ้น ท าให้ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะแบบเปด (Open System) แก่ผู้เรียนมากกว่าการเรียน

ด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการให้ปฏิสัมพันธ์แบบระบบปด (Close System) แก่ผู้เรียนเท่านั้น 

(Kilby, 1998) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภท

เว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในจังหวัด

นครราชสีมา เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการศึกษา  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อประเมินคุณภาพสื่อเว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

ภาษาซี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนจากการใช้

เว็บช่วยสอนเป็นสื่อการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เว็บช่วยสอน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยประยุกต์ใช้แนวคิด ADDIE Model มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์ (Analysis) ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บช่วยสอน  

จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่าง ๆ จากนั้นได้วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วยและ

วิเคราะห์ผู้เรียน  

  2. การออกแบบ (Design) ผู ้ว ิจ ัยได้ออกแบบโครงสร้างเว็บช่วยสอนให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ ออกแบบโครงสร้างของเว็บ ออกแบบงานกราฟิก ออกแบบการเชื่อมโยงของปุ่มแต่ละหน้า และ

องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค าแนะน า 

  3. การพัฒนา (Development) ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Google Sites แล้ว

น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและด้าน

คุณภาพสื่อ พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พัฒนาแบบทดสอบก่อน -หลังเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินและหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-

Objective Congruence Index: IOC) 

  4. การทดลองใช้ (Implement) น าเว็บช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 36 คน ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

  5. การประเมินผล (Evaluate) ผู้วิจัยน าผลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา  

ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 687 คน  

  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 36 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมการท างานแบบวนซ ้า 

  2. เว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ที่ผ่านการพิจารณาความ

ถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
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  4. แบบประเมินคุณภาพของเว็บช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน

เนื้อหาและด้านคุณภาพสื่อ รวมข้อค าถาม 15 ข้อ 

  5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอน เรื่อง               

การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For จ านวน 8 ข้อ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 1 แผน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

จากนั้นให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากเว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For จากนั้นท าแบบทดสอบหลัง

เรียน แล้วท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้  

  1. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

มาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน  

  2 . ว ิ เคราะห์ค ่าเฉล ี ่ยจากแบบประเม ินค ุณภาพของเว ็บช ่วยสอนโดยผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ  

จ านวน 5 ท่าน และวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที ่ 5  

ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่ม ีต ่อการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอน หาค่าเฉลี ่ย ( �̅�)  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    

   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    

   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    

   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    

   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

   1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อเว็บช่วยสอน เรื ่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

      ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For โดยใช้ Google Sites มีล าดับ

การท างาน ดังนี้ หน้าหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา วีดีโอ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 
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แบบฝึกหัด การส่งงาน แบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจและผู้จัดท า โดยมีตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 

1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต ์

ที่มา: https://sites.google.com/view/forlooponline  

 

รูปที ่2 หน้าจดุประสงค์การเรียนรู้ 

ที่มา: https://sites.google.com/view/forlooponline  

 

รูปที ่3 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ที่มา: https://sites.google.com/view/forlooponline  

 

 

รูปที ่4 หน้าเนื้อหา 

ที่มา: https://sites.google.com/view/forlooponline  
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รูปที ่5 หน้าวีดีโอ 

ที่มา:  https://sites.google.com/view/forlooponline  

 

รูปที ่6 หน้าตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 

ที่มา: https://sites.google.com/view/forlooponline  

 

 

รูปที ่7 หน้าแบบฝึกหัด 

ที่มา: https://sites.google.com/view/forlooponline  

 

รูปที ่8 หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 

ที่มา: https://sites.google.com/view/forlooponline  
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การประเมินคุณภาพสื่อ มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพของเว็บช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการ

ประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและด้านคุณภาพสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน โดยมีผลการประเมิน

ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อเว็บช่วยสอนโดยผู้เช่ียวชาญ 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับความคิดเห็น 

ด้านเนื้อหา 4.08 0.41 มาก 

ด้านคุณภาพสื่อ 4.20 0.57 มาก 

เฉลี่ย 4.14 0.11 มาก 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For ภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (�̅�= 4.14, S.D. = 0.11) โดยด้านคุณภาพสื่ออยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.20, S.D. = 0.57) และ  

ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.08, S.D. = 0.41)    

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียน

โดยใช้เว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ ้าด้วยค าสั่ง For ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอน เรื่อง การวน

ซ ้าด้วยค าสั่ง For ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 36 คน โดยการท าแบบทดสอบก่อน-

หลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ มีผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเว็บช่วยสอน เรื่อง 

วนซ ้าด้วยค าสั่ง For 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. df t-test Sig. 

ก่อนเรียน  4.42  1.68 35 10.11 .000 

หลังเรียน  7.25  0.69    
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* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากตารางที่ 2  พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.25 คะแนน เมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2.83 

คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน 

เรื่องการวนซ้ำด้วยคำสั่ง For สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   ผู้วิจัยดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอน 

เรื่องการวนซ้ำด้วยคำสั่ง For หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นนำผลการสอบถามมาวิเคราะห์

ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน  

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง 4.31 0.47 มาก 

การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.56 0.56 มากที่สุด 

ความสะดวกในการใช้สื่อออนไลน ์ 4.58 0.50 มากที่สุด 

จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม 4.36 0.54 มาก 

ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวัยผู้ของเรียน 4.28 0.45 มาก 

สื่อความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของเน้ือหา 4.36 0.54 มาก 

เว็บช่วยสอนมคีวามสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ 4.53 0.51 มากที่สุด 

ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกัน 4.42 0.60 มาก 

เฉลี่ย 
4.40 0.22 มาก 

   

 จากตารางที ่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน เรื ่อง             

การวนซ้ำด้วยคำสั่ง For ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.40, S.D. = 0.22) โดยรายการประเมินที่ได้ระดับ

ความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ความสะดวกในการใช้สื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.58, S.D. = 0.50) 
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และรองลงมาคือ การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย  อยู่ในระดับมากที่สุด               

(�̅�= 4.56, S.D. = 0.56) 

 

สรุปและอภิปรายผล  

  ผู้วิจัยอภิปรายผลการดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้

  1. ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ้ำด้วยคำสั่ง For สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา           

ปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเว็บช่วยสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.14, S.D. = 0.11)            

โดยผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพของสื่อต้องได้รับผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก หรือ 3.5 ขึ้นไป  

ซึ่งถือว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อขากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมนั้นมีค่าเฉลี่ยที่ 4.14 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ

สามารถนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้

เว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ้ำด้วยคำสั่ง For สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับวาสนา 

แสงศรี ที่ได้พัฒนาบทเรียนบนเว็บช่วยสอนตามรูปแบบการสอนเเบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องการเขียน

โปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสามารถ สิงห์มา (2555) ที่ศึกษา

การใช้เว็บช่วยสอนเพื่อการเรียนการสอนและพบว่าเมื่อใช้เว็บช่วยสอนแล้วทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทุกสถานที่และเวลา มีความสะดวกรวดเร็ว 

และสามารถเรียนซ้ำหรือทบทวนด้วยตัวเองได้อย่างอิสระหากยังไม่เข้าใจเนื้อหา จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

  3. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอน เรื่อง การวนซ้ำ

ด้วยคำสั่ง For สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.40, S.D. = 0.22) สอดคล้องกับวาสนา แสงศรี ที่ได้พัฒนาบทเรียน

บนเว็บช่วยสอนตามรูปแบบการสอนเเบบสืบเสาะหาความรู ้ (5Es) เร ื ่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี             

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บช่วย

สอนอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.27, S.D. = 0.79) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างอิสระ เข้าถึงได้

อย่างสะดวก และเว็บช่วยสอนประกอบด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ 

เสียง เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของไตรภพ จันทร์ศรี (2553) ที่พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บ
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ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึง

บทเรียนได้ง่าย สามารถทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บช่วยสอน 

 

ข้อเสนอแนะ  

  ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ 

1. เว็บช่วยสอนนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับ

นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้แก่บทเรียนได้โดยการเพิ่มกราฟิกหรือสีสันที่น่าดึงดูดความสนใจ 

นอกจากเว็บช่วยสอนนี้จะช่วยกระตุ้นความน่าสนใจให้แก่บทเรียน และยังสามารถพัฒนาการเรียนรู ้ได้

ตลอดเวลาอีกด้วย  

2. เว็บช่วยสอนนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีทักษะในการอ่านและตีความจากสิ่งที่อ่านได้จึง

จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาเว็บช่วยสอนในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ เพราะการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้เว็บช่วยสอนจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาเว็บช่วยสอนโดยมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวน

บทเรียนในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาประเด็นส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาในฐานะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายบริบท องค์ประกอบ ของสถานศึกษาในฐานะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (2) องค์ประกอบของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ (3) แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา (4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ และ (5) ความจ าเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บทความ
วิชาการนี้จึงช่วยสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อระบบการเรียนรู้ ในองค์กรเพื่อให้สามารถพัฒนาสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้น าสูงสุดนับว่ามีความส าคัญต่อการ
พัฒนาองค์กร ต้องมีภาวะผู้น า รู้จักน าแผนกลยุทธ์หรือกระบวนการบริหารรูปแบบใหม่มาปรับใช้กับบุคลากร
ในสถานศึกษาให้เหมาะสมเพื่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคญั: สถานศึกษา องค์การแห่งการเรียนรู้  องค์กรทางการศึกษา 
 
Abstract 

This academic article is a collection of important contents regarding concept of 
educational institutions as a learning organization, aiming to describe the context, elements 
of the educational institution as a learning organization. Concepts that were revisited included 
(1) concepts and theories about learning organization, (2) elements of a learning organization, 
(3) concepts of a learning organizations in educational institutions, (4) factors affecting the 
organizations of learning and (5) necessity to develop educational institutions as learning 
organizations. This article help comprehend and be aware of a corporate learning system in 
order to develop learning organizations. After, became of the rapid changes, the leaders are 
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expected to be change of organization development; therefor, they must process, leadership 
know how to apply strategic plans or new management processes to appropriate personnel 
in educational institutions for effective implementation. 

 
Keywords: Educational institutions, learning organization, educational organization 

 
บทน า 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคล และสังคม ผ่านการถ่ายทอดความรู้ การฝึกปฏิบัติ การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาวะแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข จากความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมผนวกกับการแข่งขัน
ที่มีความรุนแรง ท าให้สถานบันการศึกษาต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ องค์กรที่จะประสบความส าเร็จต้อง
สามารถเรียนรู้และตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือ  การปรับเปลี่ยนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 
2554) รวมทั้งสถานศึกษาเป็นองค์กรที่ส่งผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ดังนั้ น องค์กรของรัฐทุกแห่ง
โดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษาซึ่งท าหน้าที่หลักในการสร้างคน เป็นก าลังหลักส าคัญต่อการพัฒนาสังคมของ
ชาติให้พัฒนาเท่าทันสังคมโลก มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการไปสู่การบริหาร
จัดการแนวใหม่ ซึ่งจะต้องพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ สภาพ
สังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการปรับปรุงแผนให้บรรลุเป้าหมายและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื ่อให้มี
คุณลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์การแห่งคุณภาพ (กฤษฏิ์ค าผา ช านาญ , 2552) ซึ่งใน
บทความนี้เป็นการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาในฐานะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ซึ่งมีสาระส าคัญ 
5 ประเด็น ได้แก่ 1) ความหมายองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  3) 
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  และ 5) 
ความจ าเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ความหมายองค์การแห่งการเรียนรู้  
แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการที่ได้ศึกษาถึงความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ สรุปได้ว่า องค์การ

แห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีสภาพแวดล้อม บริบททั่วไป ที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท าให้เกิดการเรียนรู้
ของสมาชิกหรือบุคลากรในองค์การ เช่น สถานที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเรียนรู้ การสนับสนุนงบประมาณ
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ให้กับบุคลากรในองค์การ การสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนรู้   ท าให้เกิดการพัฒนา
ตนเองและองค์การอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่แนวการปฏิบัติขององค์การที่ยึดถือการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน    
ท าให้องค์การเกิดการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ เช่น
Argyris และ Schon อธิบายว่า การเรียนรู้ขององค์การเป็นขั้นตอน กระบวนการในการเข้าถึงองค์ความรู้ เป็น
รูปแบบของประสบการณ์โดยมีระบบการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องและสร้างสรรค์น าไปสู่การพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมของปัจเจก บุคลากรทีมสมาชิก ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นในองค์การ (Argyris 
and Schon, 1978, P.74) ส าหรับ Garvin ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีทักษะในการ
สร้างสรรค์ การได้มาซึ่งความรู้การถ่ายโอนส่งผ่านความรู้และการปรับพฤติกรรมองค์การเพื่อสะท้อนความรู้
ใหม่ให้เกิดความเข้าใจหยั่งรู้ได้อย่างถ่องแท้ องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นองค์การระบบเปิด (Open System) 
ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และคุณสมบัติที่แสดงถึงการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้คือ นโยบายที่ให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ประสบการณ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นอีก  
(Garvin, 1993, PP.78-91)  

ในขณะที่ Senge น าเสนอความหมายขององค์การจัดการเรียนรู้ว่า เป็นองค์การซึ่งคนในองค์การ
สามารถขยายขอบเขตความสามารถของบุคคลเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นที่ ๆ ส่งเสริม
ให้เกิดและขยายแนวความคิดใหม่ ๆ ออกไปโดยสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ และเป็นที่ซึ่งคน
จะได้เรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่ผู้คนสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อ
สรรค์สร้างผลงานที่ต้องการสร้างอนาคต (Senge, 2006, pp.21-25)  

วีรวัฒน์ ปันนิตามัย ได้กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์การที่ มุ่งเปลี่ยนแปลงในความคิด  
ภูมิปัญญา (ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้) การเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งการที่จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งให้เกิดในด้านใดเป็นส าคัญ ในห้วงของ
เวลาที่มีการเรียนรู้แล้วแปลงสู่การปฏิบัติ (Learning practice contingency) (วีรวัฒน์ ปันนิตามัย, 2544,   
น. 34-36)  

วิโรจน์ สารรัตนะ ได้ให้ความหมายว่า เป็นองค์การที่สมาชิกในองค์การมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาล
ใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์สิ ่งแปลก ๆ  ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับ
องค์การ มีความสัมพันธ์กันเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์การเอง โดยภาพรวมจะมุ่งแสวงหา
ความเป็นไปได้และโอกาสเพื่อการพัฒนาเพื่อความเติบโต และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2544, น. 18)  

สรุปได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นที่ที่มีการปฏิรูปขอบเขตของสมรรถภาพการเรียนรู้ของตนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นองค์การที่เอื ้อประโยชน์ให้บุคลากรทุคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื ่นอยู่ตลอดเวลา                      
โดยองค์การมีการอ านวยความสะดวก สนับสนุนงบประมาณ มีการน าเทคโนโลยีที ่เหมาะสมและสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแบ่งปัน และถ่ายทอด
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ความรู้กันอย่างเป็นเครือข่าย น าไปสู่วิถีใหม่แห่งการพัฒนาที่มีความยั่งยืน สามารถน าความรู้มาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์การจนน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน  

 
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู ้

Marquardt (2002, p. 25) ได้กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู ้ว่า องค์การที ่จะพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยระบบย่อยที่ส าคัญ 5 ระบบ ดังนี ้

1) การเรียนรู้ (Learning) ประกอบด้วย ระดับการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้และทักษะการ
เรียนรู ้

2) องค์การ (Organization) มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปปลงองค์การ (Organization Transformation) 
ที่จะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์
องค์การ และโครงสร้างองค์การ 

3) บุคคล (People) เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการ
ที่ผู้บริหารท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ผู้สอน และมีการท างานร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน 

4) ความรู ้ (Knowledge) เป็นการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เกิดขึ ้นใน
องค์การ โดยมีการจัดรูปแบบการผสมผสาน การรวมรวมความรู้ การจัดระบบข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การถ่ายโอนความรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

5) เทคโนโลยี (Technology) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในองค์การเพื่อการจัดการ
ความรู้ การเรียนรู้ในองค์การส าหรับสมาชิกทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การในการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ 

โดยแบบจ าลองระบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Marquardt (2002) แสดงให้เห็นว่าองค์การ
แห่งการเรียนรู้เป็นองค์การเชิงระบบที่มีการเรียนรู้อย่างเต็มสมรรถนะ สั่งสมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
องค์การอย่างต่อเนื่องด้วยการแก้ไข จัดการและใช้ความรู้เพื่อความส าเร็จขององค์การ เป็นองค์การที่เพิ่ม
อ านาจให้บุคลากรเพื่อการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดผลดีทั้งด้านการเรียนรู้และผลผลิตขององค์การ และในแต่ละระบบย่อยจะประกอบไปด้วยส่วน           
ต่าง ๆ ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แบบจ าลององค์ประกอบหลักขององค์การแห่งการเรียนรู้ ตามทฤษฎีของ Marquardt 
ที่มา: (Marquardt, 2002, p.25) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แบบจ าลององค์ประกอบย่อยขององค์การแห่งการเรียนรู้ ตามทฤษฎีของ Marquardt  
ที่มา: (Marquardt, 2002, p.25) 

การเรียนรู้ องค์การ บุคคล ความรู้ เทคโนโลยี

โครงสร้างองค์การ 

พนักงาน 

องค์การ 

ผู้จัดจำหน่าย 

การแสวงหาความรู้ 

บุคคล 

การเก็บรักษา 

ความรู ้ เทคโนโลย ี

การจัดการความรู้ 

การเรียนรู ้

ระดับ 

- บุคคล 

- กลุ่ม/ทีม 

- องค์การ 

ทักษะ 

- การคิดเชิงระบบ 

- รูปแบบความคิด 

- การมุ่งมั่นสู่ความ

เป็นเลิศ 

- การเรียนรู้แบบชี้นำ

ตนเอง 

- การเสวนา 

รูปแบบ 

- การปรับตัว 

- การคาดการณ์ 

- การลงมือปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์องค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ 

กลยุทธอ์งค์การ 

ลูกค้า 

พันธมิตรหุ้นส่วน 

ชุมชน 

ผู้บริหารและผู้นำ 

การสร้างความรู ้

การนำไปใช้ 

การเพิ่มพูนความรู้ 
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จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบย่อยขององค์การแห่งการเรียนรู้เริ่มจากการเรียนรู้ 
เป็นระบบย่อยหลักขององค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ใน 3 ระดับที่ไม่เหมือนกันแต่มีความสัมพันธ์กัน 
กล่าวคือ การเรียนรู้ระดับบุคคลเป็นการเรียนรู้ที่มีความส าคัญต่อองค์การ เพราะองค์การต้องอาศัยการเรียนรู้
ของบุคคลเป็นพื ้นฐาน ซึ ่งระดับการเรียนรู ้ของคนทั ้ง 3 กลุ ่มต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู ้ 5 ทักษะ
ประกอบด้วย การคิดเชิงระบบ รูปแบบความคิด การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การเรียนรู้แบบชี้น าตนเองและ              
การเสวนาโต้ตอบอย่างมีแบบแผน และรูปแบบการเรียนรู้ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การนั้นใช้
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อปรับตัว การเรียนรู้จากการคาดการณ์อนาคตและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในส่วนของ
องค์ประกอบด้านองค์การ เป็นการก าหนดให้กลุ่มคนท างานร่วมกันอย่างมีแบบแผน มีกระบวนการต่าง ๆ 
เกิดขึ้นและด าเนินไป ประกอบด้วยวิสัยทัศน์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์องค์การและโรงสร้างองค์การ 
ซึ่งทั้ง 4 ข้อนี้ท าให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กลยุทธ์ต่าง ๆ จะท าให้เกิดการเรียนรู้     
การถ่ายโอนและการน าการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุด  ระบบย่อยด้านบุคคล เป็นระบบที่ประกอบด้วย
พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรหุ้นส่วน ผู้จัดจ าหน่าย ชุมชน ผู้บริหารและผู้น า ซึ่งทุกกลุ่มจะมีคุณค่าจ่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้และต้องได้รับการเอื้ออ านาจและการเรียนรู้เช่นเดียวกัน ระบบย่อยด้านความรู้ เป็ นการบริหาร
จัดการความรู้ต่าง ๆ ขององค์การ ประกอบด้วยการแสวงหาความรู้ เป็นกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งความรู้ 
การสร้างความรู้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้
สูงขึ้น การจัดเก็บความรู้เป็นการน าความรู้ที่ได้มาหรือสร้างขึ้น จัดเก็บเพื่อความสะดวกในการน ากลับมาใช้ใหม่ 
และการถ่ายโอนและใช้ความรู้เป็นกระบวนการถ่ายโอนความรู้และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ระบบย่อยด้าน
เทคโนโลยี เป็นการสนับสนุนให้คนในองค์การเข้าถึงองค์ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

ต่อมา Senge (2006, น. 125) กล่าวว่าหลักการหรือหัวใจของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
ค ือ 1) ความรอบร ู ้ เฉพาะต ั ว  (Personal Mastery) 2) ร ูปแบบความค ิดและม ุมมองท ี ่ เป ิดกว ้ าง                      
(Mental Models) 3) การสร้างและสานวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 4) การเรียนรู ้ของทีมร่วมกัน 
(Team Learning) และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)  

และ Garvin (1993, p.91) ได้มีแนวคิดส าคัญต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ระบบ  
การแก้ปัญหา (Systematic Problem Solving) 2) การทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ (Experimentation With New 
Approaches) 3) การเรียนรู ้จากประสบการณ์และเรื ่องในอดีต (Learning from their Own Experience 
and Past History) 4) การเรียนรู ้จากประสบการณ์และวิธีการที ่ดีที ่ส ุดของผู ้อื ่น (Learning from the 
Experiences and Best Practices of Others) และ 5) การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(Transferring Knowledge Quickly and Efficiently)  

จากแนวคิดด้านองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ข้างต้น สรุปได้ว่า องค์การที่จะสามารถ
พัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ จะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ องค์ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การคิดอย่าง
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เป็นระบบที่เป็นตัวกลางหลักที่เชื ่อมทุก ๆ องค์ประกอบเข้าด้วยกัน ความรอบรู้เฉพาะตัวของบุคคลและ
รูปแบบวิธีคิดของบุคคลจะท าให้เกิดการพัฒนา จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันและการเรียนรู้การท างานเป็นทีมที่
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน จะน าไปสู่ปณิธานและเป้าหมายขององค์การ รวมถึงการใช้ประสบการณ์
และเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่ ทีม สมาชิกขององค์การ
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ ้า ๆ และนอกจากนี้องค์ความรู้ขององค์การที่ได้มีการพัฒนาขึ้นสามารถสูญหาย
สลายไปตามกาลเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย สนับสนุนในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู ้หรือสร้างขึ ้น เพื ่อให้คงอยู่กับองค์การตลอดไป สรุปได้ว่าองค์การแห่งการเรียนรู ้ จึงมี
องค์ประกอบ ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 6 องค์ประกอบ 

 
 แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

    ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการมองออกไปข้างนอก 
เพื่อการพัฒนาภายใน เพื่อการพัฒนาองค์การของตนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ องค์กรที่คนเรียนรู้
ตลอดเวลาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่ององค์กรที่ยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติให้บรรลุ
ประสิทธิผลของตนเองดึงศักยภาพออกมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 
นักวิชาการหลายท่านได้ระบุแนวคิด ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 

Kerka (1995, http://www.ericcave.ord/docs/mr0004.html) กล่าวถึงความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ว่า สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะต่อไปนี้ คือ ต้องสร้าง
โอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้การเรียนรู้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกับการปฏิบัติงานขององค์การ สนับสนุนการค้นคว้า สืบสวน สอบสวนและการสนทนา ให้บุคลากร
แบ่งปันความรู้อย่างเปิดเผยและกล้าเสี่ยง ค านึงถึงการใช้สภาวะปัจจุบันเป็นฐานในการเปลี่ยนแปลง ตระหนัก
ถึงความส าคัญและปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม 

Perskins (2000, p. 55) กล่าวถึง โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (The School as 
a Learning Organization) ว่าเป็นที่สร้างความเจริญงอกงามแก่เยาวชน ควรสร้างความเจริญงอกงามให้กับ
บุคคลและผู ้บริหารด้วย ควรเป็นสถานที ่สนับสนุนส่งเสริมการใช้ปัญญาและความร่วมมือทางวิชาชีพ 
(Professional Collaborations) นอกจากนี้องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จต้องก าหนดโครงสร้างที่

ด้านความรอบ
รู้เฉพาะตัว

ด้านรูปแบบ
วิธีการคิด

ด้านการมี
วิสัยทัศน์
ร่วมกัน

ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทมี

ด้านการคิด  
เชิงระบบ

ด้านเทคโนโลยี
สนับสนุนการ

เรียนรู้
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ส่งเสริมความสามารถของสมาชิกในโรงเรียนนั้น เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
และส่งเสริมการควบคุมตนเอง สร้างระบบที่เป็นพลวัตร ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการและตรงความ
ต้องการและวิสัยทัศน์ของชุมชน อีกทั้ง Razik and Swanson (2001, p. 64) โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้โรงเรียนมีลักษณะเช่นนั้นได้ ผู้บริหารต้องมองโรงเรียนเป็นระบบของ
องค์กร ซึ่งส่วนต่างๆ ต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์และส่งผลซึ่งกันและกัน เช่น ขนาด ความซับซ้อนขององคก์ร 
การตัดสินใจ อ านาจในองค์กร วัฒนธรรม ภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ความมีประสิทธิผลในองค์กร 
การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กร  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สรุปได้ว่า สถานศึกษาที่มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ จะมีลักษณะที่ผู ้น า ผู ้บริหาร คณะครู อาจารย์มีความตื่นตัวและมี        
แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ปัญญาและความ
ร่วมมือทางวิชาชีพ สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้การเรียนรู้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ สร้าง
โอกาสและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการสนทนา และซักถามเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในองค์กร กระตุ้นให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคลและทีม ก าหนดระบบที่จะท าให้คนสนใจการ
เรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ให้แก่กัน ให้อ านาจหรือกระจายอ านาจในองค์กร โดยผ่านการก าหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ท าให้องค์กรเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสาร เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และสามารถปรับองค์กรได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีและเครื่องมือทางข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้คนในองค์กรเข้าถึงความรู้
มาใช้ในองค์กรส าหรับการจัดการความรู้การเรียนรู้ในองค์กร 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ จะพบว่ามีปัจจัยหลาย
ประการที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี ้

Marquardt และ Reynold (1994, p. 39) ได้เสนอลักษณะปัจจัย 11 ประการ ที่พัฒนาองค์การไปสู่ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) โครงสร้างที่เหมาะสม (Appropriate Structure) มีโครงสร้างแบบองค์รวม 
(Holistic Structure) มีความคล่องตัว หน้าที่ความรับผิดชอบมีความยืดหยุ่น 2) วัฒนธรรมการเรียนรู้ของ 
องค์การ (Corporate Learning Culture) มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการทดลองท าสิ่งใหม่ๆ เปิดโอกาสให้คนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายให้โอกาสในการพัฒนาตนเองแก่ทุกคนในองค์การ 3) การเพิ่มอ านาจและความ 
รับผิดชอบในงาน (Empowerment) เปิดโอกาสให้พนักงานมีความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเองกระจายความรับผิดชอบ 4) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment 
Scanning) คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การ และปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 5) การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer) ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ มีการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ จากทุกหน่วยงานภายในองค์การ                  
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6) เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมเพื่อช่วยใน              
การปฏิบัติงานและในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 7) การมุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) องค์การให้ความส าคัญ
กับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวมเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 8) กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการใช้กลยุทธ์   
การเรียนรู้และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ควบคู่ไปกับการท างาน โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้           
การสนับสนุนมากกว่าจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 9) บรรยากาศที่สนับสนุน (Supportive Atmosphere) 
เป็นบรรยากาศที่สนับสนุนจุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 10) การท างานเป็นทีมและ
แบบเครือข่าย (Teamwork Networking) เป็นสิ่งที่องค์การตระหนักถึงความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและ
เครือข่าย 11) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นความคิดเห็นร่วมกัน (Shared Vision) ของคนในองค์การเพื่อสนับสนุน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งรวมถึงพันธกิจ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงานมุ่งสู่เป้าหมาย 

สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ (2559) ได้ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่             
1) การจัดการความรู้  ทั้งนี้อาจเนื่องจากความรู้เป็นสิ่งขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน การก าหนดความรู้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความคิดใหม่ ๆ ในการก าหนด
วิสัยทัศน์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่จะสนับสนุนองค์การได้ เมื่อบุคลากรมีความชัดเจนในการจัดการความรู้แล้ว 
บุคลากรจะเกิดการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 2) บรรยากาศองค์การ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
บรรยากาศองค์การเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เนื่องจากคนที่ท างานในองค์การไม่ได้ท างานอยู่ในความว่างเปล่า  
แต่การท างานของพวกเขาอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมของบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่แบบความเป็นผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชาของเขา ความไม่ยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ กฎระเบียบขององค์การ ตลอดจนสิ่งต่ าง ๆ 
ภายในองค์การที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้แต่ความรู้สึกและรับรู้ได้ ความรู้สึกที่เกิดจากความนึกคิดเอาเอง
ของเขาถึงสิ่งต่าง ๆ ในองค์การ การรับรู้หรือความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ การรับรู้เหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม และทัศนคติของพนักงาน โดยบรรยากาศองค์กร สามารถรับรู้ได้จากลักษณะสภาพแวดล้อมทั้ง 
โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งบรรยากาศจะเป็นแรงกดดันที่ส าคัญที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคคลและมีลักษณะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงลักษณะที่เห็นได้จากองค์กร เช่น โครงสร้าง กฎ  เกณฑ์และแบบของ
ความเป็นผู้น า กับขวัญก าลังใจ และพฤติกรรมของพนักงาน และ 3) การบริหาร ทั้งด้านภาวะผู้น า การพัฒนา
บุคลากร การมอบอ านาจและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในแต่ละหน่วยงานเห็นด้วยกับแนวคิด ด้านการบริหารและนวัตกรรมที่ใช้ใน                      
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย   

ศิรัญญา สระ (2557) ได้ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามทรรศนะของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบว่า ประการแรกความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านความมี 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 2) ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การเชิงสร้างสรรค์ 3) ด้านการจูงใจเพื่อ 
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สร้างสรรค์ 4) ด้านผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6) ด้านความเป็นองค์การ 
วิชาชีพ 7) ด้านการตัดสินใจร่วมและวิสัยทัศน์ร่วม 8) ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน 9) ด้านการบริหาร 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และ 10) ด้านกลุ่มบริหารตนเองและการติดต่อสื่อสาร  

พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ และประสพชัย พสุนนท์ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาพบว่า การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนรองลงมามีระดับเท่ากัน คือ ด้านความรอบรู้แห่งตน 
(Personal Mastery) และด้านแบบแผนความคิดอ่าน (Mental Model) นอกจากนี้ ยังพบว่ามี 5 ปัจจัย              
ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย       
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 2) เทคโนโลยีการเรยีนรู้ (Learning Technology) 
3) วิสัยทัศน์ (Vision) 4) โครงสร้างที่เหมาะสม (Appropriate Structure) และ 5) บรรยากาศที่สนับสนุน 
(Supportive Atmosphere) 

กชนันท์ ศุขนิคมและศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง              
การเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับวัฒนธรรมองค์กร 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของบุคลากรในส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง รองลงมาเป็นด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านการจัดการความรู้ ตามล าดับ ส่วนล าดับ
สุดท้ายคือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร 
รองลงมาคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเพิ่มอ านาจบุคคล ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย คือ พลวัตการ
เรียนรู ้ อยู ่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรในส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยด้านการจัดการ
ความรู้  

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะไม่สามารถส าเร็จได้หากองค์การมี
ความพร้อมเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เพราะในการจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้นต้องประกอบด้วยปัจจัย
หลายประการ โดยจะต้องค านึงถึง วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กรที่มีการกระจายอ านาจมีรูปแบบการ
บริหารงาน รวมถึงกระบวนการท างานที่จะต้องเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย ขณะเดียวกันต้อง
ค านึงถึงเรื่องการจัดการความรู้ เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ กระบวนการในการเก็บรวบรวมความรู้ ประสบการณ์จากภายในองค์การ        
การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามคุณลักษณะ (competence) ตามที่ก าหนด และการคัดเลือก
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และคัดสรรสื่อเพื่อให้การถ่ายทอดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้เป็นระบบตามหลักการ
บริหารความรู้ที่ดีนั้นด้วย อีกทั้งในด้านบรรยากาศ วัฒนธรรมขององค์กร เนื่องจากองค์กรแต่ละองค์กรจะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความพร้อมเพียงของบุคคลในองค์กรที ่มีความกระตือรือร้นใน                      
การท างานร่วมกัน มีบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่ม มีการยอมรับและเอาใจใส่ซึ่งกัน
และกัน เพือ่พัฒนาความคิดใหม่ ๆ ไปด้วยกัน 

และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือผู้น า เนื่องจากผู้น าเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมีส่วนสนับสนุนให้เกิด
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยจะต้องมีการจัดเวลาให้สมาชิกในองค์กรเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ผู้น า
จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกับทุกคนในองค์กรมีกิจกรรมการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน การปฏิรูปองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะต้องเริ่มพัฒนาไปจากผู้น าก่อนเป็น
อันดับแรก ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองให้เป็นผู้ที ่มีพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง                    
หากผู้น า มีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ก็จะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น า เพื่อที่จะเป็นผู้น า ที่มีประสิทธิผล สร้างสรรค์ระบบที่จะ
ท า ให้การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องสนับสนุนการเคลื่อนไหวไปสู่
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู ้สถานศึกษาถือได้ว่าเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้มากกว่าองค์การใด ๆ ดังนั้น ภาวะผู้น า คือส่วนส าคัญในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 ความจ าเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สถานการณ์โลกในปัจจุบันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น 
มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานและปรับตัวขององค์กรตามไปด้วย ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบไปด้วย
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ (Knowledge) 
เกิดทฤษฎีและแนวคิดใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เทคโนโลยีมีลักษณะเป็นพลวัต 
(Dynamic) สูงขึ ้น การเปลี่ยนแปลงในด้านการท างานและสภาพแวดล้อมในการด า เนินงาน เกิดการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในกระบวนการของการท างานเพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้านโครงสร้างและขนาด
องค์กรให้มีขนาดเล็กลงให้มีความเหมาะสมตามโครงสร้าง ให้ความส าคัญของคุณภาพงานมากกว่าเชิงปริมาณ 
อีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะความสามารถของพนักงานที่จะต้องพัฒนาให้มีความรู้รอบด้าน
มากกว่าการช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สถาบันการศึกษาจึงควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์กร
ประเภทอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามมีผู ้ให้ทัศนะเกี ่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ว่าองค์กรส่วนใหญ่                  
หรือสถาบันการศึกษายังเป็นลักษณะของการรับน าเอามาดัดแปลง แต่ยังไม่ได้สร้างให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ หรือองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมา (Senge, 1990, p. 73) ในขณะเดียวกัน Ubben and Hughes (1987, p. 58) มองว่า 
การพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด 
สิ่งที่ส าคัญคือการพัฒนาทั้งในระดับตัวบุคคลและในระดับองค์กรไปด้วยกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นทั้งนัก
ส่งเสริม ท้าทาย สร้างสรรค์ และนักประสานเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 
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สรุปได้ว่า ด้วยสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอัน
น าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อองค์กรต่าง ๆ ประกอบกับได้เกิดแนวคิดและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้
สถานศึกษามีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีข่าวสารและระบบสารสนเทศ ตลอดจน
ประสิทธิผล และคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องน าแผนกลยุทธ์หรือกระบวนการบริหาร
รูปแบบใหม่มาปรับใช้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน การใช้ระบบประกันคุณภาพ การสร้างทีมงานบริหาร การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภายในสถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหาร
องค์กรให้มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการความรู้ในองค์กร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดด้านการจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย (1) ความหมายการจัดการ
ความรู้ (2) องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (3) กระบวนการในการจัดการความรู้ และ (4) ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ บทความวิชาการนี้จึงช่วยสร้างความเข้าใจต่อการจัดการความรู้ซึ่งเป็นกระ
บวนการของการถ่ายโอนความรู้อย่างเหมาะสม และเป็นระบบ เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่การเกิดองค์ความรู้
ต่าง ๆ ในองค์กร อย่างไรก็ตาม การจัดการองค์ความรู้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ รวมทั้ง
ต้องเข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างองค์ความรู้และวิธีการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อให้บุคคลในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู ้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู ้ร ู ้ และน าความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคญั: การจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร 
 
Abstract 

This academic article is a collection of important contents regarding the concepts of 
knowledge management in organizations, aiming to revisit concepts of knowledge 
management in organizations. The reviewed concepts included (1) definitions of knowledge 
management (2) components of knowledge management (3) knowledge management 
processes and (4) Key Success Factors of Knowledge Management. Therefore, this article 
should help comprehend the importance of knowledge management and its process in order 
to construct appropriate and systematic knowledge to be transferred for developing a new 
body of knowledge in organizations. Nevertheless, knowledge management requires an 
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integration of the content of body of knowledge and other essential elements such as 
relationships between body of knowledge and knowledge management methods in 
organizations. Then, those who are capable personnel in the organizations can obtain an 
access to knowledge, transform themselves to be knowledgeable people, and apply 
knowledge for their better work performance and efficiency. 

 
Keywords: Knowledge management, knowledge management process, knowledge 
management in organization 
 
บทน า 

ในสภาวะที่โลกและสังคมอยู่ในท่ามกลางกระแสการแข่งขัน องค์การยุคใหม่จึงต้องมีการปรับตัวด้าน
การบริหารจัดการทุกรูปแบบเพื่อความอยู่รอดและยืนหยัดได้รวมทั้งต้องอยู่เหนือคู่แข่งขันอีกด้วย องค์การต้อง
ทุ่มเททรัพยากรทุกประเภทเพื่อแข่งขันและทรัพยากรที่ถูกน ามาใช้มากที่สุด นอกเหนื อจากทรัพยากรหลักที่
เป็นเงินทุน ก็คือความรู้และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบางองค์กรได้ให้ความส าคัญในฐานะที่เป็นกลยุทธ์หลักประการ
หนึ่ง แนวคิดทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความรู้และมนุษย์ที่ได้รับความนิยมจากองค์การต่าง ๆ แนวคิดหนึ่งก็
คือ การจัดการความรู้ (knowledge management)  

ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ความรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิด การเติบโต การสร้างงาน รวมถึงความสามารถทางการแข่งขัน ความรู้จึงกลายเป็น
ทรัพยากรหลักขององค์กรที่มีความส าคัญและแตกต่างจากปัจจัยการผลิตอื่น ๆ โดยเฉพาะในยุคของการสื่อสาร
ไร้พรมแดน ดังนั้น การท าองค์กรประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถจากการบริหารความรู้ของบุคคล
ในองค์กร ซึ่งองค์การต่าง ๆ ได้พยายามปรับแนวทางการด าเนินงานในองค์กรด้วยในรูปแบบใหม่ ด้วยการท า
ให้ความรู้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าขององค์กร (นลวัชร ขุนลา เกษราภรณ สุตตาพงค, 2558, น. 134) 

ในบทความนี้ ได้มีการรวบรวมประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 4 
ประเด็น ประกอบด้วย (1) ความหมายการจัดการความรู้ (2) องค์ประกอบการจัดการความรู้ (3) กระบวนการ
ในการจัดการความรู้ และ (4) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้  

การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ในองค์การที่มีการเรียนรู้เป็นฐานส าคัญ มีนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ไว้จ านวนมาก ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองในแง่มุมใดหรือให้ความส าคัญ
ในส่วนใด ดังนี ้

 ความหมายการจัดการความรู้ (Definitions of knowledge management) 
การจัดการความรู้ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้จ านวนมาก ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองในแง่มุมใดหรือ

ให้ความส าคัญในส่วนใด เช่น 
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 ยุทธนา แซ่เตียว (2547, น. 251) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การน าความรู้มาใช้พัฒนาขีด
ความสามารถขององค์การให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไป
ยังบุคลากรที่เป็นเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

บดินทร์ วิจารณ์ (2547, น. 45-46) กล่าวว่า การจัดการความรู ้ หมายถึง การยกระดับความรู้
ความสามารถขององค์กรและศักยภาพของบุคลากร เพื่อท าให้องค์กรมีผลลัพธ์ของงานที่ดีขึ้น มีการท างานที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความสามารถเก่งมากขึ้น 

อีกมุมมองหนึ่งให้น ้าหนักไปที่กระบวนการ ซึ่งเห็นว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มนุษย์
จะจัดการเรียนรู้ให้กับตนเอง มีผู้ให้ความหมาย ดังนี้ 

พรรณี สวนเพลง (2552, น. 14) กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ ธรรมชาติ การจัดการทางธรรมชาติที่
มีความหลากหลายให้สามารถอยู่ด้วยกัน ท างานด้วยกันอย่างเป็นปกติสุขโดยความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมี
เหตุผล และสาเหตุนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติด้วย ซึ่งสามารถพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย
มีแนวคิดกระบวนการที่องค์กรยกระดับความรู้ ให้คุณค่าแก่ทรัพยากรความรู้ และจัดการทรัพยากรความรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยที่ความรู้นั้นจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับบุคคลและมีเวลา มีการด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ 

รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์ (2549, น. 9) กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ กระบวนการซึ่งช่วยองค์การ
ในการระบุ คัดเลือก รวบรวม เผยแพร่และโอนย้ายสารสนเทศที่มีความส าคัญ อีกทั้งยังประกอบด้วยความรู้
และความช านาญงาน โดยจัดไว้ในฐานความรู้ขององค์การ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจาก                  
การท างานที่มักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ส่วนในมุมมองที่ให้ความส าคัญไปที่เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อพัฒนาองค์การมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายการจัดการความรู้ 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2551, น. 134) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กลไกขับเคลื่อนให้พนักงาน
มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ และความรู้ที่มีอยู่ออกมาโดยผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้
ที่องค์การก าหนดขึ้นมา เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น อันน าไปสู่เป้าหมายหรือผลการด า 
เนินงานทั้งในระดับตัวบุคคล หัวหน้างาน และองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย 

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2551, น. 22) กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ การท าให้เกิดเกลียวความรู้ 
(knowledge spiral) เพื่อให้เกิดความงอกงามของความรู้ใหม่ น ามาใช้พัฒนางาน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี (2555, น. 1) การจัดการความรู ้ในองค์กร หมายถึง             
การก าหนดให้องค์กรมีการจัดการและน าความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานมาใช้
ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้ 
การถ่ายทอดและการแบงปันความรู้ไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ว่าการ
จัดการความรู ้นั ้นต้องช่วยในการพัฒนางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
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ความสามารถ และพัฒนาฐานความรู้ขององค์กรให้องค์กรมีศักยภาพสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการบริหารงานใน
ปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ส่วนในต่างประเทศ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายการจัดการความรู้ ดังนี ้
Hurley and Green (2005, http://www.tlainc.com/articl79.htm) กล่าวว่า การจัดการความรู้

เป็นกระบวนการ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบเพื่อสร้างสรรค์องค์การและใช้ความรู้เพื่อสนับสนุนและปรับปรุง
องค์การ 

Hussain, Lucas, and Ali (2004, http://www.tlainc.com/articl66.htm) กล่าวว่า การจัดการ
ความรู้เป็นระบบข้อมูลข่าวสาร ทักษะที่จะช่วยปรับปรุงองค์การในยุคการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต
ที่คุ้มค่ากว่า 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ทั้งที่ได้
เผยแพร่ออกมาแล้วและที่ยังฝังติดอยู่กับบุคคล เพื่อจัดเก็บให้เป็นระบบพร้อมที่จะน ามาใช้งานเพื่อพั ฒนา
องค์การได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บและเรียกใช้งาน 
เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไป 

 
 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (Components of a knowledge management) 

จากการที ่โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ ( knowledge-based society)                        
ซึ่งการขับเคลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจต้องอาศัยความรู้เป็นปัจจัยส าคัญ โดยที่กระบวนการในการน า
ฐานความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การนั้นต้องอาศัยการจัดการความรู้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้
องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขันและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งการจัดการความรู้จะท าได้ดีในองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบของการจัดการความรู้
นั้นมีนักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้ดังนี ้

Franklin (2005, http://www.providersedge.com/kma) กล่าวว่า ความส าเร็จการจัดการความรู้
เกิดจากการผสมผสานการท างานระหว่างองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย คน กระบวนการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้

1) คน (people) กลยุทธ์หลักที่องค์การใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมุ่งที่ความสามารถ
ของคนในองค์การ ที่จะสร้างนวัตกรรมและมีความคล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาวการณ์ การพัฒนา
คนในองค์การจึงมีความส าคัญอันดับแรกการจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
องค์การ เพื่อแสวงหาสร้าง จัดการ แลกเปลี่ยนและท าให้ความรู้ที่ต้องการ ได้รับผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่
องค์การต้องการ เป็นการผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์เช่น การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์การ 
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2) กระบวนการ (process) กระบวนการของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอน
ของการจัดการความรู้ โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก 
เป็นการแยกแยะว่า ความรู้ชนิดใดที่ควรน ามาใช้ในองค์การ แล้วน าความรู้นั้นมาก าหนดโครงสร้าง รูปแบบ
และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะน ามาผลิตและเผยแพร่ โดยการบริหารกระบวนการนั้นจะต้องเข้าใจ
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์การว่าต้องการให้บรรลุเป้าหมายอะไร ขั้นตอนของการจัดการความรู้ประกอบไป
ด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

 2.1) การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ (knowledge acquisition) เป็นขั้นตอนของ
การพัฒนาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 
(2548, น. 11-13) ที่กล่าวสนับสนุนว่า การได้มาซึ่งความรู้จ าเป็นต้องอาศัยการวิจัย จะท าให้มีความรู้ใหม่อยู่
เสมอ เมื่อน า ผลการวิจัยไปใช้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ก็มีการวิจัยใหม่ ค้นพบสิ่งใหม่ น าผลการวิจัยนั้นไปพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเกิดสิ่งที่เรียกว่า วิจัยและพัฒนา (research and development) เป็นวงจรของการจัดการ
ความรู ้

 2.2) การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) เป็นการใช้ความรู้ร่วมกันในองค์การมี 4 
ระดับ ได้แก่ Know What (รู้ว่าคืออะไร เป็นความรู้ข้อเท็จจริง) Know How (รู้วิธีการ เป็นความสามารถใน
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ) Know Why (รู้เหตุผล เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหานา มาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ก ับผู ้อ ื ่น) และ Care Why             
(ใส่ใจกับเหตุผล เป็นความรู้ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มที่ต้องการแก้ไขปัญหาและท าให้ดีขึ้น) การแบ่งปัน
ความรู้เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์การ 

 2.3) การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ (knowledge utilization) เป็นการเผยแพร่สารสนเทศให้คน
ในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ในองค์การได้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและการด าเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งการจัดการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ความรู้ในองค์การให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและองค์การ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (technology) การจัดการความรู ้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์การให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ในเวลา
และรูปแบบที่บุคคลนั้นต้องการ เรียกว่าระบบบริหารความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บ
สารสนเทศ (repositories) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
การเผยแพร่เน ื ้อหาข้อมูลไปยังหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง แพลตฟอร์มที ่ท  าให้เก ิดการท างานร่วมกัน 
(collaborative platforms) การมีระบบและฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันได้ สนับสนุนการท างานร่วมกัน ระบบ
เครือข่าย (network) เป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการสนทนา และ
วัฒนธรรม (culture) เช่น วัฒนธรรมองค์การที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน 
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รูปที่ 1 Knowledge Management Synergy 

ที่มา: Franklin, 2005, http://www.providersedge.com/kma 
 

รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์ (2549, น. 304-306) กล่าวถึงองค์การที่ประสบผลส าเร็จว่าจะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของทุนทางปัญญา ( intellectual capital) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายความรู้จนก่อให้เกิดฐานความรู้ขนาดใหญ่ ที่สามารถเรียกใช้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาภายในองค์การ และยังน าไปสู่การสร้างความรู้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีการปรับเปลี่ยนความรู้ให้ทันสมัย
ขึ้นอย่างไม่มีวันจบสิ้น โดยที่วัฏจักรด้านการจัดการความรู้มี 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1) การสร้างความรู้ ซึ่งก าหนดได้จากการกระท าของบุคคล 
2) การจับความรู้ โดยการคัดเลือกความรู้ที่มีมูลค่าและสมเหตุสมผล 
3) การปรับความรู้ โดยมีการจัดบริบทความรู้ใหม่ที่น าไปปฏิบัติได้ 
4) การเก็บความรู้ โดยท าการจัดเก็บความรู้ที่มีประโยชน์ไว้ภายในฐานความรู้ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 
5) การจัดการความรู้ โดยท าการปรับความรู้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งมักจะมีการตรวจสอบและ

ทบทวนถึงความตรงประเด็นและความถูกต้องของความรู้อยู่เสมอ 
6) การเผยแพร่ความรู้ โดยน าเสนอความรู้ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่บุคคลต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่ใด

หรือเวลาใดก็ตาม 
การพัฒนาโดยการสร้างความรู้ใหม่หรือปรับความรู้เก่าอยู่เสมอ ดังนั้นความรู้จะไม่มีวันหมดสิ้นและมี

อายุการใช้งานนาน โดยผ่านกระบวนการปรับความรู้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดการความรู้ 3 
กิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ ดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้ เกิดจากการที่บุคคลเกิดความหยั่งรู้หรือได้มาจากการปฏิบัติเป็นประจ า 
เพื่อน ามาซึ่งความรู้ โดยอาจแยกกันระหว่างการสร้างความรู้ใหม่และการได้มาของความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

กิจกรรมที่ 2 การใช้ความรู้ร่วมกัน คือ การที่บุคคลหนึ่งแสดงความคิด การหยั่งรู ้ผลลัพธ์ และ
ประสบการณ์ไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง โดยผ่านสื่อกลาง เช่น ระบบคอมพิวเตอร ์
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กิจกรรมที่ 3 การแสวงหาความรู้ คือ การที่บุคคลแสวงหาความรู้ จากแหล่งความรู้ในองค์การ โดย
เกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้ความรู้ร่วมกัน ผลที่ได้ คือ แนวคิดใหม่ที่จะเกิดเป็นความรู้ต่อไป 

ฉลาด จันทรสมบัติ (2550, น. 22-34) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน 
ประกอบด้วย 

1) การสร้างความรู้ (building knowledge) ได้จากประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม
จากกลุ่มเครือข่ายมีผลงานดีเด่น มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของกลุ่มองค์กรตนเองที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดทั้ง
การสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือที่มองถึงเป้าหมายระยะยาว 

2) การจ าแนกความรู ้ (classifying knowledge) มีการจัดระบบองค์ความรู ้ท ี ่เด่นและชัดเจน           
มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติในแต่ละกระบวนการผลิต มีวิธีการปฏิบัติที่ดีและการจด
บันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล 

3) การจัดเก็บความรู้ (storing knowledge) มีการจัดเก็บความรู้ของกลุ่มเป็นเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการจดบันทึกลงในสมุดเป็นรายบุคคลตามบทบาทหน้าที่และมีผู้บันทึกข้อมูลตาม
ประเภทกิจกรรม มีการจัดเก็บลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และมีการบันทึกลงในเว็บไซต์ของกลุ่มตนเอง 

4) การน าความรู้ไปใช้ (implementing knowledge) การน าความรู้ไปใช้ทั้งในสื่อบุคคล เอกสาร
ทั่วไปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกได้ มีศูนย์จัดการความรู้
ขององค์กร มีสถานที่ตั้งศูนย์ที่ชัดเจนและสามารถให้บริการแก่สมาชิกกลุ่ม 

5) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (sharing knowledge) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนภายในและ
ภายนอก ทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือน โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ใน
ประเด็นที่สนใจ 

6) การประเมินความรู้ (evaluating knowledge) เป็นการประเมินผลหลังจากด าเนินการพัฒนาแล้ว 
พบว่า คนในกลุ่มองค์กรชุมชนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้มากขึ้น ท างานเป็นทีม ท างานอย่างมีเป้าหมายและ            
มีมาตรฐานการท างาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลจากภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนได้มากขึ้น 

การจัดการความรู ้หากปราศจากบุคคลก็จะไม่มีความรู ้เกิดขึ ้น เทคโนโลยีจะช่วยสนับสนุนใน              
การปฏิบัติงานและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง กระบวนการต่าง ๆ ประกอบด้วย การเข้าถึงความรู้ การกลั่นกรอง
ความรู้ การถ่ายโอนความรู้ และการเผยแพร่หรือการกระจายความรู้ เมื่ อมองโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 2) มีบุคลากรที่มี
ความสามารถ มีทักษะในการเรียนรู้ คิดท า สิ่งใหม่ ๆ 3) ภาวะผู้น าแห่งการเรียนรู้ 4) โครงสร้างขององค์การ 
การจัดระบบโครงสร้างขององค์การที่กระจายอ านาจ 5) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ เป็นบรรยากาศ
และวัฒนธรรมแบบเปิดเผย ผู้ปฏิบัติงานร่วมมือกันท างานเป็นอย่างดี 6) เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้จะต้องมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและช่วยใน
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การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) ระบบการจัดการ มีการจัดระบบงานและมีบุคลากรรับผิดชอบ 
และ 8) การเสริมแรงให้การเสริมแรงแก่บุคลากรเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 กระบวนการในการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
กระบวนการจัดการความรู ้ในองค์กรแต่ละแห่งนั ้นย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ขึ ้นอยู ่กับ                

การเลือกใช้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งในกระบวนการการจัดการความรู้เป็นขั้นตอนของ
การเรียนรู้ในระดับบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านการท างาน
ร่วมกัน ด้วยวิธีการใดก็ตามที่มีเป้าหมายพัฒนางานของกลุ่มหรือของตน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน                 
และพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ 

การจัดการความรู้ในมุมมองด้านนโยบายและการปฏิบัติ สามารถใช้สนับสนุนการบริหารการศึกษาใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดการความรู้ เป็นการท าให้สถานศึกษา ได้เตรียมตัวพัฒนาไปสู่ยุค
ข่าวสาร เพราะสังคมแห่งความรู้ (knowledge based society) องค์การสามารถส าเร็จได้ ต้องสามารถ
พิจารณาสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของทุนความรู้ (Rowley, 1999, pp. 416-419) ความรู้จงึเป็นสิ่งส าคัญมาก 
เพราะความรู้เปรียบเสมือนอาหารขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Marquardt, 1996, p.2) กระบวนการจัดการ
ความรู้ต้องไม่เน้นการควบคุม เพราะเป็นการแบ่งปัน ร่วมมือและการใช้ทรัพยากรความรู้ด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ ได้มีผู้ให้ค าอธิบายกระบวนการในการจัดการความรู้ว่าประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

บุญดี บุญญากิจ (2549, น. 8) อธิบายว่า จากการศึกษากรอบแนวความคิดของการจัดการความรู้แล้ว
สามารถสรุปขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการความรู้ (Knowledge process) 7 ประการ คือ (1) การค้นหา
ความร ู ้  (knowledge identification) (2) การสร ้างและแสวงหาความร ู ้  (Knowledge creation and 
acquisition) (3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) (4) การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (Knowledge codification and refinement) (5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) (6) การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) และ (7) การเรียนรู้ (Learning) ทั้ง 7 ขั้นตอนจะช่วยให้
องค์การสามารถสร้างและจัดการความรู้ที่มีอยู่เดิมภายในองค์การและความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนั ้นแต่ละองค์การสามารถเลือกขั้นตอนกระบวนการให้เหมาะสมกับองค์ก ารของตน 
เนื่องจากความพร้อมของแต่ละองค์การไม่เหมือนกัน โดยวิเคราะห์ว่าองค์การของตนมีขั้นตอนใดที่ยังขาดอยู่  
มีขั้นตอนใดที่เป็นส่วนส าคัญที่จะน ามาเป็นรูปแบบหลักของตน เพื่อท าให้กระบวนการจัดการความรู้ของ
องค์การ เป็นระบบถูกฝังแทรกซึมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานประจ า 

Seng, Zannes, & Pace, 2002, pp.138-147) กล่าวว่า ขั้นตอนในการจัดการความรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1) การได้มาซึ่งความรู้ (capturing knowledge) เป็นวิธีการได้มาซึ่งความรู้ 
2) การจัดเก็บความรู้ (storing knowledge) น าความรู้ที่ได้มาจัดเก็บในรูปฐานข้อมูล หรือรูปแบบอื่น ๆ 
3) จัดระบบข้อมูล (processing knowledge) การพิจารณากลั่นกรองความรู้เปรียบเทียบความรู้ 

วิเคราะห์ แบ่งแยกประเภทความรู ้
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4) การแบ่งปันความรู้ (sharing knowledge) การถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบข้อมูลข่าวสาร หรือผ่าน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5) การใช้ความรู้ (using knowledge) ใช้แก้ปัญหาและน ามาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

Marquardt (2002, p. 28) แบ่งกระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น 4 กระบวนการ ดังนี้ 
1) การแสวงหาความรู้ (knowledge acquisition) เป็นกระบวนการที่องค์การน ามาปฏิบัติเพื่อให้

ได้มาซึ่งความรู้ การแสวงหาความรู้ขององค์การแห่งการเรียนรู้ มี 2 วิธี คือ การแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ภายนอกองค์การและแหล่งความรู้ภายในองค์การ 

 1.1) การแสวงหาความรู้จากแหล่งภายนอก (External collection of knowledge) ปัจจุบัน
อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การจะต้องมองออกไปข้างนอกเพื่อรับแนวความคิดใหม่ ๆ มา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ ด้วยข้อมูลสารสนเทศจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
ใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) จ้างที่ปรึกษา การอ่านจากสื่อ บทความ การดูข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
รวบรวมข้อมูลจากลูกค้า การตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีการร่วมมือกับองค์การอื่น ๆ 
เป็นต้น 

 1.2) การแสวงหาความรู ้จากแหล่งความร ู ้ภายในองค์การ ( internal collection of 
knowledge) ความสามารถในการเรียนรู้ จากส่วนต่าง ๆ ภายในองค์การ นับเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความ
ร่วมมือได้ องค์การสามารถแสวงหาความรู ้ภายในองค์การโดยค้นหาความรู ้จากบุคลากร เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ใช้กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2) การสร้างความรู้ (knowledge creation) เป็นกระบวนการที่บุคคล ทีมงาน และองค์การได้สร้าง
ความรู้ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น การสร้างความรู้ขององค์การ
แห่งการเรียนรู้นั้น ทุกคนสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้  

Marquardt (1996 , p. 131) แบ่งความร ู ้ออกเป็น 2 ประเภท ได ้แก ่ ความร ู ้ท ี ่ต ิดต ัวบุคคล                    
(Tacit knowledge) กับความรู้ที่เห็นชัดแจ้ง (Explicit knowledge) การสร้างความรู้มี 4 รูปแบบ คือ 

 2.1) การสร้างความรู้ในตน (Tacit to tacit creation of knowledge) เป็นรูปแบบส่วนตัว
ที่ความรู้ภายในตัวบุคคลถูกส่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยการฝึกหัดงานด้วยกัน การใช้คนใกล้ชิดจากการท างาน
ด้วยกัน สามารถเรียนรู้ด้วยกัน การสร้างความรู้ประเภทนี้ จะกลายเป็นความรู้ที่เห็นชัดเจนยาก การสร้าง
ความรู้ที่ชัดแจ้งสู่ความรู้ที่เห็นแจ้งแล้ว (Explicit to explicit knowledge) ความรู้ประเภทนี้เกิดจากการรวม
และสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว การสร้างความรู้แบบนี้มีความจ ากัด เพราะจะมุ่งเน้นเฉพาะความรู้ที่มีอยู่แล้ว 

 2.2) การสร้างความรู้จากความรู้ที่มีอยู่แล้วในตนไปสู่ความรู้ที่เห็นชัดแจ้ง (Explicit to tacit 
creation of knowledge) การสร้างความรู้แบบนี้ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลน าความรู้ที่เห็นชัดแจ้งแล้วเพิ่มความรู้ใน
ตนเข้าไปผสมผสานด้วย แล้วสร้างสรรค์สิ่งใหม่สามารถแบ่งปันกันได้ทั่วองค์การ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 464 

  

 2.3) การสร้างความรู้จากที่เห็นชัดแจ้งแล้วไปสู่ความรู้ในตน การสร้างความรู้ประเภทนี้ 
เก ิดข ึ ้นเม ื ่อความที ่ม ีอย ู ่แล ้วได ้ร ับการถ ่ายทอดไปย ังสมาชิกขององค ์การแล ้วเ ก ิดความร ู ้ ในตน                  
(Tacit knowledge) ขึ้น 

 2.4) การสร้างความรู้องค์การสามารถสร้างได้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทดลอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต Newman 
and Conrad (1999 , http://www.km-forum.org/KM-Characterization-Framework.pdf)  กล ่ า ว ว่ า               
การสร้างความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับเอาความรู้ เข้ามาอยู่ในระบบ ซึ่งหมายรวมถึงการ
พัฒนาความรู้ การคิดค้น และการรับความรู้ใหม่ ๆ ซึ ่งต้องเป็นกระบวนการที ่ต่อเนื ่องและใช้วิธีการที่
หลากหลาย 

3) การถ่ายโอนและใช้ความรู้ (Knowledge transfer and utilization) เป็นกระบวนการที่บุคคล 
กลุ ่ม หรือองค์การถ่ายโอน และใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์จากประสบการณ์ของอีกบุคคลหรือกลุ่มอื่น   
(Argote, Ingram, Levine, & Moreland, 2000, p. 1-8) การถ่ายโอนความรู ้ มีความจ าเป็นที ่ขาดไม่ได้ 
ส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู ้ ความรู ้ได้ร ับการเผยแพร่อย่างรวดเร็วและเหมาะสมทั ่วทั ้งองค์การ 
(Marquardt, 2002, p.28) 

4) การจัดเก็บความรู้ และน ามาใช้ใหม่ (Knowledge storage and retrieval) เป็นกระบวนการที่น า 
ความรู้ที่ได้มาหรือสร้างขึ้นโดยจัดเก็บเพื่อสะดวกในการน ากลับมาใช้ใหม่ องค์ การต้องท าการพัฒนาว่าอะไร 
ส าคัญที่ต้องน ามาใช้ได้อย่างไร องค์การสร้างให้ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายโดยการทบทวน วิจัย ทดลอง 
การเก็บความรู้เกี่ยวข้องกับเทคนิค (บันทึกฐานข้อมูล เป็นต้น) รวมถึงกระบวนการ (ความจ าของกลุ่มและ
บุคคลประชามติ) ความรู้ที่เก็บควรมีลักษณะดังนี้ (Marquardt, 2002, p.28) 

 4.1) ก าหนดโครงสร้างและเก็บให้เป็นระบบเพื่อหาง่ายและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 4.2) แบ่งแยกข้อมูลความรู้ออกเป็นชุด ๆ เช่น ข้อเท็จจริง นโยบาย แผนงานอยู่บนพื้นฐาน

ของความต้องการที่จะเรียนรู ้
 4.3) จัดหมวดหมู่ เพื่อสามารถส่งมอบให้ผู้ใช้ได้อย่างชัดแจ้งและรัดกุม การจัดระบบข้อมูล

ควรค านึงถึง ความต้องการวัตถุประสงค์ของงาน ความเชี่ยวชาญของผู้ใช้หน้าที่ การใช้ข้อมูล ต าแหน่งการ
จัดเก็บ เพื่อให้การน าความรู้กลับมาใช้ใหม่จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ หรือระบบเทคโนโลยี
เครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยที ่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้  (Key Success Factors of Knowledge 
Management)  

การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความส าคัญ ซึ่งประเด็นนี้จัดเป็นสิ่งที่ใช้วัด
ประสิทธิภาพในการติดตามผล การด าเนินการส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
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 1) ผู้บริหาร (Executive) ในการจัดการความรู้ในองค์กร ผู้บริหารมีความส าคัญอย่างมากในการเป็น
ผู้น าการจัดการความรู้ ควรมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย สนับสนุน และกระตุ้นมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมระดมสมองผู้บริหาร หรือการ
ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

2) บุคลากร (People) ความรู้ของบุคลากรในองค์กรมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งความรู้นั้นได้มาจากการเรียนรู้และวัฒนธรรมในการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมเกิดจากการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เหมือนแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง คนเป็นปัจจยัหลักต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
 3) กระบวนการ (process) เป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปยังผู้ใช้ เพื่อ
ท าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 4) เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งของการจัดการความรู้ ซึ่งจะช่วย
ในจัดการเน้ือหาที่เกิดจากความร่วมมือโดยการจัดให้เป็นหมวดหมู่ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เครือข่าย และช่องทางความรู้ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ได้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น 

 5) การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารระหว่างคนในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุก
คนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การด าเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ เป็นต้น 

 6) ความร่วมมือของคนในองค์กร (Internal Approach) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก องค์กรควรจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้
หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น (ฐิติเดช ลือตระกูล , 2563, 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=197) 

กล่าวโดยสรุป การจัดการความรู้ในองค์การนั้นเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้องค์การสามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้รวดเร็วและเหมาะสมมากขึ้น ในกระบวนการของการจัดการความรู้ 
(knowledge management) ได้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย (1) การแสวงหาความรู้ (knowledge acquisition) 
เป็นกระบวนการที่องค์การน ามาปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกองค์การและแหล่ง
ความรู ้ภายในองค์การ (2) การสร้างความรู ้ (knowledge creation) เป็นกระบวนการที ่บุคคล ทีมงาน                   
และองค์การได้สร้างความรู้ขึ ้นมาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น              
(3) การจัดระบบความรู้ (knowledge organization) เป็นกระบวนการที่น าความรู้ที่ได้มาหรือสร้างขึ้นโดย
จัดเก็บเป็นระบบเพื่อสะดวกในการน ากลับมาใช้ใหม่ (4) การถ่ายโอนและใช้ความรู้ (knowledge transfer 
and utilization) เป็นกระบวนการเพ่ือท าให้เกิดการกระจายและแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างกลุ่มรวมทั้งการ
ถ่ายทอดระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่การงาน และ (5) การประเมินความรู้ (knowledge evaluation) เป็นกระบวนการศึกษาผลการ

https://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=197
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น าความรู้ไปใช้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และน าข้อมูลที่ศึกษาได้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น   
ซึ่งกระบวนการของการจัดความรู้จะช่วยให้การท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์การและระหว่างบุคลากร
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะช่วยให้องค์การสามารถบรรลผุลที่
ต้องการได้มากขึ้น การที่บุคลากรได้เรียนรู้ถึงจุดประสงค์และทิศทางที่องค์การต้องการให้ถึงเป้าหม าย รู้ถึง
ความสอดคล้องระหว่างงานที่ตนเองได้ท า กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์โดยภาพรวมขององค์การนั้น 
จะช่วยให้ประสิทธิภาพขององค์การในการที่จะพัฒนาตนเองและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งนั้นสูงขึ้น 
เพราะการจัดการทางระบบความรู้ของบุคลากรในองค์การที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเอื้ออ านวยให้องค์การ
สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และยิ ่งหากองค์การสามารถน าเอาคุณประโยชน์ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ด้วยแล้ว ยิ่งจะท าให้การปรับตัวเพื่อน ามาสู่ความได้เปรียบเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกขึ้นด้วย ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าเอา
มาประยุกต์ใช้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหารหรือผู ้น าองค์กรควรต้องส่งเสริมการเรียนรู ้แก่บุคลากรในองค์กรให้ได้รับความรู้อย่าง
สม ่าเสมอ ต้องมีกิจกรรมที่มีการพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับภายนอกได้ 
 
บรรณานุกรม 
ฉลาด จันทรสมบัติ. (2550). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน. (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎี

บัณฑติ). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. (2548). บุคลากรทางการศึกษา: ทักษะในการจัดการความรู้. วารสารบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1(1), 11-13.  
ฐิติเดช ลือตระกูล. (2563). แนวคิดและขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan). สืบค้น

จาก https://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=197.  
นลวัชร ขุนลา เกษราภรณ สุตตาพงค. (2558). การจัดการความรู้สู่การสร้างองค์กรที่ประสบความส าเร็จ. 

วารสารนักบริหาร, 35(1 มกราคม-มิถุนายน 2558), 134. 
บดินทร์ วิจารณ์. (2547). การจัดการความรู้ สู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมลการพิมพ์. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี. (2555). คู่มือการจัดการความรู้. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี. 
บุญดี บุญญากิจ. (2549). การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.  
บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2551). กลั่นสามกก๊: ฉบับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว.  

https://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=197


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 467 

  

พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับการจัดการความรู้ . กรุงเทพมหานคร:       
ซีเอ็ดยูเคช่ัน.  

ยุทธนา แซ่เตียว. (2547). การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู:้ สร้างองค์กรอัจฉริยะ.  
 กรุงเทพฯ: อินโนกราฟิกส์.  
รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2551). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 
Argote, L., Ingram, P., Levine, J. M., & Moreland, R. L. (2000). Knowledge transfer in 

organizations: Learning from the experience of others. Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, 82(1), 1-8.  

Franklin, B. (2005). Knowledge management synergy. Retrieved from 
http://www.providersedge.com/kma. 

Hurley, T. A., & Green, C. W. (2005). Knowledge management and the nonprofit industry: A 
within and between approach. Retrieved from http://www.tlainc.com/articl79.htm. 

Hussain, F., Lucas, C., & Ali, M. A. (2004). Managing knowledge effectively. Retrieved from 
http://www.tlainc.com/ articl66.htm. 

Franklin, B. (2005). Knowledge Management Synergy. Retrieved from 
http://www.providersedge.com/kma. 

Marquardt, M. J. (1996). Building the learning organization: a systems approach to quantum 
improvement and global success. New York: McGraw-Hill. 

Marquardt, M. J. (2002). Building the learning organization: A systems approach to quantum 
improvement and global success. New York: McGraw-Hill.  

Newman, B., & Conrad, K. W. (1999). A framework for characterizing knowledge management 
methods, practice, and technologies. Retrieved from http://www.km-forum.org/KM-
Characterization-Framework.pdf.  

Rowley, J. (1999). What is knowledge management?. The Journal of Knowledge 
Management, 20(8), 416-419. 

Seng, C. V., Zannes, E., & Pace, R. W. (2002). The contributions of knowledge management to 
workplace learning. Journal of Workplace Learning, 14(4), 138-147. 

 
 
 

http://www.providersedge.com/kma
http://www.tlainc.com/articl79.htm
http://www.tlainc.com/%20articl66.htm
http://www.providersedge.com/kma


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 468 

  

กลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบรุ ี

Strategies for Developing the Innovative Leadership of School Administrators under in 
Nakhonpathom and Suphanburi Province 

สรายทุธ์ เศรษฐขจร1 วีระวัฒน์ พัฒนกลุชัย2 ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง3 ประทีป มากมิตร4  
จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์5 หฤทัย สมศักดิ6์ และฐิตารีย์ บวัรุ่ง7 

Sarayuth Sethakhajorn1 Weerawat Pattanakulchai2 Chaiwat Prasonsang3  

Prateep Markmit4 Jirasak Surungkapiprat5 Haruthai Somsuk6 and Titaree Bourung7 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 731701, 2, 3, 4, 5, 6  

นักวิชาการ อิสระ7 
E-mail: yut63@hotmail.com, pkc_d@hotmail.com, Chaiwatp62@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี และ (2) เพื่อประเมินกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้ น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 56 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย (ก) ส่งเสริมการแสดงทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและน าสู่การปฏิบัติได้หลากหลาย (ข) สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์และสร้าง
แรงจูงใจในเป้าหมายด้านนวัตกรรม (ค) ปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู ้อื ่นที ่มาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม (ง) ก าหนดเป้าหมายในการท างานเป็นทีมโดยให้มีหน่วยงานเฉพาะด้านนวัตกรรมในองค์การ      
(จ) พัฒนาความรู้และทักษะทางการสื่อสารโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ฉ) พัฒนาและขยายผลการบริหารกับทีมงานทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ (ช) เรียนรู้การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (ซ) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมจนท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการบริหารงาน และปฏิบัติตามได้
ด้วยความพึงพอใจ และ (2) ผลการประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคญั: กลยุทธ์การพัฒนา  ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
The objectives of this study were (1) to develop the strategies for developing the 

innovative leadership of school administrators in Nakhon Pathom and Suphanburi Province (2) 
to assess the strategies for developing the innovative leadership of school administrators in 
NakhonPathom and Suphanburi Province. The Data were collected from a sample group of 
56 school administrators. The tools employed in data collection was a 5-level rating scale 
questionnaire. The statistics for analyzing the data were mean and standard deviation. The 
research findings as follows: (1) The strategies for developing the innovative leadership of 
school administrators under in NakhonPathom and Suphanburi Province consisted of (a) 
promoting the critical thinking and diversity implementation (b) support creative thinking and 
motivate cultural goal (c) efficiency interaction with others from diversity culture (d) goal 
setting for teamwork in specific innovation in  organization (e) develop the knowledge and 
skills in communication by technology and apply in efficiency administration (f) develop and 
expand the result of administration with team by onsite and online (g) learning the changing 
administration system for information technology era and (h) conduct morality, ethic and 
fairness for respect in administration and satisfied compliance. (2) The assess of strategies for 
developing the innovative leadership of school administrators under in NakhonPathom and 
Suphanburi Province in overall at the highest level.                  
 

Keywords: Strategies for developing, innovative leadership, school administrators 

 

บทน า 

ผู้น าเป็นบุคคลส าคัญที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่มี
ลักษณะเป็นพลวัตร มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่ทุกคน
ต้องเผชิญ ดังนั้นทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีผู้น าที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีพลังที่จะขับเคลื่อน
องค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และสามารถน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จก็จะท าให้สังคมโดยรวม
สามารถก้าวทันและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการสร้างผู้น าที่มี
ความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในโลกยุคใหม่
นี้  นอกจากนี้ ผู้น ายังมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดการในทุกระดับ และ เป็นที่
ยอมรับกันว่าความส าเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้น า ดังผลการ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 470 

  

ส ารวจของ Robert and Jeff (2010) พบว่าผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
มากที่สุดการที่ผู้น ามีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมจะส่งผลให้ เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยสร้างคุณค่าแก่
องค์กรและประเทศชาติในระยะยาว 
             เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะองค์กรประเภทหรือระดับใดก็ตามจะต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากผลที่เกิดจากกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกข้อมูลข่าวสาร ภาวการณ์
แข่งขันที่ไร้พรมแดนภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรจ ากัด ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ น าเชิง
นวัตกรรม และมีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ศักยภาพที่ดี ท างานให้เกิดผลสูงสุด 
สร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร สื่อสารกับลูกน้องด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะ
ทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด ภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ 
ผู้น าสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคลากรหลักที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้ดี  ในช่วงที่ผ่านมาการ
สร้างสรรค์การวิจัยด้านเทคโนโลยีอันจะน าไปสู่การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพ่ือหาข้อสรุปหรือทางแก้ไขเชิงสร้างสรรค์ภายในองค์กรมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี
เพียงประการเดียวในบริบทดังกล่าวนี้เทคนิคในการจัดการนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยให้องค์การสามารถ ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเป็นระบบและ
ทันท่วงที ซึ่งการบริหารองค์กรให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะเช่นนี้จึงถือเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจจุดมุ่งหมาย                       
ของการจัดการศึกษา ซึ่งจะเรียกว่าผู้น าเชิงเทคโนโลยี รวมทั้งการน าองค์การให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลลัพธ์ของสถานศึกษา และในที่สุดองค์การก็จะมุ่งไปสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
โดยเฉพาะผู้น าเชิงนวัตกรรมเป็นผู ้น าที ่มีความสามารถในการเข้าถึง ปัญหาหรือโอกาสที่สลับซับซ้อน           
และค้นพบแนวทางในการด าเนินการใหม่ ๆ หรือไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน โดยมีความฉลาดทางนวัตกรรม                                             
เพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมในองค์การมากขึ้นอีกด้วย  

จังหวัดนครปฐมนับเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีความส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมมีสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 11 แห่ง อาชีวะศึกษา 9 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 344 แห่ง  
ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดส าคัญนับแต่โบราณมาทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ มีสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 
13 แห่ง อาชีวศึกษา 7 แห่งการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกสังกัด 476 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมซึ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายาตั้งอยู่รวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ใกล้เคียง 
ดังนั้นการที่ได้ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา          
ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเป็นการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยจากความส าคัญของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้บริบทดังกล่าวข้างต้นผู้บริหารสถานศึกษาสมควรต้องมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมและ
ควรจะพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นจึงได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
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นวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี เพื ่อพัฒนาให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษามีความรอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1)  พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี และ (2) ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดภาวะผู้น าเชงินวัตกรรม 

ค าว่า ผู ้น า (Leader) และภาวะผู ้น า (Leadership) เป็นค าที ่มีความสัมพันธ์กัน ผู ้น า หมายถึง                

คนที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับและประสานงาน น าไปสู่จุดมุ่งหมายต่าง ๆ ร่วมกัน ส่วนภาวะผู้น า หมายถึง                  

ค าที่แสดงคุณสมบัติ พฤติกรรมของผู้น าที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในองค์การ ทั้ง 2 ค าไม่อาจแยก จากกัน

ได้อย่างเด็ดขาด หากมีค าว่าผู ้น าแล้วย่อมต้องมีภาวะผู้น าซึ ่งเป็นคุณสมบัติของผู้น าติดตัวมาด้วยเสมอ                 

Weiss and Legrand (2011, pp 36-37) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม คือ การแสดงออกของผู้น าที่ มี

ความสามารถในการเข้าถึงปัญหาหรือโอกาสที่สลับซับซ้อน และค้นพบแนวทางในการด าเนินการใหม่ ๆ 

หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมีความฉลาดทางนวัตกรรม (Innovative intelligence) 

เพื่อช่วยให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ดีขึ้น และช่วยให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ

มากขึ้นอีกด้วย Adjei (2013, pp 103-106) ได้ให้ค านิยามภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมว่าเป็นการสังเคราะห์รูปแบบ

ภาวะผู้น าต่าง ๆ อย่างหลากหลายในการที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้คิด

เพื่อจะผลิตผลงาน และการให้บริการอย่างสร้างสรรค์ กุลชลี จงเจริญ (2563, น 6) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

เป็นการแสดงออกถึงคุณลักษณะของผู้น าที่มีสมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท ความสามารถในการเข้าถึงปัญหา

หรือโอกาสที่สลับซับซ้อน สามารถค้นพบแนวทางในการ ด าเนินการใหม่ ๆ เน้นสัมพันธภาพของกลุ่มบุคลากร

ที่มีคุณภาพ และมีความไว้วางใจสมาชิกภายในองค์การ รวมทั้งใช้กระบวนการของการสร้างสรรค์บริบททาง

นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนให้บุคลากรสามารถสร้าง นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและการ

ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้ กุลชลี จงเจริญ (2563, น 23) ยังได้เสนอประเด็นการใช้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในการ

บริหารการศึกษาโดยได้อ้างอิง Mumford and Gustafson (1988) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นการ

ก่อก าเนิดความคิดใหม่ๆ ส่วนนวัตกรรมเป็นการน าแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นไปสู่การปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญที่เป็นหัวใจส าคัญของหน่วยงานหรือสถานศึกษาและเป็นผลกระทบที่มีพลังต่อ
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การปฏิบัติงานขององค์การ Drazin, Glynn, and Kazajian (1999) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัย

ส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากค ากล่าวของ Van de Ven (1986, p. 592) รากฐานของ

ความคิดที่ปรากฏเป็นนวัตกรรม คือ ความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง Rabe (2006) ได้กล่าวว่า การใช้ภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรมในการบริหารของผู้บริหารการศึกษาจะเกิดขึ้นจากการพบประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในการ

บริหาร เช่น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของ

ครู ฯลฯ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารที่เกิดขึ้นจาก

ความคิดสร้างสรรค์ และมีการน านวัตกรรมนั้นๆ ไปใช้เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุง 

         กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
แนวคิดกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อเกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
แนวคิดการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม 

พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์และคณะ (2559, น 80-82) ได้วิจัยและเสนอผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สรุปได้ดังนี้  1) การมีวิสัยทัศน์นวัตกรรมมี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   1.1) การสร้างวิสัยทัศน์นวัตกรรม 1.2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์นวัตกรรมและ 1.3) การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์นวัตกรรม  2) การมีกลยุทธ์นวัตกรรมมี 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 2.1) การก าหนดทิศทางขององค์การ                     
2.2) การน ากลยุทธ์นวัตกรรมไปปฏิบัติ 2.3) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์นวัตกรรม 3) การมีความคิด
สร ้างสรรค ์นว ัตกรรมม ี  3 ต ัวบ ่งช ี ้ ได ้แก ่  3.1) การม ีความเช ี ่ยวชาญ  3.2) การม ีจ ินตนว ัตกรรม                               
3.3) การมีวิจารณญาณ 4) การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี 4 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 4.1) การเป็นนักคิดเชิงระบบ                
4.2) การมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.3) การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมร่วม 
4.4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 5) การมีความกล้าเสี่ยงต่อนวัตกรรมมี 3 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 5.1) การมีความกล้า
ท้าทาย 5.2) การมีความรับผิดชอบ 5.3) การมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 6) การเป็นนักสร้างเครือข่ายนวัตกรรม             
มี 4 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 6.1) การมีสมาชิกของเครือข่าย 6.2) การมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 6.3) การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเครือข่าย 6.4) การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 7) การมีศรัทธาและบารมีมี 4 ตัวบ่งชี ้ได้แก่                
7.1) การมีอ านาจเชิงอ้างอิง 7.2) การมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง 7.3) การมีทักษะในการสื่อสารอย่างดีเลิศ 
7.4) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง       
 ธัชชพันธ์ ศิริเวชและบุญเชิด บุญอินทร์ (2561, น 297-308) ได้เสนอองค์ประกอบส าคัญของการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Leadership Innovation) ในการก าหนดบทบาทของการสนับสนุนแนวทาง
พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานที่เรียนรู้จากสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงให้เป็นการน าสู่การเรียนรู้ (Leading to Learn) ให้กระบวนการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovation of Process) และพร้อมที่จะเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลายในแนวทาง การแก้ปัญหา จึงเป็น
ประเด็นส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาภาวะผู้น านวัตกรรมทางด้านการเข้าใจถึงความ
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เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของธุรกิจให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล มีความสามารถแข่งขันที่จะ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้ (Learning innovation) การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นการสร้างแผนน าทางสร้างขีดความสามารถ และศักยภาพที่จะน าไปสู่กุญแจ
ความส าเร็จ และก าหนดจุดเป้าหมายระหว่างการเดินทาง รวมทั้งการสร้างวิธีการสื่ อสารหรือน าเสนอผลจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมการเป็นผู้น า การบูรณาการแก้ปัญหา และการมีส่วนรว่ม
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ขณะที่การน าสู่การคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์หรือการคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) ต้องพัฒนาจุดเด่นที่น าสู่การเปลี่ยนแปลง (Leading to Change) ที่เริ่มจากกระบวนการ
ปรับทัศนคติเชิงบวกให้มีทิศทางการท างานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมน าสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมในการสร้างสมรรถนะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Leadership Innovation) 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาระดับความสามารถ 2) นวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ              
(I spire innovation) การพัฒนาให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาภาวะผู้น าต้องสร้าง
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ความคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นหลักของการใช้ความรู้ และทักษะความสามารถ
ของบุคลากรในการสร้างความสมดุลของทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การที่
ต้องการสร้างระดับการเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรู้สู่นวัตกรรม (S-Curve) ในการสร้างผู้น านวัตกรรมและผู้น า
มืออาชีพให้สามารถด ารงอยู ่กับองค์การ เป็นผู ้น าที ่มีความสามารถในการจัดการความสามารถในการ
สร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ (Creator) ความสามารถเป็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneur) ความเป็นมืออาชีพ 
(Professional) ให้เกิดแบบแผนผู้น ายุคดิจิทัล (Leadership Digital) ที่มีสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม        
3) นวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วม (Collaboration innovation) การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นการพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย (1) การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ด้านความรับผิดชอบ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประพฤติตนน่าเคารพนับถือ มีจริยธรรม มีความรู้
และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (2) การสร้างแรงบันดาลใจด้านมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย จงรักภักดีต่อองค์การ
และร่วมรักษาวัฒนธรรมองค์การ (3) การกระตุ้นทางปัญญาด้านการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน (4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลด้านแนะน า และน าทางผู้อื่น กระจายอ านาจ
ให้ผู้อื่น ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังและเห็นคุณค่าของผู้อื่นโดยใช้แบบวัดทักษะภาวะผู้นาเชิง
สถานการณ์ 4) นวัตกรรมสร้างขีดความสามารถ (Capability innovation) การพัฒนาทักษะทางการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการสร้างภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การจะต้องใช้ทั้ง
สองแบบควบคู่กันที่จะให้เกิดผลเชิงนวัตกรรมที่มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็น
การกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่น และความสอดคล้องศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานและวัฒนธรรม
องค์การนวัตกรรม โดยวัดความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล จรุณี เก้าเอี้ยน (2556, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาคุณลักษณะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม ผลการวิจัย
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พบว่า ผู้น าเชิงนวัตกรรมหรือผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความทันสมัยและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม     
มีการรับรู ้ข ้อมูลที ่เป็นจริงเชื ่อถือได้ เข้าใจถึงวัฒนธรรมวิถีชีว ิตของคนในชุมชน เข้าถึงหลักศาสนา                      
ให้ความส าคัญกับองค์กรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่เกิดจากคนในท้องถิ่นและต้องสร้างแนวความคิดในการพัฒนา
การศึกษาของคนในชุมชนต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์กร พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ
และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการท างาน ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าท ากล้าเปลี่ ยนแปลง          
มีบุคลิกของการเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพกับหน่วยงาน
อื่น ๆ อ านวยความสะดวกให้ทีมงานและเป็นผู้น าทางความคิด ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการสร้าง
เครือข่ายผู้น า มีการเปิดกว้างน าทีมงานศึกษาดูงาน มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความรู้ในระดับนานาชาติ    
มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร มีความกล้าในการน าเสนอตนเองและน าเสนอผลงาน สร้างเจตคติที่ดี
ให้แก่ทีมงานในการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็นว่ารูปแบบมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากทุกข้อและทุกด้าน 

 

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ได้สังเคราะห์มาจากแนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของ    

สนุก สิงห์มาตร พิกุล มีมานะ และดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์ (2560) และน ามาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของการ

บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน แล้วก าหนดเป็นองค์ประกอบของผู้น า เชิงนวัตกรรมที่ใช้เป็นตัวแปรในการวิจัย

ครั้งนี้ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงนวัตกรรม หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย การคิด

วางแผน การแสดงทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อน าสู่การปฏิบัติได้หลากหลาย  2) ด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์เชิง

นวัตกรรม หมายถึง การก าหนวิสัยทัศน์ ทิศทาง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความคิด และทักษะทางด้าน

นวัตกรรม 3) ด้านบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม หมายถึง การเคารพความแตกต่างและหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในองค์การ การปรับตัว การยอบรับ และการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อลดความแตก  4) ด้านการท างานเป็น

ทีมและมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม หมายถึง การส่งเสริมการท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม การดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม 5) ด้านทักษะการสื่อสารและการรู้เท่า

ถึงสื่อ  หมายถึง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อในการสื่อสาร การโน้มน้าวให้

ทีมงานเลือกใช้สื ่อในการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลาย 6) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร   

หมายถึง ความสามารถในการบริหารเชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การสร้างโอกาสในการ

เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 7) ด้านทักษะการบริหารและการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม  หมายถึง  การบริหาร

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสูยุคเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 8) ด้านความมีคุณธรรมและจริยธรรม   หมายถึง การใช้เหตุผล
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เชิงจริยธรรมในการบริหารงาน การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามบทบาทหน้าที่และสถานการณ์ 

ได้น าแนวคิดของ Horth (2014) ได้กล่าวถึง การใช้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในการบริหารที่ผู้บริหารการศึกษา

สามารถน ามาประยุกต์ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อการเสริมสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจไว้ดังนี้ 1) การใ ห้

ก าลังใจแก่บุคคลในองค์การ 2) การขจัดอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3) การสนับสนุนและให้ก าลังใจ

บุคลากร 4) การจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ 5) การก าหนดภาระงานที่เหมาะสม 6) การมีเสรีภาพ 7) ผลงาน

นวัตกรรมที่ท้าทาย 8) การท างานเป็นทีมและการท างานร่วมกัน 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา                
ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 65 คน แล้ว
เลือกแบบเจาะจงมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็นแบบสอบถาม                 
สร้างโดยอาศัยแนวคิด การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม แบ่งเป็นสองตอนดังนี้ ตอนที่หนึ่ง สอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบเลือกตอบ ตอนที่สอง สอบถามความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี      
มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สุพรรณบุรี การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)                     
จากแนวคิด 2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยดังนี้ ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง                   
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิจัย 1) ค่าเฉลี่ย              
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 มี 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เชิง
นวัตกรรม (1.1) ส่งเสริมการก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนการท างานได้อย่าชัด เจน (1.2) ส่งเสริมการ
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แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและน าสู่การปฏิบัติได้หลากหลาย  (1.3) กระตือรือร้นในการค้นหา
ข้อมูลและความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจ (1.4) ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ไม่
ยึดติดความคิดของตนเอง (1.5) มีความรู้สึกไวต่อสถานการณ์และความรู้สึกของผู้อื่น 2) ด้านการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม (2.1) ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านการพัฒนานวัตกรรมในองค์การอย่า ง
ชัดเจนและสม ่าเสมอ (2.2) ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่มุ ่งสู ่การสร้างนวัตกรรม (2.3) สนับสนุนการคิด
สร้างสรรค์และสร้างแรงจูงใจในเป้าหมายด้านนวัตกรรม (2.4) สร้างเสริม บ่มเพาะ บุคลากรให้เข้าใจการคิด
เชิงนวัตกรรม (2.5) พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของบุคลากรในองค์การ (2.6) เปิดใจ รับฟังความคิดเห็น 
ท้าทายความคิด และเปิดโอกาสให้น าความคิดเชิงนวัตกรรมมาลงมือปฏิบัติ  3) ด้านการบริหารความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (3.1) ตระหนัก และให้ความเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม  (3.2) ปฏิสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพกับผู้อื่นที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม (3.3) หมุนเวียนผู้น าและประเมินผลโดยสมาชิกในทีมงาน
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างบุคคล (3.4) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมงานที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (3.5) ปรับตัวเพื่อพร้อมรับกับวัฒนธรรมที่หลากหลายภายในองค์การ 4) ด้านการท างานเป็นทีม 
และการมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม (4.1) ก าหนดเป้าหมายในการท างานเป็นทีมโดยให้มีหน่วยงานเฉพาะด้าน
นวัตกรรมในองค์การ (4.2) มอบหมายให้เหมาะสมกับสมาชิกในทีม โดยดึงศักยภาพของสมาชิกออกมาใช้สร้าง
นวัตกรรม (4.3) ส่งเสริมการท างานในรูปแบบทีมที ่ประกอบด้วยสมาชิกที ่มีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญที่
หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์การ  (4.4) ส่งเสริมให้ทีมงานค้นหาวิธีการปฏิบัติแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
(4.5) ออกแบบกลุ่มย่อยและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานบริหารจัดการตัวเองได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
5) ด้านทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าถึงสื่อ (5.1) พัฒนาความรู้และทักษะทางการสื่อสารโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (5.2) เลือกใช้การสื่อสารด้วยภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (5.3) โน้มน้าวให้ทีมงานสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลาย (5.4) แบ่งปันข้อมูลข่าวสารโดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสาร (5.5) เลือกใช้
สื ่ออย่างเหมาะสม หลายช่องทาง และใช้ภาษาที่ง่าย ๆ 6) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการบริหาร                     
(6.1) พัฒนาและขยายผลการบริหารกับทีมงานทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ (6.2) สร้างนวัตกรรมการ
บริหารเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน (6.3) ใช้และจัดการด้านการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง (6.4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ (6.5) ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 7) ด้านทักษะการบริหารและการเรียนรู้เชิง
นวัตกรรม (7.1) เรียนรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นใน
การบริหารจัดการนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (7.2) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการบริหารจัดการนวัตกรรม (7.3) ริเริ่มสร้างสรรค์ในการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ (7.4) มุ่งมั่นในการบริหารจัดการนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (7.5) สร้างนวัตกรรม
การเรียนรู ้เชิงสร้างสรรค์ 8) ด้านความมีคุณธรรม และจริยธรรม  (8.1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ่ดี                     
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมจนท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการบริหารงาน และปฏิบัติตามได้
ด้วยความพึงพอใจ (8.2) ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา และมีความจริงใจต่อทีมงาน (8.3) แสดงความซื่อสัตย์ 
สุจริตและรักษามาตรฐานสูงทางจริยธรรม (8.4) ให้คุณค่าในความแตกต่างของทีมงานคือความแตกต่างใน
ความสามารถ วัฒนธรรมและมุมมอง (8.5) ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ความซื่อสัตย์และยุติธรรมในการบริหารงาน 
(8.6) บริหารงานบนหลักของข้อเท็จจริง ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และเคารพคุณค่าทางสังคม  (8.7) ปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสถานการณ์ ผลการประเมินความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 

 
สรุป 
            จากผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดัวย 1) ส่งเสริมการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและน าสู่
การปฏิบัติได้หลากหลาย 2) สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงจูงใจในเป้าหมายด้านนวัตกรรม                      
3) ปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่นที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม 4) ก าหนดเป้าหมายในการท างาน
เป็นทีมโดยให้มีหน่วยงานเฉพาะด้านนวัตกรรมในองค์การ 5) พัฒนาความรู้และทักษะทางการสื่อสารโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 6) พัฒนาและขยายผลการบ ริหารกับ
ทีมงานทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ 7) เรียนรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ ยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมจนท าให้เกิด
ความเช่ือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน และปฏิบัติตามได้ด้วยความพึงพอใจ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับน าไปพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้ดังนี้ (1) ควรส่งเสริมการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและน าสู ่การปฏิบัติได้
หลากหลาย (2) ควรสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงจูงใจในเป้าหมายด้านนวัตกรรม (3) ควรสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่นที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม (4) ควรก าหนดเป้าหมายในการท างาน
เป็นทีมโดยให้มีหน่วยงานเฉพาะด้านนวัตกรรมในองค์การ (5) ควรพัฒนาความรู้และทักษะทางการสื่อสารโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (6) ควรพัฒนาและขยายผลการบริหาร
กับทีมงานทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ (7) ควรเรียนรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อ
เข้าสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (8) ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมจน
ท าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน และปฏิบัติตามได้ด้วยความพึงพอใจ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาคุณภาพของชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อ

สังคมออนไลน์ กลุ ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย (2) เพื ่อประเมินผลการรับรู ้และ                       

(3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์                   

กลุ่มงานบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา

และด้านสื่อการน าเสนอ แบบประเมินการรับรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ ส าหรับประชากรที่ใช้ในการพัฒนา

ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เข้าใช้บริการห้องพยาบาล ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 100 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่เคยเข้าใช้บริการห้องพยาบาล มาแล้วไม่ต ่ากว่า 1 

ครั้ง และยินดีตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน และผลจากการประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อ                 

และด้านการวัดและประเมินผล รวมจ านวน 9 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.49, S.D. = 

0.30) และผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการน าเสนอ อยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 4.71, S.D. = 0.38) (2) ผลการ

ประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.08, S.D. = 0.90) และ (3) ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.52, S.D. = 0.66) ดังนั้นชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อ

ออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย สามารถน าไปใช้งานได้จริง   

ค าส าคัญ: การพัฒนาชุดเนื้อหา การสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
ของมหาวิทยาลัย 
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Abstract 
The purposes of this research and development were (1) to develop the quality of a 

content set, (2) to assess the perception and (3) to assess the satisfaction of the sample group 

towards a content set for health communication on social media of a University Health Care 

Unit. The tools, which were used in this study, consisted of the quality evaluation form for 

content and presentation media, perception assessment form, and satisfaction assessment 

form. The sample was conducted by a purposive selection method from people who used 

the nursing room with at not less than 1 time experience and were willing to answer the 

questionnaires in the amount of 30 people, The result of evaluation form content , media , 

and measurement experts, total of 9 persons was analysed by statistics mean and standard 

deviation. The study indicated that (1) the evaluation by experts in the quality assessment of 

content was at a good level (�̅� = 4.49, S.D. = 0.30) and the results of the quality assessment 

of presentation media was at a very good level (�̅� = 4.71, S.D. = 0.38). (2) The result of the 

evaluation of the perception of the sample was at a high level (�̅� = 4.08, S.D. = 0.90) and (3) 

the satisfaction evaluation results of the samples were at the highest level (�̅� = 4.52, S.D. = 

0.66). Therefore, the content set for health communication on social media, of a University 

Health Care Unit can be used.       

 

Keywords: Content Set Development, Health Communication on Social Media, Health Care 

Unit, university  

 
บทน า 

ในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพของประชากร เป็นประเด็นที ่ได ้ร ับความสนใจทั ้งจากภาครัฐ                    

และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาครัฐซึ ่งมีการก าหนดนโยบายด้านสุขภาพ และ

หลักประกันสุขภาพแก่คนไทย รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพซึ่งสะท้อนถึงความตระหนักต่อความส าคัญ

ในการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขระดับมหภาค ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเอกชน
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รวมถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ก็ได้รับการคาดหวังจากสาธารณชนให้มีบทบาทต่อการพัฒนาระบบสุขภาพโดยองค์

รวมของประชาชนด้วย ดังจะเห็นได้จากการก าหนดสภาวะที ่ด ีเป็นวาระแห่งชาติ การสร้างประเด็น                      

การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกระแสแห่งความสนใจของ

สาธารณชน สถานการณ์ดังกล่าวปลุกเร้าให้คนหันมาใส่ใจการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแทนการดูแลเฉพาะ

เมื่อเจ็บป่วย ในลักษณะของการ“สร้างน าซ่อม” ดังนั้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้องจากแหล่งที่

เชื ่อถือได้จ ึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับกระตุ ้นให้เกิดความตื ่นตัว ควา มตระหนักในการสร้างค่านิยม                   

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารจึงเป็น “เครื่องมือ” ส าคัญการ

สร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ (พนา ทองมีอาคม และเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2551) 

หน่วยงานการบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการให้บริการด้านสุขภาพ

อนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากร ใน 3 พื้นที ่การศึกษาได้แก่ พื ้นที ่การศึกษาบางมด พื ้นที ่การศึกษา                

บางขุนเทียน และพื้นที่การศึกษาราชบุรี โดยมีโครงสร้างการบริหารขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล                      

ในโครงสร้างการบริหารการดูแล ของอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ

และอนามัย แต่จะแบ่งการดูแลเป็นใน 3 พื้นที่การศึกษา คลินิก (บางมด) แบ่งออกเป็น แพทย์ประจ า พยาบาล

วิชาชีพ นักสาธารณสุข นักจิตวิทยา นักบริหารงานทั่วไป พนักงานสนับสนุนงานบริการ พื้นที่การศึกษา คลินิก              

(บางขุนเทียน) แพทย์ประจ า พยาบาลวิชาชีพ และพื้นที่การศึกษา คลินิก (ราชบุรี) พยาบาลวิชาชีพ ในปัจจุบัน

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มีการแบ่งสายงานภายในเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวในการท างานเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการมาก

ยิ่งขึ ้น โดยแบ่งสายงานเป็น 5 งาน งานบริหารงานทั่วไป งานด้านคลังเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์           

งานด้านเวชระเบียบและสถิติ งานบริการด้านรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพ

อนามัยและการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล กลุ ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มีบริการด้าน                

การรักษาพยาบาลได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง จิตแพทย์ การจ่ายยาสามัญโดย พยาบาล

วิชาชีพ และอื่น ๆ ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หัตถการเบื้องต้น เช่น การช่วยเหลือปฐมพยาบาลจาก

อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ การให้ยาเบื้องต้น ฯลฯ การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยนอนพักสังเกตการณ์ การดูแล

นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นต้น โดยมีตารางเวลาให้บริการใน 3 พื้นที่การศึกษา  (กลุ่มงานบริการสุขภาพและ

อนามัย มจธ. , 2559) 

ในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนสื่อแบบดั้งเดิมกันมากขึ้น ในการสื่อสารข้อมูลถึงกัน  

ซึ่งในช่วงเริ่มแรกการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของงานอดิเรก สื่อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู้จัก

ใกล้ตัว จากนั้นได้มีการขยาย การประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ แบ่งปันสารซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้คนอย่างกว้างขวาง สาเหตุส าคัญที่ท าให้สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับ
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ความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ มาจาก การใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และสื่อ

ที่น ามาแบ่งปันมีลักษณะ หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการ สื่อสารและอินเทอร์เน็ต 

ท าให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคตอย่างแท้จริง  (พิชิต 

วิจิตรบุญยรัตน์, ม.ป.ป.) 

การสื ่อสารสุขภาพในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะน าเสนอเกี ่ยวกับสื ่อที ่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

มหาวิทยาลัย และน าเสนอในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องพยาบาล โปสเตอร์ หรือ จดหมาย

ออนไลน์ ซึ่งอาจจะกระจายข้อมูลไปถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ทั่วถึง ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยและพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะ

พัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลสื่อสารสุขภาพเป็นชุดเนื้อหาบน

สื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบดังกล่าว สามารถท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระสุขภาพต่าง ๆ สามารถท าได้

อย่างรวดเร็วและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น (ลักขณา ล้วนเจริญ, 2559)  

    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีวัตถุประสงค์ดังนี ้

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์  กลุ่มงานบริการ

สุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย 

 2. เพื่อประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคม

ออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย  

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคม

ออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 แนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาชดุเนื้อหา  

 ชุดเนื้อหา (Content) คือ สาร (Message) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการสื่อสารที่ผู้ส่งสาร ส่ง

สารไปยังผู้รับสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจและตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
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 แนวคิดเกี่ยวกบัการสื่อสารสขุภาพ  

 การสื่อสาร เป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างบุคคล กลุ่มองค์กร

สาธารณะผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ ในที่นี้เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่

ส าคัญและเป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ของหน่วยงาน 

 แนวคิดเกี่ยวกบัสื่อสงัคมออนไลน์  

 สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อ

ใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อ

ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) 

อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ  

 การประเมินคุณภาพชุดสื่อเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านสื่อ และเนื้อหา โดยประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญ

ทางด้านสื่อ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน้ือหา โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท 

 แนวคิดเกี่ยวกบัการรับรู้  

 การรับรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนโดยทั่วไปบุคคลจะเข้าใจว่า การรับรู้ คือ การรู้ การเห็น การได้ยิน 

การได้กลิ่น การรับสัมผัส จากอวัยวะทั้ง 5 ซึ่งมิใช่เพียงเท่านั้น การรับรู้จะเริ่ม ตั้งแต่เมื่อมีการรับสัมผัส และจะ

เข้าระบบประสาทส่วนกลาง เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ผสมผสานกับ สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณท์ี่

ผ่านมา 

 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการวัด  

 การวัดความพึงพอใจ เป็นการบอกถึงความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดได้หลาย

วิธี เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การใช้แบบส ารวจความรู้สึก  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี ้

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงาน

บริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้เข้าใช้บริการห้องพยาบาล ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.

2562 จ านวน 100 คน (สอบถามจากกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. ข้อมูล ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 

2562 
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 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่เคยเข้าใช้

บริการห้องพยาบาล มาแล้วไม่ต ่า กว่า 1 ครั้ง และยินดีตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน 

 ผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความช านาญ เพื่อประเมินคุณภาพชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร

สุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัยได้จากวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Specified Sampling) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างแท้จริงและยินดีเป็นผู้เชี ่ยวชาญ แบ่งออกเป็น  

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญคุณภาพด้านสื่อการน าเสนอ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิ นผล 

โดยเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ

ท างานเป็นเวลา 5 ปี ขึ้นไป เพื่อประเมินคุณภาพ และด้านการวัดและประเมินผลของชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร

สุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย รวมจ านวน 9 ท่าน โดยใช้

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)      

ผลการวิจัยและพัฒนา 

 ผลการพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและ

อนามัยของมหาวิทยาลัย 

     

     
รูปที่ 1 ผลการพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและ

อนามัยของมหาวิทยาลัย 
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รูปที่ 2 ผลการพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและ

อนามัยของมหาวิทยาลัย  

 

 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและสื่อการน าเสนอของชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อ

สังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านสื่อการ

น าเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห ์

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคณุภาพ 

ด้านเนื้อหา 4.49 0.38 ดี 

ด้านสื่อการน าเสนอ 4.71 0.38 ดีมาก 

 จากตารางที่ 1 ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนอ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุก

ด้านเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนแล้วด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีและสื่อการน าเสนออยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 4.49, 

S.D. = 0.30) และ (𝑥 = 4.71, S.D. = 0.38)  

 ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ 

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการประเมนิ 
ผลการวิเคราะห ์

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการรับรู ้

การรับรู ้ 4.08 0.90 มาก 
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 จากตารางที่ 2 ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อ

สังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้น พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเมื่อ

เทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์รับรู้มาก (𝑥 = 4.08, S.D. = 0.90)   

ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ 

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย  

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห ์

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 4.45 0.69 มาก 

2. ด้านการใช้ภาษา 4.49 0.69 มาก 

3. ด้านภาพประกอบเนื้อหา 4.57 0.62 มากที่สุด 

4. ด้านตัวอักษร 4.51 0.63 มากที่สุด 

5. ด้านการใช้สีและภาพ 4.55 0.64 มากที่สุด 

6. ด้านอื่น ๆ 4.56 0.68 มากที่สุด 

ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 4.52 0.66 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบน

สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้น พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

เมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนแล้วอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥 = 4.52, S.D. = 0.66)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของ

มหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้น มีผลประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.49, S.D. = 0.38) เนื่องจาก

เนื้อหาทั้งหมดได้มาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและเก็บสถิติว่า เป็นประเด็นปัญหาล าดับต้นของ

หน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุธ ศรีเกษม (2548) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่องการสื่อสารมวลชน ผลการศึกษาพบว่ามีผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมิน

คุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.43,S.D. = 0.35) ส่วนผลประเมิน
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คุณภาพด้านสื่อการน าเสนอ ผลการประเมินด้านสื่อการน าเสนอ อยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 4.71,S.D. = 0.38) 

เนื่องจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความชอบของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และชวิศ น้อยหัวหาด (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์

ส าหรับประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด ซึ ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 4.51,S.D. = 0.55) 

เช่นเดียวกัน สรุปได้ว่าการพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพ สิ่งส าคัญที่สุดคือจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้อง

และเหมาะสม และด้านของสื่อจะต้องมีการสื่อสารที่ต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย  

ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งด าเนินการโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่เคยเข้าใช้บริการ

ห้องพยาบาล มาแล้วไม่ต ่า กว่า 1 ครั้ง และยินดีตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน และผลการประเมินการ

รับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.08,S.D. = 0.90) เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้ใช้ช่องทางการสื่อสารบนสื่อ

สังคมออนไลน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณีรนุช ปี่แก้ว และภัทรียา รอดสว่าง 

(2560) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อไวรัลวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ที่มีผลประเมินการรับรู้อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.63, 

S.D. = 0.92)  และผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผลการศึกษาความพึงพอใจอยู่ในมากที่สุด 

(𝑥 = 4.52, S.D. = 0.66) เนื่องจากคณะผู้วิจับได้ใช้กลัก ADDIE Model ทั้งกระบวนการ ซึ่งมี 5 ขั้นตอนใน

การวิจัยและพัฒนา จึงท าให้ได้สื่อที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภัสสร อินทเดช  ณภัทร              

ดีเย็น และ ธัญชนก พิมมหา (2561) ที่ศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนาชุดเนื ้อหาเพื่อสื ่อสารประชาสัมพันธ์

สาระบันเทิงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ที่มีผลประเมินการประเมินความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.72, S.D. = 0.45) เช่นเดียวกัน      

 

สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ได้พัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงาน

บริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินผลการรับรู้และ

ประเมินความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีต่อชุดเนื ้อหาที ่พัฒนาขึ ้นผ่านเครื ่อง มือที ่ใช้ในการศึกษา                      

โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินทุกด้านเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทุกประการ ดังนั้นชุดเนื้อหา

ที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถน าไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ       
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1. กลุ ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย ควรประสานงานให้หน่วยงานอื ่นใน

มหาวิทยาลัย น าชุดเนื้อหาไปใช้เผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงชุด

เนื้อหาของประชากรในมหาวิทยาลัย  

 2. ชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย ของ

มหาวิทยาลัย สามารถน าไปประยุกต์กับสื ่อสิ ่งพิมพ์หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานได้ เพื ่อให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น  

 3. ชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย ของ

มหาวิทยาลัยดงักล่าวควรน าไปใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมสัปดาห์เสริมสร้างก าลังใจที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบน

สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย  

 2. ควรพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์  กลุ่มงานบริการสุขภาพและ

อนามัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือต่อไป    
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บทคัดย่อ 
 งานวิจ ัยและพัฒนานี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์  (1) เพื ่อพัฒนาคุณภาพของสื ่อประสมและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์                       
(2) เพื่อประเมินการรับรู้และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย            
สื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรใน โครงการประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์วิสัยทัศน์ แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนอ แบบประเมินการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่าง และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ETM 202 จ านวน 90 คน  ในภาค
เรียนที่ 1 / 2562 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาในรายวิชา ETM 202 ที่ด าเนินการโดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์  และยินดีให้ความร่วมมือในการท าแบบประเมิน 
จ านวน 30 คน และผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อ และด้านการวัดและประเมินผล 
รวมจ านวน 9 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย

พบว่า (1) ผลการประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา อยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 4.89, S.D. = 0.19) และผลการประเมิน

คุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.38, S.D. = 0.38) (2) ผลประเมินด้านการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด               

(𝑥 = 4.59, S.D. = 0.66) และ (3) ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างอยู ่ในระดับมากที ่สุด              

(𝑥 = 4.58, S.D. = 0.61) ดังนั้นการพัฒนาสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้   
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร สื่อประสม 
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Abstract 
This research and development proposed ( 1 )  to develop the quality of multimedia 

and public relations activities for promote corporate’s image in the project of vision badge 

design competition ( 2 )  to evaluate the perception ( 3 )  to evaluate the satisfaction of the 

sample. Tools used were  multimedia and public relations activities to promote corporate’s 

image , quality evaluation form of media and public relations activity , evaluation form of 

samples perception and  evaluation form of samples satisfaction. The sample  composed of 

the students in the  2nd year by 30 persons who registered in ETM202 in academic year of 

1/2019 who participated in public relations activities and willing to participate in evaluation. 

The results of the 9 experts in content , media , and measurement was analysed by statistics 

mean and standard deviation . The results were as follow (1) the quality of content evaluation 

was at a very good level (𝑥 = 4.89, S.D. = 0.19) and the results of media quality evaluation 

was at a good level (𝑥 = 4.38, S.D. = 0.38). (2)  The perception score was at the highest level 

(𝑥 = 4.59, S.D. = 0.66), and ( 3 )  the satisfaction of the samples was at the highest level (𝑥 = 

4.58, S.D. =  0.61). Therefore, the development of multimedia and public relations activities 

to promote corporate’s image can be used. 

 
Keywords: Corporate’s Image, multimedia, Public Relations Activities  
 
บทน า 

ปัจจุบันสื่อประสมและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมโลกปัจจุบันและสอดคล้องกับการพัฒนา
การศึกษาไทยในปัจจุบันที่มีสื่อเข้ามาท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็วเกิดการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ สื่อประสมจึงเป็นการท าให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได้หลาย ๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความ 
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งจะเป็นการรวมเอาวิชาการหลาย ๆ สาขามาประยุกต์เข้าด้วยกัน ปัจจุบัน
เป็นที่นิยมใช้ในงานด้านการศึกษา อีกทั้งแสดงผลให้ผู้เรียนเห็นผ่านทางจอภาพที่ส าคัญเทคโนโลยีนี้สามารถใช้
สื่อประสมหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สื่อประเภทนี้จึง
สามารถสร้างแรงจูงใจในการศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สาระต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี ดังนั้น สื่อประสม
จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และยังสามารถท าให้ประชากรได้ทราบถึงข้อมูล ข่าวสาร จากการประชาสัมพันธ์
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ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของชีวิตแต่ยังช่วยให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) 

สื ่อประสม หรือบางทีเรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia) มาจากค าว่า มัลติ (Multi) ซึ ่งแปลว่า                              
ความหลากหลายและมีเดีย (Media) ซึ่งแปลว่า สื่อ นอกจากนี้สื ่อประสม หมายถึง การน าเอาสื่อหลาย ๆ 
อย่างมาสัมพันธ์กัน และมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่ออย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีก
อย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและ
ป้องกันการเข้าใจความหมายผิด การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้รับมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสาน
กัน ได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น  

แผ่นพับ (Brochure) เป็นสื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึง
ผู้บริโภค มีทั้งวิธีการส่งทางไปรษณีย์และแจกตามสถานที่ต่าง ๆ ลักษณะเด่นของแผ่นพับคือ มีขนาดเล็ก หยิบ
ง่ายและสะดวกต่อการหยิบดู ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มาก ผู ้ออกแบบมีเทคนิคการออกแบบตามอิสระ 
หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการผลิตต ่ากว่าสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  
(แอดมินเต้ย, 2554) ส่วนโปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือ
แขวนบนผนังหรือก าแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์ หรือภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อท าให้เป็นจุดสนใจของผู้มาพบเห็นและสื่อสารข้อมูล โปสเตอร์อาจจะใช้ประโยชน์
ได้หลายประการ แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานต่าง ๆ 
หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเช่ือต่อคนกลุ่มใหญ่ (มนูญ ไชยสมบูรณ,์ 2551)  

โมชั ่นกราฟิก คือ โมชั ่นกราฟิกเกิดมาจากการผสมค า 2 ค า คือ โมชั ่น (Motion) ที ่หมายถึง              
การเคลื่อนไหว และค าว่า กราฟิก (Graphic) หมายถึง ภาพ ซึ่งภาพในที่นี้เป็นได้หลายอย่างไม่ใช่แค่เพียง 
ภาพถ่าย เท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูน รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เส้น ทุกอย่างล้วนนับเป็นภาพกราฟิกได้
หมด เมื่อสองค านี้มารวมกันเป็นค าว่า โมชั่นกราฟิก จะแปลแบบง่าย ๆ ว่า ภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหวนั่นเอง 
โดย โมชั่นกราฟิก จะเป็นการน ากราฟิกต่างๆมาขยับและเคลื่อนไหวให้เกิดความน่าสนใจซึ่งจะช่วยสร้างความ
สนุกสนานให้กับงานกราฟิก ที่เป็นภาพนิ่งและบอกเล่าเรื่องราวข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้
การสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ นั้นมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันมีสื่ออื่น ๆ มากมายที่น าเอาโมชั่น
กราฟิกไปใช้ประกอบอย่างเช่น งานโฆษณา รายการโทรทัศน์ หรือ Music Video เป็นต้น (Infographic 
Thailand, 2558) ทั้งนี้ ณัฐพร วรคุณวิเศษ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อประชาสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข่าวสาร เรื ่องราวต่างๆ 
เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหวและการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และเกี่ยวข้องกับองค์กร ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจ เพื่อสร้างความนิยมศรัทธา และได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นองค์กรจึงควรท าความเข้าใจ 
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แบบจ าลองการสื่อสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของสื่อ เพื่อให้ทราบหลักการของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ องค์กรจะได้เข้าใจและใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 สื่อกิจกรรม คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์หรือเรียนรู้เนื้อหา
บทเรียน สื่อการสอนมีความหมายกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่น ามาใช้เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ด้วย การดู การฟัง การสัง เกต การทดลอง การสัมผัส                
จับต้องด้วยตนเอง รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็น  การแสดงบทบาทในละคร การละเล่น เกม กีฬา                    
การแข่งขันต่าง ๆ ตลอดจนการท างานร่วมกับบุคคลอื่น ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ด้วยความ
เพลิดเพลินกิจกรรมหรือวิธีการ นับเป็นสื่อการสอนที่มีศักยภาพสูงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้บทเรียน
ด าเนินไปอย่างสนุกสนาน น่าสนใจ ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา บางกิจกรรมอาจใช้สื่อวัสดุ
หรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้และเรียนรู้เนื้อหาสาระในกิจกรรมได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น (Naning, 2555)  โดยสรารัตน์  มอดช านาญ (2555) กล่าวถึง การส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ว่าคือ
ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่มีต่อองค์กร รวมไปถึงการบริหารจัดการสิ นค้า และบริการขององค์กร 
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างได้ แก้ไขได้ แต่หากเสียไปแล้วกลับแก้ไขยากและต้องใช้เวลา การส่งเสริมภาพลกัษณ์
องค์กรมีความส าคัญ คือ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับ
องค์กร จึงต้องท าภาพลักษณ์ที่ดี ต้องคอยดูแล อาคารสถานที่ให้ดูดีสะอาด มีระเบียบตลอดเวลา ดูแลเอาใจใส่ 
ดึงดูดให้น่าเข้าใช้บริการ เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กร 

คณะวิชาที่ศึกษาเป็นคณะที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยในปีพุทธศักราช 2563 เป็นวาระ
พิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จากบทบาทของคณะที่ผ่านมา คณะได้ท าการ
ผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
พัฒนานักศึกษาให้เก่งและมีความสามารถ อีกทั้งมีความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศและสังคม คณะผู้จัดท าโครงการเล็งเห็นความส าคัญในโอกาสดังกล่าว ทางคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่ง
การก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร นักศึกษาเก่า ของมหาวิทยาลัยที่มีความชื่นชอบการ
ออกแบบ ได้มีส่วนรวมในโอกาสพิเศษนี้ โดยก าหนดหัวข้อการออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด องค์กร
แห่งการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สู่สากลและยั่งยืน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะน ามาปรับปรุงแบบ ให้มีความเหมาะสมกับการ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม และมีความเหมาะสมต่อไป 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาในข้างต้น คณะผู้วิจัยและพัฒนาจึงมีความสนใจ ในการพัฒนาสื่อประสม
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
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วิสัยทัศน์ของคณะ ออกมาในรูปแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่อโมชั่นกราฟิก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื ่อพัฒนาคุณภาพสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรใน
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์  
 2. เพื่อประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประสม 
 สื่อประสม คือ เป็นการท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได้หลาย ๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็น

ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งจะเป็นการรวมเอาวิชาการหลาย ๆ สาขามาประยุกต์เข้า

ด้วยกัน ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในงานด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก การจะมีการโต้ตอบกลับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แสดงผลให้ผู้เรียนเห็นผ่านทางจอภาพ ที่ส าคัญเทคโนโลยีนี้สามารถใช้สื่อประสมหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน สื่อ

การเรียนรูปแบบนี้ จึงสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกบักิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร 

 กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือทางการประชาสัมพันธ์อีกประการหนึ่ง ที่สามารถจัด

ขึ้นมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันในการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ ถ้าหากหน่วยงานมีโอกาสได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น ก็จะท าให้สามารถมีข่าวสารที่จะเผยแพร่ทาง

สื่อต่าง ๆ และน ามาซึ่งผลทางด้านความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษของหน่วยงาน 

แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมนิคุณภาพ 

 การแปลผลระดับเจตคติตามแนวคิดของ Likert นั้น นิยมแปลผลเป็นตัวเลขตามมาตรหรือระดับที่

ก าหนด ด้วยการน าจ านวนข้อไปหารคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์การแปลคะแนนแบบวัด 

(กรณีก าหนด 5 ระดับ) จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการสร้างแบบวัดเจตคติ เพราะสร้างได้ง่ายไม่ต้อง

อาศัยผู้เช่ียวชาญจ านวนมากและวัดความรู้สึกได้หลายอย่าง  
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แนวคิดเกี่ยวกบัการรับรู ้

 การรับรู้ เป็นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องความเข้าใจ การคิดการรู้สึก ความจ า การเรียนรู้ 

การตัดสินใจ สิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์ และเมื่อเกิดการสัมผัสบุคคล จะเกิดมีอาการ

แปล การสัมผัสและมีเจตนา (Conation) ที่จะแปลสัมผัสนั้น การแปลสัมผัส จะเกิดขึ้นในสมอง ท าให้เกิด

พฤติกรรมต่าง ๆ 

แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมนิความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เป็นไปในทางที่ดีและไม่ดี

หรือในด้านบวกและในด้านลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ

แก่บุคคล การวัดความพึงพอใจจึงเป็นการวัดทัศนคติ หรือความรู้สึกของบุคคล ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี             

การใช้แบบสอบถาม, การสัมภาษณ,์ การสังเกต 

แนวคิดเกี่ยวกบั ADDIE Model 

 ADDIE Model คือกระบวนการพัฒนาสื่อจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด มีแบบจ าลองจ านวนมากมาย

ที่นักออกแบบออกแบบไว้และส าหรับตามความประสงค์ทางการออกแบบสื่อต่าง ๆ กระบวนการออกแบบสื่อ

แบบ ADDIE Model สามารถสรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ               

ขั้นการพัฒนา ขั้นการน าไปใช้ และขั้นการประเมินผล  

 
ขอบเขตของงานวิจัย  
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์  ได้แก่ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ปี 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ETM202 จ านวน 90 คน  ในภาคเรียนที่ 1 / 2562 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ETM202 ที่ด าเนินการ
โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน จากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์  และยินดีตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 30 คน  
  ผู้เชี่ยวชาญ 
 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน าเสนอจ านวน               

3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญประสบการณ์ในการ
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ท างาน 5 ปีขึ ้นไป เพื ่อประเมินคุณภาพ และด้านการวัดและประเมินผล ของสื ่อประสมและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ รวมจ านวน 

9 ท่าน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
ผลการวิจัยและพัฒนา 
 ผลการพัฒนาสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการ
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์  

   
รูปที่ 1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน ์ขนาด A3 

 

   
 

รูปที่ 2 แผ่นพบัประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์  

ขนาด 29.7 × 21 เซนติเมตร 
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รูปที่ 3 ป้ายรางวัลโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ 

ขนาด 139 × 56 เซนติเมตร 
 

  

       

  

     
รูปที่ 4 สื่อโมชั่นกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสยัทัศน์  

ความยาว 6.25 นาท ี
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       รูปที่ 5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลกัษณ์วิสัยทัศน์ ในรูปแบบ
บรรยายโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสื่อสารองค์กร  

การถาม – ตอบ การชมสื่อตัวอย่าง รวมเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื ้อหาและด้านสื ่อการน าเสนอของสื ่อประสมและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ 
 
ตารางที่ 1  คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการ
น าเสนอ 

ผลการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคณุภาพ 
ด้านเนื้อหา 4.89 0.19 ดีมาก 

ด้านสื่อการนำเสนอ 4.38 0.39 ดี 

 
 จาก ตารางที่ 1 ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผลประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการ
น าเสนอ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนแล้ว ผลประเมินด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก

และผลประเมินด้านสื่อการน าเสนอ อยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.89, S.D. = 0.19 และ 𝑥 = 4.38, S.D. = 0.38)   
 ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการรับรู ้
การรับรู ้ 4.59 0.66 ระดับมากที่สุด 

 
 จาก ตารางที่ 2 ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ค่าเฉลี่ย

รวมทุกด้านเมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.59, S.D. = 0.66)   
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 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์  ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ
ประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ ์

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห ์

𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ 4.61 0.61 ระดับมากที่สุด 
2. การใช้ส ี 4.60 0.54 ระดับมากที่สุด 

3. ตัวหนังสือและการจัดรูปแบบข้อความ 4.57 0.70 ระดับมากที่สุด 

4. กราฟิก 4.47 0.57 ระดับมาก 
5. เสียงและคำบรรยาย 4.58 0.66 ระดับมากที่สุด 
6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 4.62 0.60 ระดับมากที่สุด 

ผลการประเมนิเฉลี่ยรวม 4.58 0.61 ระดับมากทีสุ่ด 

 
จาก ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ค่าเฉลี่ย

รวมทุกด้านเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนแล้ว อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥 = 4.58, S.D. = 0.61)   
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  การประเมินคุณภาพด้านเนื ้อหาและด้านสื ่อน าเสนอเรื ่อง การพัฒนาสื ่อประสมและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ โดยในส่วน

ของด้านเนื้อหาผลการประเมินออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (𝑥 = 4.89 , S.D. =  0.19) และส่วนของด้านสื่อ

น าเสนอ ผลการประเมินออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี (𝑥 = 4.38 , S.D. =  0.38) ทั้งนี้เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้น าหลัก
ระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่อแบบ ADDIE Model มาใช้ครบทั้งกระบวนการซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน                 
โดยผลการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร แก้วมณี (2552)  ได้สร้างเว็บไซต์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดพนม โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าการพัฒนาชุดสื่อและ
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กิจกรรม ฯ สิ่งส าคัญที่สุดคือเนื้อหาต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และน่าเชื่อถือ และคุณภาพของสื่อการ
น าเสนอ สามารถน าไปใช้งานได้จริง   
  ส่วนผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.59, S.D. =  0.66) ทั้งนี้เป็นเพราะคณะผู้วิจัยได้ใช้สื่อ
หลากหลายประเภทตามหลักการพัฒนาสื่อประสม ซึ่งมีทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ ผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิชาภา เรืองทรัพย์ และคณะ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสื่อและกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) พบว่าผลการ

ประเมินด้านการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อและกิจกรรมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.70, S.D. = 
0.49) และผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.58, S.D. =  0.61) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีหลายสาขาที่เรียนด้านการออกแบบกราฟิก ท าให้มีความชอบในโครงการที่ใช้สื่อประสมและ
กิจกรรมพิเศษในลักษณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสพัฒน์ โสภาภิมุข (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
บทเรียนมัลติมีเดียแอนิเมชั่น เรื่อง ศีล 5 ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅� = 4.53, S.D. = 0.62) โดยมีการใช้รูปภาพและตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวในการน าเสนอเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียแอนิเมชั่น เรื่อง ศีล 5 ที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ได้พัฒนาสื่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์

องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ ได้ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินผล

การรับรู้ และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ผ่านเครื่องมือที่

ใช้ในการศึกษา โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินทุกด้านเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทุกประการ 

ดังนั้นสื่อประสมและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถน าไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1. สามารถน าสื ่อประสมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการ
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ อาทิ สื่อแผ่นพับ สื่อโมชั่นกราฟิก สื่อโปสเตอร์ ไปเป็นต้นแบบและ
แนวทางในการผลิตสื่อประสมเพื่อการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม ฯ ในครั้งต่อไป 
  2. สามารถน าสื่อโปสเตอร์และสื่อโมชั่นกราฟิก เผยแพร่ในช่องทางอื่น ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรผ่านทางจอภาพดิจิทัลไซเนจ หรืออัปโหลดลงช่องทางเพจเฟซบุ๊ก  ทั้งในสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ 
เป็นการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อประสมและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์  
  2. การศึกษาแนวทางและการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกร่วมกับกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น เรื่องการระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน เป็นต้น 
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A development of a training model based on the quality system procedure to 

strengthen installation skills, demolition skills of landmines and                     

desirable features of student. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี ้ (1) เพื ่อพัฒนารูปแบบการฝึกศึกษาตามขั ้นตอนระบบคุณภาพ              
และ (2) เพื่อทดลองใช้และตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนการวัดทักษะการติดตั้งรื้อถอนทุ่นระเบิดหลังการฝึกศึกษากับเกณฑ์ ร้อยละ 80 และเพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ด าเนินการวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดในการสอนผู้ใหญ่แบบสาธิตที่
เหมาะสมกับเน้ือหาและลดข้อจ ากัดการแสดงให้ดูด้วยขั้นตอนระบบการท างานแบบคุณภาพ กระบวนการวิจัย
เชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากการทดลองใช้กับประชากรนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 500 คน กลุ่ม
ตัวอย่างก าหนดขนาดตามตารางส าเร็จรูปของยามาเน่ จ านวน 222 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบยกกลุ่มระดับ
หมู่ปืนเล็ก แบบแผนการวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าประสิทธิภาพของ
แผนการฝึกศึกษา ค่าความเชื ่อมั ่นของแบบประเมินทักษะการติดตั้งและรื ้อถอนทุ่นระเบิด แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่าความเที่ยงแบบความคงที่ของผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดี (x ̄= 4.38, S.D.=0.16) สามารถน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.13 และ (2) ผลการใช้รูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้น พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการติดตั้งรื้อถอนทุ่นระเบิดเท่ากับ 12.06 คิดเป็นร้อยละ 80.40 อยู่ในระดับดี 

และปรากฏคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̄ = 3.52, S.D. = 0.24) 
 

ค าส าคญั: รูปแบบการฝึกศึกษาทุ่นระเบิด ทักษะการติดตั้งและรื้อถอนทุน่ระเบิด คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to develop a training model based on the 

quality system procedure, and (2) to implementing and testing the model. Which has a sub-

purposes were to compare scores of skill evaluation after training with the criteria of 80% and 

to study the students’ desirable features. Demonstration teaching principles concepts and 

Quality system were adopted as a conceptual framework. The research collected quantitative 

data from the experiment with a population of 500 students in the academic year 2020, the 

sample size is 222 from using Yamane sample size, select by using cluster random sampling 

method. Implementation of the plan of research and development. Data were analyzed using 

the content validity and the effectiveness of the training plan, the reliability of the assessment 

form for landmine installation and demolition skills, desirable feature evaluation form and 

steady reliability of the desired feature evaluation results. The research results were as follows 

(1) the training model developed is good quality (x̄= 4.38, S.D. =0.16), can be used 

appropriately and the efficiency is equal to 84.13, and (2) the effect of using the training model 

were as follows the students had an average score of landmine installation and demolition 

skills of 12.06 or 80.40%, good level and appear desirable features at the highest level. (x ̄ = 

3.52, S.D. = 0.24) 

 

Keywords: Training model in Landmines Courses, landmine installation and demolition skills, 

desirable features 

 

บทน า 

กล่าวถึงสถาบันการศึกษาที่มีระบบการศึกษาเฉพาะทาง มุ่งผลิตก าลังพลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

สามารถตอบสนองต่อภารกิจเฉพาะด้าน การจัดหลักสูตรของสถาบันทุกระดับต้องมีความสอดคล้องกับหลัก

นิยมการปฏิบัติการร่วมขององค์กร มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นปัจจุบัน 

โดยให้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน (สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ, 2554, น. 135-149) ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวี

ความรุนแรงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมการติดเชื้อ ดังนั้น

สถาบันการศึกษาเฉพาะทางจึงมีการปรับตัว และเตรียมความพร้อมในรูปแบบของความปกติใหม่ เพื่อให้
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สามารถจัดการศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสมเป็นมาตรฐาน โรงเรียนเหล่ามีหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู

พัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคเป็นการเฉพาะของเหล่า (กองทัพบก, 2563, น. 1-3) หลักสูตรการศึกษา

ของเหล่าทหารราบมุ่งท าการฝึกเป็นบุคคลให้เกิดทักษะความช านาญเฉพาะหน้าที่ต าแหน่งเฉพาะเจาะจงของ

เหล่าทหารราบ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กองทัพบก, 2563, น. 1)  

วิชาทุ่นระเบิด มีความมุ่งหมายของการฝึกศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ทุ่นระเบิดใน

เรื่องของคุณลักษณะ การติดตั้งและการรื้อถอนทุ่นระเบิดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งจาก

เหตุการณ์อุบัติเหตุในการฝึกศึกษาที่ผ่านมา ท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งจาก

การสังเกตประกอบกับผลการทดสอบระดับทักษะพื้นฐานก่อนการฝึกศึกษา พบว่านักเรียนขาดความมั่นใจ 

และขาดทักษะพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนในด้านทักษะการติดตั้งและรื้อถอนทุ่นระเบิด 

เมื่อไปปฏิบัติงานด้านการใช้ทุ่นระเบิดหลังจากส าเร็จการศึกษา  และเมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาที่ค้นพบ 

แนวนโยบายการศึกษา แนวทางและค าแนะน าการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว วิธีการที่เหมาะสม

ส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนควรมุ่งพัฒนารูปแบบวิธีการฝึกศึกษาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและลด

ความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนารูปแบบการฝึกศึกษาเพื่อให้

นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ เกิดทักษะและประสบการณ์ในการติดตั้งและรื้อถอนทุ่นระเบิดได้อย่างถูกต้อง 

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาต้องการ  

แนวคิดที่ใช้ในการสอนผู้ใหญ่ของสมคิด  อิสระวัฒน์ (2543, น. 136-173) ได้กล่าวถึงวิธีการสอน

แบบสาธิต เป็นวิธีการที่ผู้สอนแสดงหรือทดลองและอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยนักเรียนเป็นผู้ดู พร้อมทั้ง

จดบันทึก ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการสอนและการแบงกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาตามแนวทางและค าแนะน าการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ได้กล่าวถึงการสอนโดยการแสดงให้ดู (สด.) ผู้สอนด าเนินการสอน

ประกอบการแสดงตัวอย่างให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์พรอมกับอธิบาย ผู้สอนเป็นผู้วางแผนและลงมือปฏิบัติ 

นักเรียนมีส่วนร่วมน้อย วิธีสอนแบบนี้เหมาะส าหรับการสอนที่ต้องการให้นักเรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ      

ทั้งนี้การติดตั้งและรื้อถอนทุ่นระเบิดต้องใช้ทักษะความช านาญเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถใช้ทุ่นระเบิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย ถึงแม้ว่าวิธีการสอนแบบสาธิตจะเป็นวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาแล้วก็ตาม 

คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อลดข้อจ ากัดของวิธีการสอนแบบสาธิตที่เป็นวิธีการที่ยึดผู้สอนเป็น

ศูนย์กลาง โดยศึกษาแนวคิดขั้นตอนการท างานแบบคุณภาพอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ 

การออกแบบ การพัฒนา การด าเนินการ และการตรวจสอบประเมินผล (กองทัพบก, 2553, น. 38-41) เพื่อให้

นักเรียนมส่ีวนร่วมในการฝึกศึกษามากขึ้น จึงได้พัฒนารูปแบบการฝึกศึกษา 3 ขั้น ประกอบด้วยขั้นน า ขั้นสอน 

และขั้นสรุป ในขั้นสอนจัดกิจกรรมการฝึกศึกษาตามแนวคิดขั้นตอนระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการจัดการศึกษาเฉพาะทางผลิตก าลังพลให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้อง
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กับสุกัญญา งามบรรจง (2559, น. 142) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้มีความเหมาะสมเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับอ าพล พาจรทิศ (2559, น. 399) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน

การวัดทักษะมีแนวโน้มสูงขึ้น  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการฝึกศึกษาตามขั้นตอน

ระบบคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะการติดตั้งการรื้อถอนทุ่นระเบิดและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของนักเรียน 

อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์กร และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกศึกษาตามขั้นตอนระบบคุณภาพ  

2. เพื่อทดลองใช้และตรวจสอบผลการใช้รปูแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย

เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการวัดทักษะการติดตั้งรื้อถอนทุ่นระเบิดหลังการฝึกศึกษากับเกณฑ์ ร้อยละ 80 และ

เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดวิธีการสอนแบบสาธติ 

วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึง การที่ครูแสดงบางสิ่งบางอย่างให้นักเรียนดู  อาจเป็นการแสดงการใช้

เครื่องมือแสดงให้เห็นกระบวนการวิธีการ กลวิธีหรือการทดลองที่มีอันตราย เป็นการสอนให้นักเรียนได้ใช้

ทักษะในการสังเกต ถือว่าเป็นการได้ประสบการณ์ตรงวิธีหนึ่ง เป็นการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เหมาะ

ส าหรับจุดประสงค์การสอนที่ต้องการให้นักเรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ (ทิศนา แขมมณี, 2551, น. 17) 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550, น. 142) ได้กล่าวว่า วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีการสอนที่ผู้สอนหรือ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอกอธิบาย เพื ่อให้นักเรียนได้

ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น ๆ 

สมคิด อิสระวัฒน์ (2543, น. 136) ได้กล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการสอนผู้ใหญ่วิธีการสอนแบบสาธิต  

เป็นวิธีการที่ผู้สอนแสดงหรือทดลองและอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยนักเรียนเป็นผู้ดู พร้อมทั้งจดบันทึก 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 508 

  

แนวคิดเกี่ยวกบัระบบคุณภาพ 

ตุนท์ ชมชื่น (2553, น. 1) กล่าวว่า ระบบคุณภาพ (Quality System) เป็นทั้งกระบวนการและ

กลไกการขับเคลื่อนงานให้มีคุณภาพและเป็นทั้งผลลัพธ์ของการบริหารจัดการในองค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ 

ซึ่งการจะใช้ระบบคุณภาพให้ได้ผลขึ้นอยู่กับ ความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพ การปฏิบัติอย่างถูกต้องและจริงจัง

ตามกลไกในระบบคุณภาพ คือ P-D-C-A   

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กลไกของระบบคุณภาพ 

ที่มา: เอกสารการสัมมนาเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเชียงราย, 2553, น. 1 

กองทัพบก (2553, น. 38-41) กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการท างานแบบคุณภาพอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นดังนี้ 

1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์การท างาน มีความมุ่งหมายเพ่ือทราบว่าได้รับมอบภารกิจจะต้อง

ออกไปท างานอะไรบ้าง มีล าดับของการปฏิบัติอย่างไร  

2. ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการท างาน มีความมุ่งหมายเพื่อออกแบบการท างานให้ใกล้เคียงสภาพ

ของสถานการณ์จริงที่ผู้รับภารกิจต้องไปปฏิบัติมากที่สุด  

3. ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแบบการท างาน มีความมุ่งหมายเพ่ือหาวิธีการท างานที่จะให้ผลตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มากที่สุด โดยการแก้ไขพัฒนาแบบการท างานในขั้นตอนที่ 2 ให้ดีขึ้น  

4. ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการท างาน มีความมุ่งหมายเพื่อท างานให้ได้ผลตามวัตถุประสงค ์

5. ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล มีความมุ่งหมาย เพื่อประเมินผลการท างานในแต่ละขั้นตอน  

 

 

 

 

 

เป้าหมาย 

วางแผน/จัดระบบ 

ท าตาม

ระบบ 
ตรวจสอบประเมิน 

แก้ไขพัฒนา 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนระบบคุณภาพและวงจรแหง่ความส าเร็จของการท างาน 

ที่มา: คูม่ือผู้บงัคับหมู่ ผู้บังคบัหมวด ผู้บังคับกองร้อย เหล่าทหารราบ, 2553, น. 41 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การวิจัยใช้ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนารูปแบบการฝึกศึกษาที่

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการสอนผู้ใหญ่แบบสาธิตและค าแนะน าการป้องกันโรคติดต่อ จัดการฝึกศึกษาตามระบบ

คุณภาพ 5 ขั้น เพื่อลดข้อจ ากัดและเกิดทักษะความช านาญ ตัวแปรตาม คือ คุณภาพ ความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกศึกษา และผลการใช้ที่สะท้อนมาจากความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ 

พัฒนาแบบ ด าเนินงาน การตรวจสอบประเมินผล และลักษณะนิสัยที่ปรากฏของนักเรียนในระหว่างฝึกศึกษา 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

แบบแผนการวิจัย  

การวิจัยเรื่องนี้ใช้ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยศึกษา (R1) 

และพัฒนาต้นฉบับเครื่องมือ (D1) ขั้นตอนที ่2 การวิจัยทดลองท าแผนการพัฒนา (R2) และปรับปรุงเครื่องมือ 

การพัฒนารปูแบบการฝึกศึกษา 

o แนวคิดการสอนผู้ใหญ ่
o แนวคิดการสอนแบบสาธิต 
o ขั้นตอนระบบคุณภาพ 

❖ คุณภาพ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ  
❖ ผลการใช ้ 
o ทักษะการติดตั้งและรื้อถอนทุน่ระเบิด 
o คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการท างาน 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแบบการท างาน 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์การท างาน เข้าใจ 

เข้าใจ 

เข้าใจ 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการท างาน 

พัฒนา 

เข้าถึง 
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(D2) และขั้นตอนที่ 3 วิจัยทดลอง (R3) แบบศึกษากลุ่มเดยีววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (one group 

posttest – only design) (วรรณี แกมเกต,ุ 2551, น. 140) 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 

ที่มา: นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2544, น. 12 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 500 คน แบ่งเป็น 45 หมู่ ๆ ละ 

11-12 คน กลุ่มตัวอย่าง (R2) ที่ได้รับการสุ่มแบบยกกลุ่ม 3 หมู่ จ านวน 34 คน และกลุ่มตัวอย่าง (R3) โดย

การค านวณจากสูตรของ Taro Yamane และสุ่มยกกลุ่มตามอัตราการจัดหน่วยส าหรับการฝึกศึกษาในระดับ

หมู่ปืนเล็ก จ านวน 20 หมู่ ด้วยวิธีจับสลาก จ านวน 222 คน (วรรณี แกมเกตุ, 2551, น. 291)  

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนารูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากกรอบ

แนวคิดการวิจัย ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คือ (1) คุณภาพ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ และ (2) ผลการ

ใช้ มี 2 ตัวแปรย่อย คือ (2.1) ทักษะการติดตั้งและรื้อถอนทุ่นระเบิด และ (2.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 1 ชนิด คือ 

แผนการฝึกศึกษา ได้มาจาก (R1&D1) ผลการตรวจสอบ IOC 0.67-1.00 หลังการปรับปรุง (D2) IOC 1.00               

ทุกรายการ การตรวจสอบประสิทธิภาพ (R2) มีคุณภาพดี เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 84.13/80.00 และ                

(2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิด ได้แก่ (1) แบบประเมินทักษะมีลักษณะแบบประเมินค่า 

5 ระดับ  7 ข้อ และ (2) แบบประเมินคุณลักษณะมีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 4 ระดับ 4 ด้าน 20 ข้อ ได้มา

จาก (R1&D1) ผลการตรวจสอบ IOC 0.67-1.00 การตรวจสอบประสิทธิภาพ (R2) แบบประเมินทักษะมีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.82  แบบประเมินคุณลักษณะมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.93 และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์โดยผู้ประเมิน 2 คน จาก (R2) รายข้อสัมพันธ์กันในระดับสูง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยและคณะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดยใช้แผนการฝึกศึกษาจากรปูแบบและ

เครื่องมือประกอบแผนที่พัฒนาขึน้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 คน ได้แก่ แบบประเมิน

ทักษะการติดตั้งและรื้อถอนทุน่ระเบิด และแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

 

R1 

D1 

R2 R3 

D2 D3 
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การวิเคราะหข์้อมูล  

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย (R3) เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ ได้แก่  (1) วิเคราะห์คุณภาพ 

ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของแผนการฝึกศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

ร้อยละ (2) วิเคราะห์คะแนนการวัดทักษะหลังการฝึกศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ด้วยการทดสอบค่าที และ 

(3) วิเคราะห์ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ประเมิน 

 

ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนารูปแบบการฝกึศึกษาตามขัน้ตอนระบบคุณภาพ 

ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก ศึกษานโยบาย

ค าแนะน าหน่วยเหนือ วัตถุประสงค์รายวิชา พัฒนาแผนการฝึกศึกษาตามแนวคิด สร้างเครื ่องมือวัดผล

ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ และตรวจสอบประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่ 1 คณุภาพและความเหมาะสมของของแผนการฝึกศึกษาพร้อมเครื่องมือประกอบแผนโดยผู้เช่ียวชาญ 

รายการตรวจสอบคณุภาพ x̄ S.D. แปลผล ผลการประเมนิ 

1. ด้านสาระส าคัญ 4.77 0.38 ดีมาก เหมาะสม 

2. ด้านจุดประสงค์การฝึกศึกษา 4.33 0.57 ดี เหมาะสม 

 3. ด้านสาระการฝึกศึกษา 4.66 0.33 ดีมาก เหมาะสม 

 4. ด้านการฝึกศึกษา (แบบสาธิตกับระบบคุณภาพ) 4.38 0.19 ดี เหมาะสม 

 5. ด้านการวัดผลประเมิลผล 3.77 0.19 ดี เหมาะสม 

รวม 4.38 0.16 ดี เหมาะสม 

จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพและความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน ในภาพรวมแผนการฝึกศึกษาพร้อมเครื่องมือประกอบแผนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดี 

(x̄= 4.38, S.D.=0.16) สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกศึกษาได้เหมาะสม 

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกศึกษาจากคะแนนการวัดทักษะเทียบกับเกณฑ์โดยกลุ่ม (R2) 

คะแนนการวดัทักษะการตดิตั้งรื้อถอนทุ่นระเบิด เกณฑ์มาตรฐาน ประสิทธิภาพ  
E1 / E2 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย (n=34) E1 E2 

15 12.62 84.13 80.00 84.13/80.00 
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จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่ารูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้น เมื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพกับ

นักเรียนทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่าง (R2) มีคะแนนเฉลี่ย 12.62 คดิเป็นร้อยละ 84.13 มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดไว ้ร้อยละ 80 

ผลการทดลองใช้และตรวจสอบผลการใช้รปูแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้น 

ทักษะการติดตั้งและรื้อถอนทุ่นระเบิด 

การติดตั้งและการรื้อถอนทุ่นระเบิด ประกอบไปด้วยขั้นตอนการท าให้พรอ้มระเบิดและการท าให้ไม่

พร้อมระเบิด จ านวน 7 รายการ ตามขั้นตอนระบบคุณภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะความช านาญ ความมั่นใจลด

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างฝึกศึกษา มีส่วนร่วมในการฝึกศึกษา คิดวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ

แนวทางในการปฏิบัต ิโดยสามารถใช้ทุ่นระเบิดได้อย่างมีประสิทธิและปลอดภัย 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนการวัดทักษะการติดต้ังและรื้อถอนทุ่นระเบิดเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 

กลุ่ม 
คะแนนหลังการฝึกศึกษา คะแนนเกณฑ ์

(ร้อยละ 80) 
t p 

n s x̄ S.D. 

กลุ่มทดลอง (R3) 222 15 12.06 1.64 12.00 .532 .595 
จากข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยการวัดทักษะการติดต้ังและรื้อถอนทุ่นระเบิดของกลุ่ม

ตัวอย่าง (R3) หลังการฝึกศึกษา ( x̄ = 12.06, S.D. = 1.64) คิดเป็นร้อยละ 80.40 ผ่านคะแนนเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

ร้อยละ 80 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยทักษะการติดต้ังและรื้อถอนทุ่นระเบิด 

รายการ x̄ S.D. แปลผล 

ทักษะการติดตั้งทุ่นระเบิด (การท าให้พร้อมระเบิด)    
1. วิเคราะห์ภารกิจจากสถานการณ์ฝ่ายตรงข้ามได้ถูกต้อง 4.90 0.30 ดีมาก 
2. ออกแบบ วางแผนและเลอืกใช้ทุ่นระเบิดได้เหมาะกับภารกิจ  5.00 0.00 ดีมาก 
3. มีการซักซ้อม พัฒนาแผนการปฏิบัติการและตกลงใจปฏิบัติ  4.50 0.68 ดีมาก 
4. ปฏิบัติตามแผนการระวังป้องกันเพื่อติดตั้งทุ่นระเบิด 4.05 0.88 ดี 
5. ติดต้ังทุ่นระเบิดได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3.85 0.13 ดี 
ทักษะการรื้อถอนทุ่นระเบิด (การท าให้ไมพ่ร้อมระเบิด)    
6. ปฏิบัติตามแผนการระวังป้องกันเพื่อรื้อถอนทุ่นระเบิด 2.75 0.78 ปานกลาง 
7. รื้อถอนทุ่นระเบิดได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3.70 0.86 ดี 

รวมทั้งสิ้น 3.84 0.43 ดี 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 513 

  

จากข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยทักษะการติดตั้งและรื้อถอนทุ่นระเบิดจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ออกแบบ วางแผนและเลือกใช้ทุ่นระเบิดได้เหมาะกับ

ภารกิจ มีการซักซ้อมตามแผนจนเกิดความช านาญ ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ความปลอดภัย อยู่ระดับดี ( x ̄ = 3.84, S.D. = 0.43) 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์

ลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา ได้แก่ เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตประจ าวัน เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะผู้น าที่ดี จ านวน               

4 ด้าน 20 รายการ 

 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

รายการ 
ครูผูช้่วย ครูปกครอง สรุป 

แปลผล 
  x̄ S.D.   x̄ S.D.   x̄ S.D. 

1. ด้านเป็นคนดี  3.46 0.44 3.57 0.33 3.52 0.29 มากที่สุด 

2. ด้านเป็นคนที่มีความสุข  3.42 0.49 3.60 0.32 3.51 0.32 มากที่สุด 

3. ด้านเป็นคนเก่ง  3.38 0.50 3.57 0.35 3.48 0.32 มาก 

4. ด้านมีลักษณะผู้น าที่ด ี 3.48 0.34 3.61 0.25 3.54 0.23 มากที่สุด 

รวม 3.44 0.37 3.59 0.23 3.52 0.24 มากที่สุด 

จากข้อมูลในตารางที่ 5 พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉลี่ย

จากผู้ประเมิน 2 คน อยู่ระดับมากที่สุด ( x ̄ = 3.52, S.D. = 0.24) แล้วน าผลการประเมินมาทดสอบสถิติหา

ความเที่ยงแบบคงที่โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผู้ประเมิน พบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 

 

สรุป 

หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบประสิทธิภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและคณะจึง

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพดี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก      

(x ̄ = 4.38, S.D. = 0.16) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.13 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 เป็นผลมาจาก

การศึกษานโยบายหน่วยเหนือเพื่อจัดการฝึกศึกษามุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญสามารถตอบสนองภารกิจเฉพาะ

ด้าน (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ , 2554, น. 135-149) อีกทั้งค าแนะน าส าหรับการจัดการศึกษาใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (กองทัพบก, 2563, น. 1-2) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกศึกษาตาม
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แนวคิดที่ใช้ในการสอนผู้ใหญ่แบบสาธิต (สมคิด  อิสระวัฒน์, 2543, น. 136-173) ที่มีความเหมาะสมกับ

เนื้อหาที่ต้องการทักษะความช านาญเฉพาะเจาะจง และลดข้อจ ากัดของวิธีสอนแบบแสดงตั วอย่างให้ดูด้วย

แนวคิดขั้นตอนการท างานแบบคุณภาพ (กองทัพบก , 2553, น. 38-41) เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด

วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบแผนการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับสุกัญญา งามบรรจง (2559, น. 142 -143) ได้

ศึกษาวิจัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้เพื ่อ เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที ่ 21                     

ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสม

เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของรูปแบบเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้น พบว่านักเรียนมีคะแนนทักษะการติดตั้งรื้อถอน
ทุ่นระเบิด ค่าเฉลี่ย 12.06 คิดเป็นร้อยละ 80.40 ผ่านคะแนนเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นผลมาจากรูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  3 ขั้นตอน
หลัก (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช , 2544, น. 12) และทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดผลเฉพาะ
หลังการทดลอง (วรรณี แกมเกตุ, 2551, น. 140) เป็นกระบวนการวิจัยพัฒนาที่มีคุณภาพ โดยสร้างแผนการ
ฝึกศึกษาพร้อมเครื่องมือประกอบแผนการฝึกศึกษาที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการติดตั้งและรื้อถอน
ทุ่นระเบิดมากขึ้น ได้ฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการดูตัวอย่างจากครู ซึ่งสอดคล้องกับ 
อ าพล พาจรทิศ (2559, น. 399-408) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะ             
การแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการวัดทักษะ
การแก้ปัญหามีแนวโน้มสูงขึ้น และปรากฏคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากผู้ประเมิน 2 คน ที่มีความสัมพันธ์กันสูง 

อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̄ = 3.52, S.D. = 0.24) เป็นผลสะท้อนมาจากรูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยปรากฏคุณลักษณะผู้น าที่ดีสะท้อนออกมาได้อย่างเด่นชัด 
ซึ่งสอดคล้องกับชัยยุทธ ชัยปัญญา และปัญญา ทองนิล (2556, น. 82-84) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช ้

1. ควรตรวจสอบระดับทักษะพื้นฐานก่อนการฝึกศึกษาเสมอเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาของนักเรียน

เป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมการฝึกศึกษาเพื่อเพิ่มพูนระดับความสามารถให้เกิดความช านาญทักษะเฉพาะ

ด้านโดยให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจของหน่วยให้มากที่สุด  

2. ควรบันทึกท าแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งรูปแบบการฝึกศึกษา แผนการฝึกศึกษา และ

เครื่องมือวัดประเมินผล เพื่อค้นหาสภาพปัญหาและน ามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการฝึกศึกษาตามสภาพปัญหาที่ค้นพบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อ

เสริมสร้างทักษะการติดต้ังรื้อถอนทุ่นระเบิดหลังการฝึกศึกษาให้สูงกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. ควรเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์ความคงทนของคะแนนการวัดทักษะการติดตั้งรื้อถอนทุ่นระเบิด

เป็นระยะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกศึกษา เพื่อเป็นการตรวจสอบรูปแบบการฝึกศึกษาที่พัฒนาขึ้ นได้

ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิดของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ เนื่องจาก

ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย หนึ ่งในทางรอดคือ                         

การเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และสามารถสร้างรายได้มาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลาย

แห่งได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการแล้ว ส าหรับประเทศไทยพบว่ามีความพยายามในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการหลายแห่ง ซึ่งมีความแตกต่างตามบริบทของมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาประเด็น

เพื ่อตอบวัตถุประสงค์ ผู ้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที ่ได้มาจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่าง  ๆ 

ประกอบด้วย (1) มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ และ (2) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

โดยผู้เขียนเสนอแนะหลักส าคัญในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ คือ (1) การสร้างความคิดและ

จิตวิญาณของความเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (2) การบริหารงานแบบยืดหยุ่น เป็นอิสระ 

(3) หลักสูตรที ่ตอบสนองความต่ออาชีพในอนาคต (4) หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที ่สร้าง

ผู้ประกอบการ  (5) เน้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ สามารถสร้างรายได้แก่

มหาวิทยาลัย และ (6) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

 

ค าส าคญั: มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ การเปลี่ยน ความอยู่รอด 

 

Abstract 

The objective of this academic paper is to present the issues of concept of 

entrepreneurial university. Nowadays, the world has changed rapidly and is highly competitive 

which affects politics, economy, society and culture. Such change all affects universities. One 
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way for university to survive is to transform to become an entrepreneurial university to meet 

the needs of society, to keep up with the changes and to generate income for university’s 

operations. Currently, many foreign universities have developed into entrepreneurial 

universities. In Thailand, there are efforts to develop many entrepreneurial universities which 

are different in the context of the university. In considering to answer the objective. The author 

proposes the main points derived from the review of various document, including                             

(1) entrepreneurial university, and (2) development of university to entrepreneurial university. 

The authors suggest to key to the development of an entrepreneurial university: (1) the 

creation of entrepreneurial ideas and spirits throughout the university, (2) Administration is 

required to have flexible, independent management, (3) courses are responsive to future 

careers, (4) There are courses and teaching activities that create entrepreneurs, (5) There is an 

emphasis on creating research and innovation that can be utilized able to generate income 

for universities, and (6) There is collaboration with all sectors to create and transfer new 

knowledge. 

 

Keywords: Entrepreneurial University, transformation, survival  

 

บทน า 

 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และมีการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติ

ดิจิทัล (Digital Revolution) ต่อการเปลี ่ยนแปลงสู ่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จึงท าให้เศรษฐกิจและ

สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 เพื ่อให้เกิดความมั่นคง มั ่งคั ่งและยั่งยืน 

(Security, Prosperity and Sustainability) เพื ่อที ่จะสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศไทย 4.0 หรือที่เรียกว่า Thailand 4.0 เป็น

การปรับโครงสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมให้ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมและสนับสนุนการประกอบการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ

เพื ่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ผ่านกระบวนการเรียนการสอน งานวิจัย                  
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และการบริการวิชาการสู ่ส ังคมและอุตสาหกรรม (สุพิชชา ชีวพฤกษ์ , เฉลิมชัย กิติศ ักดิ ์นาวิน และ                 

นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561) โดยเฉพาะในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื ่อเพิ ่มศักยภาพให้ตอบสนองกับ                     

การพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถในการท างาน การมีงานท า

และการเพิ่มรายได้ตลอดจนการพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ให้สามารถ

แข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ ซึ ่งเป็นความท้าทายต่อการปรับตัวของมหาวิท ยาลัยต่อการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อความอยู่รอดในยุคสังคมผู้สูงอายุ ที่มีจ านวนนักศึกษาลดลงจะเห็นได้จากข้อมูลจากที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ .) จ านวนนักเรียนที่เข้าลงทะเบียนออนไลน์สมัครในระบบการ

คัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 หรือทีแคส มีจ านวนลดลงอย่างชัดเจน

เหลือเพียง 2 แสนกว่าคนจากเดิมในปี 2562 ที่มีจ านวนนักเรียน 3 แสนกว่าคน (มติชนออนไลน์, 2563) 

นักเรียนมโีอกาสในการเลอืกตัดสินใจในการเข้าเรียนมากข้ึน นอกจากน้ียังมีทางเลือกอ่ืนๆ ในการศึกษามากข้ึน 

อาทิเช่น การเรียนระบบออนไลน์ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยัง

พบปัญหาเรื่องการผลิตบัณฑิตที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้  จึงท า

ให้ภาคธุรกิจหลายแห่งหันมาเปิดสถาบันการศึกษาเองเพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของบริษัทตน 

ตัวอย่างเช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในการก่อตั้งจาก

บริษัทซีพี ออลล์จ ากัด จึงท าให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มมี

การปรับลดภาควิชา คณะ จนกระทั่งปิดตัวไปในที่สุด เป็นการเข้าสู่ยุคของการ Disruptionของมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทของมหาวิทยาลัย รูปแบบการด าเนินงานเพื่อเตรียมความ

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถ

น าไปปฏิบัติได้จริง เน้นการสร้างงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายได้แนวทางหนึ่งในการปรับตัวเพื่อให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดคือ การพัฒนามหาวิทยาลัยของไทย

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างแนวความคิดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และยกระดับ

มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) จะท าให้รูปแบบการเรียน

การสอน และการท าวิจัยสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและสร้างมูลค่าที่สามารถ

น าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือ

จากภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการท าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ร่วมกัน สนับสนุนงบประมาณ

และทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ (Startup) รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ศูนย์บ่ม

เพาะธุรกิจ (UBI) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้มีการ

ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการแล้วและสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยจ านวนมาก เช่น 

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างรายได้ต่อปี จากค่าใบอนุญาตทางเทคโนโลยี 
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40.96 ล้านดอลลาร์ และมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ ์ 100,000 ดอลลาร์หรือมากกว่าจากสิ ่งประดิษฐ์ซึ่ง

มหาวิทยาลัยน ารายได้เหล่านี้มาใช้ในการด าเนินงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน ทุนการศึกษาและ              

การวิจัย (Stanford, 2020) ส าหรับในประเทศไทยก าลังมีการขยายพันธกิจและปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่ โดย

ให้ความส าคัญกับการน ากระบวนทัศน์ของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) มาบูรณาการ

ร่วมกับพันธกิจหลักเดิมของมหาวิทยาลัย เช่นการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 

การสร้างองค์ความรู ้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที ่เป็นนวัตกรรมใหม่  ๆ การน าทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมเพื่ออ านวยความสะดวกและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษา และ

นักวิชาการได้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ในปัจจุบันนี้มีหลายมหาวิทยาลัยทั้งของ

ภาครัฐและเอกชน ต่างปรับทิศทางสู ่การเป็นสถาบันการศึกษาที ่สร้างผู ้ประกอบการ หรือ สตาร์ตอัพ 

(Startup) มีการสร้างหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน โดยปรับ Ecosystem ต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีการสอดแทรก New Business DNA เข้าไปให้นักศึกษาตั้งแต่ปี 1 

ผ่านการเรียนการสอนแบบโมดูลที่พัฒนาความคิดควบคู่ไปกับวิชาความรู้ เพื่อฝึกคิดเชื่อมโยงเหตุผล หลังจาก

นั้นเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 3-4 จะให้นักศกึษาท า Capstone หรือการสร้างชิ้นงานขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงในการสร้าง

ทักษะสตาร์ตอัพ (Startup) อีกทั้งยังท าให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและ 

ภาคอุตสาหกรรม และอีกตัวอย่างคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดตั้งศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม (IDE: Innovation Driven Entrepreneurship Center) ที ่ต่อยอดมาจากความร่วมมือกับ

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต

อย่างก้าวกระโดดด้วยธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในส่วนของมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District: SID) โดยทุ่มงบประมาณ 20 

ล้านบาทสร้างอาคารส านักงาน SID ภายในอาคารสยามสแควร์วัน เพื่อเป็นสถานที่จัดเวิร์กช็อป การบรรยาย 

นิทรรศการและการแสดงนวัตกรรมฝีมือคนไทย รวมทั้ งฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและ Co-working space 

ส าหรับผู ้มาใช้บริการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับ MIT และ Stanford University 

ในขณะที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั ้งเป้าสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial 

University) และ Startup district เน้นทักษะผู้ประกอบการแก่นักศึกษาและสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัพ โดย

ได้เปิด Thammasat Creative Space ครบวงจรทั้งหมด 3 โซนเพื่อสร้างธุรกิจ ได้แก่ โซนพื้นที่ท างานเพื่อ

สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนแนวคิด โซนเมกเกอร์สเปซส าหรับสร้างต้นแบบผลงาน และโซนอเนกประสงค์เพื่อ

จัดกิจกรรมพร้อมดันสตาร์ตอัพหน้าใหม่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) 
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มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

 มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) จะเป็นทางรอดหนึ่งที่ท าให้มหาวิทยาลัย

สามารถด าเนินงานได้ มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ได้แก่ 

การส่งเสริมนวัตกรรมขั้นสูง ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ลักษณะของนักศึกษาที่มีศักยภาพ การจัดการเรียน

การสอนที ่มีคุณภาพ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ มีการระดมเงินทุนและการสร้างรายได้เพิ ่มขึ้น                       

และมีความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยความ

เชี่ยวชาญทางวิชาการ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) ไว้ดังนี ้

 Clark (1998) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ คือ มหาวิทยาลัยที่มีระบบการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างภารกิจเฉพาะและขับเคลื่อนให้

เกิดขึ้น มีการยอมรับความเสี่ยงจากการริเริ่มการด าเนินงานใหม่ๆที่ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้ ปัจจัยส าคัญ

คือความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่อนาคต และ

มุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย ภายใต้ข้อจ ากัดและทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้จาก

กระบวนการและผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย 

 Gibb (2013) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ คือ มหาวิทยาลัยที่มีการให้อ านาจแก่บุคลากรและ

นักศึกษาในการค้นคว้าทดลองการสร้างธุรกิจ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการวิจัย การจัดการ เรียน

การสอน โดยบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา ส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาภายใต้ความไม่

แน่นอน มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในสังคม 

 Urbano and Guerrero (2013) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ เป็นตัวเร่งที ่ส าคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคเพราะเป็นแหล่งความคิดและเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ 

และมีความหลากหลายทางทรัพยากรและความสามารถที่เอื้อต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

อย่างยั่งยืน 

 Sam and Sijde (2014) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถ

หลายบทบาทในสังคม และในการสร้างนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจโดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่สังคมฐานความรู้เพ่ือสร้างแหล่งรายได้ใหม ่

 Guerrero, Cunningham and Urbano (2015) กล ่ า ว ว ่ า  มห า ว ิ ท ย าล ั ย ผ ู ้ ป ร ะกอบกา ร                           

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะของการปรับตัวขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม มีความโดดเด่น

ด้านการบริหารจัดการและการก ากับดูแลกิจกรรมใหม่ๆที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัฒนธรรมด้านผู้ประกอบการ

ในทุกระดับ มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างการลงทุนใหม่หรือ รายได้จากผลงานวิจัย 
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 อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ และ วราภรณ์ บวรศิริ (2560) กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ คือ มหาวิทยาลัยที่มีกระบวนการทางความคิดแบบผู้ประกอบการเป็นพื้นฐาน

ส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย พันธกิจของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ยังคง

ให้ความส าคัญกับพันธกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          

โดยมีจุดเด่นในการผลิตบัณฑิตที่มีกระบวนการทางความคิดแบบผู้ประกอบการ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

และนวัตกรรม สนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

กับภาคส่วนต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาสังคม

และเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติจนถึงระดับโลก 

 จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ คือ มหาวิทยาลัยที่มีวัฒนธรรม

องค์กรและกระบวนการบริหารจัดการของสถาบันที ่ม ีการบูรณาการความเป็นผู ้ประกอบการเข้าไป                       

เพื่อเสริมสร้างการจัดการศึกษาที่พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่มุ่งผลิต

งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  มีกระบวนการสนับสนุนเพื่อบ่ม

เพาะความเป็นผู ้ประกอบการและธุรกิจเกิดใหม่ โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

 มหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยจะมีการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจและรัฐบาล ส่วนภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาช่วยในการ

ส่งเสริมและสนับสนุน เช่น การให้ทุนสนับสนุน การท างานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน สร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้ง

เข้ามามีส่วนสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบันฑิตให้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้การที่

มหาวิทยาลัยจะพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการต้องมีแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมีผู้เสนอกรอบน า

ทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการหลายกรอบน าทาง แต่พบว่ากรอบน าทางที่มี

ผ ู ้ ใช ้ก ันแพร่หลาย คือ กรอบน าทางส าหรับมหาวิทยาลัยผู ้ประกอบการ (Guiding Framework for 

Entrepreneurial Universities) ขององค์กรเพื ่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือโออีซีดี 

(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และคณะกรรมาธิการยุโรป

ด้านการศึกษา (European Commission) ได้พัฒนากรอบน าทางส าหรับมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการขึ้นจาก

การศึกษาวิจัยของกลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญด้านการประกอบการในทวีปยุโรปในเดือนธันวาคม 2012 ซึ ่งเป็น               

Final version 18th December 2012 (OCED and European Commission, 2012) กรอบแนวทางนี้ท า
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ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเสนอแนวทาง ความคิด และสร้างแรงจูงใจในการบริหารและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของ

สถาบันอุดมศึกษาช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินตนเองตามกรอบแนวทางเพื่อให้ทราบจุดแข็งและ

จุดอ่อนของสถาบันในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ กรอบแนวทางส าหรับ

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการฉบับนี้แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การน าองค์กรและการก ากับดูแล

มหาวิทยาลัย (Leadership and Governance) 2) ขีดความสามารถขององค์กร บุคลากรและสิ ่งจูงใจ 

(Organizational Capacity, People and Incentives) 3) การจัดการเร ียนการสอนและการเรียนรู ้ เพื่อ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development in teaching and learning) 4) เส้นทาง

สู่การเป็นผู้ประกอบการ (Pathways for entrepreneurs)  5) ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ

และหน่วยงานภายนอกเพื ่อแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้ (University-business /external relationships for 

knowledge exchange) 6) มหาวิทยาลัยผู ้ประกอบการเป็นสถาบันที ่เป็นสากล (The entrepreneurial 

University as an internationalized institution) และ 7) การวัดผลกระทบของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 

(Measuring the impact of Entrepreneurial University)  

 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งที่มีการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ

ปรากฎในงานวิจัยต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Nogueira, Arruti, Markuerkiaga & Saenz (2018) 

ท าการศึกษาเรื ่อง “The Entrepreneurial University: A selection of good practices” ได้ศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการของประเทศสเปนที่มีความโดดเด่นที่สุดเพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 14 

ปัจจัย ตามแบบของ Markuerkiaga, Errasti & Igaetua (2014) จากคณบดี 84 คน จากคณะต่าง ๆ จาก 6 

ภูมิภาคของสเปน ผลการศึกษา พบว่ามหาวิทยาลัยในสเปนให้ความส าคัญในด้านวิธีการปฏิบัติ พันธกิจ              

กลยุทธ์และการสนับสนุนจากผู้บริหารและ พบว่านวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะเป็นแนวทางส าหรับ

มหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 

โดยการมอบเครื่องมือและความเป็นไปได้ตามความต้องการในการเป็นผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรม 

งานวิจ ัยของ Aranha & Garcia (2014) ศึกษาวิจัยเรื ่อง Dimensions of a metamodel of an 

entrepreneurial university ได้เสนอแนวคิดกรอบของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการตามแนวคิดการสร้าง

คุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ซึ่งแยกออกจากแนวคิดการก าหนดค่าของสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสให้แสดงพฤติกรรมของผู้ประกอบการ จากการศึกษารูปแบบการด าเนินการประกอบการ

ของมหาวิทยาลัยในประเทศบราซิล ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์จ าแนกออกเป็น  6 มิติ ดังนี้                        

1) วิสัยทัศน์เชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Vision)   2) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์อย่างยึดมั่น (Committed 

Strategic Leadership) 3) การสร้างองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม (Generation of innovative knowledge)    

4) การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม (Capitalization of Innovative knowledge) 5) การพัฒนา
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เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ / ภูมิภาค (Economic, Social and Culture development of 

the territory) และ 6) การบูรณาการวัฒนธรรมผู้ประกอบการ (Integrated Entrepreneurial Culture)   

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของ Basci & Alkan (2015) ได้ศึกษาเรื่อง Entrepreneurship Education 

at Universities: Suggestion for A Model Using Financial Support พบว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญ

ต่อการปลูกฝังความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ ่งการตัดสินใจที่จะสนับสนุน หรือต่อต้านการเป็น

ผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับระดับต่าง ๆ ของบริบทของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดเตรียมไว้ การใช้วิธีทางการเงินส าหรับ

การศึกษาเชิงผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนอาจมีบทบาทสนับสนุนในส่วนนี้ เพราะงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังสามารถหารายได้เอง จากการสร้างธุรกิจเพื่อน ามาใช้ในการ

สนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ (Startup) ซึ่งในบทความนี้ได้แนะน าให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ 

เช่น โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการของ KOSGEB (องค์กรพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)                 

ของประเทศตุรกี ให้เข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ โดยที่มหาวิทยาลัยสามารถน าโครงการของ KOSGEB 

มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตร ซึ่ง KOSGEB จะเข้ามาสนับสนุนทางการเงินบางส่วนให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม จึงเป็นโอกาสที่ส าคัญยิ่งส าหรับผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจใหม่  ซึ่งเห็นได้ว่าจะสามารถ

แก้ปัญหาการว่างงานหลังจบการศึกษาได้  

ส  าหร ับการศ ึกษาในประเทศไทย พบว ่า  ม ีการศ ึกษาของ เขมกร ไชยประส ิทธ ิ ์  และ                                 

อรพิณ สันติธีรากุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบตัวแบบการพัฒนาผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

ไทยกับหมู ่เกาะ Azores ประเทศโปรตุเกส ผลการวิจ ัยพบว่า ทั ้งประเทศไทยและหมู ่เกาะ Azores                     

ประเทศโปรตุเกสมีการพัฒนาผู้ประกอบการไปในทิศทางเดียวกันระหว่างสถาบันการศึกษากับการฝึกอบรม

และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการ โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการสร้าง

องค์ความรู้เพิ่ม เสริมสร้างผู้ประกอบการด้วยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัย ส าหรับหมู่เกาะ Azores พบว่า

การเข้าถึงเงินทุน ความเข้มแข็งและความเหนียวแน่นในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการถือเป็นข้อได้เปรียบ

ของหมู่เกาะ Azores เนื่องจากมีความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ องค์กรต่าง ๆ สถาบันวิจัย หน่วยงานสนับสนุนด้าน

เทคโนโลยี สถาบันการศึกษาที่น าจุดแข็งและองค์ความรู้ที่มีช่วยในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างเป็น

ระบบ ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศไทยพบจุดแข็งในด้านการศึกษาด้านผู้ประกอบการใน

สถาบันศึกษา การจัดการฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการและการช่วยเหลือ

ด้านการเข้าถึงเงินทุนแก่ผู ้ประกอบการ แต่ยังต้องมีการพัฒนาในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ              

การบริหารจัดการเครือข่ายที ่ยังไม่เป็นระบบและยังไม่เข้มแข็ง และด้านการสร้างวัฒนธรรมการเป็น

ผู้ประกอบการให้เกิดขึ้น 
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จากการศึกษาการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะพบว่าความส าเร็จในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารผ่านทางพันธกิจและกลยุทธ์ในการสร้าง

คุณค่าร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยผู ้ประกอบการโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                        

ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่เข้ามาช่วยในการสนับสนุนในการด าเนินงานทั้งทางด้านงบประมาณ ความรู้

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกันเพื่อให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 

สรุป 

การปรับตัวของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

ซึ่งเป็นทางรอดหนึ่งของมหาวิทยาลัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยผู้บริหารต้องมีการสร้างความคิดและจิต

วิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้เกิดขึ ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ตั ้งแต่

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้มีความคิดแบบผู้ประกอบการ ให้เป็นภารกิจที่อยู่ในงานประจ า 

สื่อสารผ่านทางนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มีการปรับโครงสร้างการบริหารให้มีความ

ยืดหยุ่น เป็นอิสระ มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน วิเคราะห์และปรับบริบทที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยของตน 

สร้างจุดแข็ง (Band) ของมหาวิทยาลัย มีการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพในอนาคต หลักสูตรที่ตอบ

โจทย์ความต้องการทางสังคม เช่น หลักสูตรอบรมระยะสั ้นส าหรับผู ้ท างานเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ใหม่  ๆ                 

(Reskill and New skill) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างหลักสูตรที่เพิ่มทักษะการคิดแบบผู้ประกอบการ 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ รวมทั้งการสรรหาแหล่ง

ทุนเพื่อน ามาใช้ในการสร้างโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ในการสร้าง

มูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้ จะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผู ้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ 

(Startup) งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้กลับเข้าสู่มหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัย

จะต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ (Transfer Knowledge) 

รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ร่วมกันจากการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญที่สุดใน

การพัฒนาคือ ศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่โดยส่งไปอบรม และ ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ

ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดหมวดหมู่งานวิจัยในรู ปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์                
งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก และ (2) เพื่อแยกประเด็นองค์
ความร ู ้ของงานว ิจ ัยในร ูปแบบดุษฎ ีน ิพนธ ์  ว ิทยาน ิพนธ ์ งานน ิพนธ ์  ช ่วงป ี  พ.ศ. 2560 - 2563                                  
ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก ตามประเภทกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส าคัญ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย
เอกสาร ข้อมูล คือ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก จ านวน 214 เล่ม 
ท าการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2560 - 2563 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) จ านวนงานวิจัยระดับในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์            
ปี พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนมากที่สุด จ านวน 74 เล่ม หรือร้อยละ 34.58 โดยเป็นงานวิจัยในระดับปริญญาโท    
แผน ข. (งานนิพนธ์) ที่มีสัดส่วนมากที่สุดที่จ านวน 204 เล่ม หรือร้อยละ 95.33 (2) เมื่อจ าแนกหัวข้อวิจัยตาม
ประเภทของกิจกรรมโลจิสติกส์ พบว่า กิจกรรมด้านการขนส่งมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมอื่น ๆ 
ส่วนกิจกรรมที่ไม่มีการศึกษาวิจัยเลย คือ กิจกรรมการติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ และเมื่อจ าแนกเป็นรายปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า กิจกรรมด้านการขนส่ง เป็นกิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด ในปี                 
พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2561 โดยคิดเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 28.57 ตามล าดับ ส่วนปี พ.ศ. 2562 และ              
พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 21.31 และ 21.74 
ตามล าดับ ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเพียงร้อยละ 1.86 ซึ่งเป็น
สัดส่วนยังน้อยที่สถาบันอุดมศึกษากรณีศึกษานี้ควรมุ่งเน้นในโจทก์งานวิจัยนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้ง
ของสถาบัน 
 
ค าส าคญั: การสังเคราะห์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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Abstract 
 The purpose of this research was (1) to categorize and (2) classify the body of 
knowledge of research paper in the form of dissertation, thesis and independent study during 
the year 2017-2020 of the higher education institution in the Eastern region, which classified 
by the major logistics activities. This paper is documentary research which consisting of 214 
graduated research papers of the higher education institutions in the Eastern region. Those 
studies was conducted from 2017 to 2020. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage and content analysis. 

The result found that (1) the number of research papers in year 2018 was the highest 
proportion from other year, which at 74 papers or 34.58 percentage. Those papers mostly 
came from the research of master degree student in Plan B (Independent study), which at 204 
papers or 95.33 percent. When considering of the logistics activities, it was found that transport 
activities was the highest level followed by other activities. On the other hand, there is no 
research paper on the logistics communication activity. When classify by annually from 2017 
to 2020, found that transport activity was the most research topic which accounted for 40 
percentage and 28.57 percent in 2017 and 2018, respectively. For the year 2019 and 2020, the 
most research topic activity was others, accounting for 21.31 and 21.74 percent, respectively. 
Moreover, the research involved with Eastern Economic Corridor (EEC) had only 1.86 percent 
which is a small proportion. Therefore, the higher education institutions should focus on this 
topic in order to consistent with the institute’s location. 

 
Keywords: Synthetic, Dissertation Thesis Independent study, Eastern Economic Corridor (EEC) 
 
บทน า 
 งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาประกอบไปด้วย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งาน
นิพนธ์ คือ งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต เป็นงานวิจัยที่มี
กระบวนการวิจัยที่มีความซับซ้อนและศึกษาเฉพาะด้านอย่างลุ่มลึกกว่างานวิจัย สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ              
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น นักศึกษาจะต้องด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 8.2 และ 
8.3 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพราะด้วยเหตุนี้ในทุกสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปิดสอนในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกจึงมีนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เพื่อให้ผ่านหลักสูตรที่ก าหนด และเมื่อสถาบันอุดมศึกษาเปิดการ
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สอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะมีงานวิจัยเป็นจ านวนมาก และในหลาย
สถาบันอุดมศึกษาจะมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเหล่านั้น เพราะการสังเคราะห์นั้น คือ กระบวนการที่
จะน าองค์ความรู้จากการวิจัยทั้งหลายออกมาได้นั้น กระบวนการส าคัญ คือ การน างานวิจัยและวิทยานิพนธ์มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทั้งหลายมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน ์
 ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ (ร่าง)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การ
บริการและการลงทุนในภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู ้ประกอบการในการเก็บเกี ่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทานและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การยกระดับการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล และการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน อาทิ การพัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน การติดตามประเมินผลการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
 สถาบันอุดมศึกษามีที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้เปิดสอนทั้งในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีได้มีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ท าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง พาณิชยนาวี ฯลฯ ที่มี
ประเด็นเนื้อหาที่หลากหลาย หากแต่ยังไม่มีการสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่และแยกประเด็นองค์ความรู้ของ
งานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ เหล่านั้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
โดยผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะน ามาเปรียบเทียบในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลเริ่มโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) (ปี พ.ศ. 2560) ซึ่งจะท าให้ทราบถึงทิศทางแนวโน้มการศึกษาวิจัยที่จะมีต่อไป อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท างานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไปได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื่อจัดหมวดหมู่งานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์    
งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก และ (2) เพื่อแยกประเด็นองค์
ความร ู ้ของงานว ิจ ัยในร ูปแบบดุษฎ ีน ิพนธ ์  ว ิทยาน ิพนธ ์ งานน ิพนธ ์  ช ่วงป ี  พ.ศ. 2560 - 2563                               
ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก  
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการสังเคราะห์งานวิจัย 

 จากแนวคิดการสังเคราะห์งานวิจัย โดยงานวิจัยที่จะน ามาสังเคราะห์นั้นจะเรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ส าหรับงานิพนธ์นั ้นแล้วแต่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะเรียกว่าอย่างไร เช่น                 

งานนิพนธ์ การศึกษาอิสระ เป็นตน้ ดังน้ัน 

 วิทยานิพนธ์ คือ งานวิจ ัยที ่ เป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                       

เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยที่มีความซับซ้อนและศึกษาเฉพาะด้านกว่างานวิจัยทั่วไป  

 ซึ่งจากการศึกษาความหมายของการวิเคราะห์งานวิจัย ได้มีนักวิจั ยได้ให้ความหมายของการ

สังเคราะห์งานวิจัยไว้ดังนี้ นงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล ว่องวานิช (กิตติชัย แสนสุวรรณ, 2551, น. 35; อ้างอิง

จากนงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล ว่องวานิช , 2530, น. 24) ได้ให้ความหมายว่า การสังเคราะห์งานวิจัย                 

คือ ระเบียบวิธีการศกึษาหาข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหานั้น มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และน าเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบเพื่อ ให้ได้ค าตอบ 

 รัตนะ บัวสนธ์ (2555, น. 149) ให้ความหมายว่า การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การวิเคราะห์หา

ค าตอบ สรุปรวบรวมเกี่ยวกับงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกันว่า ได้ผลการวิจัย เป็นอย่างไรและ

ผลงานวิจัยที่เอามาสังเคราะห์นั้นมีลักษณะอย่างไร 

 นูแมน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 16; อ้างอิงจาก Neuman, 1991, pp. 8-69) ได้ให้ความหมาย
ว่า การสังเคราะห์งานวิจัย คือ การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษางานวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือ
เชื ่อมโยงความรู ้ทางวิชาการระหว่างงานวิจัยและข้อความรู ้จากอดีตกับงานวิจัยที ่นักวิจัยก าลังจะท า  
 ดังนั้นจากความหมายที่มีผู้ได้กล่าวไว้จึงสามารถสรุปได้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง ระเบียบ
วิธีการที่ใช้ศึกษาข้อเท็จจริง ความรู้หรือผลการวิจัยจากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษาใกล้เคียงกันหรือเป็น
ปัญหาอย่างเดียวกันมาตีความ และสรุปอย่างมีระบบด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วจึงบรรยายสรุปอย่างชัดเจนและท า
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้เพ่ือเป็นค าตอบให้กับปัญหาวิจัยนั้น 
 กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ 

 ส าหรับกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์จะมีทั้งหมด  13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสอง

กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการท างานขององค์กร  กิจกรรม

ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8 กิจกรรม ส่วนที่เหลืออีก 5 กิจกรรม ถือเป็น

กิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1  กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 

กิจกรรมโลจิสติกส์ ลักษณะของกิจกรรมโลจิสตกิส์ 
1. การบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะท าได้

ดีเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกิจกรรม โลจิสติกส์
อื ่น ๆ เข้ามาประกอบ โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที่ตรง
เวลาและครบตามจ านวน 

2. การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้า  
    (Order Processing) 

เป ็นก ิจกรรมที ่จะต้องด าเนินการให้รวดเร ็วท ี ่ส ุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยในปัจจุบันองค์กร
ส่วนใหญ่มักน าระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจเชิง
อิเล็คทรอนิคส์เข้ามาช่วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

3. การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า  
    (Demand Forecasting) 

เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการ
ของลูกค้าในอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการที่
จะสร้างผลก าไรหรือขาดทุนในการด าเนินการ การคาดการณ์
ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า จะช่วยให้องค์กรสามารถ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานว่าจะผลิตสินค้าจ านวน
เท ่ า ไร  หร ือ เตร ี ยมบ ุคลากรและอ ุปกรณ ์มากน ้ อย
เพียงใด หากการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าผิดพลาด
ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลประกอบการขององค์กร  

4. การบริหารสินค้าคงคลัง   
    (Inventory Management) 

เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากปริมาณสินค้าคง
คลังที่มีอยู่ย่อมส่งผลต่อองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในเรื ่องของเงินทุน หากองค์กรที่มีระดับปริมาณ
สินค้าคงคลังที่สูงย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดี แต่ในขณะเดียวกันปริมาณสินค้าที่มาก ก็ส่งผลให้
องค์กรเกิดค่าเสียโอกาสด้านการน าเงินทุนไปหมุนเวียน เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า ดังนั้นองค์กรจะต้องค านึงถึง
ระดับของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนต่าง ๆ 

5. กิจกรรมการขนส่ง (Transportation) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนย้าย
ต ัวส ินค ้าจากจ ุดก  าเน ิดไปย ังจ ุดท ี ่ม ีการบร ิโภคให ้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะต้องจัดส่งสินค้าถูกต้องครบ
จ านวนในสภาพที่สมบูรณ์ และตรงเวลาที่ก าหนด จึงอาจ
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กล่าวได้ว่ากิจกรรมการขนส่งเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ที ่มี
บทบาทชัดเจนที่สุด 

6. การบริหารคลังสินค้า  
    (Warehousing and Storage) 

เ ป ็ นก ิ จกรรมท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งก ั บกา รบร ิ ห า รจ ั ดก า ร
คลังส ินค้า เช ่น การจัดเก็บสินค้า การจัดการพื ้นที ่ใน
คลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนิน
กิจกรรมภายในคลังสินค้า ซึ่งในปัจจุบันกิจกรรมการบริหาร
คลังสินนับเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าอีก
ทางหน่ึงด้วย 

7. Reverse Logistics กระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
ที่เสียหาย หมดอายุการใช้งาน เป็นต้น 

8. การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื ้อ  จัดหาวัตถุดิบและ
บริการทั้งในส่วนของการเลือกผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ  ก าหนด
ช่วงเวลาและปริมาณในการสั่งซื้อ และสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 

9. การจัดเตรียมอะไหล่และชิน้ส่วนต่าง ๆ  
 (Part and Service Support) 

เป็นการจัดหาอะไหล ่ชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในกรณทีี่
สินค้าเกิดความช ารุด เป็นความรับผิดชอบต่อสินค้าหลังการ
ขายเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ซึ ่งจะส่งผล
ระยะยาวต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในอนาคต เกิดความรู้สึกที่
ดีกับยี่ห้อสินค้า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมนี้มีส่วนช่วยให้
บริษัทสามารถด ารงความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าไว้
ได ้

10. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า  
(Plant and Warehouse Site Selection) 

การเลือกที่ตั้งโรงงานของโรงงานและคลังสินค้าจะต้องให้
ความส าคัญกับความใกล้ - ไกลของแหล่งว ัตถุด ิบและ
ลูกค้า เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและเกี่ยวข้องกับระยะ
ทางการขนส่ง รวมถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วย 

11. Material Handling เป็นกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย  วัตถุดิบ และ
สินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต รวมถึงการขนย้ายตัวสินค้า
ที่ผลิตเสร็จแล้ว ภายในโรงงานหรือคลังสินค้า  
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
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- ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด 
- ลดจ านวน 
- แก้ไขกระบวนการที่เป็นคอขวดให้มีการไหลได้ดีขึ้น 
- ลดการขนถ่ายให้มากที่สุดเพื่อการประหยัดแรงงานและ
ค่าใช้จ่าย 
     เพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ดังกล่าวองค์กรต้องการ
พยายามลดจ านวนการเคลื ่อนย้ายวัตถุต ่าง ๆ  ให้มาก
ที ่สุด เนื ่องจากทุกครั ้งที ่มีการเคลื ่อนย้าย จะมีต้นทุนที่
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ  

12. บรรจุภัณฑ ์(Packeging) บรรจุภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความ
เสียหายในขณะที่มีการเคลื่อนย้าย และบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะ
ช่วยให้กระบวนการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสินค้ามีความ
สะดวกมากขึ้น 

13. การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส ์ 
     (Logistics Communications) 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร ถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร โดยการ
สื่อสารที่ประสิทธิภาพขององค์กรควรจะมีลักษณะดังนี้ 
- มีการสื่อสารระหว่างองค์กร ซัพพลายเออร์ และลูกค้า 
- มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะ
ฝ่ายการบัญช ีการตลาด ฝ่ายผลิต 
- มีการสื่อสารระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 13 กิจกรรม 
- มีการสื่อสารกันในหน่วยงานย่อย เช่น ฝ่ายขายกับฝ่าย
บริการลูกค้าในฝ่ายการตลาด 
- มีการสื่อสารระหว่างสมาชิกในระบบโซ่อุปทานที่ไม่ได้มีการ
ติดต่อกับองค์กรโดยตรง เช่น ซัพพลายเออร์รายแรกสุดในโซ่
อุปทาน 

  จากกิจกรรมหลักทางโลจิสติกส์ทั้ง 13 กิจกรรม อาจน ามาจัดเป็นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ กิจกรรม
ทางด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดและการบริการลูกค้า  การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การ
กระจายสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่ง ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์  
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสาร ข้อมูล คือ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาคตะวันออก จ านวน 214 เล่ม ท าการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2560 - 2563 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นประเด็นที่ใช้ในการศึกษาและก าหนด
กรอบในการวิจัย 
 2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์    
งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เรื่องงานวิจัย เนื้อหา เพื่อศึกษาถึงวิธีและ
กระบวนการในการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อน ามาออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี 
 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย ประกอบไปด้วย 2 ตอน  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย ได้แก่ ชื่อเรื่องงานวิจัย ปีที่พิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับการศึกษา 
ระดบังานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ 
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 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย คือ กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส าคัญ  
 4.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
  4.1 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ผู้เชี่ยวชาญ  
  4.2 น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ (Index of Items Objective Congruence: IOC) โดยให้คะแนนระดับความสอคล้อง ดังนี้ 
  +1 = ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
              0  = ไม่แน่ใจ 
              -1  = ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
  โดยใช้สูตรค านวณ 

n

R
IOC


=

 
  โดยที่    
  R = ผลร่วมของผลการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและให้ผลประเมินเป็น +1 
  N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 ถ้าค่าการประเมินอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 แสดงว่าเป็นข้อค าถามที่ดีและผู้วิจัยน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยได้น าข้อค าถามนั้นไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
 โดยค่าการประเมินในทุกข้อ อยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 1.0 ซึ่งเป็นข้อค าถามที่สามารถใช้ได้ 
 
ผลการศึกษา 
 ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 
ของสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก จ านวน 214 ที่ผู ้วิจัยน ามาสังเคราะห์นี้ มีข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย               
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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รูปที่ 2 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดษุฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2563 
 จากรูปที่ 2 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ.2560 - 2563 
ปีที่มีจ านวนเล่มงานวิจัย มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 74 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 34.58 

 
รูปที่ 3 งานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 

จ าแนกตามระดับการศึกษา (ระดับงานวิจัย) 
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 จากรูปที่ 3 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ.2560 - 2563 
จ าแนกตามระดับการศึกษา อันดับ 1 คือ ปริญญาโท แผน ข. (งานนิพนธ์) มีจ านวน 204 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 
95.33 รองลงมา คือ ระดับการศึกษา ปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) มีจ านวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 2.80 และ
อันดับสาม คือ ปริญญาโท แผน ก. (วิทยานิพนธ์) มีจ านวนละ 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.87 
 

 
รูปที่ 4 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(ระดับงานวิจัย) และจ าแนกตาม ปี พ.ศ. 
 จากรูปที่ 4 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ.2560 - 2563 
จ าแนกตามระดับการศึกษา (ระดับงานวิจัย) และจ าแนกตาม ปี พ.ศ.  
 ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 51 เล่ม โดยเป็นระดับปริญญาโท แผน ข. (งานนิพนธ์) มากที่สุดจ านวน    
50 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 98.04 และรองลงมา คือ ระดับปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) จ านวน 1 เล่ม คิดเป็น 1.96 
 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 74 เล่ม โดยเป็นระดับปริญญาโท แผน ข. (งานนิพนธ์) มากที่สุด จ านวน   
70 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 94.59 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท แผน ก. (วิทยานิพนธ์) จ านวน 3 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 4.05 และอันดับสุดท้าย คือ ระดับปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) จ านวน 1 เล่ม  คิดเป็นร้อยละ 1.35 
 ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 62 เล่ม โดยเป็นระดับปริญญาโท แผน ข. (งานนิพนธ์) มากที่ สุดจ านวน    
61 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 98.39 และรองลงมา คือ ระดับปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) จ านวน 1 เล่ม  คิดเป็น             
ร้อยละ 1.61 
 ปี พ.ศ. 2563 (ถึง เม.ย.) จ านวน 27 เล่ม โดยเป็นระดับปริญญาโท แผน ข. (งานนิพนธ์) มากที่สุด 
จ านวน 23 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 85.19 รองลงมา คือ ระดับปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) จ านวน 3 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 และอันดับสุดท้าย คือ ปริญญาโท แผน ก. (วิทยานิพนธ์) จ านวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 3.70 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563   
ได้ก าหนดกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส าคัญ 14 กิจกรรม ได้แก่ การบริการลูกค้า การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การบริหารสินค้าคงคลัง กิจกรรมการขนส่ง การบริหาร
คลังสินค้า กิจกรรมการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า โลจิสติกส์ย้อนกลับ การจัดซื้ อ การจัดเตรียมอะไหล่และ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ บรรจุภัณฑ์ การติดต่อสื่อสารทางด้าน    
โลจิสติกส์ และอื่น ๆ โดยที่กิจกรรมอื่น ๆ คือ การจัดการโซ่อุปทาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท างาน การประเมินความพึงพอใจ และการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการ
ท างานด้านโลจิสติกส์ ผลได้ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 5 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 

จ าแนกตามกิจกรรมโลจิสติกส์ 
 

 จากรูปที่ 5 กิจกรรมที่มีการท าวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่ง รองลงมา คือ เรื่องอื่น ๆ และ
กิจกรรมที่ไม่การศึกษาวิจัยเลย คือ กิจกรรมการติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ 
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รูปที่ 6 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 

จ าแนกตามกิจกรรมโลจิสติกส์และจ าแนกตาม ปี พ.ศ. 
 
 จากรูปที่ 6 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2560 - 2561 นั้น จะเป็นเรื่อง กิจกรรมการ
ขนส่ง ที่ท ามากที่สุด และในปี พ.ศ. 2562 - 2563 จะเป็นเรื่องอื่น ๆ  

 
รูปที่ 7 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 

จ าแนกตามกิจกรรมโลจิสติกส์ และจ าแนกระดับงานวิจัย 
 
 จากรูปที่ 7 ระดับงานวิจัยที่เป็นระดับ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ เรื่องที่ท ามากที่สุด   
เป็นกิจกรรมการขนส่ง 
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รูปที่ 8 จ านวนงานวิจัยรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 

จ าแนกตามกิจกรรมโลจิสติกส์ และจ าแนกตาม ปี พ.ศ. 
 
 จากรูปที่ 8 พบว่า จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ.   
2560 - 2563 จ าแนกตามกิจกรรมโลจิสติกส์ และจ าแนกตาม ปี พ.ศ.  
 ปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่ง จ านวน 20 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ กิจกรรมอื่น ๆ จ านวน 9 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 18.00 และมีกิจกรรมที่ไม่ได้
ด าเนินการศึกษาวิจัย คือ การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้ า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า            
โลจิสติกส์ย ้อนกลับ การจัดเตรียมอะไหล่และชิ ้นส่วนต่าง ๆ การเลือกที ่ต ั ้งโรงงานและคลังสินค้า                      
การติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ 
 ปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่ง จ านวน 20 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 รองลงมา คือ การบริหารคลังสินค้า จ านวน 11 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 15.71 และกิจกรรมที่ไม่ได้
ด าเนินการศึกษาวิจัย คือ การติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ 
 ปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรมอื่น ๆ จ านวน 13 เล่ม คิดเ ป็น  
ร้อยละ 21.31 รองลงมา คือ การบริหารสินค้าคงคลัง จ านวน 12 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 19.67 และกิจกรรมที่
ไม่ได้ด าเนินการศึกษาวิจัย คือ บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ การติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ 
 ปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่งและกิจกรรมอื่น ๆ 
จ านวน 5 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 21.74 รองลงมา คือ การบริการลูกค้า จ านวน 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 17.39
และกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการศึกษาวิจัย คือ การบริหารสินค้าคงคลัง การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า 
การเลือกที่ต้ังโรงงานและคลังสินค้า การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ 
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รูปที่ 9 กิจกรรมที่เป็นเรื่องอื่น ๆ ของงานวิจัยในรูปแบบดษุฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ 

ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 จ าแนกตามกิจกรรมโลจิสติกส์ และปี พ.ศ. 
 
 จากรูปที่ 9 งานวิจัยที่เป็นกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท ามากที่สุด คือ การจัดการโซ่อุปทาน รองลงมา คือ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการ
ท างานด้านโลจิสติกส์ และการประเมินความพึงพอใจ ตามล าดับ 
 ส าหรับในส่วนของจ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ.   
2560 - 2563 ที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นดังนี ้
 
ตารางที่ 2  จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563       
ที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ปี พ.ศ. กิจกรรม 
ระดับ

งานวิจัย 
ชื่อเรื่อง 

2560 กิจกรรมการขนส่ง ป.โท แผน ข. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีต่อ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development) 

2561 การคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า 

ป.โท แผน ข. แนวทางการผลิตบุคลากรทางด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์
เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี 

2561 การคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า 

ป.โท แผน ข. แนวทางการผลิตบุคลากรทางด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์
เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
กรณีศึกษาจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2562 อื่น ๆ ป.โท แผน ข. มุมมองของผู้บริหารองค์กรธุรกิจต่างชาติในด้านสทิธิ
ประโยชน์ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 

  
 จากตารางที่ 2 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 
ที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.96 จากจ านวนทั้งหมด 51 เล่ม 
 ปี พ.ศ. 2561  จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 2.70 จากจ านวนทั้งหมด 74 เล่ม 
 ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.61 จากจ านวนทั้งหมด 62 เล่ม 
 ปี พ.ศ. 2563  (ถึง เม.ย) ยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
สรุป 
 จ านวนงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 ปีที่มี
จ านวนเล่มงานวิจัย มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 74 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 34.58 เมื่อจ าแนกตามระดับ
การศึกษา อันดับ 1 คือ ปริญญาโท แผน ข. (งานนิพนธ์) มีจ านวน 204 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 95.33 เมื่อจ าแนก
ตามระดับการศึกษา และจ าแนกตาม ปี พ.ศ. ก็พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 เป็นระดับปริญญาโท       
แผน ข. (งานนิพนธ์) มากที่สุด ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมงานวิจัย กิจกรรมที่ มีการท าวิจัยมากที่สุด คือ 
กิจกรรมการขนส่ง รองลงมา คือ เรื่องอื่น ๆ และกิจกรรมที่ไม่การศึกษาวิจัยเลย คือ กิจกรรมการติดต่อสื่อสาร
ทางโลจิสติกส์ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2560 - 2561 จะเป็นเรื่อง กิจกรรมการขนส่ง     
ที่ท ามากที่สุด และในปี พ.ศ. 2562 - 2563 จะเป็นกิจกรรมอื่น ๆ ในส่วนของระดับในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่ง เมื ่อจ าแนกตาม
กิจกรรมโลจิสติกส์ และจ าแนกตาม ปี พ.ศ. ในปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรม
การขนส่ง จ านวน 20 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด                        
คือ กิจกรรมการขนส่ง จ านวน 20 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 28.57 ปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัยมาก
ที่สุด คือ กิจกรรมอื่น ๆ จ านวน 13 เล่ม คิดเป็น  ร้อยละ 21.31 ปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ท าการศึกษาวิจัย
มากที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่งและกิจกรรมอื่น ๆ จ านวน 5 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 21.74 งานวิจัยที่เป็น
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ท ามากที่สุด คือ การจัดการโซ่อุปทาน ส าหรับงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งาน
นิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563 ที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีจ านวน 4 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 1.86 จากทั้งหมด 214 เล่ม เป็นจ านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการกระจายอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสมกับสัดส่วน
ของนิสิต ซึ่งจากการเก็บข้อมูลท าให้ทราบว่า นิสิตส่วนใหญ่จะมีการบอกต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นว่าควรจะหาอาจารย์
ท่านใดมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หากสถาบันการศึกษาสามารถที่จะกระจายงานที่ปรึกษาให้อาจารย์ทุกคนที่อยู่
ในกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตได้ ก็จะท าให้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างอาจารย์กับ
นิสิต โดยสถาบันการศึกษาสามารด าเนินการโดยการจัดท าเป็นประกาศแจ้งให้นิสิตได้ทราบถึงจ านวนอาจารย์
ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ และคุณวุฒิที่จบการศึกษามา ก็จะท าให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลมากขึ้น และจะท า
เกิดหัวข้องานวิจัยที่หลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกันตามความสนใจของนิสิตและความถนัดของอาจารย์ที่
ปรึกษา และยังสามารถลดภาระงานไม่ให้หนักไปที่อาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งได้ ซึ่งจะท าให้อาจารย์ที่เป็นที่
ปรึกษาได้มีเวลาให้กับนิสิตที่เป็นที่ปรึกษาได้มากขึ้นและงานวิจัยที่เข้มข้นมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์กับ
สถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก 
 งานวิจัยนั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กิจกรรมการขนส่ง อาจมีการก าหนดหัวข้อในการท าวิจัยเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายและตรงกับความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที ่เพิ่มมากขึ้น โดย
สถาบันการศึกษา ควรน าเรื่องหัวข้องานวิจัยของนิสิตเข้าที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อก าหนดเป็น
นโยบายหรือแนวทางเพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและสามารถน าไปแนะน าให้นิสิตได้ทราบ ส าหรับงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเพียงร้อยละ 1.86 ซึ ่งเป็นสัดส่วนยังน้อยอยู ่ที่
สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นในโจทก์งานวิจัยนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของสถาบันได้ เพื่อที่อนาคตจะ
ได้ใช้งานวิจัยเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการต่าง ๆ ส าหรั บในอนาคต
สถาบันอุดมศึกษา ควรมีการด าเนินการก าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ท างานนิพนธ์ (แผน ข.) ได้มีการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ด้วยเพื่อความเข้มข้นของงานวิจัย  
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ของนักศึกษาสาขา
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด
ของมอนเตสซอรี ่2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด
ของมอนเตสซอรี่ ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน   
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง จ านวน 29 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือใน              
การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภทคือ แบบประเมินการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ และ                
แบบประเมินความพึงพอใจตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) การประเมินชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยต่อการประเมินการจัดการเรียนรู้รวมทุกด้าน            

= 3.50 ค่า SD = 0.63 และ (2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของมอน
เตสซอรี่ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 4 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน = 4.16 ค่า SD = 0.50 

 
ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้ แนวคิดของมอนเตสซอรี่ การศึกษาปฐมวัย 
 
Abstract 

The purposes of this study were (1) the evaluation of Montessori Conceptual Learning 
Experience Activity Package and 2) to assess student satisfaction with Montessori conceptual 
learning experiences. The research was conducted by collecting data from 29 students in the 
Early Childhood Education Program, Semester 1, Academic Year 2019. By a selecting a specific 
Two types of data collection tools were Montessori conceptual learning management 
assessments. and the satisfaction assessment form based on the Montessori concept. The 
statistics used to analyze the data are mean and standard deviation. The results of the 
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research revealed that (1) the evaluation of the Montessori experience activities package. The 
average value of the fourth year of early childhood education students had a mean of = 3.50, 
SD = 0.63 and (2) the satisfaction assessment of Montessori's conceptual learning management 
education in year 4 had an overall mean = 4.16 SD = 0.50 

 
Keywords: Learning Management, Montessori Concept, Early Childhood Education 
 
บทน า 

ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ การสอนแบบภาษาธรรมชาติ การสอนแบบโครงการ การสอนแบบไฮสโคป การสอนแบบวอล์
ลดอฟ การสอนวิถีพุทธ การสอนแบบจิตปัญญาฯลฯ ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าว เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเช่ือและความต้องการของสถานศึกษาที่จะท ามาใช้
ในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ส าหรับเด็กโดยมีครูเป็นผู้
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้ค าปรึกษาและ
กระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยครูค านึงถึงความสนใจ ความต้องการ
และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ จะค านึงถึงเด็กเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและ
อุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อท าให้เกิดการรับรู้โดยผ่านการรู้จักควบคุมการ
ท างานด้วยตัวเอง เพราะมอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กคือผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับ
การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้  

แนวคิดทางการศึกษาของมอนเตสซอรี่ (Montessori) มีหลักของการสอนคือ เด็กจะได้ต้องได้รับการ
ยอมรับนับถือในสภาพที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
เด็กจะใช้จิตในการหาความรู้ ซึมซับเอาสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในจิตของตนเอง โดยเด็กทุกคนจะมีช่วงเวลาส าคัญ 
ส าหรับการเรียนรู้ในระยะแรกที่ครูต้องเป็นผู้ช่างสังเกต เพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
เด็กแต่ละคน และเด็กจะเรียนได้ดีในที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย เด็ก
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการที่เด็กมีอิสระในสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมี
ความส าคัญในการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่ ชุดอุปกรณ์มอนเตสซอรี่ และมีรูปแบบการสาธิตการใช้อุปกรณ์ 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประสบการณ์ชีวิต หรือกลุ่มทักษะกลไก กลุ่มประสาทสัมผัส และกลุ่ม
วิชาการ  

สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์นั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียนต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็ก จัดวางรูปแบบเพื่อช่วยให้เด็กได้พบความส าเร็จ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
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ตนเอง เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมรอบตัว เด็กได้เข้าไปสัมผัสกับงานที่ตนเองได้พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนแบบนี้ต้องการพื้นที่ว่างส าหรับเด็ก เพื่อเด็กจะได้นั่งท างานทั้งบนเก้าอี้และพื้นด้วยการ
ปูพรม ปูเสื่อ อุปกรณ์จัดท าด้วยสีอ่อน ๆ และน ้าหนักเบา การเลือกอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะเลือกมาเป็น
ส่วนประกอบท าให้เกิดความสวยงาม อุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์จะต้องน าออกไปจากชั้นวางอุปกรณ์ ห้องเรียนต่าง ๆ 
รวมถึงบริเวณภายในภายนอกเปิดติดต่อถึงกันได้ เด็กมีความรับผิดชอบในการจัดห้องให้สะอาดและมีระเบียบ 
อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่แต่ละชิ้นจะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะจุดเน้นอยู่ที่การรับรู้โครงสร้างของอุปกรณ์ที่จัดไว้โดย
ผ่านทางประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว อุปกรณ์แต่ละชิ้นครูจะต้องสาธิตการใช้อุปกรณ์ให้เด็กดูก่อน ด้วย
วิธีการที่ท าให้เด็กเกิดความสนใจและอยากท างานกับอุปกรณ์นั้นต่อไป  อุปกรณ์จะมีล าดับความยากง่าย
ต่อเนื่องกันไป มีความสัมพันธ์กับวิชาที่เรียนต่อไป และตอบสนองความต้องการส าหรับช่วงเวลาหลักของชีวิต 
อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เกี ่ยวข้องกับชีวิตในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ มีจุดเด่น ดูเรียบง่าย 
น่าสนใจ ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องได้ด้วยตนเอง มีความละเอียดละออ ที่ครูผู้ใช้ต้องท าความเข้าใจในวิธีการที่จะ
น าเสนอต่อเด็ก ในการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ ก่อนน าสู่สถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจแนวคิดการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ มีความเข้าใจความต้องการและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่  
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของมอน

เตสซอรี่ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
  ทฤษฎีและแนวคิดการสอนของมอนเตสซอรี่ (Montessori) 
          ดร.มาเรีย  มอนเตสซอรี่ (ค.ศ.1870 – ค.ศ.1952) แพทย์หญิงชาวอิตาลี ผู้คิดวิธีการสอนขึ้นมา ได้เริ่ม
ปฏิบัติจริงในโรงเรียนเมื่อปี ค.ศ.1907 โดยเน้นว่า มือคือครูคนส าคัญของเด็ก เมื่อมือของเด็กได้มีบางสิ่ง
บางอย่างจับต้อง และบิด-หมุนแล้ว สมองจะท าหน้าที่ตอบสนองได้ แนวคิดของมอนเตสซอรี่ได้รับการยอมรับ
และได้มีการเปิดการสอนโรงเรียนตามแนวคิดนี้ทั่วโลก และขยายตัวมากขึ้นตามล าดับ จากผลของการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้รับการพิสูจน์มาเป็นเวลายาวนาน 
  แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแนวคิดหนึ่งที่ให้ความส าคัญแก่เด็ก โดยได้มี
การพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาบนพื้นฐานปรัชญาและหลักการของการที่ผู้ใหญ่ต้องให้ การยอมรับนับถือเด็กใน
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สภาพความเป็นจริงของเด็ก จัดการศึกษาให้เด็กอย่างที่เด็กต้องการเรียนรู้ไม่ใช่ตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ  จากจิตที่
ซึมซาบได้ของเด็ก ได้น ามาใช้ในการสาธิตการสอนให้แก่ เด็ก เด็กได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระจาก
สิ่งแวดล้อมที่จัดไว้ให้อย่างมีจุดมุ่งหมาย วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมีขนาดเหมาะกับวัยของเด็กและเป็นสิ่งที่เด็ก
ต้องการศึกษา เมื่อเด็กท างาน เด็กจะสงบ มีสมาธิ มีความรับผิดชอบในการที่จะท างานให้ส าเร็จ ในระหว่าง
การท างานเด็กสามารถคิดแก้ปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานของตนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีใคร
มาชี้น า 
  อารี สัณหฉวี (2544 , น.6-8) อธิบายถึงการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี 
(Montessori) ได้รับแนวคิดมาจาก รุสโซ เฟรอเบล เปสตาลอสซี่ มอนเตสซอรี่มีความเชื่อว่าคุณสมบัติ  ความ 
สามารถมีมาแต่ก าเนิดของมนุษย์จะต่างจากสัญชาติญาณของสัตว์ ตรงที่ว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ความสามารถของตนเองได้ ในขณะที่สัญชาติญาณของสัตว์จะคงที่ และมนุษย์จะมีวัยอันยาวนาน ซึ่งต้องอาศัย
พึ่งพาผู้อื่นในการเรียนรู้  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

  เสริมศักดิ์ บุตรทอง (2547, น 28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึงกระบวนการทั้งมวล
ของการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เพื ่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจ และผู ้เรียนมีความรู้
ความสามารถ และลักษณะต่าง ๆ ตามที ่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จึงนับว่ามี
ความส าคัญ จากการให้ความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมกันจัด
กิจกรรมของผู้เรียน และครูที่เป็นผู้สอน ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และลักษณะต่าง ๆ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะและ
ความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความส าคัญต่อการบรรลุความมุ่งหมาย 
แห่งการพัฒนา คุณภาพของผู ้เรียน ให้เป็นไปตามเป้ าประสงค์แห่งหลักสูตร มีผู ้ศ ึกษาลักษณะ และ 
ความส าคัญ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิเช่น  
  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, น. 91) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะ และ มีความส าคญั 
คือ ต้องจัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และเนื้อหา เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน และชีวิตจริง 
เหมาะกับธรรมชาติ และวัยของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  สุพิน บุญชูวงศ์ (2535, น. 76-77) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งส าคัญ
ดังนี้ 

1. กิจกรรมทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. การจดัล าดับกิจกรรมต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย   

และทักษะพิสัย 
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3. กิจกรรมการเรียนการสอนควรเหมาะ และความพร้อมของผู้เรียน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดล าดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีความต่อเนื่องแต่ละ 

กิจกรรมให้มีการสืบทอดต่อจากการเรียนรู้ที่มีอยู่ก่อน จะต้องเป็นการจัดล าดับ จากรูปธรรมไปยังนามธรรม 
จากประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ไปสู่ประสบการณ์ที่อยู่ไกล และจากกระบวน การคิด การท างาน อย่างง่าย ๆ ไปสู่
การให้เหตุผลที่เป็นแบบแผน และ เป็นนามธรรม 
  5. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรบังเกิดผลดีอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
  6. กิจกรรมการเรียนการสอน ต้องท้าทายความสนใจของผู้เรียน ให้น าสิ่งที่เรียน ในสถานการณ์หนึ่ง
ไปใช้ได้กับสถานการณ์ใหม่ 
  7. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นการพัฒนาความคิดส่งเสริมให้นักเรียน ได้จัด สืบสวน สอบสวน 
และ แก้ปัญหาตามแนวทางของตน และ ต้องรู้จักประเมินความคิดของตนเองด้วย 
  8. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้หลาย ๆ ทางให้โอกาสนักเรียน ได้สังเกต 
วิเคราะห์และอภิปราย โดยใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ มาประกอบกิจกรรม 
  9. กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีลักษณะเปิดกว้างแก่ผู้เรียนให้มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
เนื้อหาและแนวความคิด จากความส าคัญ และลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้ว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีนั้น ต้องมีลักษณะ และค านึงถึงจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ การล าดับกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย และความพร้อมของผู้เรียน มีลักษณะที่ท้าทาย และพัฒนาความคิด มีกิจกรรมฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักการสังเกต การวิเคราะห์ และ อภิปราย มีลักษณะเปิดกว้างในเนื้อหา ความคิด และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกกิจกรรม ต้องค านึงถึง ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การเรียนรู้ตามแนวคิดขอมอนเตสซอรี่ 
  การสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้ริเริ่มการรูปแบบสอนนี้ 
คือแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Maria Montessori) เป็นชาวอิตาลี่ แนวทางการสอนในปี คศ.1898 เริ่ม
จากการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ปี คศ.1907 ได้น าวิธีการสอนมาประยุกต์ใช้กับเด็กปกติ 
ผลงานของมอนเตสซอรี่เป็นที่ยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลก มีการน าไปใช้ในโรงเรียนทั้งระดับอนุบาล และ
ประถมศึกษา นอกจากนี้หนังสือของมอนเตสซอรี่ยังได้ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 22 ภาษา ยั งมี
ผู้ปกครองน าวิธีการสอนของมอนเตสซอรี่ไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรที่บ้านอีกด้วย  
  มอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่เด็กก าลังสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ซึ่งความรู้สึกนี้
จะเป็นพื้นฐาน และส่งผลถึงอนาคตของเด็ก ดังนั้นหากเด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง 
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ เด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ 
  วิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่  
  เริ่มจากการสังเกต ศึกษาพัฒนาการของเด็กของแต่ละคน การสอนแบบมอนเตสซอรี่จะไม่เน้นการ
เรียนรู้แบบท่องจ า แต่จะเน้นการเล่นหรือการท ากิจกรรมเป็นหลัก โดยการให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ 
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ตามที่ตัวเองสนใจ มอนเตสซอรี่ได้จัดท าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความสนใจและตามวุฒิภาวะของเด็ก
ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทางด้านประสบการณ์ชีวิต งานวิชาการ และทางประสาทสัมผัส เช่น การแต่งกาย 
การท าความสะอาด การขัดและอุปกรณ์ในการท างานบ้าน ส าหรับอุปกรณ์จะมีการออกแบบให้เด็กได้พัฒนา
สติปัญญา และพัฒนาการคิดอย่างมีระบบมีเหตุผล เช่น อุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ อุปกรณ์ทางภาษาและหลัก
ภาษา การมองเห็น การชิมรส การได้ยิน การดมกลิ่น เป็นความรู้สึกที่ใช้ประสาทสัมผัสร่วมกัน 
  แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะเริ่มจากการเรียนรู้แบบรูปธรรมไปสู่แบบนามธรรม และอุปกรณ์ของ
มอนเตสซอรี่สามารถน ามาใช้ได้หลายรูปแบบ อุปกรณ์เป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมตัวเด็กในการท างาน เด็กจะพอใจ
เมื่อท างานต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และในการจัดเก็บอุปกรณ์จะต้องมีที่เฉพาะส าหรับวางอุปกรณ์ เพื่อที่เด็กจะได้
จัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย เมื่อเล่นเสร็จแล้วซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์
ร่วมกัน หลักในการจัดดังนี้  

1. การจัดสื่อและกิจกรรม ควรเป็นของจริง มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีที่เก็บเป็นประจ า จัดให้อยู่ใน
ระดับสายตาของเด็ก สื่ออุปกรณ์ไม่ควรช ารุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ต้องได้รับการดูแลความสะอาด 
และพร้อมใช้งาน 

2. สถานที่สอน มีการจัดห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ จัดกิจกรรมจากง่ายไปยาก 
จากซ้ายไปขวา เด็กสามารถหยิบสื่ออุปกรณ์ และจัดเก็บได้ด้วยตน 

3. ผู้สอน ควรรู้เทคนิควิธีการเริ่มต้นของห้องเรียนมอนเตสซอรี่ ตามขั้นตอน ดังนี้  
3.1 จัดเตรียมสภาพแวดล้อม ทั้งอุปกรณ์ และสถานที่  
3.2  แนะน าและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เพื่อให้เด็กรู้จักและสามารถปฏิบัติตามกระบวนการที่ครูสาธิต

ตั้งแต่ต้นจนจบ 
3.3 ให้อิสระเด็กในการเลือกปฏิบัติอุปกรณ์ และสามารถท าซ ้าตามความต้องการของเด็ก 

4. ระยะเวลา ควรสังเกตความสนใจและความพร้อมของเด็กเป็นรายบุคคล แล้วจัดท าหรือพัฒนา
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับความสนใจและความพร้อมของเด็ก 
  หลักการปรัชญาของการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
  การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จะเน้นการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมือน
บ้าน โดยมีคุณครูเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษา และกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยใช้จิตซึม
ซับกับสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงความสนใจความต้องการของเด็กในการเรียนรู้ ยึดความแตกต่างระหว่างบคุคล 
และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยจะจัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านกลไก
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่ช่วยให้เด็กรู้จักควบคุมการท างานด้วยตัวเอง  
  สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการสอนแบบมอนเตสซอรี่ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้
ด้วยตัวเอง จากการที่เด็กได้สัมผัสกับงานที่ได้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน และการเรียนแบบมอนเตสซอรี่นั้นต้อง
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จัดพื้นที่ว่างส าหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อที่เด็กจะได้นั่งท างานทั้งบนเก้าอี้และบนพื้น เพราะเด็กจะได้มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการจัดเก็บหรือวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 
  อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่แต่ละชิ้นจะเน้นอยู่ที่การรับรู้โครงสร้างของอุปกรณ์ที่จัดไว้ โดยผ่านประสาท
สัมผัสของการเคลื่อนไหว และในการจะใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด คุณครูจะต้องเป็นผู้สาธิตการใช้อุปกรณ์ให้เด็ก
ดูก่อน ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความสนใจและอยากท ากิจกรรมกับอุปกรณ์นั้น ๆ อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีล าดับ
ความยาก - ง่ายต่อเนื่องกันไป 
  หลักการที่ส าคัญที่สุดของการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ส าหรับเด็กปฐมวัย คือ คุณครู
ต้องค านึงถึงความต้องการของเด็ก ปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตตามความต้องการตามธรรมชาติ และเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างอิสระ การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เชื่อว่า การที่เด็กได้เรียนรู้ตามความ
ต้องการด้วยตัวเองและซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม จะช่วยท าให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ เด็กจะได้รับ
อิสระในขอบเขตที่ได้จัดเตรียมไว้ เมื่อเด็กได้รับผลส าเร็จตามความต้องการ จะท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและสิ่งแวดล้อม หลักในการจัดการเรียนต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญดังน้ี 
          1. เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือ เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือในสภาพที่แตกต่างไปจาก
ผู้ใหญ่ ต้องยอมรับนับถือเด็กในลักษณะเฉพาะของเด็กว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ควรจัดการศึกษาให้
เด็กแต่ละคนตามความสามารถ และความต้องการตามธรรมชาติของเขาโดยการพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับ
พัฒนาการความต้องการของเด็ก 
          2. เด็กมีจิตที่ซึมซาบได้ Dr. Montessori เชื่อว่ามนุษย์เรานี้เป็นผูใ้ห้การศึกษาแก่ตนเอง และเปรียบจิต
ของเด็กเหมือนกับฟองน ้า ซึ่งจะซึมซาบข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เด็กใช้จิตในการหาความรู้ ซึมซาบเอาสิ่งต่าง ๆ 
เข้าไปในจิตของตนเองได้ (The Absorbent Mind) กระบวนการนี้จะเห็นได้ชัดจากการที่เด็กสามารถเรียน
ภาษาแม่ได้เองโดยไม่ต้องมีการสอน อย่างเป็นทางการ 
           3. ช่วงเวลาหลักของชีวิต คือ เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู ้ใน
ระยะแรก เป็นช่วงของการพัฒนาสติปัญญา และเด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอย่างได้อย่างดี ครูจะต้องช่าง
สังเกต และใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาน้ีในการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเด็กจะได้มีโอกาสในการ
เลือกกิจกรรมของแต่ละบุคคล 
           4. การเตรียมสิ่งแวดล้อม Montessori เชื่อว่า เด็กเรียนได้ดีที่สุดในสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมที่ได้
ตระเตรียมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ เพื่อให้เด็กได้มีอิสระจากการควบคุมของ
ผู้ใหญ่ เด็กจะได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความคิดของตนเองบ้าง Montessori สนับสนุนการจัดห้องเรียนแบบ
เปิด (Open Classroom) เพื่อที่เด็กจะได้เลือกท างานอย่างอิสระตามที่ตนเองต้องการ และเด็กจะเกิดการ
เรียนรู้ในสิ่งที่เขาท าได้ การมีอิสระตามความคิดนี้ คือการมีอิสระภายในขอบเขตที่ก าหนดให้ 
         5. การศึกษาด้วยตนเอง เด็กสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจากการที่เด็กมีอิสระในสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียม
เอาไว้อย่างสมบูรณ์ การมีอิสระนี้ Dr. Montessori กล่าวว่าไม่ใช่สัญลักษณ์ของเสรีภาพเท่านั้น แต่หมายถึง
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เส้นทางไปสู่การศึกษา เด็กมีสิทธิในการที่จะเรียนรู้ระเบียบวินัยของชีวิต โดยการมีอิสรภาพในการท างานด้วย
ตนเอง ได้มีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ และยังช่วย
ชี้ให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ ในการที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (Self or Auto-Education) 
ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้เรียนรู้ ซึ่งจะน ามาซึ่งความพึงพอใจในตนเองตลอดจนการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปด้วย 
  การจัดชั้นเรียน การจัดห้องเรียน และสภาพการท างานของเด็กในห้องเรียน 
          การจัดชั้นเรียน  McMinn (1985, น. 2) ได้กล่าวถึงการจัดชั้นเรียนว่าเป็นการจัดระบบ ชั้นเรียนใน
ลักษณะของการจัดกลุ่มอายุ โดยจัดเป็นช่วงอายุ ดังนี้ 
          1. ชั้นเด็กเล็ก (Infant Class) ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 3 ปี 
          2. ชั้นเด็กก่อนระดับประถมศึกษา (Preschool Class) ส าหรับเด็กอายุ 2 ½ ถึง 6 ปี 
          3. ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (Junior Class) ส าหรับเด็กอายุ 6 ถึง 9 ปี 
          4. ชั้นเด็กประถมศึกษาตอนปลาย (Elementary Level) ส าหรับเด็กอายุ 9 ถึง 12 ปี 
          5. ชั้นมัธยมศึกษา (High School) ส าหรับเด็กอายุ 12 ถึง 15 ปี 
           การจัดให้ช่วงอายุห่างกัน 3 ปี ในแต่ละชั้นเรียน เพื่อที่จะท าให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน
ระหว่างเด็กอายุน้อยกว่าและมากกว่า และยังช่วยให้เด็กเล็กมีโอกาสที่จะได้รูปแบบที่ต้องการเลียนแบบได้ 
และเด็กโตมีโอกาสได้น าความรู้ที่เรียนไปแล้วมาช่วยเด็กที่เล็กกว่าได้ 
           ในชั้นเด็กเล็ก ควรจะมีเด็กประมาณ 10 -12 คนต่อครู 1 คน และผู้ช่วย 1 คน แต่ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน 
ควรมีเด็กประมาณ 25 - 35 คนต่อผู้ใหญ่ 2 คน 
           การจัดห้องเรียน ในห้องเรียนจะไม่มีโต๊ะ และเก้าอี้ครู เพราะว่าครูจะต้องเวียนไปรอบห้อง เพื่อสังเกต
และท างานร่วมกับเด็ก การจัดห้องมีลักษณะพิเศษเฉพาะบางส่วน คือ 
           1. อุปกรณ์และชั้นวางของ จะต้องอยู่ในระดับสายตาของเด็ก เพื่อที่จะได้ง่ายส าหรับเด็กในการหยิบ
ใช้ 
           2. จัดอุปกรณ์แยกออกเป็นหมวดหมู่และเพียงพอส าหรับเด็ก เพื่อที่จะได้ง่ายส าหรับเด็กในการหยิบใช้
อุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพที่เร้าใจและน่าตื่นเต้น เพื่อพัฒนาความสนุกในการเรียน 
           3. จัดสิ่งแวดล้อมอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยความรอบคอบ และพิถีพิถัน 
          สภาพการท างานของเด็กในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ีในห้องเรียนสามารถจัดเคลื่อนที่ได้ตามกิจกรรมต่าง ๆ 
เด็กสามารถท างานบนเสื่อหรือพรมบนพื้นได้ด้วย ซึ่งเป็นสภาพธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความสบายใจ สภาพ
ห้องเรียนแบบนี้จะได้ยินเสียงพึมพ าของเด็กตลอดเวลา เพราะการใช้อุปกรณ์ต้องใช้การเคลื่อนที่หลายรูปแบบ 
เช่น เดิน แบก เท และพูด โดยเฉพาะการใช้มือ Dr. Montessori เน้นว่า มือคือครูที่ส าคัญของเด็ก อุปกรณ์ใน
ระบบการสอนนี้จะมุ่งในแง่ชวนให้เด็กใช้มือในการเรียนรู้ การท ากิจกรรมทุกอย่างของเด็กจะน าไปสู่การให้
ความเคารพต่อครู ต่องานของคนอื่น และต่ออุปกรณ์ หรืองานของตนเอง Dr. Montessori ไม่เคยคิดว่าความดี 
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คือความเงียบและการไม่เคลื่อนไหว และการมีวินัยในตนเอง ควรจะได้เรียนรู้ไปทีละน้อยด้วยการซึมซาบงาน
ต่าง ๆ ที่มีความหมาย เมื่อเด็กสนใจในกิจกรรมบางอย่าง เด็กจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ถ้าเด็กมีพฤติกรรมที่
ผิดไป เป็นหน้าที่ของครูที่จะช่วยให้เด็กหันมาสนใจในงานของตนเอง 
          เด็กแต่ละคนท างานกับวัสดุอุปกรณ์ของตนเอง จึงไม่มีการแข่งขันในห้องเรียนระดับนี้ เด็กเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์เฉพาะงานที่ตนเองที่ผ่านไปแล้ว และความก้าวหน้าของเขาก็ไม่ได้น าไปเปรียบเทียบกับความส าเร็จ
ของเด็กคนอ่ืน Dr. Montessori เชื่อว่าการแข่งขันในระบบการศึกษา ควรจะน ามาใช้ เมื่อเด็กมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองในการใช้ทักษะเบื้องต้น ไม่ควรจะท าให้เด็กเสี่ยงกับความล้มเหลว หรือผิดพลาดจนกว่าจะได้มีโอกาส
พบกับความส าเร็จ 
          บทบาทของครูในระบบนี้ จะมีบทบาทแตกต่างจากครูโดยทั่ว ๆ ไป โดยจะต้องเป็นบุคคลที่ช่างสังเกต
ในความสนใจของเด็กและความต้องการของเด็กแต่ละคน ครูจะเป็นเพียงผู้แนะน าและถือเด็กเป็นศูนย์กลางใน
การเรียน การด าเนินงานของครูจะเกิดจากการสังเกตเด็กมากกว่าหลักสูตรที่จัดเตรียมเอาไว้แล้ว ครูจะสาธิต
การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องให้เด็กดู แต่เด็กแต่ละคน เป็นคนเลือกวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น ครูจะต้องคอยดู
พัฒนาการของเด็ก และบันทึกการท างานของเด็กในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ บางครั้งครูจะต้องเปลี่ยนความสนใจ
ของนักเรียน จากการเลือกอุปกรณ์ที่เกินความสามารถที่ตนจะท าได้ และในท านองเดียวกันต้องคอยกระตุ้น
เด็กที่ไม่ค่อยกล้า ครูในระบบนี้จะได้รับการฝึกให้รู้จักสังเกตระดับความพร้อมของเด็ก เมื่อเด็กท าผิด ครูจะให้
เด็กค้นพบความผิดของตน โดยได้ปฏิบัติงานที ่จะช่วยให้แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ( Self-correcting 
material) กระบวนการนี้เป็นไปตามกฎของ Dr. Montessori ที่ว่า เด็กเกิดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ ์
         กลุ่มกิจกรรมของการสอนแบบมอนเตสซอรี่ กลุ่มกิจกรรมแบ่งตามวัสดุอุปกรณ์ได้ 3 กลุ่ม การสอน
กิจกรรมเหล่านี้ จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่เขียนบรรยายเอาไว้ในแผนการสอน รายละเอียดของกิจกรรมทั้ง       
3 กลุ่ม มีดังนี ้
          1. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต (Practical Life) จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มนี้ คือ การพัฒนาความเป็น
ตัวของตัวเอง สมาธิ การประสานสัมพันธ์ และระเบียบวินัยในตัวเด็ก กิจกรรมแบ่งออกเป็นแบบฝึกหัด            
4 รูปแบบ คือ 
              1.1 การดูแลกิจส่วนตัว คือ กิจกรรมประเภทที่ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เราจะพบเห็น อยู่ประจ า 
และเกี่ยวข้องกับตัวของเด็ก เช่น ชุดการแต่งกาย เกี่ยวกับการติดกระดุม รูดซิป การขัดรองเท้า ล้างมือ อาบน ้า
ตุ๊กตา  
              1.2 การดูแลสิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น การปัดฝุ่น เช็ดโต๊ะ เป็นต้น 
              1.3 ทักษะทางสังคม คือ กิจกรรมทางด้านสังคม การมีกิริยามารยาทที่เหมาะสม ตลอดจน
การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
              1.4 การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 
การเดิน การถือวัสดุอุปกรณ์ เช่น การเดินบนเส้นที่ก าหนดให้ ฝึกความสมดุลของร่างกาย เครื่องมือและ
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อุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มนี้ เป็นสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นและคุ้นเคย อยู่ในชีวิตประจ าวัน เครื่องมือจะจัดให้มีขนาด
เหมาะกับเด็ก เพื่อเด็กจะได้ใช้ได้คล่องตัว เนื่องจากเครื่องมือคล้ายกับสิ่งที่เด็กมีใช้ในบ้าน ท าให้เด็กมี
ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เมื่อเข้าสู่ห้องเรียน กลุ่มวิชานี้นับได้ว่าเป็นตัวเช่ือมโยงเด็กระหว่างบ้านและโรงเรียน 
            2. กลุ่มประสาทสัมผัส (Sensorial Materials) จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้ เพื่อฝึกประสาทสัมผัส
ของเด็กให้จิตมุ่งไปที่คุณสมบัติของวัสดุที่ปรากฏเห็นเด่นชัด การฝึกให้รู้จักสังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ 
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการอ่าน Dr. Montessori เชื่อว่าเด็กควรจะได้มีความสามารถอย่างดีในการสังเกต และ
ใช้ตามองแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ได้ดีก่อนที่จะเรียนอ่านได้ นอกจากนี้กิจกรรมของกลุ่มนี้ยังช่วย
เพิ่มความสามารถของเด็กในการคิดการเห็นความแตกต่าง จุดเด่น การวมกลุ่มและจัดระเบียบหรือล าดับได้ 
ตลอดจนช่วยเตรียมเด็กให้พร้อม เมื่อถึงช่วงเวลาที่เด็กจะเรียนการเขียนการอ่านได้ กิจกรรมกลุ่มนี้เป็น
กิจกรรมเริ่มแรกของกระบวนการการเขียนการอ่าน อุปกรณ์ที่ใช้ เป็นอุปกรณ์เพื่อสังเกตความแตกต่างด้วย หู 
ตา จมูก ลิ้น มือ โดยสังเกตความกว้าง ความยาว ความสูง ขนาด สี เสียง รส เป็นต้น อุปกรณ์ด้านนี้ เช่น 
หอคอยสีชมพู (Pink Tower) กล่องเสียง (Sound Boxes) และทรงกระบอกมีจุก (Cylinder Blocks) 
             3. กลุ่มวิชาการ (Academic Materials) คือ กลุ่มกิจกรรมที่จัดอุปกรณ์ส าหรับการเขียน การอ่าน 
และคณิตศาสตร์ การสอนแบบมอนเตสซอรี่นี้แบบฝึกหัดจะจัดท าเป็นล าดับขั้น ซึ่งส่งเสริมการเรียน การเขียน
ก่อนการอ่าน Dr. Montessori เชื่อว่าเด็กส่วนมากจะพร้อมในการเรียนเขียน เมื่ออายุ 4 ขวบ โดยทั่วไปแล้ว
เด็กในห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ที่มีอายุระหว่างอายุ 4 และ 5 ขวบ จะเขียนและอ่านได้ ตัวอย่าง อุปกรณ์
ทางด้านการเขียนและการอ่าน เช่น กรอบรูปทรงทางเรขาคณิต (Mental Insets) ใช้ในการฝึกลีลามือในการ
เขียน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ เคลื่อนที่ (Movable Alphabet) ใช้น ามาสร้างค า อุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ 
เช่น บัตรตัวเลข กระดาษทราย (Sandpaper Numerals) และลูกปัดหลักเลข (Golden Beads) ที่จัดไว้
ส าหรับการเรียนเกี่ยวกับหลักเลข / ต าแหน่ง หน่วย สิบ ร้อย พัน  
           วิธีการสอนสามขั้นตอน (The Three-Period Lesson) เป็นวิธีการที่ใช้ส าหรับสอนความคิดรวบยอด
ใหม่ด้วยการท าซ ้า เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจในแบบฝึกหัดที่ครูสาธิตให้ดูได้ดีขึ้น การสอนนี้ยังช่วยให้ครูสังเกตเห็น
ว่าเด็กสามารถเข้าใจและซึมซาบสิ่งที่สาธิตให้เด็กดูได้ว่องไวแค่ไหน วิธีการสอนสามขั้นตอนนี้ใช้กับการสาธิต
ขั้นต้นของคณิตศาสตร์และภาษา เมื่อเด็กไม่เข้าใจขั้นตอนหนึ่งจะต้องเริ่มต้นสาธิตให้ดูใหม่ ครูต้องแน่ใจว่าเด็ก
เข้าใจในสิ่งที่ท าให้ดูแล้วจึงจะด าเนินการขั้นต่อไป 
            ขั้นแรก สังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น (Recognition of Identity) ท าให้เชื่อมโยงที่ครูสาธิต
ให้ดูกับช่ือของสิ่งนั้นได้ “นี่คือ…” 
            ขั้นสอง สังเกตเห็นความแตกต่าง (Recognition of Contrasts) มั่นใจว่าเด็กเข้าใจเมื่อบอกเด็กว่า 
“หยิบ…” 
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            ขั้นสาม เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งของที่มีความเหมือนกัน (Discrimination Between Similar 
Objects) ขั้นตอนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเด็กจ าชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่ครูสาธิตให้ดูได้หรือเปล่า เช่น ชี้ที่ของหลายๆ สิ่ง
แล้วถามว่า “อันไหนคือ…” 
ระเบียบวินัย  
            มอนเตสซอรี่เห็นว่าระเบียบวินัยมีบทบาทส าคัญมากกับชีวิตในวัยเด็ก เธอเห็นว่าแม้สั มผัสที่ไวต่อ
ระเบียบวินัยนี้จะเริ่มเกิดขึ้นในขวบปีแรก แต่เด็กก็จะยังแสดงให้เห็นว่ายังมีสัมผัสนี้ในขวบปีที่สองที่สามต่อไป 
            ระเบียบวินัยที่ท าให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของต่าง ๆ กับสิ่งแวดล้อม และท าให้รู้ว่าสิ่ง
ไหนควรอยู่ ณ ที่ใด ถือเป็นสิ่งส าคัญต่อเด็ก และท าให้เด็กรู้สึกปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่และจะท าให้
ความรู้สึกอยู่กับเขาไปตลอด “...เนื ่องจากเด็กถูกหล่อหลอมจากสิ ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เขาจึงต้องการ
สิ่งแวดล้อมที่มีความแน่นอนและ ชัดเจน เป็นสิ่งน าทาง” 
           สภาพแวดล้อมที่มีระเบียบท าให้เด็กเกิดความรู้สึกปลอดภัยและทราบว่าอะไรเป็นอะไร และเมื่อมีสิ่ง
ใดที่ไม่เข้าที่เข้าทางก็จะกระตุ้นความใส่ใจของเด็กทันทีและเด็กก็จะจัดสิ่งของเหล่านั้นเข้าที่ด้วยความรู้สึก
ต้องการจากภายในโดยธรรมชาติ “ระเบียบวินัยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนเราต้องการในชีวิต ซึ่งเมื่อท าจนพึงพอใจ
แล้วก็จะท าให้เกิดความสุขที่แท้จริง” 
           เธอเห็นว่าเด็กมีความมีระเบียบวินัยถึง “สองขั้น” ขั้นที่หนึ่งคือที่เกิดจากภายนอก และเชื่อมโยงการ
รับรู้กับสิ่งแวดล้อม ขั้นที่สองเกิดจากภายใน และเชื่อมโยงกับการใช้กล้ามเนื้อ จึงควรตระหนักไว้เสมอว่า
ระเบียบวินัยทั้งสองระดับนี้เด็กได้รับมาจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในห้องเรียนของมอนเตสซอรี่จึงเน้นเรื่องเหล่านี้
เป็นอย่างมาก โดยการจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในต าแหน่งที่แน่นอนของมัน และเด็กสามารถเข้าถึงเพื่ อท า
กิจกรรมได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเพ่ือให้เด็กมีอิสระมากที่สุดที่จะเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 
คุณสมบัติของครูผู้สอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

1. ครูผู้สอนจะเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างเด็กกับสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้แล้ว  
2. ครูจะสังเกตการณ์เด็กอย่างเป็นระบบ และตีความต้องการของเด็ก ๆ 
3. ควรท าการทดลอง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และความ 

สนใจของเด็ก และประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ 
4. เตรียมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในแนวที่ส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเด็ก และให้เกิด 

ความสามารถในการเล ือกท างานในงานที ่ เห ็นว่าดึงดูดใจ หากิจกรรมที ่น ่าสนใจให้เด ็กท าโดยไม่
กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อม โดยมีทั้งการเพิ่มเติม อุปกรณ์ และการน าอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วออกไปตาม
ความเหมาะสม 

5. ประเมินผลการท างานของเด็ก และการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เด็กทุก ๆ วัน 
6. สังเกตการณ์และประเมินผลเด็กแต่ละคนเป็นรายบุคคล 
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7. ให้ความเคารพ และปกป้องความเป็นตัวของตัวเองของเด็ก และควรรู้ถึงจุดที่ควรเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อต้ังข้อจ ากัด หรือช่วยเหลือ และควรรู้ว่าเวลาใดไม่ควรรบกวนเด็ก 

8. ต้องให้ความสนับสนุนเด็ก ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยความมั่นคง และไม่ล าเอียง และ 
ยอมรับเด็ก 

9. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเด็กด้วยกัน และช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีสื่อสารความคิดอ่านของ
ตนต่อผู้ใหญ่ 

10. ครูต้องตีความพัฒนาการของเด็ก และการท างานของเด็กในชั้นเรียนให้ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
ในโรงเรียน และชุมชนเข้าใจ 

11. น าเสนอเฉพาะบทเรียนที่น่าสนใจ ชัดเจน แก่เด็ก ต้องพยายามกระตุ้นความสนใจของเด็ก 
และเน้นในบทเรียนหรือหลักสูตรและกิจกรรมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ 

12. จะเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ดีส าหรับเด็ก โดยปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของชั้นเรียน แสดงความ 
สุขุม ความสม ่าเสมอ และมารยาทที่ดี และแสดงให้เด็กรู้ว่าครูเคารพในสิทธิของเด็ก ๆ ทุกคน 

13. เป็นผู้ให้ความรู้ด้วยสันติวิธี และสอนให้รู้จักพฤติกรรม และความขัดแย้งที่ดีอยู่เสมอ 
14. เป็นผู้วิเคราะห์ที่สามารถตีความถึงรูปแบบแนวทางการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรม  

เพื่อความเข้าใจในเด็ก พร้อมให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ผู้ปกครองเท่าที่จ าเป็น 
 
กรอบแนวคิด 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัยการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 
จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าในหลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึ้น โ ดยการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเลือกกิจกรรมด้วยตนเอง และเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ
สามารถตรวจความต้องต้องได้ด้วยตัวเด็กเอง ท าเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และรักการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมตามวัย โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
 
 

ชุดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของมอนเตสซอรี ่
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินการวจิัย 
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาการศึกษา
ปฐมวัย โดยผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป การจัดการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้วิถีพุทธ การจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใยแมงมุม การจัดการเรียนรู้แบบ        
สะเต็ม และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ โดยวิธีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และจ าลองการ
สอนในห้องเรียน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และได้สรุปเป็นผังความคิด
เป็นรายบุคคล ผู้วิจัยได้สังเกตการสอน และการบันทึกภาคสนามที่ได้ท าการสังเกต โดยผู้วิจัยได้การสะท้อน
การเรียนรู้และน าข้อมูลมาประมวลผลและสรุปผลการสะท้อนการเรียนรู้ รายกลุ่มในแต่ละกิจกรรม 

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 จ านวน 54 คน ที่เรียนรายวิชา
ทักษะและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัชั้นปี 4 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมู่เรียน 61151602 จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง 
 
ผลการศึกษา 
 จากการท าวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4   มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมิน ก่อน - หลัง การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด
ของมอนเตสซอรี่ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4  

รายการ 
ก่อน หลัง 

 SD   SD  
ประวัติความเป็นมาแนวคิดของการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 2.08 0.48 3.61 0.79 
ปรัชญาและหลักการสอนแบบมอนเตสซอรี ่ 1.75 0.65 2.96 0.51 
วิธีการสอนตามแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี ่ 1.86 0.65 3.18 0.55 

การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี ่ 1.93 0.66 3.29 0.94 

การจัดวางสื่ออุปกรณ์ในห้องตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 1.96 0.64 3.14 0.52 
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การสอนสามขัน้ตอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี ่ 2.04 0.51 3.39 0.63 
การสาธิตการใช้อุปกรณ์มอนเตสซอรี ่ 2.21 0.63 3.54 0.58 
วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 2.21 0.63 3.57 0.50 
คุณลักษณะของครูมอนเตสซอรี่ 2.25 0.59 3.68 0.77 
ลักษณะของเด็กในห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี ่ 2.32 0.61 4.61 0.50 

ค่าเฉลี่ย 2.06 0.60 3.50 0.63 
  จากตารางที่ 1 ผลการประเมินก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดของมอนเตสซอรี่ ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน = 2.06 
และค่า SD = 0.06  
  ผลการประเมินหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของมอน
เตสซอรี่ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน =4.61 ค่า SD=0.50  
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของ
มอนเตสซอรี่ ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4  
รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน  
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 4.07 0.54 
สภาพแวดของห้องเรียนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี ่ 3.68 0.48 
สื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่ 4.25 0.52 
การสอนสามขัน้ตอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี ่ 4.18 0.48 
ชุดกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี ่ 4.61 0.50 

ค่าเฉลี่ย 4.16 0.50 
  จากตารางที่ 2 ผลการประเมินหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดของมอนเตสซอรี่ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม  4.61 ค่า      
SD = 0.50  



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 561 

  

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 นักศึกษาสาธิตการพับกลีบบัว และน าดอกบัวถวายพระ  

   
สรุป 
  จากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 รายวิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
เพื่อเสริมทักษะการจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ พบว่า นักศึกษามีความรู้ ด้านปรัชญาและหลักการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่การจัดวางสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน วิธีการสอนตามแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ การจัด
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ด้านการสอนสามขั้นตอน วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 
วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี ่ ประวัติความเป็นม าแนวคิดของมอนเตสซอรี่ 
คุณลักษณะของครู และลักษณะเด็กของมอนเตสซอรี่ ค่าเฉลี่ย =4.61 ค่า SD=0.50 และมีค่าเฉลี่ยรวม 
= 3.50 ค่า SD = 0.63 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ สามารถท าให้นักศึกษาในไป
ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและสามารถน าไปจัดการเรียนในสถานศึกษาปฐมวัยได้  
   1) จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดของมอนเตสซอรี่ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 รายวิชาทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมเรียนตามแนวคิดของมอน
เตสซอรี่ มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.50  ค่า SD = 0.63 2) ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติ กสิณธารา (2550) ศึกษาวิจัย
เรื่อง ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัยโดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ศึกษาพัฒนาการของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยประเมินตามการบูรณาการด้านต่าง ๆ ของ
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การพัฒนา 6 ชุด คือชุดภาวการณ์เจริญเติบโตและสุขอนามัย และชุดสัมพันธ์กล้ามเนื้อ ชุดการละเล่นไทย ชุด
สนุกกับบัตรภาพ ชุดเลขาคณิตสร้างสรรค์ และชุดสนใจใฝ่รู้ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการเป็นไปตาม
เกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ และ เสงี่ยม แก้วบุญปัน (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพว่า คะแนนผลพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในกิจกรรมตามแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
   2) จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการสอนตาม
แนวคิดของมอนเตสซอรี่ มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.16 ค่า SD = 0.50 เป็นผลมาจากนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดการเรียนรู้ได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของมอนเตสซอรี่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย 
อย่างถูกต้อง 

2. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในเรื ่องการจัดก ารเรียนรู ้ที่
หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาปฐมวัย 
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บทคัดย่อ   
  บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหานโยบายของภาครัฐในการก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการอธิบายเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่ 1-12  พบว่านโยบายส าคัญที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ส าคัญมี 10 ด้าน 
คือ (1) การพัฒนานวัตกรรมการผลิต (2) การส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ (3) การส่งเสริมการลงทุน                
(4) การสร้างเครือข่าย (5) ส่งเสริมการตลาด (6) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (7) การวิจัย (8) ส่งเสริมการ
ส่งออกต่างประเทศ (9) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ (10) การปรับปรุงระบบภาษี บทความวิชาการนี้จึง
ช่วยสร้างความเข้าใจความส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับของรัฐโดยเฉพาะด้าน
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 
  
ค าส าคญั: นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
Abstract 
  This academic article is aiming to review the government policies in formulating policies 
on promoting small and medium enterprises. The explaining about the National Economic 
and Social Development Plan from Issue 1 to 12. It was found that there are 10 important 
policies in the National Economic and Social Development Plan as follows: (1) production 
innovation development (2) academic knowledge promotion (3) investment promotion                    
(4) networking (5) marketing promotion (6) production optimization (7) research. (8) export 
promotion, (9) infrastructure development, and (10) improving the tax system. Therefore, this 

mailto:bluessky28@gmail.com


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 565 

  

article to help the comprehension the importance of each of the National Economic and 
Social Development Plan Especially focusing on promoting SMEs growth and potential for 
international competitive market. 
 
Keywords: Promotion policy on small and medium enterprises, small and medium 
enterprises, the national economic and social development plan 
 
บทน า 
  ปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ มีการยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แนวคิดในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises: SMEs) ตลอดจนนโยบายและมาตรการใน
การส่งเสริม SMEs ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางด้านธุรกิจ การผลิต การค้า 
การบริการ และการลงทุน (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555, หน้า 12) ตลอด
ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สินค้าภาคอุตสาหกรรมไทยมีสัดส่วนเฉลี่ยมากกว่า 70 % เมื่อเทียบกับรายได้จาก
การส่งออกทั้งหมด ท าให้ภาครัฐมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจากเป็นฐานอัน
มั่นคงของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดและหัวใจส าคัญของอุตสาหกรรมคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ดังนั้น SMEs จึงมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้
อีกทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ SMEs ท าให้เกิดการพัฒนาไปตาม
ท้องถิ่นที่ช่วยส่งเสริมการกระจายความเจริญทั่วประเทศ 
  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า SME จะมีบทบาทที ่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกัน SMEs                 
มีข้อจ ากัดและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจหลายด้าน  ได้แก่ แรงงานขาดทักษะ ขาดการพัฒนาตราสินค้า     
ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึงตลาด ประสิทธิภาพการผลิตต ่า ขาดการเข้าถึงการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เป็นต้น (สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทย, 2560, https://www.tasme.or.th/article/822/, (นฎา วะสี ชมพูนุท มนต์ชัยตระกูล และกฤษฎ์เลิศ 
สัมพันธรักษ์, 2561, น. 2) ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเร่งพัฒนาและยกระดับ SMEs ไทย ทุกระดับให้เติบโตมี
ศักยภาพ มีความสามารถในการท าธุรกิจระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยให้ SME มีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง อีกทั้งเสริมสร้างให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงและ
พร้อมรับมือกับปัญหาท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ การเสริมสร้างขีดความสามารถและ
การสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ซึ่งเป็นวิสาหกิจส่วนใหญ่ของคน
ไทย ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และสร้างการจ้างงานที่ส าคัญ เพื ่อการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ           
ซึ่งมาตรการที่ส าคัญมาตรการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs นั่นคือด้านนโยบาย 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศซึ่งรัฐบาลและภาค

https://www.tasme.or.th/article/822/
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ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องน ามาใช้ประกอบและตัดสินใจก าหนดเป็นนโยบายในการวางแผนเฉพาะเรื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 
2504 เป็นต้นมา ส่วนราชการต่าง ๆ ได้น านโยบายที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมา
ก าหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมภาคการผลิตและบริการ  บทความวิชาการนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-12 ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับได้
ปรากฏแนวคิดหลักในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) มีนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาและ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้ 
  1.1 ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมแนวทางการด าเนินงานด้านการเกษตรกรรม การส่งเสริมการผลิตใน
ด้านการเกษตรทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและการส่งออก ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล
การเกษตรที่ส าคัญและขยายประเภทการผลิตการเกษตร  มีการขยายการชลประทาน เป็นการช่วยให้การ
ขนส่งและคมนาคมสะดวกขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเพ่ิมรายได้รายได้ของเกษตรกร ดังนี้ 
  1.1.1 การให้ความรู้ทางวิชาการแก่กลุ่มเกษตรกร ถ่ายทอดบริการของรัฐให้แก่เกษตรกร 
และการสาธิตแสดงผลงาน การค้นคว้าทดลองให้เกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดในด้านการลดต้นทุน
การผลิต และค่าใช้จ่ายในการขนส่งและอื่น ๆ 

  1.1.2 การเผยแพร่และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ให้มีการเลี้ยงสัตว์และการจับสัตว์น ้าเพิ่มมากขึ้น 
ลดต้นทุนการผลิตให้ต ่าลง โดยอาศัยวิธีการที่เหมาะสมเน้นการบ ารุงและรักษาพันธุ์สัตว์น ้า การป้องกันและ
ก าจัดโรคระบาดสัตว์ ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื่อให้ชาวสวนยางมีพันธุ์ยางที่สามารถผลิตน ้ายางได้มากขึ้น  

  1.1.3 การส่งเสริมสวัสดิการของเกษตรกร มีการส่งเสริมสถาบันต่าง ๆ ของเกษตรกร เช่น 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สินเชื่อการเกษตรและการครอบครองที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย
และที่ท าการเกษตรเป็นของตนเอง 

  1.1.4 การส่งเสริมด้านการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความสะดวกในการจ าหน่าย
ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบการตลาดและการขนส่งสินค้าจากแหล่ง
ผลิตไปสู่ตลาด จัดตั้งและรักษามาตรฐานของผลิตผลการเกษตร ประกาศราคารับซื้อให้เกษตรกรทราบโดย
ทั่วถึง ในกรณีที่จ าเป็นให้ด าเนินการรักษาระดับราคาผลิตผลและสง เคราะห์เกษตรกรด้วยวิธีที่เหมาะสม 
ถึงแม้ว่าเอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการ แต่รัฐต้องควบคุมและวางระเบียบที่ถูกต้องเพื่อให้เอกชนให้ความร่วมมือด้วยด ี

1.2 ด้านอุตสาหกรรม รัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะกิจการที่ใช้
วัตถุดิบภายในประเทศ กิจการที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในประเทศจ านวนมาก ให้เอกชนสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าต่างประเทศ การจัดให้มีการฝึกและอบรมช่างฝีมือ ให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของกิจการอุตสาหกรรม และรัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่ในลักษณะแข่งขันกับเอกชน และ
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ส่งเสริมการค้นหาและส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์แก่การอุตสาหกรรม เช่นการส ารวจแหล่งแร่ 
และการส ารวจธรณีวิทยา 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)  
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมแนวทางในด้านต่าง ๆ แก่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม โดยรัฐบาลได้มีการส่งเสริมในด้านเกษตรกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 
อย่างต่อเนื่อง เช่นด้านการชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การประมง การปศุสัตว์ และการจัดหาตลาด ซึ่งกิจ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการช่วยให้ผลผลิตทางด้านเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในแผนฯ ฉบับที่ 2                  
มีนโยบายในการสนับสนุนสถาบันการเงินเพื่อการเกษตร โดยให้มีการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรขึ้น เพื่อให้เป็นสถาบันกลางส าหรับสินเชื่อ ธนาคารนี้จะให้สินเชื่อแก่เกษตรกรโดยตรงและผ่าน
สหกรณ์และกลุ่มชาวนาในอัตราดอกเบี้ยที่ต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์  

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)  
        แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐให้ความส าคัญด้านเกษตรมีความส าคัญเป็นอันดับแรก จึงได้เร่งรัดพัฒนาการ
ผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ ่งจะมีผลช่วยส่งเสริม
อุตสาหกรรมการเกษตรกรภายในประเทศ และเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการผลิตและรายได้ให้สูงขึ้น โดยการส่งเสริมการ
ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจโดยให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนี ้

3.1.1 การพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีมาตรการส าคัญ ดังนี ้
 1) การปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  โดย

วางแผนก าหนดเขตส่งเสริมผลผลิตต่าง ๆ แต่ละเขต เพ่ือผลิตพืชผลและปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประเภทที่ท าการผลิตอยู่แล้ว  เร่งรัดเพิ่ม

ผลิตสินค้า ประเภทที่มีตลาดและราคาด ีและลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้น  
3) การปรับปรุงวิธีการส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรให้ไปสู่เกษตรกรให้ได้ผล

ยิ่งขึ้น ประสานการผลิต การจ าหน่าย และการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรเข้าด้วยกัน  
4) การปรับปรุงระบบตลาดภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่

เหมาะสม  
5) การส่งเสริมให้เกษตรกรมีกรรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเองและปรับปรุงระบบถือ

ครองที่ดิน เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม               
6) การปรับปรุงการค้นคว้าและวิจัยในด้านเกษตร โดยเฉพาะพืชผลชนิดที่สามารถจะ

ผลิต และท ารายได้ให้แก่เกษตรกร การพัฒนาการเกษตรโดยส่วนรวม ซึ่งรวมทั้งการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
และเผยแพร่วิธีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเร่งรัดพัฒนาผลิตผลทางเกษตรทั้งปริมาณและคุณภาพ      
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7) การส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปสถาบันการเกษตร และสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่
เกษตรกรโดยร่วมมือกันทั้งในด้านการผลิต การตลาด และธุรกิจอื่น ๆ โดยได้ก าหนดเป้าหมายในการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรเพิ่มขึ้น  

8) การขยายบริการของรัฐแก่เกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มจ านวนสินเชื่อ
การเกษตรและส่งเสริมเผยแพร่บริการต่าง ๆ  

9) ปรับปรุงระบบจ าหน่าย เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสามารถน าผลิตผลสู่ตลาดให้ได้มากที่สุด
และให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม และสนับสนุนธุรกิจการเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และอุตสาหกรรมที่ใช้
ผลิตผลจากการเกษตร ให้มีบทบาทในเรื่องการตลาดมากย่ิงขึ้น   
   3.1.2 ด้านอุตสาหกรรม ภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมประเภทที่มีล าดับความส าคัญสูง 
โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมที ่ใช้ผลิตผลเกษตร  อุตสาหกรรมที ่สามารถส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ  และ 
อุตสาหกรรมทดแทนสินค้าน าเข้าให้ขยายตัวโดยรวดเร็ว  นอกจากนั้นได้เน้นในด้านการพัฒนาและส ารวจ
ทรัพยากรแหล่งแร่  

3.2 การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยรักษาทุนส ารองให้อยู่ในระดับมั่นคงและแก้ปัญหา
ในด้านเศรษฐกิจ 

การรักษาเสถียรภาพทางการเงินเป็นนโยบายหลักเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน ซึ่งรัฐพยายาม
แก้ไขปัญหาที่ก าลังประสบในทางเศรษฐกิจ อันเป็นสภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจตึงตัว และพยายามรักษาระดับ
ทุนส ารองเงินตราให้เหมาะสม โดยมีมาตรการดังนี ้

3.2.1 การเร่งรัดส่งเสริมสินค้าส่งออก โดยที่รัฐพยายามเร่งรัดการผลิตและการจัดจ าหน่าย
สินค้าของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการผลิตซึ่งท าให้สินค้าของไทย
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึ้น รวมถึงมีมาตรการด้านการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ส่งออก 

3.2.2 การส่งเสริมด้านการบริการ โดยการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวให้เติบโต ซึ่งได้มี
การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยร่วมมือกับเอกชน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ประสานงานและ
ร่วมมือกันเป็นกลุ่มอย่างเป็นปึกแผ่น โดยมุ่งเน้นในด้านความสะดวก ความปลอดภัย และการสร้างความดึงดูด
ให้แก่นักท่องเที่ยว  

3.3 การส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการพัฒนา ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการพัฒนาที่ส าคัญไว้ ดังนี ้

3.3.1 สนับสนุนให้มีการลงทุนในภาคเอกชนมากขึ้นทั ้งทุนจากภายในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในสาขาที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก โดยเรง่รัดแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ธุรกิจเอกชนประสบอยู ่

3.3.2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของเอกชนให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานทั้งในด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.3.3 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมในระหว่างธุรกิจเอกชน โดยเร่งรั ดการก าหนด
และประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานสินค้าส าหรับส่งออก 

3.3.4 สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายรวมตัวเป็น
สมาคม เพื่อสามารถเช่ือมโยงระหว่างรัฐบาลและธุรกิจเอกชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

3.3.5 สนับสนุนให้สมาคมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจได้มีบทบาทในการเสนอข้อเท็จจริง อุปสรรค 
ปัญหา และให้ความคิดเห็นเพ่ือให้รัฐบาลพิจารณาก าหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

3.3.6 ปรับปรุงการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของส่วนเอกชนให้รวดเร็วและทันการ  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524)  
ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้  เน้นการฟื้นฟูการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเป็นกรณี

พิเศษ  การลงทุนขยายกิจการอุตสาหกรรมเดิมและก่อตั้งอุตสาหกรรมใหม่ของนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
ควบคู่กันไป และการแก้ปัญหาขั้นรากฐานของประเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมด้านวิสาหกิจขนาด
ย่อมและขนาดกลาง ไว้ดังนี ้

 4.1 การส่งเสริมด้านการผลิต   
  การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4  

มีนโยบายส่งเสริม 3 ประการ (1) มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีความ
สอดคล้องกับภาวะตลาดต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมน ้าตาล สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ ( 2) มุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางเกษตรให้เกิดขึ ้นได้มากที ่สุด เช่น อุตสาหกรรมเยื ่อกระดาษ 
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลทางเกษตรเป็น
วัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสนับสนุนการผลิตในด้านการเกษตรและการจ้างงานในส่วน
ภูมิภาค (3) ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีช่องทางในการทดแทนการน าเข้า แต่ต้อง ใช้วัตถุดิบจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สามารถสนองความต้องการภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรเครื่องยนต์ขนาดเบา และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะและอโลหะทั้งหลาย  ตลอดทั้ง
อุตสาหกรรมที่ส่งผลเชื่อมโยงต่อการพัฒนาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่จะก่อให้เกิดรายได้
และการจ้างงานให้แก่คนส่วนใหญ่ 

  4.2 การส่งเสริมด้านการลงทุน 
   ภาครัฐได้ปรับนโยบายการขยายสินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของธนาคาร
แห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม และส านักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ตลอดทั้ง
สถาบันการเงินอื่น ๆ โดยก าหนดให้สินเชื่อในระยะยาวมากขึ้น การสนับสนุนให้สถาบันการเงินได้พิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนมากกว่าการพิจารณาหลักทรัพย์ค ้าประกันเป็นส าคัญ เนื่องจากธุรกิจการ
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ลงทุนอุตสาหกรรมหลายประเภทมีโครงการที่ดี แต่ขาดหรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค ้าประกัน ตลอดจนการ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ที่ประเทศเพ่ือนบ้านให้แก่ผู้ลงทุนไทย 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
  ผลของการพัฒนาประเทศในช่วงที ่ผ่าน ส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มในการเข้าสู ่ประเทศกึ่ง
อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจไทยมีฐานการผลิตและมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับ
ภาคการเกษตร ระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้ั งแต่โครงสร้างการ
ผลิต รายได้ ลักษณะการบริโภค ค่านิยม รวมถึงคุณภาพชีวิต  ขณะเดียวกันการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาง
เศรษฐกิจในสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการหลายด้านมีส่วนบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะ
ทางการเงินของประเทศ ดังนั้น การบริหารงานเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและ
เอกชน รัฐจึงได้มีการปฏิรูปและร่วมกันจัดระบบการบริหารงานพัฒนาหลายด้านให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
แก้ปัญหาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเป็นด้านที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศดังต่อไปนี ้

  5.1 การปรับโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม รัฐลดการน าเข้าและเน้นส่งเสริมการส่งออกมากขึ้น 
รวมถึงกระจายอุตสาหกรรมออกไปสู่ส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าให้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูปเพื่อส่งออก สร้างฐานอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ปุ๋ยเคมี  ปิโตรเคมี 
และผลักดันให้อุตสาหกรรมกระจายออกไปสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างแรงงานและใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น  ปรับโครงสร้างการผลิตและการใช้พลังงานในประเทศเพื่อลดการน าเข้า และปรับโครงสร้างระบบการ
ขนส่งและการสื่อสาร  เพื่อประหยัดพลังงานตลอดจนการใช้และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต รัฐส่งเสริมให้เอกชนทั้งในและนอกประเทศมาลงทุนและรัฐหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการ
ควบคุมราคา มีการปรับปรุงอัตราภาษีและโครงสร้างสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริม
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

 5.2 การกระจายการผลิต รัฐได้มุ่งเน้น “การกระจายการผลิตและความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค
และเขตพื้นที่ล้าหลัง” เพื่อขจัดความเหลื่อมล ้าและความแตกต่างในฐานะเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ให้น้อยลง 
ส่งเสริม ให้มีการกระจายปลูกพืชเศรษฐกิจหลักให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดการเสี่ยงภัยของเกษตรกรจาก
ภาวะผันผวนของระดับการผลผลิต และช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มากขึ้น โดยค านึงถึงสมรรถนะ
ของดินในแต่ละพื้นที่ และแนวโน้มของตลาดด้วย ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ สนับสนุนการลงทุนของเอกชนในการส่ง
สัตว์ออกจ าหน่ายต่างประเทศ  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้วิธีการปศุสัตว์แบบใหม่  

 5.3 การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐได้มุ่งเน้น “การน าเอาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในกระบวนการปรับโครงสร้างการผลิต การค้า และการเพิ่ม



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”     

   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) I หน้า 571 

  

ประสิทธิภาพเศรษฐกิจให้มากขึ้นโดยการเลือกใช้และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการใช้พลังงาน 

      6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายในด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมีการก าหนดแนวทางการ

พัฒนาวิสาหกิจที่ส าคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย  
  6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาทรัพยากร วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการ เพื่อให้การด าเนินงานมีระบบ
และครบวงจร และให้ความส าคัญในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนให้มากขึ้นในการพัฒนาประเทศ ในด้าน
การผลิตและการให้บริการพ้ืนฐาน  

  6.2 ปรับปรุงระบบการผลิต การตลาด และยกระดับคุณภาพปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อ
ลดต้นทุนสินค้า พร้อมทั้งสามารถขยายตลาดเพื่อกระจายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้สินค้าไทยสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ดีย่ิงขึ้น ขณะเดียวกันได้เน้นการพัฒนาระบบตลาดในประเทศ 

  6.3 การพัฒนาด้านเกษตร มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาการเกษตรในช่วงนี้ 
ได้มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการเพิ่มผลผลิต รายได้ 
และการมีงานท าของประชาชน ซึ ่งมีแนวทางสนับสนุนเพื ่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดินและแหล่งน ้า) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้านการจัดการโดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

      7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 เน้นในเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับนโยบายต่าง ๆ

ให้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับ SME ดังนี ้
            7.1 การพัฒนาการเงินการคลัง และตลาดทุน โดยการก าหนดนโยบายการเงินการคลัง และ
การพัฒนาตลาดทุน เพื่อเอื้ออ านวยแก่ผู้ประกอบการ และจัดให้มีการปรับโครงสร้างของระบบภาษี การเงิน
และตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ  

 7.2 การพัฒนาการเกษตร  รัฐได้ปร ับระบบการเพาะปลูกและระบบไร ่นา เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและผลิตผลการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากสาขาประมง ปศุสัตว์และป่าเศรษฐกิจ  และ
สนับสนุนเอกชนในการวิจัยพันธ์ุพืชและพันธุ์สัตว์ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการเกษตร 
             7.3 การพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยเน้นการสร้างโอกาสในการแข่งขัน
ประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดต่างประเทศ ภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและ
ก ากับดูแลภาคเอกชน โดยการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้เอื้อต่อการด าเนินงานของภาคเอกชน การลงทุนจาก
ต่างประเทศ  
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            7.4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐสนับสนุนให้ม ีการพัฒนาและน าเอา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับระดับคุณภาพสินค้าส่งออกของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ด้วยการพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่
ขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ภาครัฐได้มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศและการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่รองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

 8.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรมชนบท และอุตสาหกรรมชุมชน 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนสนับสนุนทุนและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและชุมชน  สนับสนุนอุตสาหกรรม

ชุมชนที่ประชาชนในท้องถิ่นจัดตั้งและเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและการลงทุน 
ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด การสร้างเครือข่าย
เชื ่อมโยงการรับช่วงการผลิตระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภูมิภาคเดียวกันและในภูมิภาคอื ่นกับ
อุตสาหกรรมชนบทและอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อเป็นการกระจายงานจากเมืองไปสู่พื้นที่ชนบทมากขึ้น การ
จัดระบบรับประกันหรือกองทุนประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการรับช่วงการผลิตของอุตสาหกรรม
ชนบทและอุตสาหกรรมชุมชน   

 8.2 การกระจายอุตสาหกรรมและกิจกรรมสนับสนุนไปสู่ภูมิภาค 
สนับสนุนการย้ายฐานอุตสาหกรรมจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค โดยรัฐให้การ

สนับสนุนในด้านระบบการขนส่ง สื ่อสารโทรคมนาคม และแหล่งชุมชนที่เพียงพอ และให้ค่าใช้จ่ายของ
อุตสาหกรรมในด้านปัจจัยพื้นฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งปรับปรุง
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ภาษีนิติบุคคล และจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต ่า เพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่เพียงพอในการ
ย้ายฐานการผลิต  และการเพิ ่มบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนกับภาครัฐในการจัดตั ้งนิคม
อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรืออุทยานอุตสาหกรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและเขตปลอดภาษีศุลกากร เพื่อสร้างโอกาสใน
การขยายตัวของการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมให้สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน 

 8.3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รัฐได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื ่องมือในการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และน ามาใช้เป็นปัจจัยในระบบการผลิตเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนาพันธ์ุพืช
และพันธุ์สัตว์ที่มีความต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูง  
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9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 9 ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมด้านการเพิ่ม

สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภาคการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 

 9.1 การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้มีการส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่

ผ ู ้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและวิธีการผลิต เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
ตลาดภายในและต่างประเทศได้ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และระบบ
สหกรณ์ ให้เป็นฐานรากที่เข้มแข็งในการสร้างรายได้ของประเทศ และเน้นความเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต 

 9.2 การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการน าประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในภาคการผลิต โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน การให้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีของตนเองในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ท าให้
สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได ้

       10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้มุ่งเน้นการเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการขยาย

ตัวอย่างมีเสถียรภาพ ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างการผลิตการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยการน าปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการ
ปรับโครงสร้างด้านการผลิตให้มีคุณภาพ โดยมีการปรับโครงสร้างการผลิต ประกอบด้วยการปรับโครงสร้าง
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพ และคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตใน
ประเทศไทยให้สูงขึ้น มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
 10.1 การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ได้มีการสนับสนุนสาขาอื่นนอกเหนือจากกลุ่มอาหาร
โดยการสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสใหม่ เช่น พลังงานทดแทน (Bio-fuel) และสินค้าที่สอดคล้อง
กับรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

 10.2 การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และวางรากฐานให้กับอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพและแนวโน้มที่ดี บน
พื้นฐานการสร้างมูลค่าโดยใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรม 

 10.3 การปรับโครงสร้างภาคบริการ โดยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการให้มีคุณภาพ เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น ได้แก่ บริการการศึกษานานาชาติ บริการสุขภาพ 
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ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง บริการทางการเงิน บริการประกันภัย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจภาพยนตร์ไทย 
เป็นต้น เพื่อสนองความต้องการของตลาดกลุ่มลูกค้าและการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ 

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 11 มุ ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันต้องยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์
ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศให้เข้มแข็ง ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
  11.1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร   
   11.1.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือมีที่ดินเป็นของตนเอง  

  11.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐสนับสนุนให้
มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทั้งในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึง
การพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง  ๆ ที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้ภาคเกษตรมี
ภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง 

  11.1.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการเกษตร ภาครัฐได้สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ
ภาคเอกชนร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน รวมถึงสนับสนุนภาคการเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  และสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากลได ้ 

  11.1.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ภาครัฐได้สนับสนุน
การพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด  
โดยการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

 11.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ความส าคัญ
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กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัยสนับสนุน ที่
เอื้ออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดทั ้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสาขาบริการที ่ม ีศักยภาพ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับ
การปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

 11.3 การสร้างความเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค โดยที่รัฐสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก
การเปิดการค้าเสรี  
   12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  มุ่งเน้นการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและลด
ความซ ้าซ้อน และกลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ เพิ่มเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยการเพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์
ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในทุกภาคส่วน ประเด็นหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ที่ส าคัญมีดังนี้  

 12.1 การพัฒนาด้านนวัตกรรม รัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านนวัตกรรมที่เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื ่อยกระดับศักยภาพผู ้ประกอบการในทุกด้าน โดยการส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และน านวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อเกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบริการใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย ีรูปแบบการด าเนินกิจการ รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมในยุคปัจจุบัน  
  12.2 การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยีแก่สาขาการผลิตและบริการเดิมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สามารถต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะได้ ได้แก่  กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที ่เชื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มูลค่าสูง และการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมให้กลุ่มภาคการผลิต       
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คือ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับร่วมมือกับสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันในการเข้าถึงข้อมูลและน าผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอด
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ 

 12.3 การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ เป็นการส่งเสริมฐานกลุ่มเดิม
เพื่อ ต่อยอดฐานการผลิตและบริการ และสร้างฐานใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้าง
สังคมผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง  

 12.4 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู ้ประกอบการ รวมถึงการสร้างความเชื ่อมโยงกับกลุ ่มประเทศ  CLMV และอาเซียน เพื ่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในส่วนที่จะท าให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที่จะเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุน และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่มอาเซียน  รวมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลก
ด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่
ฉบ ับท ี ่  1-12 ร ัฐได ้ให ้ความส าค ัญและมุ ่งเน ้นการพัฒนาผ ู ้ประกอบการประกอบด้วย  2 ด้านแรก                          
คือ 1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และด้านการส่งเสริมการลงทุน โดยที่ภาครัฐได้ส่งเสริมการผลิตแก่
ผู้ประกอบการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการปรับระบบการเพาะปลูกและระบบไร่นาเพื่อเพิ่มปริมาณ
การผลิตและการส่งออกสอดคล้องกับภาวะตลาดต่างประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ในส่วนของ
การส่งเสริมการลงทุน มีการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศโดยการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนให้สามารถ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศส าหรับกิจการที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และส่งเสริมสถาบัน
การเงินเพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยต ่า อีกทั้งส่งเสริมและสร้างโอกาสในการลงทุนของไทย
ในตลาดต่างประเทศ ล าดับต่อมาคือ 2) ด้านการพัฒนานวัตกรรมการผลิต โดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเพิ่มสมรรถนะและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในการพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพให้สินค้ามีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันกับตลาด
ภายในและต่างประเทศได้ 3) ด้านการสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมการตลาด เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ในรูปแบบสถาบันเกษตรกร และสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภูมิภาคเดียวกันและภูมิภาค
อื่น ๆ ขณะเดียวกันในได้ส่งเสริมด้านการตลาด ให้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบตลาดภายในประเทศและการ
ขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาด 4) ด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ
ให้กับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการเปิดการค้าเสรีได้ อีกทั้ง
ส่งเสริมด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายสู่ท้องถิ่นมากขึ้นช่วยให้ระบบขนส่งและคมนาคม
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สะดวกยิ ่งข ึ ้น 5) ด ้านการว ิจ ัย และด้านการส่งเสร ิมการส่งออกต่างประเทศ โดยการส่งเสร ิมให้
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชนร่วมกันศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันในการเข้าถึงข้อมูลและน าผลงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้ ส่วนการส่งเสริม
การส่งออกต่างประเทศ โดยเร่งรัดการผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกรให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และ               
6) ด้านการปรับโครงสร้างระบบภาษีเพ่ือเอ้ืออ านวยแก่ผู้ประกอบการ ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-12 
 

ล าดับ 

นโยบายการสง่เสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม              

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาต ิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 
1 

ฉบับที่ 
2 

ฉบับที่ 
3 

ฉบับที่ 
4 

ฉบับที่ 
5 

ฉบับที่ 
6 

ฉบับที่ 
7 

ฉบับที่ 
8 

ฉบับที่ 
9 

ฉบับที่ 
10 

ฉบับที่ 
11 

ฉบับที่ 
12 

1 การพัฒนานวัตกรรมการผลิต     √  √ √ √ √ √ √ 

2 การส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ √  √  √      √  

3 การส่งเสริมการลงทุน √ √ √ √ √  √ √  √ √  

4 การสร้างเครือข่าย   √   √  √ √  √ √ 

5 การส่งเสริมการตลาด √ √ √   √ √   √   

6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต √ √ √ √ √ √ √ √ √    

7 การวิจัย   √        √ √ 

8 การส่งเสริมการส่งออกต่างประเทศ √  √  √        

9 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน √ √     √    √  

10 การปรับปรุงระบบภาษ ี     √  √      
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จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-12 ได้พยายามส่งเสริม 
และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละด้านไปตามทิศทางของเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11-12 ได้มุ่งเน้นด้านการสร้างเครือข่าย การส่งเสริมด้านวิจัยผลิตภัณฑ์ และการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
ของตนได้ ซึ่งจะช่วยท าให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนการผลิต นโยบายดังกล่าวเป็นการ
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ภายในและต่างประเทศได้ 

อย่างไรก็ตามผู้เขียนมองว่าการพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตได้
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรมุ่งเน้นพัฒนาด้านการตลาดเป็นส าคัญเป็น
การเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านตลาดให้แก่ผู ้ประกอบการ  SMEs ให้สามารถจ าหน่าย
สินค้าออกสู่ตลาดได้ โดยเน้นการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในรูปแบบการตลาดออนไลน์ 
มีการสร้างแพลตฟอร์มในตลาดออนไลน์ (Marketplace) เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้เจอกันในตลาดออนไลน์ 
เพื่อให้เท่าทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะแนวโน้มการบริโภคทั่วโลก จะเปลี่ยนไปใน
ทิศทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การตลาดออนไลน์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการแข่งขันให้ธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล อีกทั้xงเป็นการสื่อสารทางการตลาดแบบสมัยใหม่จึงถือ
ว่ามีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

นอกจากนี้ การพัฒนา SMEs ในด้านแหล่งเงินทุน ต้องมีการก าหนดแนวทางส่งเสริมให้ SMEs 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง ขณะที่การก าหนดและตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน กระบวนการด าเนินงานยังมีความล่าช้าและ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาครัฐต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตข้างหน้าเพื่อน ามาก าหนดเป็นแผนแม่บทต่อไป เพื่อสามารถพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ให้สอดคล้องกับสถาการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงมุ่งเน้นการสร้างฐานความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศเพียงเท่านั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถด าเนินธุรกิจให้อยู่รอด
และเติบโตต่อไปได้ 
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