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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์ โพธ์เงิน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี
15. ดร.กิตมิ า ทามาลี
16. ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ
17. ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
18. ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร
19. ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ทรงคุณวุฒกิ ลั่นกรองบทความ (ภายนอก)
1. ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
2. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
3. ศาสตราจารย์วัฒนะ จูฑะวิภาต
4. ศาสตราจารย์เสนาะ ติเยาว์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอาพล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบลู ย์ ตระกูลฮุ้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต

11. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ แสนภักดี
13. รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล
14.
15.
16.
17.
18.

รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์
รองศาสตราจารย์สุจติ รา จันทนา
รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรธน์
รองศาสตราจารย์รวงพร อิ่มผล
รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ

19. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติมา เดชอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศกมล สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน
ดร.วิชิต บุญสนอง
ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
ดร.ปรียา ผาติชล

33. ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
34.
35.
36.
37.

ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท
ดร.สิรศิษฎ์ ชูรอด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้พิพากษาประจาศาลฎีกา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองผู้อานวยการสานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
บทความวิจัย
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสาร
ข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิเชษฐ เนตรสว่าง ทรรศิกา ธานีนพวงศ์
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
เขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นรภัทร สถานสถิตย์ จรรยา วังนิยม
แนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 12 ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ และภัทรภร พุฒพันธ์
รูปแบบการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนเพื่อตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
จิระศักดิ์ ทนุกิจ สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านขยะ น้าเสีย และตลาด
วรรณวรางค์ ศุทธชัย สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ขวัญฤทัย ภู่สาระ นริสานันท์ แมนผดุง ธีระวัฒน์ มอนไธสง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี
สันติ อุดมฤทธิ์ แสงจิตต์ ไต่แสง
เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมสาหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กัลยารัตน์ ศิรริ ัตน์
กลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมการส่งออกที่ส่งผลต่อผลการดาเนินการส่งออกธุรกิจ
อาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย
วรเทพ ตรีวิจิตร ภัทรพล ชุ่มมี ปรีชา คามาดี
การยอมรับธนาคารบนสมาร์ทโฟน (Mobile banking) ของผู้ค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
วิไลลักษณา สร้อยคีรี วราวุธ วัชรสรณ์
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แนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟดอยหวาน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด สู่ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เสกสรรค์ มณีธร วีรศักดิ์ สมยานะ
พฤติกรรมการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของผู้สูงอายุ ในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
นันทพร ไม้ทองดี นาตยา แพ่งศรีสาร
ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
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ปัญหาการบริหารจัดการพื้นทีม่ รดกโลกแบบมีส่วนร่วม: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ธาตรี มหันตรัตน์ ปัณณธร หอมบุญมา
การแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยการตลาดและหน่วยไอทีของเศรษฐกิจเกิดใหม่
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ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี
สุธาสินี อัมพิลาศรัย ณัฐอร มหาทานุโชค ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล
ประสิทธิ์พร เก่งทอง
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง สุภัทรา คงเรือง
แนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น
ปรีชา วรารัตน์ไชย
การบริหารโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์นี้ เป็นวารสารทางวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
ฉบับนี้เป็นปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนฏรกฎาคม – ธันวาคม 2562 กองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดย
เสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความ
สมบูร ณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์ คัดเลื อกและกลั่ นกรองบทความให้ เกิดความสมบูรณ์และมี
คุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดยฉบับนี้ มีการนาเสนอบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ ซึ่งเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้
พิ เ ชษฐ เนตรสว่ า ง บทความเรื่ อ ง “การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประชาชนในการใช้ บ ริ ก ารระบบการขนส่ ง เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ งโบราณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” พบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารรอบเกาะ
เมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก ดังนั้นผู้
ให้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการปรับปรุงการให้ บริการในด้านต่างๆ
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริการและกลับมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่
ทั้งนี้เองด้วยต้นทุนที่มีมากในการที่จะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือการอานวยความสะดวกสบายให้มี
มากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลต่อผลกาไรที่จะได้รับ เนื่องจากอัตราการให้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก อยู่ในระดับที่
ไม่สูง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรองรับกับผู้โดยสารที่มีรายได้น้อย
วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ บทความเรื่อง “แนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการโดยการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนหมู่ที่ 12 ต าบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” พบว่า การใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการพัฒนาโดย
ให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินการจัดการขยะด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน ซึ่งแต่ละชุมชน
จะดาเนินการในเรื่องของการคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม การจาหน่ายการบริหารรายได้จากการ
จาหน่ายขยะ
จิระศักดิ์ ทนุกิจ บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนเพื่อ
ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่” พบว่า ความสาเร็จของการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชน มี
ปัจจัยในกระบวนการวางแผนและดาเนินงาน 7 ปัจจัย คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโครงการและการมี
ส่วนร่วม การเวนคืนที่ดินและการชดเชย การพัฒนาพื้นที่โยกย้ายจัดสรร การขนย้ายทรัพย์สินและให้
ความช่วยเหลือในระยะข้ามผ่าน การฟื้นฟูอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และระบบการจัดการข้อมูลของผู้โยกย้าย

วรรณวรางค์ ศุทธชัย บทความเรื่อง “ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านขยะ น้าเสีย และตลาด” พบว่า สาเหตุที่ทาให้ท้องถิ่นไม่เป็นเมืองน่าอยู่เพราะขยะ น้า
เสีย และตลาด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ร่วมกัน
และกฎหมายให้อานาจจัดการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่กาหนดให้องค์กรประชาชนมีส่วนร่วม
จัดการด้วย และกฎหมายที่ใช้บังคับมีลักษณะของกฎหมายแยกฉบับกันทาให้ขาดความต่อเนื่องในการ
จัดการ การตราข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ น้าเสีย และ
ตลาด มีโครงสร้างประกอบด้วย ลักษณะ 1บททั่วไป ลักษณะ 2 คณะกรรมการจัดการขยะ น้าเสีย และ
ตลาด ลักษณะ 3 การจัดการขยะ ลักษณะ 4 การจัดการน้าเสีย และลักษณะ 5 การจัดการตลาด
นรภัทร สถานสถิตย์ บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง” พบว่า ขนาดร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ระยะเวลาการดาเนินกิจการ ช่วงเวลาในการเปิดดาเนินงาน ลักษณะของกิจการ และ กาไรจาก
การดาเนินงาน ไม่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ส่วน
ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าต่อครั้ง มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม
ขวัญฤทัย ภู่สาระ บทความเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1” พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และราย
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
และภาวะผู้ น าเชิง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ความสั มพั น ธ์ท างบวก กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาในระดับค่อนข้างสูง
สั น ติ อุ ด มฤทธิ์ บทความเรื่ อง “การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องธุ ร กิจ ที่ ป รึ ก ษาด้า น
แรงงานในจังหวัดสระบุรี” พบว่า 1) พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่ง
งาน และ เวลาในการทางาน ต่างกันมีปัจจัยจูงใจในการทางาน โดยรวมแตกต่างกัน 2) พนักงานที่มี
ประสบการณ์การทางาน รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่งงาน และ เวลาในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยรวมแตกต่ า งกั น และ 3) ปั จ จั ย จู ง ใจในการท างานโดยรวม
มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี โดยรวม
ในระดับสูง
กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ บทความเรื่อง “เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่
พักแรมสาหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” พบว่า ธุรกิจที่พักแรม
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นโรงแรมร้อยละ 69 เกสเฮ้าส์ร้อยละ 17 และเป็นรีสอร์ตร้อยละ

14 ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับมาก มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง การจัด การด้านสังคม
และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการมีความเห็นในด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนด้านการจัดที่พักที่มีการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก
วรเทพ ตรีวิจิตร บทความเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมการส่งออกที่ส่งผล
ต่อผลการดาเนินการส่งออกธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย” พบว่า พบว่า 1) กลยุทธ์ทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อผล
การดาเนินการส่งออก 2) นวัตกรรมการส่งออก ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ
ด้านนวัตกรรมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินการส่งออกผลการวิจัยที่ได้สามารถนาไปใช้เ ป็น
แนวทางในการวางแผนทางการตลาดและการจัดการนวัตกรรมการส่งออกโดยผู้บริหารควรพิจารณาถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนในประเด็นของความพร้ อมด้านการส่งออก เพื่อที่จะสามารถนาจุดแข็งไปใช้ให้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุดและนาจุดอ่อนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วิไ ลลักษณา สร้ อยคีรี บทความเรื่ อง “การยอมรั บธนาคารบนสมาร์ ทโฟน (Mobile
banking) ของผู้ค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ผลการศึกษาตัวแบบสมการ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพบว่าความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ และการยอมรับมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อนาไปใช้งานจริง ส่วนความเชื่อมั่นในการใช้งานกลับมีอิทธิพลเชิงลบต่อการนาไปใช้งานจริง
เสกสรรค์ มณี ธ ร บทความเรื่ อง “แนวทางในการต่อยอดผลิตภัณ ฑ์กาแฟดอยหวาน
ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยหวาน มีศักยภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดในรูปแบบ
ซองพกพาหรือซองดริป แนวทางในพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จะมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้ (1) การ
รับซื้อเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการคั่วสาเร็จตามสูตรที่ต้องการจากกลุ่มเกษตรกร (2) นาเมล็ดกาแฟคั่ว
สาเร็จตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ (3) จัดส่งเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคั่วและตรวจสอบรสชาติ
แล้วไปยังโรงงานเอกชนเพื่อจ้า งบดและบรรจุ อัดก๊าซไนโตรเจนในซองเพื่อรักษาคุณภาพของผงกาแฟจน
ได้ผลิตภัณฑ์กาแฟสาเร็จรูปแบบซองพกพา หรือซองดริป (4) ดาเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. 4 (5) ขนส่ง
กาแฟที่บรรจุแล้วจัดเก็บในคลังเพื่อรอจาหน่ายต่อไป
นันทพร ไม้ทองดี บทความเรื่อง “พฤติกรรมการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของผู้สูงอายุ
ในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ” พบว่า ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อการ
บริจาคเงินแบบสม่าเสมอของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระดับความเคร่งศาสนา อาชีพก่อนอายุครบ 60 ปี และ
ระดับการศึกษา ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ประเมินว่าตนมีความเคร่งทางศาสนาในระดับปานกลางและในระดับมาก

มีโอกาสที่จะบริจาคเงินสม่าเสมอ ในขณะที่ผู้สูงอายุที่สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่าจะมี
โอกาสเป็นผู้บริจาคเงินสม่าเสมอมากกว่าผู้สูงอายุที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท
ชณิ ช า หมอยาดี บทความเรื่ อ ง “ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนคือ ขาดความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีคนไทย ด้านพฤติกรรม คือ ไม่มีระเบียบและมักสร้างความราคาญให้บุคคลอื่น แนวทางส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม คือ จัดทาคู่มือส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมไทยให้กับนักท่องเที่ยวเผยแพร่ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อนักท่องเที่ยวชาว
จีนด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน
ธาตรี มหันตรัตน์ บทความเรื่อง “ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบมีส่วนร่วม:
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” พบว่า 1.สภาพปัญหาการบริการจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบมี
ส่วนร่วม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่สาคัญ มี 6 เรื่อง ประกอบด้วย การบุกรุกพื้นที่ การขาด
หน่ว ยงานหลั ก และบุ คลากรเพื่ อเป็ น ศู น ย์ กลางการบริห ารจั ดการพื้น ที่ การใช้ที่ดินของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ การเมืองท้องถิ่นภายในพื้นที่ งบประมาณในการบริหารจัดการในพื้นที่ และการบังคับใช้
กฎหมาย 2.แนวทางการบริ ห ารจั ดการพื้น ที่มรดกโลกแบบมีส่ ว นร่ว มฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ การกาหนด
นโยบายและแผนแม่บทสาหรับการอนุรักษ์และจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้มีความ
ชัดเจนและต่อเนื่อง การกาหนดให้มีกฎหมายพิเศษเพื่อใช้บังคับในพื้นที่ การตั้งหน่วยงานพิเศษสาหรับ
บริหารจัดการพื้นที่เป็นการเฉพาะ และอานาจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการบริหารจัดการพื้นที่ภายใต้
กฎหมายพิเศษ
มนชนก จุ ล สิ ก ขี บทความเรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง พุ ท ธศาสนา
วัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรี” พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในพื้นที่ของวัด 4 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย และด้านการสนับสนุน
ถือเป็นการส่งเสริมให้แต่ละวัดมีศักยภาพและเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่และที่
สาคัญคือเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
ต่อไป
Jatuporn Vongmahadlek บทความเรื่อง “การแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยการตลาดและหน่วยไอทีของเศรษฐกิจเกิดใหม่” พบว่า หลักฐานของความเข้มแข็งของการแข่งขัน
ภายใต้ความร่วมมือจะส่งผลการดาเนินงานขององค์กรทั้งด้านทางการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน งานวิจัยนี้
มีส่วนสนับสนุนการศึกษาด้านการตลาดและด้ านการจัดการโดยขยายขอบเขตของทฤษฎีฐานทรัพยากร
และทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมจากการใช้ทรัพยากรหลักที่สาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
องค์กรในระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ สาหรับประโยชน์ต่อนักปฏิบัติ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะส่งเสริม

ความร่วมมือและจัดการการแข่งขันของการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ประสิทธิภาพของ
องค์กรดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ
สุธ าสินี อัมพิลาศรั ย บทความเรื่ อง “ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานของ
พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี ” พบว่า แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะในการทางานที่ตรงกับความต้องการของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี
ควรจัดให้มีการอบรม ด้านทักษะในแต่ละแผนก จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี มีการสอน
งานจากหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการทางานตามระยะเวลาที่กาหนด
ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง บทความเรื่อง “ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย” พบว่า 1) เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง และ 2)
เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรม สู งกว่าการจัดประสบการณ์ การเรีย นรู้ ต ามคู่ มื อ การจั ด
การศึกษาปฐมวัย
ปรีชา วรารัตน์ไชย บทความเรื่อง “แนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวด
ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น ” พบว่า แนวทางพัฒนาการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวด
ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่นที่เหมาะสมประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด มี
อิทธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จทางการตลาด และยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสาเร็จทางการตลาด โดยส่งผ่าน
ความพึงพอใจของลูกค้า 2) ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จทางการตลาด 3) ปัจจัย
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสาเร็จทางการตลาด
มะโน ปราชญาพิพัฒน์ บทความเรื่อง “การบริหารโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโรงงาน
สกัดน้ามันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร” พบว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารโซ่
อุปทานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของทั้งระบบให้ต่าที่สุด ดังนั้นการบริหารห่ วงโซ่อุปทาน
ด้านการผลิตและการรับประกัน การทางานอย่างน่าเชื่อถือและการทางานด้วยความอย่างปลอดภัย การ
กาหนดวันเวลาที่แน่นอน มีผลต่อความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แตกต่างกัน
พัทธ์ พสุต ม์ สาธุ นุวัฒน์ บทความเรื่ อง “พลังสื่อมวลชนในสื่อสังคมออนไลน์ ” พบว่า
สื่อมวลชนใช้ “สื่อสังคมออนไลน์ ” เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น แชร์ความรู้สึก
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกัน หรือแชร์ข้อมูลความคิดเห็นกับคนอ่าน อันเป็นเหมือนสภากาแฟในโลกดิจิทัล
มี ก ารใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ รายงานข่ า วที่ เ รี ย กว่า Mojo (Mobile Journalist) เพื่ อ เพิ่ ม เรตติ้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่า Emo-Journalism ที่เน้นแต่อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เสพข่าวสารเป็นหลัก

นฤมล ญาณสมบัติ บทความเรื่อง “การจัดการการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล” พบว่า การค้า
สมั ย ใหม่ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ประกอบด้ ว ย 8 ขั้ น ตอนส าคั ญ ดั ง นี้ การก าหนดวั ต ถุ ประสงค์ การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ตลาด การสร้างตัวตนบนช่องทางดิจิทัล การสร้างContentบนโลกดิจิทัล การโปรโมทการ
โฆษณา การใช้ Search Engine การบริหารความสั มพันธ์กับลูกค้า และการวัดผล ทั้งนี้เพื่อทาให้ ก าร
จัดการการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลประสบความสาเร็จได้ในอนาคต เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดดิจิทัล
และเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมถึงการดูแลลูกค้าเดิมให้จงรักภักดีต่อตราสินค้าตลอดไป โดย
เน้นช่องทางการทาการตลาดดิจิทัล จะทาให้ธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุด และมีความยั่งยืนของธุรกิจที่แท้จริง
อภินันท์ จันตะนี บทความเรื่อง “การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2558” พบว่า การปฏิบัติตามตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 มีปัญหาสาหรับการตีความและปฏิบัติตามในข้อ 2
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ข้อ 4 คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีทั้งการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2548 และเกณฑ์มาตรฐาน 2558 สาหรับการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) มีปัญหาเพราะส่วน
ใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยัง
ประเมินตาม มคอ.7
กองบรรณาธิการขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้คา
ชี้แนะในการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และ
ท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทาให้วารสารฉบับนี้มีคุณค่า
ทางวิชาการ
ด้วยความปรารถนาดี
รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
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การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่ง
เรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Case Study of the Problems and Needs of People in the Use of Transportation Systems for
Ferry Boats around Kor Mueang (Main Island), Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

พิเชษฐ เนตรสว่าง1 ทรรศิกา ธานีนพวงศ์2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ (1) เพื่อศึกษาปัญหาของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟาก
รอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ (2) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาของผู้ใช้บริการระบบการขนส่งเรือ
โดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการสารวจความคิดเห็นจากประชาชน จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ด้วยวิธีส่ง
แบบสอบถามแบบ Research Survey แล้วส่งกลับคืนมายังคณะผู้ศึกษา
ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 203 คน และมีอายุช่วงระหว่าง 15-29 ปี จานวน 208 คน
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี รายได้ประจาน้อยกว่า 15,000 บาท อาชีพของประชาชนที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและลูกจ้าง จานวน 161 คน มีสถานภาพโสด 239 คน ผู้โดยสารส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเรือโดยสาร
สาธารณะประจาทาง มีจานวน 385 คน มีความถี่ในการใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ที่ 6 วัน/สัปดาห์ เหตุผลที่เลือกการเดินทางโดยใช้
บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟาก พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสมกับการเดินทางของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ ปัญหาที่
ประชาชนคิดว่าควรมีการแก้ไขระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 ด้าน
คือ 1) ด้านสภาพเรือโดยสาร และที่นั่ง 2) ด้านการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ 3) ด้านปัญหาด้านอัตราค่า
โดยสาร 4) ด้านปัญหาในด้านท่าเทียบเรือโดยสารที่ให้บริการ และ 5) ปัญหาที่พบเจอและความต้องการพัฒนาของผู้ใช้บริการเรือ
โดยสารข้ามฟาก อยู่ในระดับเห็นด้วย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัญหาและความต้องการของผูใ้ ช้บริการระบบการขนส่ง
เรือโดยสารรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก ดังนั้นผู้
ให้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
พึงพอใจในการบริการและกลับมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้เองด้วยต้นทุนที่มีมากในการที่จะปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมหรือการอานวยความสะดวกสบายให้มีมากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลต่อผลกาไรที่จะได้รบั เนื่องจากอัตราการให้บริการเรือ
โดยสารข้ามฟาก อยู่ในระดับที่ไม่สูง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรองรับกับผู้โดยสารที่มีรายได้น้อย

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
E-mail : kobbg@hotmail.com
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
E-mail : thatsika@aru.ac.th
1

2 | Journal of Management Science Review Vol. 21 No. 2 July – December 2019
จากผลวิจัยในครั้งนี้ ควรนาข้อมูลทั้งหมด ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนส่งทางน้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งระบบ กาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรจะนาการศึกษานี้ ไปแก้ไขปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะทางน้าอย่างถูกวิธี
ยกระดับการบริการลูกค้า และในส่วนของผู้ประกอบการ สามารถนาไปปรับปรุงนโยบายการบริหารงาน และการให้บริการการ
เดินเรือให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยเป็น
ข้อมูลในศึกษาวิจัยในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อดูภาพโดยรวมของระบบขนส่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแก้ไขปัญหาที่พบ
เจอได้อย่างแท้จริงต่อไป
ค าส าคั ญ : ผู้ ให้ บริ การ สภาพปั ญหา ความต้ องการ ผู้ ใช้ บริ การเรื อโดยสาร ชั่ วโมงเร่ งด่ วน ระบบขนส่ งเรื อโดยสาร
ระบบบริการขนส่งทางน้า

Abstract
The purpose of this study is to: 1) Study the problems of the people in using the transportation
system of ferry boats around the island of Phra Nakhon Si Ayutthaya 2) to study the demand for people
in using the ferry transportation system services around the island of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, mean and standard deviation by surveying opinions from 400 people using
open- ended questions by submitting a questionnaire using the research survey form and returning to
the study group. The research results were from 203 females and 208 male ages between 15 and 29
years old. Most of them were under-bachelor's degree, with regular income less than 15,000 baht. The
occupation of the people who used the service was mostly employees of private companies and the
government. Of the people surveyed 161 were of a single status and 239 people were married. Most
passengers choose to use the public passenger boat total of 385 people. The frequency of most
services is 6 days per week and the reason why they choose to travel by ferry boat transportation is
because it fits their everyday life better.
They are five major problems of transportation system of ferry boats around the island of Phra
Nakhon Si Ayutthaya that needed to be solved which are 1) the condition of the ferries 2) customer
service 3) the issue of fare 4) problems of the available passenger terminals 5) encountered problems
and the development needs of ferry passengers.
Most of the problems and needs of the ferry system depend on the safety of the ferry. The
hypothesis and the testing results found that the problems and needs of the users of the passenger
boat transportation system around the city of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province had an effect on the
safety of passenger ferries. Therefore, it is necessary to improve services in various areas so that
consumers will be satisfied with the service and return to use the service more often. With the high
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cost of changing the environment or providing more convenience, the profit will be affected due to
the rate of service. In order to accommodate low- income passengers, this research should bring all
information to improve and develop the water transportation system in Phra Nakhon Si Ayutthaya
province, in order to benefit to the Phra Nakhon Si Ayutthaya Development Strategy for infrastructure
and logistics systems.
This study should be used to correct and improve the public water transportation system in
a correct way, enhance customer service, and in the part of entrepreneurs, to improve better
management policies and services, especially in helping to reduce accidents causing the loss of life
and property. This research can contribute to the overall picture of Phra Nakhon Si Ayutthaya's
transportation system and can help to solve the problems that can be found in the future.
Keywords: Service providers, problems, needs, boat service passenger, rush hour

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การคมนาคมทางน้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถือว่ามีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ
กับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเพิ่มมากขึ้น
และหลายฝ่ายต้องเข้ามาควบคุมเพื่อช่วยกันดูแล ปัญหา
ในการให้ บ ริ ก ารเรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ ง
โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
กา ร ท า ให้ คุ ณภ าพชี วิ ต ของผู้ โ ดยสา รทางเรื อ มี
ความปลอดภั ย มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ผู้ โ ดยสารเรื อ
ในอาเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
302,048 คนต่อปี (กรมเจ้าท่า, 2561)
การเดิ น ทางและการคมนาคมทางเรื อ โดยสาร
ข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซื่ ง มี ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ใ นด้ า นการบริ ก ารของพนั ก งาน
ขั บ เรื อ ด้ า นสภาพเรื อ โดยสารสาธารณะ ด้ า นราคา
ค่าโดยสารทั้งอัตราปกติ และจ้างเหมาที่มีราคาสูง
ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า การศึ ก ษาปั ญ หาและความ
ต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือ
ข้ามฟาก รอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ควรจะมีการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งทางผู้วิจัยได้กาหนดการทาวิจัย
ครั้ งนี้ โดยระบุ พื้ น ที่ ร อบเกาะเมื อ งโบราณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และจะได้นาไปใช้ปรับปรุงการให้บริการ
ระบบการขนส่งระบบการขนส่งเรือข้ามฟากรอบเกาะเมือง
โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาของประชาชนในการใช้
บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมือง
โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นาของ
ผู้ใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะ
เมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของ
พื้นที่และประชากร ดังนี้
1.3.1 ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงสารวจ (Survey Research) และได้กาหนดขอบขอบเขต
ด้ านเนื้ อหา เป็ นการส ารวจพฤติ กรรมในการใช้ บริ การ
ระบบการขนส่ ง เรื อ ข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ งจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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1.3.2 กลุ่ มประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาในครั้งนี้
ได้ แก่ ผู้ โดยสารเรื อในอ าเภอพระนครศรี อยุธยา จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 302,048 คนต่อปี (กรมเจ้าท่า, 2561)
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.4.1 เพศชาย เพศหญิง มีปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในการใช้ บริ การระบบการขนส่งเรือโดยสาร
ข้ ามฟากรอบเกาะเมื องโบราณ จั งหวั ดพระนครศรี อยุธยา
ที่ไม่แตกต่างกัน
1.4.2 ผู้ที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่ ง
เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ งโบราณจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาที่ไม่แตกต่างกัน
1.4.3 ผู้ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ
ระบบการขนส่ ง เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ ง
โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไม่แตกต่างกัน
1.4.4 ผู้ ที่ มี ร ายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ปั ญ หาและ
ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการ
ขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ไม่แตกต่างกัน
1.4.5 ผู้ ที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น ปั ญ หาและ
ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการ
ขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ไม่แตกต่างกัน
1.4.6 สถานภาพของผู้ใช้บริการที่แตกต่า งกัน
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ
ระบบการขนส่ ง เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ ง
โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไม่แตกต่างกัน
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้อ งการของ
ประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสาร
ข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้
อาชีพ
สถานภาพ

-

-

ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน
ด้านสภาพเรือโดยสาร
สาธารณะ
ด้านกระบวนการการให้บริการ
ด้านสถานที่พักโดยสารผู้โดยสาร
ด้านราคาค่าโดยสารใน
การเดินทาง
เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากร

2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความ
ต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่ง
เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ งโบราณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตการศึ ก ษาครั้ ง นี้
คื อ ผู้ โดยสารเรื อ ในอ าเภอพระนครศรี อยุ ธยา จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 302,048 คนต่อปี (กรมเจ้าท่า, 2561)
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการค้นหาขนาดตัวอย่าง
จากวิธีของ Taro Yamane
การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n =

N
1 + N (e) 2
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
n =

302,048
1 + 302,048 (0.05)2
= 400 ชุด
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2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 การสร้างแบบสอบถาม
การศึ กษาในครั้ งนี้ ใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษา
แนวความคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จั ยที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึ ง
การสอบถามอาจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ โดยรายละเอี ย ดใน
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ ส่วนที่ 1 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
รวม 6 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
การใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะ
เมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 5 ข้อ ส่วนที่ 3
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ พ บและความต้ อ งการ
ในการปรับปรุงการให้ บริการระบบการขนส่งเรื อโดยสาร
ข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
รวม 5 ข้อ ซึ่งมี 25 ข้อย่อย
2.2.2 การพัฒนาเครื่องมือ
ทาการรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม และ
แบบสนทนากลุ่ มย่ อย โดยน ามาหาคุ ณภาพของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยส่ง
ให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และเชี่ ยวชาญที่ มี ความรู้ ความเข้ าใจใน
เฉพาะด้าน จานวน 5 ท่าน ตามเทคนิค Item Objective
Congruence (IOC) โดยข้อคาถามมีค่า IOC มากกว่า 0.60
ทุกข้อนามาทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยทดลอง
ใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของ
ค อ น บ า ค ( Cronbach’ s Alpha Coefficient— α
coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นที่คานวณ
มากกว่ า 0.8 แสดงได้ ว่ า เครื่ อ งมื อ แบบสอบถามมี
ความน่ าเชื่ อถื อ คอนบาค (Cronbach, 1990 อ้ างอิ งใน
กัลยา วานิชบัญชา, 2552, หน้า 449)

2.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติที่ ใช้ ใน
การวิ จั ย ประกอบด้ ว ย สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อยละ การวั ด
ค่ ากลางของข้ อมู ล และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ
เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์
ความแปรปรวน (One-way Analysis of Variance: ANOVA)
2.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ จั ย การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและ
ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่ง
เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ งโบราณ จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของประชาชน
ในการใช้ บ ริ ก ารระบบการขนส่ งเรื อ โดยสารข้ า มฟาก
รอบเกาะเมื องโบราณ จั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธยา และ
เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบ
การขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถาม
แต่ละชุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ประชาชนในการใช้ บริ การระบบการขนส่ งเรื อโดยสาร
ข้ ามฟากในอ า เภ อพระ นคร ศรี อยุ ธย า จั งห วั ด
พระนครศรี อยุ ธยา พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ น ชาย
197 คน หญิ ง 203 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.2 และ 50.8
ตามล าดั บ และมี อ ายุ ช่ ว งระหว่ า ง 15-29 ปี จ านวน
208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ช่วงอายุ 30-44 ปี จานวน 116
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29 ช่ ว งอายุ 45-59 ปี จ านวน
55 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.75 และอายุ มากกว่ า 60 ปี
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25
ในด้านของระดับการศึกษาพบว่าประชาชน
ที่ใช้บริการส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญา
ตรี โดยมีจานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา
ได้แก่ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
118 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.50 ต่ อ มาเป็ น ประชาชนที่
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ระดับการศึกษาปริญญาโทจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.50 ตามลาดับ
ส่ ว นรายได้ ป ระจ าของประชาชนที่ ใ ช้ บ ริ การ
พบว่าส่วนใหญ่มีช่วงระดับรายได้ประจาอยู่ที่ช่วงระดับ
รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จานวน 290 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.50 รองลงมาคือประชาชนที่มีระดับรายได้
ประจ าอยู่ที่ ประมาณ 15,001 ถึ ง 30,000 บาท โดยมี
จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 ต่อมาประชาชนที่
มีระดับรายได้ประจาอยู่ที่ประมาณ 30,001 ถึง 45,000
บาท จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และ ประชาชน
ที่ มี ร ะดั บ รายได้ ม ากกว่ า 45,001 บาท คิ ด เป็ น จ านวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
ในด้ า นของอาชี พ ของประชาชนที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและลูกจ้าง จานวน
161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมาเป็นนักเรียน/
นักศึกษา จานวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 17.25 ค้าขาย
จานวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 16.75 อาชีพรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ
13 เป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบกิจการส่วนตัวจานวน
10 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.50 ประกอบอาชี พ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นจานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.2
สถานภาพของประชาชนที่ใช้บริการ พบว่าส่วน
ใหญ่โสดแล้วจานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 มี
สถานภาพสมรสจานวน 150 คนคิดเป็นร้อยละ 37.50
และหย่าร้างจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอ
และความต้ อ งการพั ฒ นา ในการใช้ บ ริ ก ารระบบการ
ขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะประจาทาง
มีจานวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 96.25 รองลงมา คือ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารเรื อ โดยสารจ้ า งเหมา 11 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 2.75 และเลือกใช้บริการเรือหางยาวจ้างเหมา
4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลาดับ

ด้ า นความถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ที่
6 วัน/สัปดาห์ จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25,
มีผู้ใช้บริการทุกวัน จานวน 157 คนคิดเป็นร้อยละ 39.25
, ความถี่ในการใช้บริการ 5 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 70 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.50 , ความถี่ในการใช้บริการ 1 ครั้ง/
เดื อ น จ านวน 1 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.25, ความถี่ ใ น
การใช้บริการ 1 ครั้ง/3เดือน จานวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ
0.25, และสุ ด ท้ า ยความถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก าร 1 ครั้ ง /ปี
จานวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.25
ด้านเหตุผลที่เลือกการเดิน ทางโดยใช้บ ริ ก าร
ระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟาก พบว่าส่วนใหญ่คิด
ว่าเหมาะสมกับการเดินทางของผู้ใ ช้บริก ารโดยเฉพาะ
จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 เหตุผลรองลงมา
คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ
28.75 ต่ อ มาคื อ มี ค วามสะดวกสบายในการเดิ น ทาง
จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 และเหตุผลสุดท้าย
มีความปลอดภัยในการเดินทางสูงจานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.75
จากผลส ารวจพบว่ า ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ต้องการให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งเรือโดยสารข้าม
ฟากต่อไปจานวน 400 คนคิดเป็นร้อยละ100
ส่ วนปั ญหาที่ ประชาชนคิ ดว่ าควรมี การแก้ ไ ข
ระบบการขนส่ ง เรื อ โดยสารข้ า มฟากเป็ น อั น ดั บ แรก
ส่วนใหญ่จะเป็นด้านสภาพเรื อโดยสาร และที่นั่ง คิดเป็ น
จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาคือปัญหา
ด้ านการให้ บริ การและการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของผู้ ให้ บริ การ
คิดเป็นจานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 ตามมาด้วย
ปัญหาด้านท่าเทียบเรือโดยสารที่ให้บริการ จานวน 95 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.75 และปั ญหาด้ านอั ตราค่ าโดยสาร
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ พบเจอ
และความต้ อ งการพั ฒ นา ในการใช้ บ ริ ก ารระบบ
การขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา พบว่ าในความคิ ดเห็ นของประชาชน
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ผู้ ใช้ บริ การ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปั ญหาในด้ านสภาพ
ยานพาหนะโดยสาร และที่นั่ง อยู่ในระดับเห็นด้วย
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ พ บเจอและ
ความต้องการพัฒนา ในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือ
โดยสารข้ ามฟาก ในด้ า นการให้ บริก ารและการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า ในความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาใน
ด้านการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริ การ
อยู่ในระดับเห็นด้วย
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ พ บเจอและ
ความต้องการพัฒนา ในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือ
โดยสารข้ามฟากในด้านอัตราค่าโดยสาร พบว่าประชาชน
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ความคิ ดเห็น เกี่ ย วกับ ปั ญหาด้ านอั ตราค่า
โดยสารอยู่ในระดับเห็นด้วย
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ พ บเจอและ
ความต้องการพัฒนา ในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือ
โดยสารข้ามฟาก ในด้านท่าเทียบเรือโดยสารที่ให้บริการ
พบว่าประชาชนผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นปัญหาในด้าน
ท่าเทียบเรือโดยสารที่ให้บริการอยู่ในระดับเห็นด้วย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอและความ
ต้องการพัฒนา ในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสาร
ข้ามฟาก ในด้านความต้องการของผู้ใช้บริการเรือโดยสาร
ข้ า มฟาก พบว่ า ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในด้ านความต้ อ งการของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารเรือ
โดยสารข้ามฟาก อยู่ในระดับเห็นด้วย
2.2.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ศึกษาว่าเพศชาย เพศหญิง มี
ปัญหาและความต้องการในการใช้บริการระบบการขนส่ง
เรือโดยสารข้ามฟากที่ไม่แตกต่า งกั น H1 : เพศมีผลต่ อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการในการใช้
บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์ที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05 ได้ค่า
Sig ของ F-test เท่ า กั บ 0.300 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า ค่ า α
ดังนั้น จึงหมายความว่าค่าความแปรปรวนเกี่ยวกับปัญหา

และความต้องการในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือ
โดยสารข้ามฟาก ของเพศชายเท่ากับเพศหญิง ดังนั้นจึง
เลื อ กพิ จ ารณาค่ า t-test เท่ า กั บ -1.882 และค่ า Sig
เท่ากับ 0.061 ซึ่งค่า Sig มีค่ามากกว่าค่า α ดังนั้นจึงสรุป
ได้ว่ายอมรับสมมติฐาน H0 สรุปได้ว่าเพศมีผลต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการใช้บริการ
ระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ศึกษาว่าผู้ที่มีอายุแตกต่างกัน
มี ปั ญ หาและความต้ อ งการในการใช้ บ ริ ก ารระบบการ
ขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน H2 : อายุมีผลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการในการใช้
บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05
ได้ค่า F = 1.143 และค่า Sig = 0.332 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า
α ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า
อายุ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและความ
ต้องการในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้าม
ฟากไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ศึกษาว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและความต้องการในการใช้บริการ
ระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน H3 :
ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและ
ความต้องการในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสาร
ข้ า มฟากไม่ แ ตกต่ า งกั น จากการวิ เ คราะห์ ANOVA ที่
ระดับนัยสาคัญ α = 0.05 ได้ค่า F = 1.767 และค่า Sig
= 0.153 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า α ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายอมรับ
สมมติ ฐ าน H0 หมายความว่า ระดั บ การศึ ก ษามีผลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการในการใช้
บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 4 ศึ ก ษาว่ า ผู้ ที่ มี ร ายได้ ที่
แตกต่างกัน มีปัญหาและความต้องการในการใช้บริการ
ระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน H4 :
ระดั บ รายได้ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและ
ความต้องการในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสาร
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ข้ า มฟากไม่ แ ตกต่ า งกั น จากการวิ เ คราะห์ ANOVA ที่
ระดับนัยสาคัญ α = 0.05 ได้ค่า F = 3.18 และค่า Sig =
0.024 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายอมรับ
สมมติฐาน H0 หมายความว่า ระดับรายได้มีผลต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการใช้บริการ
ระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ศึกษาว่า ผู้ที่มีอาชีพที่แตกต่าง
กันมีปัญหาและความต้องการในการใช้บริการระบบการ
ขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากแตกต่างกัน H5 : อาชีพมีผลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการในการใช้
บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05
ได้ค่า F = 4.109 และค่า Sig = 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ค่า α ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 หมายความ
ว่า อาชีพมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและความ
ต้องการในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้าม
ฟากไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 6 ศึ ก ษาว่ า สถานภาพของ
ผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มี ปัญหาและความต้องการใน
การใช้ บ ริ ก ารระบบการขนส่ ง เรื อ โดยสารข้ า มฟาก
แตกต่ า งกั น H1 : H6 สถานภาพของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ผ ล
ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการในการ
ใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่าง
กั น จากการวิ เ คราะห์ ANOVA ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ
α = 0.05 ได้ค่า F = 7.629 และค่า Sig = 0.001 ซึ่งมีค่า
น้ อ ยกว่ า ค่ า α ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน
H0 หมายความว่ า สถานภาพของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ผ ลต่ อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการในการใช้
บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากไม่แตกต่างกัน

3. สรุปผลการวิจัย
ในการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ
ระบบการขนส่ ง เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ ง

โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงสารวจ(Survey Search) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากประชาชน
ผู้ใช้บริการ จานวน 400 ชุด ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ประชากรศาสตร์
ข้ อ มู ล ทางด้ า นประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชายและหญิงมี
จานวนใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี โดยมีรายได้ประจาอยู่
ในช่ ว งระดั บ รายได้ น้ อ ยกว่ า 15,000 บาท อาชี พ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนและลูกจ้าง สถานภาพของประชาชนที่ใช้
บริการ พบว่าส่วนใหญ่สมรสถานภาพโสด
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการระบบขนส่ง
เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ งโบราณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ผลวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ โ ดยสารส่ ว นใหญ่
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารเรื อ โดยสารสาธารณะประจ าทาง โดย
ความถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ที่ 6 วั น /สั ป ดาห์
เหตุผลที่เลือกการเดินทางโดยใช้บริการระบบการขนส่ง
เรือโดยสารข้ามฟาก พบว่าส่วนใหญ่คิดเห็นว่าเหมาะสม
กั บ การเดิ น ทางของผู้ ใ ช้ บ ริก ารโดยเฉพาะ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ต้องการให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งเรือโดยสารข้าม
ฟากต่อไป ส่วนปัญหาที่ประชาชนคิดว่าควรมีการแก้ไข
ระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากเป็นอันดับแรก คือ
ปัญหาด้านสภาพเรือโดยสาร และที่นั่ง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ พ บเจอและ
ความต้องการพัฒนา ในการใช้บริการระบบการขนส่ง
เรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ งโบราณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ในความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในด้านสภาพยานพาหนะ
โดยสาร และที่นั่ง อยู่ในระดับเห็นด้วย ส่วนความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในด้านการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ให้บริการอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ความคิดเห็นต่อมา
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เกี่ยวกับปัญหาด้านอัตราค่าโดยสารอยู่ในระดับเห็นด้วย
ส่วนในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในด้านท่าเทียบ
เรือโดยสารที่ให้บริการอยู่ในระดับเห็นด้วย และสุดท้าย
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บปั ญ หาในด้ านความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก อยู่ในระดับเห็นด้วย
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานทางด้านประชากรศาสตร์ต่อความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการในเรื่อง
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้
บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมือง
โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น พบว่า เพศ อายุ
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการ มีผลต่อ
ปั ญ หาในการใช้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกั น ในส่ ว นของระดั บ
รายได้ อาชีพ และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างของ
ผู้ใช้บริการมีผลต่อปัญหาในการใช้บริการแตกต่างกัน

4. อภิปรายผล
ปั ญหาและความต้ องการของผู้ ใช้ บริ การระบบ
การขนส่ งเรื อ โดยสารข้ า มฟากรอบเกาะเมื อ งโบราณ
จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ผ ลต่ อ ความปลอดภั ย ใน
การเดินเรือโดยสารข้ามฟาก ดังนั้นผู้ให้บริการเรือโดยสาร
ข้ ามฟาก จึ งมี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ จะมี การปรั บ ปรุ ง
การให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
ในการบริ การและกลั บมาใช้ บริ การได้ อย่ างสะดวกสบาย
มากยิ่ ง ขึ้ น แต่ ทั้ ง นี้ เ องด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ มี ม ากในการที่
จะปรั บ เปลี่ ย นสภาพแวดล้ อ มหรื อ การอ านวยความ
สะดวกสบายให้มีมากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลต่อผลกาไรที่จะได้รับ
เนื่ องจากอั ตราการให้ บริ การเรื อโดยสารข้ ามฟาก อยู่ ใน
ระดับที่ไม่สูง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรองรับกับผู้โดยสารที่มีรายได้
น้อย แต่จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสาร
ข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น
พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่จะมีระดับรายได้ที่ปานกลาง จึงมี
ความต้องการให้ พัฒนาในด้ านสภาพยานพาหนะโดยสาร

และที่นั่ง ผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเรือโดยสาร
ข้ า มฟาก ได้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาที่ ผู้ โ ดยสารพบเจอ และ
ดาเนินการแก้ไขเฉพาะด้าน เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเรือข้าม
ฟากหั นมาใช้ บริ การเรื อโดยสารข้ ามฟากรอบเกาะเมื อง
โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้นด้วย และยังเป็น
การส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางน้าโดยเรือโดยสารข้ าม
ฟากให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นด้วย

5. ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจัยในครั้งนี้ ควรนาข้อมูลทั้งหมดไปเป็น
พื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนส่งทางน้าใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งระบบ โดยควรกาหนดให้ระบุ
เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
ในการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ดังนั้นผู้ที่
มี สนใจหรื อหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องควร
จะน าการศึ กษานี้ น าไปแก้ ไขปรั บปรุ งระบบการขนส่ ง
สาธารณะทางน้ าอย่ างถู กวิ ธี ยกระดั บการบริ การลู กค้ า
และในส่ วนของผู้ ประกอบการ สามารถน าไปปรั บ ปรุ ง
นโยบาย การจัดการ การบริหารงาน และการให้บริการการ
เดินเรือให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุ
และปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้ งชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ ล ดน้ อ ยลงหรื อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
น้ อยที่ สุ ด และช่ วยเป็ นข้ อมู ลในศึ กษาวิ จั ยในด้ านอื่ นๆ
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ดู ภ าพโดยรวมของระบบขนส่ งของ
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา และแก้ ไขปั ญหาที่ พบเจอได้
อย่างแท้จริงต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
เขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
Factors Affecting Competition Potential of Traditional Retail Stores of Traditional Retail Stores
in Klaeng District, Rayong Province

นรภัทร สถานสถิตย์1 จรรยา วังนิยม2
บทคัดย่อ
การวิ จั ยเรื่ อง ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อศั กยภาพการแข่ งขั นของร้ านค้ าปลี กแบบดั้ งเดิ ม ของร้ านค้ าปลี กแบบดั้ งเดิ ม
เขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันของร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม โดยการสารวจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจานวน 400 ร้านค้า ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่า
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ มีขนาดมากกว่า 75 ตารางเมตร ดาเนินเปิด
กิจการมา 6-10 ปี ช่วงเวลาในการเปิดดาเนินงาน 8:00-19:00 น. ลักษณะกิจการเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว มีกาไรจาการ
ดาเนินงานต่อเดือนเท่ากับ 10,001-15,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าเท่ากับ มากกว่า 150 บาทต่อครั้ง
ปัจจัยที่มี ผลต่อศักยภาพการแข่งขั นสามารถของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิมมี ทั้ งสิ้น 30 ปั จจัยโดย สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 4 ระดับดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระดับมาก มี 2 ปัจจัย คือ การมีบริการที่
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และ มีการจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระดับปานกลาง มี 18 ปัจจัย คือ มีการ
ออกแบบร้านค้าให้มีความทันสมัย มีการจาหน่ายสินค้าหลากหลาย มีการจาหน่ายสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จัก มีการให้
ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก สินค้าที่จาหน่ายมีความสดใหม่ตลอดเวลา มีทาเลที่ตั้งร้านที่สามารถเดินทางได้สะดวก มีบริการ
สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ คนขายมีอัธยาศัยที่ดี มีการบริการส่งสินค้าถึงบ้าน มีการทาระบบลูกค้าสัมพันธ์ มีการขายสินค้าใน
ราคาต่ากว่าท้องตลาดทั่วไป สินค้าที่จาหน่ายมีภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด มีการขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือ
สังคมออนไลน์ มีสถานที่จอดรถที่สะดวกสบาย มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การชิงโชค เป็นต้น มีการรับประกันสินค้า
หลังการขาย มีการติดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน และ มีการให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชน
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระดับน้อย มี 7 ปัจจัย คือ มีการแนะนา
และให้ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน มีการระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษจากการซื้อสินค้า มีป้ายโฆษณาเสนอขายสินค้า มีการสะสม
แสตมป์เพื่อแลกของรางวัล มีการให้ส่วนลดพิเศษ มีการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดตามเทศกาลต่าง ๆ และ มีการแจก
สินค้าตัวอย่างฟรี
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ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระดับน้อยที่สุด มี 3 ปัจจัย คือ มีการขาย
สินค้าเป็นเงินเชื่อ มีการขายสินค้าแบบเงินผ่อน และ มีการเปิดจาหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขนาดร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระยะเวลาการดาเนินกิจการ ช่วงเวลาในการเปิ ด
ดาเนินงาน ลักษณะของกิจการ และ กาไรจากการดาเนินงาน ไม่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม ส่วนค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าต่อครั้ง มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม
คาสาคัญ : การค้าปลีก ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ศักยภาพการแข่งขัน

Abstract
The research entitled factors affecting competition potential of traditional retail stores of
traditional retail stores in Klaeng district, Rayong province aims to study the level of opinions about
factors affecting competition potential of traditional retail stores by surveying 400 traditional retail
stores in Klaeng district, Rayong province. The results are as follows:
Most of traditional retail stores in the district of Klang, Rayong Province, are over 75 square
meters, opening for 6-10 years, available from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. The nature of the business is a
single owner with 10,001-15,000 baht profit per month and customers spend more than 150 baht per
time.
There are 30 factors affecting the competition potential of traditional retailers. There are 4
levels as follows:
There are 2 factors affecting the competition potential of traditional retailers at a high level:
the impressive customer service and the sale of good quality products.
There are 18 factors affecting the competition potential of traditional retailers at a medium
level: the modern design of stores, variety of products, well-known brands, discounts of buying in
large quantities, all time fresh products, good location, product orders via phone, service mind,
delivery service. customer relationship system, lower price comparing to the market, clean containers
or packaging, product sale via mobile phones or social networks, convenient parking lot, sale
promotion (such as price cuts, draw), product warranty, clear product price tags and helping society
and community.
There are 7 factors affecting the competition potential of traditional retailers at a low level:
clear recommendations and product information, membership system and special privileges in
purchasing products, advertising banners presenting the products, collecting stamps to redeem
rewards, special discounts, special marketing activities in various festivals and distributing free
samples.
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There are 3 factors affecting the competition potential of traditional retailers at the lowest
level: selling on credit, buying on credit, and 24-hour availability.
The hypothesis results are that the traditional retail store size, the opening period, the
opening time, the nature of the business and the profit are not significant factors affecting the
competition potential of traditional retail stores while the money the customers spend affects the
competition potential of traditional retail stores.
Keywords: Retailing Traditional retail Competition potential

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การค้าปลีก (Retailing) เป็นธุรกิจที่มีมายาวนาน
ในธุ รกิ จการค้ าของประเทศไทย การค้ าปลี ก หมายถึ ง
การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย โดย การซื้อสินค้า
นั้ นไปเพื่ อการบ ริ โ ภคของตนเอง และครอบ ครั ว
หรือหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือ
บริ การให้ กั บผู้ บริ โภคคนสุ ดท้ ายเพื่ อการใช้ ส่ วนตั วหรื อ
กิ จกรรมต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการขายสิ นค้ าหรื อบริ การ
โดยตรงแก่ ผู้ บ ริ โภคคนสุ ดท้ าย เพื่ อการใช้ ส่ วนตั วและ
ไม่ ใช่ เป็ นการใช้ เพื่ อธุ รกิ จ องค์ ประกอบของการค้ าปลี ก
มีดังนี้ 1. เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า
หรื อการให้ บริ การ 2. สิ นค้ าและการบริ การ 3. ผู้ บริ โภค
คนสุ ดท้ าย ซึ่ งเป็ นผู้ ที่ ซื้ อสิ นค้ าเพื่ อการใช้ ส่ วนตั วหรือใช้
ในครอบครัว ไม่ใช่การใช้เพื่อธุรกิจ การค้าปลีกแบ่งออกเป็น
หลายประเภทด้ ว ยกั น ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ เกณฑ์ ที่ ใช้ ใน
การพิ จารณาแบ่ งประเภท เนื่ องจากร้ านค้ าปลี กหนึ่ ง ๆ
อาจจะถูกจัดกลุ่มให้เข้าอยูใ่ นหลายกลุ่มในหลายประเภท เช่น
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งสามารถจัดอยู่ในร้านค้าปลีกแบบร้าน
สะดวกซื้อก็ได้ เป็นร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ หรือ เป็นร้านค้า
ปลีกแบบแฟรนไชส์ เป็นต้น
ธุ รกิ จ ค้ าปลี ก ดั้ งเดิ ม ของไทยจึ งต้ อ งปรั บ ตั ว
ของธุ รกิ จ เพื่ อ ความอยู่ รอดของธุ รกิ จ โดยการน าเอา
มาตรการและกลยุ ทธ์ ต่ างๆ มาใช้ ในการประกอบธุ รกิ จ
เพื่ อทาการแข่งขันกั บ ธุรกิจค้ าปลีกจากต่างประเทศ เช่ น
การปรับรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้การจัดการสมัยใหม่

การปรับปรุง ร้านค้าของตนเองตลอดจนการใช้กลยุทธ์ราคา
และกลยุ ทธ์ อื่ นที่ ไม่ ใช่ ราคาเข้ ามาท าการแข่ ง ขั น
ดังนั้นบทความนี้ต้องการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมว่าเป็นเช่นไร ตลอดจน ศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคของธุรกิจค้าปลีกในไทยว่าเป็นเช่นไร เพื่อต้องการ
ทราบแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา และข้ อเสนอแนะถึ ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถ
ดาเนิ นธุรกิจได้อย่างเป็ นธรรม ตลอดจนศึ กษาถึงบทบาท
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อกาหนดอนาคตของ
ธุรกิจค้าปลีกที่สามารถ ทาให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจค้า
ปลี ก แบบดั้ งเดิ ม และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในอนาคต
การค้าปลีกเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากที่สุดใน
ทุ กประเทศ ส าหรับประเทศไทยรายได้ ของธุ รกิ จค้ าปลี ก
จัดเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก
เป็นธุรกิจที่มีมาพร้อมกับชุมชน ในปัจจุบันพัฒนาการและ
เทคโนโลยีการค้าปลีกมีการเปลี่ยนแปลงจากดั้งเดิมมาก โดย
การค้ าปลี กสมั ยใหม่ ได้เข้ ามี อานาจเหนื อกว่ าการค้ าปลี ก
แบบดั้งเดิมเกือบทุกกรณี ส่งผลให้การค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ประสบปั ญ หาอย่ างรุ นแรง ดั งนั้ น การศึ กษาสภาพการ
แข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย จะ
ทาให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาการค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ค้ าปลี กในปั จจุ บั นที่ ถู กกระแสการค้ าเสรี นายทุ นขนาด
มหึ มาที่ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้ งหมดนี้ จึ งเป็ นที่ มา
ของการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ
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ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกรณีศึกษาเขตอาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่ อศึกษาข้อมูลทั่ วไปของร้า นค้ าปลี ก
แบบดั้งเดิมในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
1.2.2 เพื่ อศึ กษาปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อการพั ฒ นา
ศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยนี้ศึกษาบริบทร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมด้านความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด
และศึ ก ษา วิเคราะห์ หาแนวทางเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
และความสามารถทางการแข่ ง ขั น ด้ า นการตลาดแก่
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
1.3.2 ขอบเขตพื้นที่วิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบกรณีศกึ ษา
ณ ร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ งเดิ ม ในตลาดสด และในชุ ม ชน
ต่างๆ ใน 15 ตาบลของอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง จานวน 400 ร้านค้า
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการท าวิ จั ย 4 เดื อน
(มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562)
1.3.5 ขอบเขตด้านตัวแปรในการวิจัย
ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ประกอบด้วย 1.ขนาดของร้านค้า
ปลีกแบบดั้ งเดิม 2.ระยะเวลาในการเปิดดาเนิ นการ 3.
ช่วงเวลาในการเปิดดาเนินงาน 4.ลักษณะของธุรกิจ 5.
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของลูกค้า 6.กาไรเฉลี่ย
ต่อเดือน

ตัวแปรตาม คือ ปั จจัย ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมใน
เขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
1.4 สมมติฐานการวิจัย
ข้ อ มู ลทั่ วไปของร้ า นค้ าปลี กแบบดั้ งเดิ ม
ประกอบด้วย ขนาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระยะเวลา
ในการเปิ ด ด าเนิ น การ ช่ วงเวลาในการเปิ ด ด าเนิ น งาน
ลั กษณะของธุ รกิ จ ค่ าใช้ จ่ ายในการซื้ อสิ นค้ าต่ อครั้ งของ
ลู กค้ า ก าไรเฉลี่ ยต่ อเดื อน มี ปั จจั ยส่ งผลต่ อการพั ฒ นา
ศั กยภาพการแข่ งขั นของร้ านค้ าปลี กแบบดั้ งเดิ มในเขต
อาเภอแกลง จังหวัดระยองที่แตกต่างกัน

2. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ ท าการศึ กษารายละเอี ยด
การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางธุ รกิ จ (SWOT Analysis)
และองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ที่มีผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง การทบทวน
วรรณกรรมทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บ งานวิ จั ย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีก
แบบดั้ งเดิ ม ของร้านค้ าปลี กแบบดั้ งเดิ มเขตอ าเภอแกลง
จังหวัดระยอง สามารถแบ่งเนื้อหาการทบทวนได้ดังนี้ คือ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม
2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎี ก ารวิ เคราะห์ ส ภาวะแวดล้ อ ม
ภายนอกและภายในของธุรกิจ (SWOT Analysis)
2.2 ท ฤษ ฎี ส่ ว นป ระสม ทางการตลาด
(Marketing Mix)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประชากรในงานวิจัย
กลุ่มผู้ประกอบการของร้านค้า ปลีกแบบดั้งเดิม
ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) | 15
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื่องจากจานวนประชากร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี อ ยู่ เป็ น จ านวนมาก จึ งไม่ ท ราบจ านวน
ประชากรที่ แ น่ น อนจึ ง ใช้ ก ารก าหนดขนาดตั ว อย่ า ง
โดยการใช้ สู ต รการหาตั ว อย่ า งจากสั ด ส่ ว นประชากร
(กั ล ยา วานิ ช บั ญ ชา, 2546:26) ก าหนดระดั บ ความ
เชื่อ มั่ น 95% กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ย เป็ น จ านวน
400 ตั ว อย่ างโดยทั้ งนี้ จ ะให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น ผู้ ก รอก
คาตอบเอง (Self-Administered)
ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบสะดวก
(Convenience Sampling) คือนาแบบสอบถามไปแจก
แก่ผู้ประกอบร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง เพื่อให้แบบสอบถามกระจายอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งหมด 400 ชุด
2.3 เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือและขั้นตอนในการสร้างความน่าเชื่อถือ
ส าหรั บ งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ซึ่ งผู้ วิ จั ย สร้ างขึ้ น
จาก การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดย
เนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ลั กษณะค าถามปลายปิ ด แบบหลายตั วเลื อก Multiple
Choices Question จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เป็นลักษณะ
คาถามปลายเปิด แบบระดับความสาคัญ Importance
Scale จานวน 30 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ความคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะ เป็ น
ลักษณะคาถามปลายเปิด แบบไม่มีโครงสร้าง Unstructured
Question จานวน 1 ข้อ
ผู้วิ จั ยได้ มี การทดสอบความเชื่ อมั่ น (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบ กับ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอาเภอเมือง จังหวัดระยอง จานวน

50 ชุ ด เพื่ อ ห าค วาม ส อ ด ค ล้ อ งภ าย ใน (Internal
Consistency) ด้วยการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เป็ นค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ส าหรั บ
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 จะเป็ นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลระดั บ
ความต้ องการในการศึ กษาต่ อระดั บปริ ญญาตรี สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ จานวน 30 ข้อ ได้ค่า แอลฟา = 0.872
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ได้ นาแบบสอบถามไปสอบถามผู้ประกอบการร้านค้ าปลี ก
แบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามคือเจ้าของกิจการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลและตอบข้ อ สงสั ย จากผู้ วิ จั ย
ซึ่งกระบวนการก่อนการกรอกแบบสอบถามได้มีการแนะนา
ตนเอง และให้ ผู้กรอกแบบสอบถามได้ มี เวลาในการกรอก
แบบสอบถามแบบตัวต่อตัว
2.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
2.5.1 การตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ท าการ
ตรวจสอบแบบสอบถามและคั ด แบบสอบถาม ที่ ไ ม่
สมบูรณ์ออก
2.5.2 นาข้อ มูล ไปบั น ทึ กและวิเคราะห์ข้ อมู ล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2.5.3 นาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic)
1) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1.ขนาดของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม 2.ร้านเปิดมากี่ปี 3.เวลาปิด -เปิดร้าน 4.ลักษณะ
ของธุรกิจ 5.ลูกค้ามาซื้อสินค้าเฉลี่ยครั้งละกี่บาท 6.กาไร
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2) วิเคราะห์ข้ อมู ลปั จ จัยที่ ส่งผลต่ อ
ความสามารถทางการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยใช้ส ถิติ ค่ าเฉลี่ ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) การวิ เคราะห์ สมมติ ฐาน เป็ น
การทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของร้านค้า
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ปลีกแบบดั้งเดิม ด้วยสถิติไคสแควร์ เพื่อทดสอบปัจจัยที่มี
ผลต่อศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

3. สรุปผลการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของร้ า นค้ า ปลี ก แบบ
ดั้ ง เดิ ม ในเขตอ าเภอแกลง จั ง หวั ด ระยอง ขนาดของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
สรุปได้ว่าส่วนมากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอ
แกลง จั งหวัด ระยอง มีข นาดมากกว่า 75 ตารางเมตร
คิดเป็ นร้อยละ 63.00 ร้านมีข นาด 26-50 ตารางเมตร
คิดเป็ นร้อยละ 22.50 ร้านมีข นาด 51-75 ตารางเมตร
คิดเป็นร้อยละ 10.80 และร้านมีขนาดต่ากว่า 25 ตาราง
เมตร คิดเป็นร้อยละ 3.80
จานวนระยะเวลาที่เปิดกิจการของร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง สรุปได้ว่า
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ส่วนใหญ่ เปิ ด กิจการมาแล้ว 6 – 10 ปี คิด เป็ นร้อยละ
50.20 เป็นร้านที่พึ่งเปิดใหม่ต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ
24.20 เป็นร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่เปิดกิจการมานาน
11 – 15 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.20 และเปิ ด กิ จ การมา
มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.20
ช่วงเวลาที่เปิดดาเนินงาน ของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้ งเดิ ม ในเขตอ าเภอแกลง จั ง หวั ด ระยอง สรุ ป ได้ ว่ า
เปิ ด ด าเนิ น งานเวลา 8:00-19:00 น. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
22.63 เปิ ด ด าเนิ น งานเวลา 7:00-19:00 น. คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ16.42 เปิ ด ด าเนิ น งานเวลา 6:00-18:00 น.
กับ 7:00-18:00 น. คิดเป็นร้อยละ 15.33 เปิดดาเนินงาน
เว ล า 7:00-20:00 น . คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 11.31 เปิ ด
ด าเนิ น งานเวลา 8:00-20:00 น. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.22
และ เป็นดาเนินงานเวลา 6:00-20:00 น. คิดเป็นร้อยละ
8.76
ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ งเดิ ม
ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง สรุปได้ว่าร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยองมีลักษณะของธุรกิจ
แบบเจ้าของคนเดียว จานวน 400 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100
กาไรเฉลี่ยต่อเดือนของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่าร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง มี กาไรเฉลี่ ย
เดือนละ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.80
กาไรเฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
39.20 ก าไรเฉลี่ ย เดื อ นละ 15,001 – 20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10.20 กาไรต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ กาไรเฉลี่ยเดือนละ 20,001 –
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.80
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการซื้อของลูกค้าคิดเป็นบาท
: ครั้ง พบว่าลู กค้ าของ ร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิม ในเขต
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซื้อสินค้ามากกว่า 150 บาท
ต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 85.80 ใช้จ่ายครั้งละ 100-150
บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.80 ใช้ จ่า ยครั้งละ50-100 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.50 และ ต่ากว่า 50 บาทต่อครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.00
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพ
ทางการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
ปัจ จัยที่ มี ผลต่อศั กยภาพการแข่งขัน สามารถ
ของร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม มี ทั้ ง สิ้ น 30 ปั จ จั ย โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
ปัจ จัยที่ มี ผลต่อศั กยภาพการแข่งขัน สามารถ
ของร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิ ม ระดับ มาก มี 2 ปั จจัย คื อ
การมี บ ริก ารที่ ส ร้ างความประทั บ ใจแก่ ลู ก ค้ า ค่ าเฉลี่ ย
เท่ ากั บ 3.80 และ มี ก ารจ าหน่ ายสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามลาดับ
ปัจ จัยที่ มี ผลต่อศั กยภาพการแข่งขัน สามารถ
ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระดับปานกลาง มี 18 ปัจจัย
คื อ มี ก ารออกแบบร้า นค้ า ให้ มี ค วามทั น สมั ย ค่ าเฉลี่ ย
เท่ ากั บ 3.24 การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า หลากหลาย ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.12 มีการจาหน่ายสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จัก
ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.11 มี การให้ ส่ ว นล ด เมื่ อซื้ อ ใน
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ปริ ม าณมาก ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.99 สิ น ค้ า ที่ จ าหน่ า ยมี
ความสดใหม่ตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 มีทาเลที่ตั้ง
ร้านที่ ส ามารถเดิ น ทางได้ส ะดวก ค่ าเฉลี่ย เท่ากั บ 2.89
มีบริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85
คนขายมีอัธยาศัยที่ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 มีการบริการ
ส่ งสิ น ค้ า ถึ งบ้ าน ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.76 มี ก ารท าระบบ
ลูกค้าสัมพัน ธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.76 มีการขายสินค้าใน
ราคาต่ากว่าท้องตลาดทั่วไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 สินค้า
ที่ จ าหน่ า ยมี ภ าชนะหรือ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ะอาด ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.74 มีการขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือ
สังคมออนไลน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 มีสถานที่จอดรถที่
สะดวกสบาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 มีการส่งเสริมการขาย
เช่ น การลดราคา การชิ งโชค เป็ น ต้ น ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ
2.67 มีการรับประกันสินค้าหลังการขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.63 มีการติดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.63 และ มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและชุ ม ชน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62
ปัจ จัยที่ มี ผลต่อศั กยภาพการแข่งขัน สามารถ
ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระดับน้อย มี 7 ปัจจัย คือ มี
การแนะนาและให้ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.54 มี ก ารระบบสมาชิ ก เพื่ อ รับ สิ ท ธิพิ เศษจากการซื้ อ
สินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 มีป้ายโฆษณาเสนอขายสินค้า
ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 2.50 มีก ารสะสมแสตมป์ เพื่ อ แลกของ
รางวั ล ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.37 มี ก ารให้ ส่ ว นลดพิ เ ศษ
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.33 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษทาง
การตลาดตามเทศกาลต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 และ
มีการแจกสินค้าตัวอย่างฟรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22
ปัจ จัยที่ มี ผลต่อศั กยภาพการแข่งขัน สามารถ
ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ระดับน้อยที่สุด มี 3 ปัจจัย
คื อ มี ก ารขายสิ น ค้ า เป็ น เงิน เชื่ อ มี ก ารขายสิ น ค้ าแบบ
เงินผ่อน และ มีการเปิดจาหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทั้ง 3 ปัจจัย
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน

ขนาดร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ไม่มีผลต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อ ศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลี ก
แบบดั้งเดิม
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่
มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม
ช่วงเวลาในการเปิดดาเนินงาน ไม่มีผลต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อ ศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลี ก
แบบดั้งเดิม
ลักษณะของกิจการ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
กาไรจากการดาเนินงาน ไม่มีผลต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ค่าใช้จ่ ายที่ ลูก ค้ามาซื้ อสิ นค้ าต่อ ครั้ง มีผ ลต่ อ
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันสามารถของร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม

4. อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ผู้ ศึ กษาวิ จั ยได้ น าประเด็ นมา
อภิปรายเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด
ของร้ านค้ าปลี กแบบดั้ งเดิ ม ในเขตอ าเภอแกลง จั งหวั ด
ระยอง ได้ดังนี้
4.1 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดระยองได้มี
การพั ฒนาศั กยภาพทางการแข่ งขั นของตนเองเพื่ อรั กษา
สถานะทางการแข่ งขั นกั บ ร้ านค้ าป ลี กสมั ยให ม่
ด้วยการขยายเวลาการเปิด-ปิดร้าน มากขึ้น เพื่อสามารถสร้าง
ความสะดวกสบายแก่ ลู ก ค้ า มี ก ารน าเสนอสิ น ค้ า ที่ มี
ความหลากหลายมากขึ้ น เน้ นการขายสิ นค้ าตาม
ความต้ องการของลู ก ค้ า ใช้ ก ลยุ ท ธ์ การแบ่ งขายสิ น ค้ า
เพื่อทาให้ราคาขายต่อหน่วยของสินค้าต่าลง และใช้วิธีการ
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแก่ลูกค้าประจา จึงทาให้ความสามารถ
ในการสร้ างผลก าไรลดลงเมื่ อเปรี ยบเที ยบร้ านค้ าปลี ก
สมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานของเกยูร ใยบั วกลิ่น (2552)
เรื่องผลกระทบของการขยายตัวร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อ
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การดาเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่งผลกระทบที่
ได้ รับจากการขยายตั วของ ร้านค้ าปลี กสมั ยใหม่ เกี่ ยวกั บ
ความคิดเห็น ด้านการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ผล
การศึ กษาคื อ พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเกิ ดจากปั จจั ย ทาง
การตลาด ได้แก่ ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
ด้านการจัดจาหน่ายคือตั้งอยู่ใกล้ บ้าน ที่ท างาน โรงเรียน
มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการคือการจัดวางสินค้าเลือก
หยิบง่าย และ ด้านการบริการคือเวลาการเปิด-ปิดร้าน
4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความสามารถทางการแข่ งขั น ด้ า น การตลาดของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
จากการส ารวจด้ ว ย แบบสอบถามจากมุ ม มองของ
ผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่าผู้บริโภคมี
ความเห็นว่า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะมีความสามารถ
ทางการแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ควรขายสินค้าที่
มี คุ ณ ภาพ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ใ หม่ ไม่ ห มดอายุ เป็ น สิ น ค้ า ที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โดยข้อเสนอแนะที่ผู้บริโภค ต้องการ
เพิ่ ม เติ ม จากร้ า นค้ าปลี ก แบบดั้ งเดิ ม คื อ คนขายควรมี
อัธยาศัยที่ดีสม่าเสมอ พูดจาสุภาพ มีความเต็มใจเสนอ
ขายสิ น ค้ า มี ก ารจั ด วางสิ น ค้ า เป็ น หมวดหมู่ ที่ ชั ด เจน
มีป้ายแสดงราคา สิ่งสาคัญคือ ควรมีการเปิดร้านเป็นเวลา
อย่ า งสม่ าเสมอทุ ก วั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พงศา นวมครุ ฑ (2544) เรื่ อ ง ปั จจั ย ส่ ว นประสม
ทางการค้ า ปลี ก ของร้ า นค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ ในจั งหวั ด
เชี ย งใหม่ ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ของผู้ บ ริ โภค ผลการศึ ก ษา
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญ ในระดับสาคัญ มาก
ปั จ จั ย ด้ า นราคาให้ ค วามส าคั ญ ในระดั บ มาก ปั จ จั ย
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยให้ ค วามส าคั ญ ในระดั บ
ส าคั ญ มาก ปั จจั ย ด้ านการส่ ง เสริ ม การต ลาด ให้
ความสาคัญในระดับสาคัญมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละ
ปั จ จั ย เป็ น รายข้ อ พบว่ าปั จ จั ย ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น
ได้ แ ก่ การมี สิ น ค้ าตรงตามความต้ อ งการ การมี สิ น ค้ า
ราคาถูกกว่าร้านค้าอื่นๆ การลดราคาสินค้าตามเทศกาล
4.3 ปัญหาจากมุมมองของผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน เพื่อซื้อสินค้า

มาจ าหน่ าย ไม่ สามารถซื้ อสิ น ค้ ามาเพื่ อรอจ าหน่ ายได้
จานวนมาก ท าให้สิ นค้ามี จาหน่ายไม่เพี ยงพอต่อการขาย
สอดคล้องกับงานวิจัยของไววิทย์ นรพัลลภ (2546) ได้ศึกษา
เรื่องการ ด าเนินงานและปัญหาของร้านค้าปลีกขนาดเล็ ก
ในอ าเภอเมื อง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ โดยผลการวิ จั ยพบว่ า
ร้านค้าได้รับผลกระทบทางด้านการเงินมากที่สุดโดยเฉพาะ
เรื่ อ งการซื้ อ สิ น ค้ าเข้ าร้ าน ต้ น ทุ น สิ น ค้ าสู งขึ้ น ต้ น ทุ น
การดาเนินการทางธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วย
4.4 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ เปิดมาเป็น
เวลานานหลายปี ผู้ ป ระกอบการส่ วนใหญ่ เป็ น ผู้ มี อายุ
จึ ง ขายสิ น ค้ าตามความเคยชิ น ขาดเทคนิ คความรู้
ด้ านการตลาด การบริ ห ารสิ น ค้ าคงคลั ง การลงบั ญ ชี
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึงควรให้ความสาคัญ
กับหลักการดังกล่าว เพื่ อให้ สามารถบริหารจัดการร้านให้
ประสบความส าเร็จต่ อไปในอนาคต มี ความสามารถทาง
การแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตการค้าปลีกที่ยั่งยืน” พบว่าปัญหา
และอุ ปสรรคส่ วนใหญ่ ของร้ านค้ าปลี กแบบดั้ งเดิ มเมื่ อมี
ร้ านค้ าปลี กสมั ยใหม่ เข้ ามาคื อ การปรั บ ตั วที่ ไม่ ทั น ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลง ประกอบกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ การพั ฒนาของร้านค้ า
ปลีกแบบดั้ งเดิ มเป็ นไปอย่างช้ าเพราะกิ จการเป็ นเจ้าของ
คนเดี ย ว ท าให้ ข าดศั ก ยภาพในการพั ฒ นาให้ ร วดเร็ ว
ตามความต้ องการของลู ก ค้ า และเงิ น ทุ น ก าลั งคนก็ มี
น้อยกว่า จึงทาให้เกิดข้อเปรียบเทียบระหว่าง ร้านค้าปลีก
สมั ยใหม่ และร้ า นค้ าปลี กแบบดั้ งเดิ มอย่ างชั ดเจน
และสาเหตุ ของการปิ ดกิ จ การของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก คื อ
การที่ ธุรกิจไม่ สามารถทากาไรได้อีก เนื่ องจากการแข่งขั น
ด้านราคาที่ เข้มข้ น การตั ดราคา การลดราคาที่ ต่ากว่าทุ น
และความต้ องการซื้ อลดลง เนื่ องจากการให้ บริ การของ
ร้าน (Wrigley and Lowe, 2000) โดยผลกระทบจากธุรกิจ
ค้าปลี กข้ามชาติ ขนาดใหญ่ ต่ อพฤติ กรรมการบริโภคของ
ประชาชนในเชี ย งใหม่ พ บว่ า พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภค
เปลี่ ยนไป ใช้ บริ การห้ างค้ าป ลี กข้ ามชาติ มากขึ้ น
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เพราะร้ านค้ าปลี กข้ ามชาติ มี บ ริ การที่ ดี กว่ า ให้ บ ริ การ
มากกว่า เช่น มีธนาคาร ร้านอาหาร ที่จอดรถ นอกจากนี้ยัง
มีบริการหลังการขาย บริการรับชาระเงินโดยใช้เครดิตแทน
เงินสด สถานที่ สะอาด บรรยากาศดี มี ที่ นั่ งพั กผ่ อนท าให้
ผู้บริโภคมีความพอใจต่อการเข้ามาเปิดบริการร้านค้าปลีก
ข้ ามชาติ (ยโสธรา จวงเจิ ม, 2546) เหตุ ผลส าคั ญที่ ท าให้
ร้ านค้ าปลี ก แบบดั้ งเดิ ม ประสบปั ญ หาการแข่ งขั น คื อ
ร้านสมัยใหม่ขายสินค้าถูกกว่า รูปแบบของร้านไม่ทันสมัย
และบริ ก ารสู้ ไม่ ได้ ร้ านค้ า ปลี ก แบบดั้ งเดิ ม มี จุ ด อ่ อ น
ด้านต้นทุนสินค้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการ การปรับตัว
ของร้ านค้ าปลี ก แบบดั้ งเดิ ม ที่ ส าคั ญ คื อ การให้ ค วาม
เป็ นกันเองกับลู กค้ามากขึ้ น เน้นขายสิ นค้ าเฉพาะที่ขายดี
และลดราคาลง
4.5 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรสร้างเอกลักษณ์
(จุ ด ขาย) ที่ โดดเด่ น แก่ ร้านของตนเอง เพื่ อ สร้า งความ
แตกต่ า งทางการแข่ งขั น และเป็ น วิ ธี ก ารสร้ า งความ
น่าสนใจแก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Dholakia, 1999; Putrevu & Ratchford,
1977 (as cited in Gordon C. Bruner II, Karen E.
James & Paul J. Hensel, 2001, p.366) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การซื้ อ พบว่ า ความ
เพลิด เพลิน เป็น ปั จจัยสาคัญ ปั จจัยหนึ่งของผู้บ ริโ ภคใน
การซื้อสินค้ า ผลการวิจัยยัง พบว่า ผู้บ ริโภคส่วนใหญ่ มี
ความเพลิ ด เพลิ น กั บ การที่ ได้ ม าท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ที่
ร้ า นค้ า ปลี ก ดั้ ง เดิ ม ก่ อ ให้ เกิ ด ความผู ก พั น และความ
สามั ค คี ภ ายในชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ Singelis (1994)
ที่กล่าวว่า ความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยสาคัญของผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าซึ่งมีความผูกพันและความเกี่ยวดองกัน
กั บ คน ใกล้ ชิ ด และงานวิ จั ย ของ Sproles & Sproles
(1990, p.134) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีความระมัดระวังจะ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การลดราคา และสิ น ค้ า ประเภท
เดี ยวกั นที่ มี ราคาถูก กว่า และยั งสอดคล้ องกับ งานวิจั ย
ของ Jones (1999) ที่ศึ กษาปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ของ
ร้านค้าปลีกที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ต่อ ผู้บริโภคทั้งใน
ด้ า นบวกและด้ า นลบ โดยการส ารวจกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง

ผู้บ ริโภคจานวน 400 คน และใช้ เทคนิ คการวิเคราะห์
ตามสถานการณ์ (Critical Incidence Techniques)
พบว่าประสบการณ์ ในด้ านบวก ของผู้ บ ริโภคเกิ ด จาก
ความรู้สึกพึงพอใจที่ได้จากการซื้อสินค้าในราคาที่ต่ากว่า
ราคาปกติ
4.6 ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง ควรน าผลการส ารวจด้วยแบบสอบถาม
จากผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้โดยเริ่มจากการมีอัธยาศัย ที่
จาหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ใช้ภาชนะ
บรรจุสินค้าที่สะอาด ติดป้ายราคาที่ชัดเจน และจาหน่าย
สินค้าที่สดใหม่ ไม่หมดอายุ เพื่อเป็นการตอบสนองให้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริ โภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสงบ สิงสันจิตร (2552) เรื่อง พฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของสิน ค้าที่ซื้อ
จากร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ งเดิ ม เป็ น ประจ าคื อ ของใช้ ใน
ครัว เรือ น เช่ น น้ าปลา น้ ามั น พื ช น้ าตาล นมข้ น ซี อิ๊ ว
กาแฟ ข้ า วสาร และเหตุ ผ ลที่ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพราะสะดวกในการเดินทาง และ
ในการซื้อสินค้าหรือบริการในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่ อ
ครั้ งเป็ น จ านวนเงิน 51- 100 บาท ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ซื้ อ ไป
เพื่อใช้เอง โดยมีความถี่ในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก
แบบดั้ งเดิ ม คื อ 1 -2 ครั้งต่ อ สั ป ดาห์ และงานวิจั ย ของ
ฉันทัส เพียรธรรม และวันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ (2555)
เรื่ อ ง การป รั บ ตั ว ของร้ า น โชห่ วยภ ายใต้ กระแส
การขยายตั ว ของร้ า นสะดวกซื้ อ สมั ย ใหม่ ส าหรั บ ร้ า น
โชห่ วยที่ ต้ องการจะด าเนิ น กิจ การต่ อ ผู้ วิจัย เสนอแนะ
กลยุ ท ธ์ แ บบ “แก้ ไขปรั บ ปรุง ” โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ทั้งกลุ่มคนที่อยู่มาอาศัยมา
นานและกลุ่มคนที่เป็น แรงงานเข้ามาอยู่ใหม่ที่ต้องการ
สิ น เชื่ อ แบ่ งออกเป็ น 3 ประการ ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง
ลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารงาน และการปรับปรุงร้านค้า
ประการแรก การปรับปรุงลูกค้าสัมพันธ์ รักษา
ฐานลูกค้าประจาและกระชับมิตรกับผู้ซื้อราย ใหม่ ทาให้
ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ รู้สึกว่าได้ประโยชน์คุณ ค่า (Worth)

20 | Journal of Management Science Review Vol. 21 No. 2 July – December 2019
ใกล้ เคี ย งกั น กั บ มู ล ค่ า (Price) ที่ ได้ จากการ ลด แลก
แจก แถมในร้านสะดวกซื้อ อาจเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือ
เป็นหูเป็นตา เป็นธุระเล็กๆ น้อยๆ เชื้อเชิญให้เข้ามานั่ง
พั ก เหนื่ อ ยดู ที วีในร้ าน ซึ่ งจะช่ ว ยสร้ างความสนิ ท สนม
อย่างเป็นธรรมชาติ จน ลูกค้ารู้สึกคุ้น ชินที่จะเดินเข้าร้าน
โดยไม่อึดอัด
ประการที่สอง การปรับปรุงการบริหารงาน ทั้ง
การบริ ห ารงานทั่ ว ไปและงานบริ ก ารสิ น เชื่ อ กั บ ลู ก ค้ า
ประจ าในชุ ม ชนหมู่ บ้ า น ยกระดั บ ความสนิ ท สนมให้
กลายเป็นความภักดี (Loyalty) ในการอุดหนุน ซื้อสินค้า
โดยถ้ า เป็ น ร้ า นโชห่ ว ยที่ มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ประจ าในตลาด
ก็ ย กระดั บ จากลู ก ค้ า ให้ ก ลายเป็ น คู่ ค้ า แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี
การให้สินเชื่อมีข้อควรระวังคือ เป็นการสร้างความเสี่ยง
ให้กับกิจการ โดยถ้าผู้ซื้อจ่ายช้า จ่ายไม่ครบ อาจทาให้
กิ จ การยิ่ งประสบปั ญ หาขาดทุ น ฉะนั้ น การให้ ซื้ อ เชื่ อ
สิ น ค้ า จึ งต้ อ งท าด้ วยความระมั ด ระวั ง เบื้ อ งต้ น ควรให้
สินเชื่อเฉพาะคนที่รู้จักและให้จดบันทึกเสมอ
ประการที่สาม การปรับปรุงร้านค้า
1) ท าร้านให้ สะอาดและสว่างอย่าให้มี มุม มื ด
หากไม่ ได้ ติ ด แอร์ก็ ให้ มี อ ากาศถ่า ยเท มี ที่ เก็ บ ของแยก
ต่างหาก ไม่ วางปนกับ ของขาย วางโชว์สิ น ค้าบนชั้ นให้
มองเห็นง่าย สินค้าสะอาดอยู่เสมอ
2) มี ร ะบบบั ญ ชี ที่ ดี มี บั ญ ชี ง บลงทุ น ก าไร
ขาดทุ น บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ยประจ าเดื อ น บั ญ ชี ค่ า
ใช้ จ่ายประจาวัน บั ญ ชีลูกหนี้ -หนี้ สิน สมุด สิน เชื่ อของ
ลูกค้าประจาแต่ละคน เป็นต้น
3) มี ระบบจั ดการสิ น ค้ าที่ ดี ท าให้ ผู้ ซื้ อ ได้ รั บ
สินค้าที่ดีมีคุณภาพ คอยตรวจสินค้าที่รับเข้ามาทุกรายการ
ให้ ได้ มาตรฐาน ไม่ มี เสี ย บุ บ ยุ บ ฉี ก ขาด มี การวางขาย
สินค้ าเปรียบเที ยบให้ เป็ นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย ท าให้ ผู้ ซื้ อ
หยิบเปรียบเทียบได้ทันที รวมถึงให้คาแนะนาว่าสินค้ายี่ห้อ
ไหนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิมคือ เรื่องต้นทุนสินค้าที่สูง ความหลากหลาย
ของสินค้า ความรู้เรื่องการตลาดค้าปลีกยังมีน้อย ความ
เชื่อมั่นต่อคุณภาพ สินค้าของผู้บริโภคสมัยใหม่กับร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ การจัดวางสินค้า และการบริการลูกค้า
5.2 ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของธุ ร กิ จ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมคือ เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการค้าปลีก ด้านการตลาดค้าปลีก ด้านเงินทุน
และด้านการบริการ
5.3 ความต้ อ งการสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ของ
ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ 3.1) ให้รัฐช่วยสร้างแรง
สนับสนุนทางกระแสสังคมให้หันมาสนับสนุนร้านค้าปลีก
ไทย 3.2) ให้ รั ฐ ส่ งเสริม ด้ า นโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ให้
ร้ า นค้ า ปลี ก ขนาดเล็ ก 3.3) จั ด อบรมด้ า นเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการค้าปลีก 3.4) ช่วยเหลือเรื่องเงินทุน และ 3.5)
จัดอบรมด้านการบริการ
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แนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหมู่ที่ 12 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
The Guideline for Integrated Community Waste Management by People’s Participation of Moo
12 of Khlong Ha Sub-District, Khlong Luang District,
Pathum Thani Province

วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์1 ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม2
ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์3 ภัทรภร พุฒพันธ์4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 12 ตาบล
คลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์และการจัดการขยะของชุมชน
ตาบลคลองห้าในอดีตและปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาปริมาณและประเภทของขยะในชุมชน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนตาบลคลองห้า 4) เพื่อศึกษาหารูปแบบการจัดการขยะแบบบูรณาการ 5) เพื่อศึกษา
กระบวนการด้านรายได้ของการจัดการขยะของชุมชนตาบลคลองห้า การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมและ
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 12 คน ผลจากการวิจัย พบว่า การใช้กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินการจัดการขยะด้วย
ตนเอง โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน ซึ่งแต่ละชุมชนจะดาเนินการในเรื่องของการคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม
การจาหน่ายการบริหารรายได้จากการจาหน่ายขยะ รวมถึงเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวการจัดการขยะในฐานะ
ที่ชุมชนเป็นผู้ที่มีความเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง
ปัญหา มลพิษที่เกิดจากขยะในชุมชนซึ่งส่งผลกระทบทาให้ชุมชนมีแนวทางในการจัดการขยะของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และทาให้ชุมชนน่าอยู่ ทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลงจากการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภค ปริมาณขยะลดลง
เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและคนในชุมชนมีคุณภาพและมีแนวร่วมเพิ่มมากขึ้น ชุมชนสามารถดาเนินจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้
มากขึ้น โดยการมีผู้นาที่เข้มแข็งและมากความสามารถซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในกระบวนการและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
เรียนรู้และนาองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์การทางานร่วมกันไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆ ได้
คาสาคัญ : การจัดการขยะ บูรณาการ การมีส่วนร่วม
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Abstract
This research focuses on integrated garbage management guidelines by the participation of
the community at Moo 12 Khlong Ha, Khlong Luang, Pathumthani. The following objectives are 1) to
study the situation and waste management community of Khlong Ha in the past and at present 2) to
study the quantity and types of garbage in the community 3) to study behavioral change, waste
management of community Khlong Ha 4) to study the model of integrated garbage management 5)
to study the revenue side of the waste management community at Khlong Ha. This research is a
participatory action research from discussion groups. In-depth interviews are conducted with 12 key
informants.
Results from the study showed that the use of learning activities is an important tool in
creating awareness and understanding which can be developed by the community as the operator of
a waste management manually by the start of the separation of garbage in the household. Each
community will proceed in the matter of selection, storage, collection, distribution, administration,
the garbage. Both the issues and solutions to problems are involving garbage management by
community who understand the conditions and needs of the community, and community
participation in control. The prevented problems of pollution from garbage in the community affect
a community approach in the community's waste management effectively and make the community
livable and make the environment better. The expenses are decreased by adjusting the pattern in
consumption which causes garbage reduction. There is a learning community and the community
quality and alignment increase. The community action can handle more self-reliant by having strong
and more capable leaders which is an important factor in the process that can strengthen the
community and create the learning process. Some new knowledge will arise from experience to work
together to solve other problems.
Keywords: garbage management; integrated; participation
1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
ปัจจุบันคนไทยกว่า 60 ล้านคนสามารถสร้างขยะ
ได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปีแต่ความสามารถในการจัดเก็บ
ขยะกลับมีไม่ถึงร้อยละ70 ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทาให้เกิด
ปริมาณมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการนาไป
กาจัดโดยวิธีกองบนพื้ นซึ่ งไม่ถู กต้ องตามหลั กสุ ขาภิ บาล
ก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ อากาศเสี ย เกิ ดจาก

การเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งทาให้เกิดควัน และสารมลพิษ
ทางอากาศ น้าเสียเปิดจากการทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอง
ท าให้ เกิ ดมลพิ ษ ทางน้ า และน้ าเสี ยที่ เกิ ดจากการกอง
มูลฝอยที่ตกค้างบนพื้น เมื่อฝนตกจะเกิดน้าเสียซึ่งไหลลงสู่
แม่น้า ทาให้เกิดมลภาวะหรือมลพิษทางน้า แหล่งพาหนะ
นาโรคจากมูลฝอยตกค้างบนพื้นและเป็นแหล่งเพาะพันธ์
หนู และแมลงวั น ซึ่ งเป็ น พาหนะน าโรคติ ด ต่ อ ท าให้ มี
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ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน เป็ น ต้ น
(ดวงใจ ปินตามูล, 2556)
ปั จจุ บั นพื้ นที่ ชุ มชน หมู่ ที่ 12 ต าบลคลองห้ า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจาก
การขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการกระจายของประชากร
และเพื่อลดความหนาแน่นของประชากรในเมืองหลวง ดังนั้น
พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็ นชุมชนที่รวมตัวกันจากประชากรที่ มา
จากความหลากหลายในด้ านถิ่ นก าเนิ ด และมาจากความ
แตกต่ างด้ านภู มิ ภ าค ท าให้ ป ระชากรในพื้ น ที่ มี ค วาม
แตกต่ างด้ านวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ หากแต่ เมื่ อมี การอยู่
ร่วมกั นเป็ นชุมชน ย่ อมมี การเกิ ดการปฏิ สัมพั นธ์กั น โดย
ทางตรงและทางอ้ อม ซึ่ งทาให้เกิดผู้น าชุ มชน และการอยู่
ร่วมกันในชุมชน เมื่อเกิดชุมชนย่อมมีสังคมตามมา ซึ่งสังคม
นั้นเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านอาชีพ เกิดผู้นา
ของสั งคมชุ มชน เกิ ดผู้ ตามของสั งคมชุ มชน และส่ งผล
กระทบในด้านกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน พร้อม
กันนั้ นท าให้ เกิ ดระเบี ยบในการด ารงชีวิ ตประจ าวัน มี ทั้ ง
ข้ อดี และข้ อเสี ยของการใช้ กฎระเบี ยบ กติ กาในการอยู่
ร่วมกันในสังคมชุมชน
ทาอย่างไรที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเห็น
การเปลี่ ยนแปลงในเหตุ การณ์ ที่ ก่ อให้ เกิ ดปั ญหาขยะมู ล
ฝอยชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาร่วมกันคิดหาวิธีการ
และแนวทางในการแก้ปัญหา โดยคานึงถึงความจาเป็นและ
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะเพื่อเลือกแนวทางที่
เป็ นรู ป ธรรมที่ ดี ที่ สุ ด และเหมาะสมที่ สุ ด ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่ทาให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าและเกิด
จิตสานึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมด้วยช่วยกัน
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เหลือ
น้อยที่สุดการปลูกฝังจิตสานึกให้กับประชาชนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัด
แยกขยะตามประเภท และสามารถนาขยะไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆโดยการเลือกใช้วัสดุที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ รวมถึง
การทิ้งขยะให้ถูกที่ เป็นต้น จึงทาให้ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการ
จัดการขยะแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่
12 ต าบลคลองห้ า อ าเภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี

รวมถึ งจั ด การขยะในพื้ น ที่ เพื่ อ ร่ วมหาแนวทางในการ
วางแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์และการจัดการขยะ
ของชุมชนตาบลคลองห้าในอดีตและปัจจุบัน
1.2.2 เพื่อศึกษาปริมาณและประเภทของขยะใน
ชุมชน
1.2.3 เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนตาบลคลองห้า
1.2.4 เพื่อศึกษาหารูปแบบการจัดการขยะแบบ
บูรณาการ
1.2.5 เพื่อศึกษากระบวนการด้านรายได้ของการ
จัดการขยะของชุมชนตาบลคลองห้า
1.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดสาคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้นาแนวคิด
การจัดการขยะโดยชุมชน ประกอบด้วย 1) การคัดแยกขยะ
ณ แหล่งกาเนิด หัวใจสาคัญของการแก้ปัญหาขยะที่ทุกคน
สามารถทาได้นี้เป็นสิ่งที่ชุมชน นามาใช้และจัดการคัดแยก
ขยะอย่ างเป็ น ระบบ โดยคั ด แยกขยะมู ล ฝอยออกเป็ น
ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และ
ด าเนิ นการรี ไ ซเคิ ลครบวงจรอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ถือหลักการกาจัดขยะจากแหล่งกาเนิดต้นทาง ลดปริมาณ
ขยะ และน ากลั บมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ หรื อเรี ยกว่ าขยะ
รีไซเคิล เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้ วย 2) การลด
ขยะที่ ตั วเราเอง ปั ญหาขยะไม่ได้ เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยี
แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุก 3) การเพิ่ มมูลค่าให้ กับ
สิ่ งของที่ เราไม่ ต้ องการ แนวคิ ดเปลี่ ยนขยะให้ เป็ นเงิ นนี้
เป็ น การปลู ก ฝั งให้ ป ระชาชนมองเห็ น มู ล ค่ า ขยะของ
ร้านศู นย์ บาท ศู นย์ วั สดุ รี ไซเคิ ลกลุ่ มอาชี พซาเล้ ง ชุ มชน
อ่ อนนุ ช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 4) ระบบมั ดจ าคืนเงิน เป็นระบบที่ประเทศไทยใช้มานาน และเราคุ้นเคยกัน
เป็นอย่างดีกับการจ่ายคืนค่าขวดเปล่าให้กับผู้บริโภค และ
ให้ผู้ค้าส่งจ่ายค่าขวดให้กับผู้ค้าปลีก ซึ่งประเทศไทยสามารถ
ขยายขอบข่ายการครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น
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แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนนั บว่ าเป็ นส่ วนที่ มี ความส าคั ญยิ่ ง
เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์และโทษโดยตรงจาก
การบริ หารงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ความร่ วมมื อของ
ประชาชนเริ่ ม ตั้ งแต่ “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มท า
(ร่ วมรั บผิ ดชอบ) ร่ วมตรวจสอบ และร่ วมรั บประโยชน์ ”
ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่างานนั้นๆ สาเร็จไปแล้ว
ครึ่ งหนึ่ ง ดั งนั้ น การท างานใดๆ ถ้ าให้ ประชาชนเข้ ามามี
ส่ วนร่ วมจะท าให้ งานนั้ น ส าเร็ จตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้ าหมาย เนื่ องจากประชาชนจะเกิ ดความภาคภู มิ ใจที่ มี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อส่ วนรวม องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในระดับท้องถิ่นที่ต้อง
เข้ามามีบทบาทในการดาเนินการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าใจมิติทางสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชน
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิ จั ยนี้ เป็ นงานวิ จั ยฐานชุ มชนหรื อการวิจั ย
ท้องถิ่น (Community Based Research หรือ CBR) ซึ่งเน้น
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกชุมชนและนักวิจัย โดยใน
ระหว่างดาเนินการวิจัย นักวิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของ
สมาชิ กชุ มชน ในขณะที่ สมาชิ กชุ มชนได้ รั บความรู้ และ
ปฏิบัติการวิจัย สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในทุกระบวนการวิจยั
(พัสรินณ์ พันธุ์แน่น และคณะ, 2558)

ชุมชน ตำบลคลองห้ำ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
ที่มา: (วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และคณะ, 2561)

2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ที่ อาศั ยอยู่ ในพื้ นที่ หมู่ ที่ 12 ต าบลคลองห้ า อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในดาเนินการ คือ
2.1.1 ส ารวจพื้ น ที่ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพ
ปัจจุบันเกี่ยวกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
1) พฤติกรรมการทิ้งขยะของคนใน
ชุมชน
2) การเก็บขยะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
3) การจัดการขยะ โดยศึกษาชนิด
ของขยะ ปริมาณขยะและประเภทขยะ
2.1.2 ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการวิ จั ย
และสารวจข้อมูลบริบทชุมชน
2.1.3 สั ม ภาษณ์ แ ละชวนคุ ย กั บ คนใน
ชุมชน
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2.1.4 จัดทาเครื่องมือชุมชน ได้แก่ แผน
ที่เดินดิน โอ่งชีวิต และTimeline
2.1.5 อบรมให้ความรู้เรื่องประเภทขยะ
การคัดแยกขยะ
2.1.6 อบรมการแปรรู ป ขยะเพื่ อสร้ าง
รายได้ เช่น การทาปุ๋ย การทาน้าหมักเพื่อใช้ในการเกษตร
2.1.7 การคืนข้อมูล โดยการประชุมกลุ่ม
นักวิจัยและเชิญตัวแทนนักวิชาการมาร่วมแลกเปลี่ยนและ
คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ วย
แบบสัมภาษณ์ แผนที่ชุมชน โอ่งชีวิต และการถอดบทเรียน
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ตามขั้นตอนดังนี้
จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ถึงนายกองค์ ก ารบริห ารส่วนตาบลคลองห้ าพร้อมแบบ
สัมภาษณ์ไปยังองค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า อาเภอ
คลองหลวง จั งหวัด ปทุ ม ธานี เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์
และขอร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้นัดหมาย
กับผู้นาชุมชน คือ ผู้ใหญ่ บ้านเพื่ อ ขออนุญาตสัมภาษณ์
กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ 12 ต าบลคลองห้ า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์
จะใช้ วิ ธีการวิ เคราะห์ เอกสาร (Documentary Research)
โดยการวิ เคราะห์ เชิ งอธิ บาย (Explanatory Analysis) ซึ่ ง
อาศัยข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ประกอบกับนา
ข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่หาความเชื่อมโยงเพื่อทดสอบปัจจัย
ด้ านความ เข้ าใจ ความตระหนั กและการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการจั ด การขยะของชุ มชนต าบลคลองห้ า
ภายหลั งจากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ และ
การจัดการขยะของชุมชนตาบลคลองห้า

3. สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการจั ด การขยะแบบ
บูรณาการโดยการมีส่ วนร่วมของชุ มชนตาบลคลองห้ า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลได้ ดังนี้
3.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์และการจัดการขยะ
ของชุมชนต าบลคลองห้ าในอดีต และปัจ จุบั น จากการ
ลงพื้นที่เพื่อสารวจข้อมูลและศึกษาบริบทของชุมชน และ
พูดคุยกับนักวิจัยชาวบ้านถึงสถานการณ์และการจัดการ
ขยะของชุมชนตาบลคลองห้าในอดีตและปัจจุบัน โดยใช้
เครื่ อ งมื อ ชุ ม ชน คื อ Time Line พบว่ า ในพื้ น ที่ ต าบล
คลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยบริบท
ของชุมชนคลองห้าในอดีตชาวบ้านจะขุดหลุมเผาขยะเอง
ไม่ มี ก ารแยกขยะ และมี บ างส่ วนที่ ทิ้ งขยะลงในแม่ น้ า
เนื่องจากไม่มีความรู้ในการจัดการขยะแต่ในปัจจุบันจะ
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นหมู่บ้านจัดสรร เป็นพื้นที่ของ
ตนเองตั้ งแต่ รุ่ น บรรพบุ รุ ษ และเป็ น ที่ ตั้ งของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ประชากรส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม รั บ จ้ า ง ค้ า ขาย แม่ บ้ า น ผู้ สู งอายุ ที่ ไ ม่ มี
รายได้ และเป็นประชากรแฝง ซึ่งในตาบลคลองห้าส่วน
ใหญ่ ปัญ หาที่ เกิดจากขยะมาจากการทิ้ งขยะของคนใน
หมู่บ้านจัดสรรมีปริมาณสะสม ขยะจากแม่ค้าเร่ การทิ้ง
ขยะลงในแม่น้า และการทิ้งขยะของโรงงานอุตสาหกรรม
3.2 เพื่อศึกษาปริมาณและประเภทของขยะใน
ชุมชน โดยนักวิจัยจะดาเนินการให้นักวิจัยชาวบ้านที่เก็บ
ข้อมูลจากการจดบันทึกข้อมูลจากสมุดจดบันทึกปริมาณ
ขยะในชุมชน ประสานข้อมูลปริมาณและประเภทขยะใน
ชุมชนคลองห้ าจากองค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้ า
เพื่อได้ข้อมูลปริมาณและประเภทของขยะในชุมชน ซึ่ง
ขยะประเภทเศษอาหารและอิ น ทรี ย์ ส าร พลาสติ ก
กระดาษ ของแห้ง โลหะ มีอัตราที่ลดลง เนื่องจากการ
จัดการระบบขยะนั้นสามารถนาไปทาประโยชน์ได้ แต่มี
ขยะประเภทไม้ หนัง ผ้า ของเสียอันตราย ที่มีแนวโน้ม
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เพิ่ มขึ้น เนื่องจากขยะในส่วนนี้เป็น ในส่ วนที่ชาวบ้านใน
ชุมชนได้เคยเก็บไว้เพื่อทากิจกรรมทางการเกษตร
3.3 เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการป รั บ เป ลี่ ย น
พฤติ ก รรมการจั ด การขยะของชุ ม ชนต าบลคลองห้ า
นักวิชาการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านเพื่อทราบพฤติกรรม
ในการจัดการขยะของชุมชนตาบลคลองห้าและให้ความรู้
และสร้ า งเข้ า ใจเพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนตาบลคลองห้า โดย
ชุม ชนได้รับความรู้เกี่ยวกั บประเภทขยะว่ามีทั้ งหมด 7
ประเภท ประกอบด้ ว ย ขยะเปี ย ก ขยะทั่ ว ไป ขยะ
อันตราย กระดาษ กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการนาขยะที่ใช้แล้วนา
กลับมาใช้ซ้าโดยใช้หลัก 3R : Reduce Reuse Recycle
ทั้งนี้ชุมชนนาความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับประเภทขยะมาเป็น
แนวทางในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมโดยในแต่ ล ะ
ครัวเรือนสามารถคัดแยกขยะได้ และสามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นจากการคัดแยกขยะ ตลอดจนนาขยะที่ใช้แล้วมา
ใช้ซ้าได้อีก
3.4 เพื่อศึกษาหารูปแบบการจัดการขยะแบบ
บูรณาการ โดยนักวิชาการได้ดาเนินการวิเคราะห์บริบท
ชุ ม ชนต าบ ลคลองห้ าในการจั ด การขยะปั จจุ บั น
ประกอบด้วย ปริมาณ/ประเภทขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน
ปัญหาสาเหตุและผลกระทบ และพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ในครั ว เรื อ น โดยการจั ด การขยะแบบมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุ ม ชนสามารถขยายผลไปสู่ ชุม ชนข้ า งเคี ย งอื่ น ๆ และ
เป็ น การสร้ างเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเพื่ อ สามารถน าไปจั ด ตั้ ง
เป็ น ธนาคารขยะในอนาคต แล ะจั ด ท าเป็ น โมเดล
การจัดการขยะได้ ดังภาพ

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการขยะแบบบูรณาการ
ที่มา (วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และคณะ, 2561)
3.5 เพื่อศึกษากระบวนการด้านรายได้ของการ
จั ด การขยะของชุ ม ชนต าบลคลองห้ า นั ก วิ ช าการได้
ด าเนิ น การจัด กิ จกรรมเพื่ อ ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการ
จัดการขยะของชุมชนตาบลคลองห้า เพื่อลดปริมาณขยะ
และส่ งเสริม การคัด แยกขยะที่ ต้ น ทาง โดยใช้ ห ลั ก การ
3Rs (Reused Reduce Recycle) โดยใช้ กระบวนการ
ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด กลไกในการคั ด แยกขยะที่ ส ามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมีกิจกรรมด้านการจัดการ
ขยะ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมด้ า นการให้ ค วามรู้ ในการน าขยะ
อินทรีย์ไปทาน้าหมักชีวภาพ และการขุดหลุมทาปุ๋ยหมัก
ส่งผลทาให้ชุมชนคลองห้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาขยะ
ไปแปรรูปเป็นน้ าหมั กชีวภาพและทาปุ๋ยหมัก และเป็ น
ชุม ชนต้ น แบบในการจัด การขยะในชุ ม ชนให้ กั บ ชุ ม ชน
ใกล้เคียงอื่นๆ ได้
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4. อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการขยะแบบ
บูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 12 ตาบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุม ธานี สามารถ
อภิ ป รายผลในการวิ จั ย ได้ ดั งนี้ ที ม นั ก วิ ช าการจะใช้
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนักและการพัฒนาโดยให้ชุมชน
เป็นผู้ดาเนินการจัดการขยะด้วยตนเอง เริ่มจากการคัด
แยกขยะในครัวเรือน ซึ่งแต่ละชุมชนจะดาเนินการในเรือ่ ง
ของการคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม การจาหน่าย
การบริหารรายได้จากการจาหน่ายขยะ ชุมชนสามารถ
ดาเนินจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (รักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี และคณะ, 2555)
กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ทาให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การ
ขยายตั ว ของความเป็ น เมื อ ง รวมถึ ง โรงงาน สถาน
ประกอบการ ห้ อ งเช่ า / หอพั ก เป็ น จ านวนมาก
ประกอบกับจานวนประชากรในพื้นที่และประชากรแฝง
รวมทั้งนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ
ปั ญ หาขยะข้ า มแดน สื บ เนื่ อ งจากปั ญ หาขยะระดั บ
ครัวเรือน ในชุมชน และสถานประกอบการนับวันจะมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ แ ละยั งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ
(พั ส ริ น ณ์ พั นธุ์ แ น่ น และคณ ะ , 2558) การวิ จั ย
แนวทางการจัดการขยะของเด็กและเยาวชน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี
ส่วนร่วม(Participatory Action Research : PAR) โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ข ยะในชุ ม ชน
บทเรีย นการจัด การขยะของชุม ชน การมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการจั ด การขยะ ซึ่ งเป็ น การวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น
(Community-Based Research : CBR) โดยผลลั พ ธ์ ที่
คาดหวั ง ให้ เกิ ด ขึ้ น คื อ การปฏิ บั ติ ก ารของเด็ ก และ
เยาวชนในการแก้ ไขปั ญ หาขยะชุ ม ชน และการสร้ า ง

ความสามารถของชุม ชน โดยพบว่า ชุมชนนี้ตั้ งมานาน
กว่ า 80 ปี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ช นบทนาข้ า ว
เป็นชุมชนเมือง ที่เริ่มจากเป็นชุมชนแออัด แล้ วปรับมา
เป็ นบ้ านมั่น คงที่ มีระบบระเบี ยบและความถูกต้ องของ
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นพื้ น ที่ ปริ ม าณ ขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน
ครัวเรือนละประมาณ 4.7 กิโลกรัมต่อวัน ครัวเรือนหนึ่งมี
สมาชิกประมาณ 3-4 คน หรือกล่าวได้ว่าคนหนึ่งจะสร้าง
ขยะเฉลี่ ย ป ระมาณ 1 -1.6 กิ โ ลกรั ม ต่ อ วั น ขยะมี
หลากหลายชนิ ด โดยส่วนใหญ่ เป็ นชนิด ที่สามารถแยก
ขายและท าประโยชน์ ไ ด้ มี ส่ ว นน้ อ ยที่ ทิ้ ง ที่ ผ่ า นมา
การจัดการขยะยังไม่ประสบความสาเร็จ เพราะขาดความ
ร่วมมือจากประชาชน

5. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการทางานวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัย
ควรเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นชุมชนอื่น โดยพิจารณาจาก
ความร่วมมือของผู้นาชุมชนนั้นๆและความพร้อมในการให้
ข้อมูลและการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการวิจัย รวมทั้ง
ประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก เพื่อใหความ
รู เชิ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ก อใหเกิ ด ประโยชนตอชุ ม ชน เชน
การอบรมการแปลงขยะใหเปนผลิตภัณฑที่สามารถจาหนาย
ได้หรือให้ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทาใหชุมชน
สามารถพึ่ งตนเองได ทั้ งนี้ สิ่ งส าคั ญ ที่ ผู้ น าชุ มชนจะต้ อง
พยายามทาให้เกิดขึ้น คือ การสรางความสามัคคีและการมี
สวนรวมของคนในชุมชน
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รูปแบบการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนเพื่อตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
Model of Resettlement Management for Power Plant Project
จิระศักดิ์ ทนุกิจ1 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์2

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนเพื่อตั้งโครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ กาหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะโครงการไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว โดยใช้วิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การระดมความคิดเห็นด้วยการสนทนากลุ่มเจาะจง
และการรับฟังความคิดเห็น
ข้ อ ค้ น พบผลการวิ จั ย คื อ ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานประชาชน มี ปั จ จั ย ใน
กระบวนการวางแผนและดาเนินงาน 7 ปัจจัย คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโครงการและการมีส่วนร่วม การเวนคืนที่ดิน
และการชดเชย การพัฒนาพื้นที่โยกย้ายจัดสรร การขนย้ายทรัพย์สินและให้ความช่วยเหลือในระยะข้ามผ่าน การฟื้นฟู
อาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และระบบการจัดการข้อมูลของผู้โยกย้าย
การวิ จั ย เสนอแนะให้ น าข้ อ ค้ น พบไปใช้ ใ นโครงการขนาดใหญ่ ข องไทยโดยให้ ก าหนดเป็ น นโยบาย
ระดับประเทศ ระดับโครงการ และระดับปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับการต่อต้านโครงการและก่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนในผลประโยชน์ที่จะได้จากโครงการ ข้อเสนอแนะหัวข้อวิจัยต่อ คือ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายหลังการโยกย้าย และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากโรงไฟฟ้าภายหลังการโยกย้าย”
คาสาคัญ: โครงการขนาดใหญ่, การโยกย้ายถิ่นฐาน, การพัฒนา, การฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

Abstract
The objective of this research is to create the model of resettlement management for
power plant project. The research focuses on Hongsa Power Plant Project, Xayaboury, Lao PDR. The
research methodology is a qualitative research including documentary research, in-depth interview,
focus group, and hearing.
The research found out that the effectiveness of the resettlement management comprising
of 7 factors of a process including disclosure of project information and public participation; land
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acquisition and compensation; development of resettlement site; physical relocation and transitional
support; livelihoods restoration and rehabilitation; grievance redress; and baseline data management
of the re-settlers.
The research recommendation is to comply with the research findings in Thailand by
setting up policy at the national level, and operational level in order to prevent the conflict and
project resistance and providing satisfaction from the benefit of the project. Further research
recommendation is “The Improvement of Quality of Lives of the Re-settlers after Relocation”; and
“Health Surveillance from Power Plant of the Re-settlers after Relocation”.
Keywords: Mega project, Resettlement, Development, Rehabilitation, Grievance Redress

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และ
โครงการด้ านพลั งงานของประเทศไทยที่ ผ่ านมา พบว่ า มี
ปัญหาทางสังคมและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงปัญหามวลชนเกิด
ขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นก่อนและหลังก่อสร้างโครงการ ซึ่ง
ส่งผลให้ การพัฒนาโครงการใหม่ ที่ เกิดขึ้นได้ยาก หรือบาง
โครงการไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่เสมอ
ในขณะที่ การพั ฒนาของประเทศไทยยังคงต้องดาเนิ นการ
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ทั้ง ๆ ที่
ทุกคนยอมรับว่าพลังงานไฟฟ้ามีความจาเป็นต่อการพัฒนา
ในทุ ก ด้ าน และแม้ ว่ า เจ้ าของโครงการได้ พ ยายามหา
มาตรการต่ าง ๆ เพื่ อชดเชยเยียวยา แต่ ก็ไม่สามารถสร้าง
ความเชื่ อมั่ นให้ กั บประชาชนได้ (การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย, 2560)
ความต้ องการที่ จะสร้ างโรงไฟฟ้ าแต่ ถู กต่ อต้ าน
จากประชาชน ทาให้กลุ่มธุรกิจเอกชนวางเป้าหมายหาพื้นที่
พั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าจากประเทศเพื่ อนบ้ านที่ มี ความ
เหมาะสม และเห็ นว่ า สปป.ลาว มี ความเหมาะสมที่ สุ ด
เพราะมีทรัพยากรถ่านหินสารองมาก และพื้นที่โครงการอยู่
ไม่ไกลจากชายแดนไทยทางจังหวัดน่าน ดังนั้น ปี พ.ศ. 2548
บริษัทบ้านปูเพาเวอร์จากัดได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาวใน
การสารวจพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาผลกระทบต่อ

สิ่ งแวดล้ อ มและสั งคม และวางแผนโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน
ประชาชน จนกระทั่งได้รับสัญญาสัมปทานจากรัฐบาลลาว
โดยผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2554 ในการก่ อ สร้ างและผลิ ต ไฟฟ้ า เชิ งพาณิ ชย์ (ศู น ย์
อาเซี ยน สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (FTI ASEAN
Center Thailand – FACT), 2017)
การพั ฒ นาโครงการด้ านพลั งงานใน สปป.ลาว
มีประเด็นการพัฒนาทางสังคมเป็นพันธะหลักที่ต้องปฏิบัติ
ตาม ข้ อตกลงระห ว่ างผู้ พั ฒ น าโครงการ (Project
Developer) กับรัฐบาลลาว ในรูปแบบของสัญญาสัมปทาน
ที่ต้องระบุรายละเอียดไว้ในสัญญาสัมปทาน เช่น การเวนคืน
ที่ดิน การจ่ายเงินชดเชย การโยกย้ายชุมชน การพัฒนาพื้นที่
หมู่บ้านโยกย้ายจัดสรรใหม่ รูปแบบของการสร้างบ้านหลัง
ใหม่ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดหาสิ่งอานวย
ความสะดวกในการด าเนิ น ชี วิ ต รวมถึ งการฟื้ น ฟู ชี วิ ต
ความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนที่
โยกย้ าย (Rehabilitation and Livelihoods Restoration)
ซึ่ งมี เป้ าหมายหลั ก คื อ ประชาชนที่ โยกย้ ายต้ องมี ชี วิ ต
ความเป็ นอยู่ ที่ ดี ขึ้ น (Improve Quality of Life) โดย
การกาหนดเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของรายได้ และระยะเวลา
ของการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพทางเลือกไว้
อย่างชัดเจนซึ่งบริษัทไฟฟ้าหงสาจากัด ได้ดาเนินงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องและประสบผลสาเร็จในการโยกย้ ายประชาชน
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ในกลางปี พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสาคัญที่จะวิจัย
เพื่ อ หาค าตอบในปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
การด าเนิ นการสร้ างความพึ งพอใจแก่ ประชาชนที่ ได้ รั บ
ผลกระทบโดยไม่ มี ข้ อ พิ พ าทหรื อ โต้ แ ย้ งใด ๆ เกิ ด ขึ้ น
จึงน่าจะเป็นประโยชน์ที่ จะนามาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทาง
สาหรับโครงการขนาดใหญ่ของไทยที่มักจะมีข้อขัดแย้งและ
คั ด ค้ า นอย่ า งรุ น แรงจนบ่ อยครั้ งที่ ท าให้ ไม่ ส ามารถ
ดาเนิ นการต่ อไปได้ ทั้ ง ๆ ที่ เป็ นโครงการที่ เป็ นประโยชน์
และจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น โครงการไฟฟ้า เป็น
ต้ น ค าตอบของการวิ จั ยจะได้ มาซึ่ ง รู ป แบบการบริ ห าร
จั ด การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานประชาชน และสามารถน าไป
ประยุ กต์ ใช้ ในทางปฏิ บั ติ ได้ (ส านั กงานคณะกรรมการ
คุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมและโยกย้ ายจั ดสรรขั้ น ศู น ย์ กลาง,
2553)
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อวิจัยสภาพปัญหาและผลกระทบจาก
การก่ อสร้างและด าเนิ น งานโครงการด้ านพลั งงานที่ ใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
1.2.2 เพื่ อ จั ด ท ารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
โยกย้ายถิ่นฐานประชาชนเพื่อตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาถึงรูปแบบบริหารจัดการโยกย้าย
ถิ่ น ฐานประชาชนเพื่ อ ตั้ งโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่
โครงการไฟฟ้ าหงสา เมื องหงสา แขวงไซยะบุ ลี สปป.ลาว
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่น
ผู้ ได้ รั บผลกระทบที่ โยกย้ าย และผู้ พั ฒนาโครงการไฟฟ้ า
หงสา ที่อยู่ในเมืองหงสา แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว
1.4 สมมติฐานการวิจัย
การพั ฒ นาที่ มี โครงการขนาดใหญ่ เกิ ดขึ้ นจะมี
ปัญหาติดตามมา ก็คือ การต่อต้านจากประชาชน โดยเฉพาะ
เจ้าของหรือผู้ ครอบครองที่ ดินที่ จะต้องถูกโยกย้ายออกไป
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในการต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต การทา
มาหากิน ในพื้นที่อยู่อาศัยจากที่เดิมไปสู่ที่พื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่
มั่นใจว่าจะดี เท่ ากับที่ อยู่ เก่ า การจะสร้างความมั่ นใจและ

ยอมรับจากประชาชนเมื่อต้องมีการโยกย้ายออกไป ต้องมี
รูปแบบการบริ หารจั ดการที่ ดี ประกอบด้ วย การเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ข่ าวสารโครงการ การมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วนได้
ส่ วนเสี ย การเวนคื นที่ ดิ นและการชดเชยค่ าเสี ยหาย การ
พัฒนาพื้ นที่ ชุมชนใหม่ ที่ เป็ นพื้ นที่ อยู่อาศัย ก่อสร้างบ้าน
ทดแทนหลังใหม่ รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณู ปโภคของชุมชนการจั ดหาพื้ นที่ ท ากิ นใหม่
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในพื้นที่ การขน
ย้ายบ้านเรือน ทรัพย์สิน และการช่วยเหลือเบื้องต้นในระยะ
ข้ ามผ่ าน การฟื้ นฟู ชี วิ ตความเป็ นอยู่ และส่ งเสริ มอาชี พ
ทางเลือก การติดตามและประเมินผลคุณภาพชีวิตภายหลัง
การโยกย้ายถิ่นฐาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และระบบการ
จั ดการข้ อมู ลของผู้ ได้ รั บผลกระทบเพื่ อน ามาใช้ ในการ
ติดตามและประเมินผลในการโยกย้าย และการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่อาจจะเกิดขึ้น

2. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้ วิ ธีการรวบรวมเอกสาร (Documentary
Research) ประกอบด้วย ทฤษฎี หลักการ และกฏหมายที่
เกี่ ยวข้ องของ สปป.ลาว เช่ น พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วย
มาตรฐานความยากจนและมาตรฐานการพัฒนา พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทดแทน
ค่าเสียหายและการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนจากการพัฒนา
โครงการ พ.ศ. 2548 และหลักการวางแผนงานโยกย้ายถิ่ น
ฐานประชาชน (Resettlement Action Plan/RAP) จาก
การพั ฒ นาโครงการ หน่ วยงาน International Finance
Corporation พ.ศ. 2545 (บริษัทไฟฟ้าหงสาจากัด, 2548)
นอกจากนี้ ยั งใช้ วิ ธีสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth
Interview) ประชากรสั มภาษณ์ คื อ ผู้ ได้ รั บผลกระทบที่
โยกย้าย จานวน 50 คน โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับปัญหา ผลกระทบ ความต้องการของชุมชน และ
ความพอใจต่อมาตรการที่นามาใช้ การสนทนากลุ่มเจาะจง
(Focus Group) ประชากรสนทนากลุ่ ม คื อ เจ้ าหน้ ารั ฐใน
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ระดั บท้ องถิ่ น และผู้ พั ฒนาโครงการไฟฟ้ าหงสา จ านวน
18 คน เมื่อได้คาตอบของการวิจัยและรูปแบบการบริหาร
จัดการโยกย้ายถิ่ นฐานประชาชนเพื่อตั้ งโครงการโรงไฟฟ้ า
ขนาดใหญ่ แ ล้ ว จึ งน าไปสู่ แ ละการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
(Hearing) ของประชากรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดที่มหาวิทยาลัย
ศรี ป ทุ ม กรุ งเทพมหานคร เพื่ อ รั บ ฟั งการวิ พ ากษ์ และ
ข้ อเสนอแนะเพื่ อน าไปสู่ การปรั บปรุ งแก้ ไขให้ งานวิ จั ยมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ใช้ วิ ธี การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
เชิงบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาตามวิธีวิทยาการวิจัยที่ได้
กาหนดไว้

3. สรุปผลการวิจัย
การน าเอาการบริ ห ารจั ด การของโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว
ที่ มี ก ระบวนการวางแผนและการด าเนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพทาให้การบริหารจัดการที่ดี ไม่ส่งผลกระทบ
และเป็ นที่ ยอมรับของประชาชนในพื้ นที่ มาเป็ นแนวทาง
สาหรับประเทศไทย จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ โดยการบริหารจัดการมีปัจจัย
สาคัญที่ประกอบด้วยกระบวนการวางแผนและดาเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ
ในการเวนคืนที่ดิน การโยกย้ายถิ่นฐานประชาชน และการ
จัดการข้อขัดแย้งหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การใช้ระบบ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และระบบจัดการฐานข้อมูลของผู้ได้รับ
ผลกระทบ การฟื้ นฟู ชีวิ ตความเป็ นอยู่ และส่ งเสริ มอาชี พ
ทางเลือก การพัฒนาชุมชนภายหลังการโยกย้าย รวมถึงการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบ
จากโครงการ จะทาให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการโยกย้าย
ถิ่ น ฐานประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ ตั้ งโครงการขนาดใหญ่ ที่
เหมาะสมสาหรับประเทศไทย

4. อภิปรายผล
โครงการไฟฟ้ าหงสาได้ ให้ ความส าคั ญ กั บการ
บริ หารจั ดการโยกย้ ายถิ่ นฐานประชาชนที่ สอดคล้ องกั บ
หลั กการและแนวทางด าเนิ นงานของการโยกย้ ายถิ่ นฐาน
ประชาชนที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการ (Process) ในการ
วางแผนงาน (Planning) การดาเนินงาน (Implementation)
การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation)
ไว้เป็ นมาตรฐานชัดเจน โดยปัจจั ยที่ มีความส าคัญกั บการ
บริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนที่เป็นกระบวนการ
(Process) ในการวางแผน (Planning) การด าเนิ น งาน
(Implementation) การติ ด ตาม (Monitoring) และการ
ประเมินผล (Evaluation) แยกตามองค์ประกอบ ดังนี้
4.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโครงการและการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน (Project Information Disclosure
and People Participation) สิ่งที่ต้องคานึงในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารโครงการ ได้แก่ประเภทของข้อมูลข่าวสาร
ขอบเขตของการเปิ ด เผย และสถานะการรั บ รู้ ข อง
ประชาชนที่จะรับ รู้ ดั งนั้ นประเภทของข้อมู ลจึงไม่เน้ น
เทคนิควิชาการ แต่จะเน้นกรอบหลักการและระยะเวลา
ของการด าเนิ น ธุร กิ จ โรงไฟฟ้ า การก่ อ สร้า งโครงสร้า ง
พื้นฐานที่จาเป็น ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ร่างแผนงานโยกย้ายถิ่นฐานชุมชน (RAP) ช่องทาง
และกลไกในการร้องเรียนของประชาชนเมื่อ เกิดกรณีข้อ
พิพาท ฯลฯ ส่วนการมีส่วนร่วมต้องมีการดาเนินการใน
ทุกระดับ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ
มีส่ วนร่วมแสดงความคิ ดเห็ น มี ส่ วนร่วมพิ จ ารณาและ
ตัดสิ นใจ มีส่วนร่วมด าเนิ น กิจกรรม มีส่ วนร่วมติ ดตาม
ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมรับผลจากกิจกรรม
ดังนั้ น ผู้พั ฒนาโครงการต้องมี ความจริงใจและ
โปร่ งใสเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจพร้ อ มทั้ งเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมี ส่ วนร่ ว มในการออกแบบพั ฒ นาโครงการ
ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนและระยะเวลาเพิ่ มขึ้น แต่เป็นการลด
ความเสี่ ย งในระยะยาว ถ้ า ผู้ พั ฒ นาโครงการไม่ ใ ห้
ความสาคัญจะก่อให้เกิดประเด็นปัญหาในการต่อต้านของ
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ประขาชนในพื้นที่ ซึ่งถ้าประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจใน
ผลกระทบ มาตรการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและมาตรการ
ส่ งเสริ ม ผลประโยชน์ จ ากโครงการ ประชาชนกลุ่ ม นั้ น
สามารถเป็ นกระบอกเสี ยงให้ กั บโครงการได้ เป็ นอย่ างดี
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
4.2 การเวนคืน ที่ดิน และการชดเชย (Land
Acquisition and Compensation) มีรูปแบบขั้นตอน
ที่ เน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น ตั้ งแต่
การจัดประชุมผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนัดหมายและอธิบาย
ขั้นตอนของการสารวจรังวัดที่ดิน คานวณมูลค่าชดเชย
ตามอั ต ราค่ า ชดเชยที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ น ข้ อ ก าห นด
(Entitlement Matrix) การจัดประชุมผู้ได้รับผลกระทบ
เพื่อรับทราบผลคานวณและค่าชดเชย ในกรณี ที่ผู้ได้รับ
ผลกระทบไม่ยอมรับในค่าชดเชย มีการสารวจรังวัดพื้นที่
อี ก ครั้ ง หากปรากฎว่ า ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบยั งไม่ ย อมรั บ
ก็สามารถยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
ส่วนผู้ที่พอใจในขณะที่รอเงินชดเชยก็จะฝึกอบรมการทา
บัญชีครัวเรือนพื้นฐานให้กับผู้ได้รับผลกระทบและจัดพิธี
มอบเงินชดเชยอย่างเป็นทางการภายหลังโอนเงินชดเชย
เข้าบัญชีธนาคารแล้ว และขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเวนคื น ที่ ดิ น และ
การชดเชยไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามผล
การดาเนินงานและไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
การเวนคืนที่ดินและการชดเชยต้องอยู่บนหลักการ
สาคัญ ได้แก่ ข้อกาหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ของ
การเวนคืนเพื่อการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ และจ่าย
ค่าชดเชยที่เป็นธรรม (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530)
4.3 การพัฒ นาพื้นที่ ใหม่เพื่อรองรับผู้โยกย้าย
(Development of Resettlement Site) มีรูปแบบและ
กระบวนการโดยสรุป คือ จัดประชุมผู้ ได้รับผลกระทบที่
จะโยกย้ า ยและส ารวจพื้ น ที่ ที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น หมู่ บ้ า น
สอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่จะต้องโยกย้าย
มีการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณู ปโภคและ

อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ให้ สิ ท ธิ ในการเลื อ กแบบบ้ า นที่ จั ด ท า
ไว้แล้ว 3 แบบ ที่จะทดแทน จัดสร้างบ้านหลังใหม่ตามที่ผู้
ได้รับ ผลกระทบที่ จะโยกย้า ยเสนอมาและน าแบบบ้ าน
หลังใหม่ที่ผ่านการประชุมของชุมชนเสนอขออนุมัติจาก
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง สาหรับพื้นที่ในการปลูกบ้านหลัง
ใหม่ ใ ช้ วิ ธี ก ารจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเพื่ อ
คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ดิ น ปลู ก สร้ า งบ้ า นหลั ง ใหม่ ซึ่ ง แต่ ล ะ
ครอบครัวสามารถแลกเปลี่ยนพื้นที่ดินได้ตามความสมัคร
ใจโดยการยิ น ยอมทั้ ง 2 ฝ่ า ย ผู้ พั ฒ นาโครงการและ
หน่ว ยงานรัฐที่ เกี่ ยวข้ อ งอ านวยความสะดวกในการท า
พิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ก่ อ นก่ อ สร้ า ง ผู้ พั ฒ นาโครงการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นและบ้านหลังใหม่ และในกรณี
ไม่พอใจในการคัดเลือกพื้นที่ดินหรือผลการก่อสร้างบ้าน
หลังใหม่ ผู้ ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนและเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
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ภาพที่ 1 แผนที่จัดสรรพื้นที่ดนิ ปลูกสร้างสาหรับที่อยูอ่ าศัยให้กับกลุม่ ผูไ้ ด้รับผลกระทบทีโ่ ยกย้ายครอบครัวละ 450 ตารางเมตร
ที่มา : Phusuwan, S. Xayalath, L. Pongpa-ngan. (2015).
หลักการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโยกย้ายจัดสรรต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ที่เน้นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ประโยชน์ ของพื้ นที่ การก่ อสร้ างสิ่ ง
อานวยความสะดวกพื้นฐานที่จาเป็น และการส่งเสริมให้ มี
การทาหน้าที่ของการเป็นศูนย์กลางชุมชนโดยอาศัยแนวคิด
ของการเชื่ อมโยงที่ เรี ยกว่ าระบบชุ มชน ใช้ กระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการใช้
น โย บ าย ของรั ฐเป็ น กรอบ ขอ งการพั ฒ น าพื้ น ที่
(International Finance Corporation (IFC), 2017)
4.4 การขนย้ายบ้ านเรือนทรัพย์สินและให้ความ
ช่ วยเหลื อ ในระยะข้ ามผ่ าน (Physical Relocation and
Transitional Support) มีรูปแบบและกระบวนการโดยสรุป
คือ เมื่อแล้วเสร็จการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ จัดประชุมและ
พาผู้ได้รับผลกระทบที่โยกย้ายไปดูบ้านหลังใหม่ว่าถูกต้อง
ตามที่ ต้ องการหรือไม่ หรื อ ต้ องปรั บปรุงอะไรบ้ างภายใต้
กรอบที่ ต กลงกั น ถ้ าผู้ ได้ รั บ ผลกระทบที่ โยกย้ ายพอใจ
จัดประชุมเพื่อส่งมอบบ้านหลังใหม่และร่วมวางแผนการขน
ย้ ายบ้ านเรือนและทรัพย์ สิ นจากพื้ นที่ เก่ ามายั งพื้ นที่ ใหม่
ผู้พัฒนาโครงการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทาพิธีทาง
ศาสนาและความเชื่อก่อนออกจากหมู่บ้านเก่าและก่อนย้าย
เข้าหมู่บ้านใหม่ และในระหว่างการขนย้ายต้องรับประกัน

ความปลอดภัยอย่างสูงสุด หลังจากการขนย้ายให้เริ่มรื้อบ้าน
หลั งเก่ าและสิ่ งปลู ก สร้ างอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ เดิ ม โดย
ผู้พัฒนาโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทุกอย่าง
จัดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่โยกย้าย เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและให้คาแนะนาในการฟื้นฟูอาชีพและชีวิต
ความเป็นอยู่ พร้อมทั้งแนะนาเจ้าหน้าที่สนามที่อยู่ประจา
อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน หลังจากนั้น ผู้พัฒนาโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านอาหาร ซึ่งจะเป็นเงินหรือสิ่งของ ในระยะ
ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ ตามอัตราและระยะเวลาที่ได้ตกลง
กั นกั บผู้ ได้ รั บผลกระทบที่ โยกย้ าย และในกรณี ที่ ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบที่ โยกย้ายไม่พอใจ เช่ น ทรัพย์สินเสียหาย ฯลฯ
ผู้ได้รับผลกระทบนั้นสามารถร้องเรียนและเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
การขนย้ายบ้านเรือนทรัพย์สินและการให้ความ
ช่วยเหลือในระยะข้ามผ่านมีความสาคัญและละเอียดอ่อน
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนของการเริ่มต้นชีวิตใหม่
ในพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากินแห่งใหม่ซึ่งไม่คุ้นเคยและ
ห่างไกล ถึงแม้พื้นที่หมู่บ้านจัดสรรใหม่จะมีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณู ปโภคและความสะดวกสบายก็ตาม
ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบที่โยกย้ายถิ่นที่ สูญเสียรายได้และ
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การดาเนินชีวิตควรได้รับการช่วยเหลือจนกว่าระดับรายได้
และเงื่อนไขของการดาเนินชีวิตที่มั่นคง (IFC, 2017)
4.5 การฟื้ นฟู อาชี พ และชี วิ ต ความเป็ นอยู่
( Livelihoods Restoration and Rehabilitation)
ปัจจัย นี้ได้รวมถึงกลุ่ม คนที่ไม่ส ามารถช่ว ยเหลือ ตัวเอง
ได้ (Vulnerable People) ได้แ ก่ กลุ่ม คนพิก าร กลุ่ม
แม่ม ่า ย กลุ ่ม ผู ้ต ิด เชื ้อ ผู ้พ ัฒ นาโค รงการต้อ งให้
ความสาคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
และอาชีพ ดั ้ง เดิม ของชุม ชนก่อ นการโยกย้า ย การ
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ชุมชนจัดสรรใหม่และพื้นที่
ท าก ารผ ลิต ให ม่ วิเ ค ราะห์อ าชีพ ท างเลือ กแล ะ
กระบวนการสร้า งความเข้ม แข็งกลุ่ม อาชีพ และการ
เข้าถึงกลไกตลาด ซึ่งต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้ได้รับกระทบที่โยกย้าย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้พัฒนาโครงการ เช่น วางแผนกาหนดแนวทาง ตัวชี้วัด
ของผลสาเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานความจาเป็นพื้นฐาน
ระยะเวลาของการฟื้น ฟูชีวิต ความเป็น อยู่ และแหล่ง
รายได้จ ากการส่งเสริม อาชีพ ทางเลือ กทั้งภาคเกษตร
นอกภาคเกษตร อาชีพ ธุร กิจ บริการที่ต่อ เนื่อ ง รวมถึง
การให้ค วามส าคัญ กับ การจัด จ้า งแรงงานที ่ม าจาก
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่โยกย้าย โดยมีเป้าหมาย
ของการฟื้นฟูอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา
ที่กาหนดภายหลังการโยกย้าย
การฟื้ นฟู อาชีพและชี วิตความเป็ นอยู่ เป็ นงานที่
ยากมาก เนื่ อ งจากเป็ น การเริ่ ม ต้ นชี วิ ตความเป็ น อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมที่ไม่คุ้นเคย อยู่ในภาวะ
ความวิตกกังวลและไม่แน่ใจว่าชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง
และครอบครัวจะเหมือนเดิมหรือเท่ากับระยะก่อนมีโครงการ
เกิดขึ้น หรือลดลงกว่าเดิม และต้องใช้ระยะเวลานานเพียงใด
ที่ จะฟื้ นฟู ชีวิตความเป็ นอยู่ ให้ กลั บมามีสภาพเหมื อนเดิ ม
หรือดีขึ้น (IFC, 2017)
4.6 การติ ด ตามและประเมิ น ผลคุ ณ ภาพชี วิ ต
ภายหลั งการโยกย้ า ย (Monitoring and Evaluation of
Improved Quality Life) ตั วชี้ วั ด ของการติ ดตามและ

ประเมินผลการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้ รับผลกระทบ
ภายหลังสาเร็จการโยกย้ายถิ่นฐานต้องเชื่อมโยงกันในทุกมิติ
ของการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development)
และครอบคลุมประเด็น ได้แก่ ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
และรายได้ การเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเข้าถึง
ระบบสาธารณสุขและอนามัยส่งแวดล้อม การเข้าถึงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน การมีส่วน
ร่วมในการพั ฒนาชุมชน และความเข้ มแข็งทางด้ านสั งคม
และวัฒนธรรมระหว่างชุมชนที่โยกย้ายและชุมชนที่รองรับ
การพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรร และประเด็นระยะเวลาของ
การติดตามและประเมินคุณภาพชีวิตก็มีความสาคัญควรมี
การตกลงกั นระหว่ างผู้ พั ฒ นาโครงการและรั ฐบาลอย่ าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
4.7 ก ารไก ล่ เก ลี่ ย ข้ อพิ พ าท (Grievance
Redress) ท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานหลักในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและควรใช้เวลาที่สั้นและรัดกุม ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการไม่ พ อใจต่ อ การด าเนิ น งาน
สามารถส่งข้อร้องเรียนไปที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยใน
ระดับหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนภายใต้ นโยบาย
หลักการกระบวนการและสิทธิผลประโยชน์ตามที่ได้ ระบุ
ไว้ในแผนงานโยกย้ายจัดสรร (RAP) ก่อนที่จะส่งต่อไป
หาคณะกรรมการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ ขั ด แย้ ง ในระดั บ เมื อ ง
(อาเภอ) เพื่อตรวจสอบและจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่
รับ ผิดชอบและผู้ร้องเรีย น ภายหลังการตัด สินใจ คณะ
กรรมการฯ ในระดับเมือง และแจ้งผลการตัดสินใจให้กับ
ผู้ได้รับผลกระทบและผู้พัฒนาโครงการ กรณีที่ผู้ร้องเรียน
ไม่พ อใจในผลการตั ดสิ นใจของคณะกรรมการฯ ระดั บ
เมื อ ง สามารถร้ อ งเรี ย นไปที่ ค ณะกรรมการไกล่ เกลี่ ย
ข้อขัดแย้งในระดับ แขวง (จังหวัด ) ได้ คณะกรรมการฯ
ระดับแขวงตรวจสอบและจัดประชุม กับหน่ วยงานรัฐที่
รับผิดชอบและผู้ร้องเรียนเพื่อตัดสิน และต้องแจ้งผลการ
ตั ด สิ น ให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบและผู้ พั ฒ นาโครงการ
ผลการตั ด สิ น ของคณะกรรมการฯ ระดั บ แขวงอาจมี
การอุทรณ์ไปยังศาลโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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การตรวจสอบของศาลจะมี ผ ลผู ก พั น ธ์ กั บ ผู้ พั ฒ นา
โครงการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และเมื่อศาลตัดสิน
แล้วไม่ สามารถโต้ แ ย้งได้อี ก (สานั กงานคณะกรรมการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้ อมและโยกย้ายจั ดสรรขั้น ศูน ย์ก ลาง,
2554)
4.8 ระบบการจัดการข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ
(Management of Information System) เป็ น เครื่ อ งมื อ
สาคัญของการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนและ
เป็ น การลดความเสี่ ยงของการก่ อสร้ างและด าเนิ น งาน
โครงการในภาพรวม ดั งนั้ น ภายหลังการเวนคืนที่ ดินและ
จ่ ายค่ าชดเชยอย่ างเป็ น ทางการแล้ ว เอกสารต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ควรเก็บรักษาไว้ในรูปแบบ Hard Copy และ Soft
Copy โดยจั ด ท าเป็ น ระบบการจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบโดยเฉพาะ

รูป แบบการบริห ารจัด การโยกย้า ยถิ ่น ฐาน
ประชาชนเพื่อตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ควรตั้งอยู่
บนหลักการที่ว่าถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโยกย้ายได้
ผู้ได้รับ ผลกระทบควรได้รับการชดเชยค่าเสีย หายจาก
การสูญเสียพื้นที่ดินและทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบและ
ยุติธ รรม และควรเป็น โอกาสของการพัฒ นาคุณ ภาพ
ชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งกระบวนการวางแผนและ
ด าเนิน งานต้อ งให้ค วามส าคัญ กับ ปัจ จัย 8 ปัจ จัย
สามารถปรับ นาไปใช้ให้เหมาะสมกับ ประเทศไทย ดัง
แผนภูมิด้านล่างนี้

ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนเพื่อตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

5. ข้อเสนอแนะ
ข้ อ ค้ น พบจากผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รู ป แบบการ
บริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานประชาชนเพื่อตั้งโครงการ

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หากจะนาไปสู่ประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทยแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) | 39
5.1 ด้านนโยบายระดับประเทศและระดับโครงการ
5.1.1 การตรวจสอบ วางแผน และจัด ทา
กฎหมายที ่ม ีอ ยู ่ห รือ เพิ ่ม เติม เพื ่อ รองรับ การบริห าร
จัด การโยกย้า ยถิ ่น ฐานประชาชน เพื ่อ การพัฒ นา
โครงการขนาดใหญ่
5.1.2 การกาหนดตั วชี้วัด ในการติดตามและ
ประเมิ นผลคุ ณ ภาพชี วิต ควรครอบคลุ มประเด็ น การเข้ า
ถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงระบบสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ด้านความเข้มแข็งด้านสังคม และวัฒนธรรมระหว่าง
ชุมชนที่โยกย้าย และชุมชนที่รองรับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
โยกย้าย
5.2 ด้านบริหารจัดการในระดับปฏิ บัติการ
5.2.1 การให้ ค วามรู้ ข้ อมู ลข่ าวสารทางด้ าน
กฎหมายและระเบี ย บแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การโยกย้ายถิ่นฐานประชาชน ควรดาเนินงานโดยหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ
5.2.2 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสารโครงการ
การรับฟั งความคิ ดเห็ น และการมี ส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียจากโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบที่
อยู่ ในพื้ นที่ ควรเริ่ มตั้ งแต่ การศึ กษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ การวางแผน การก่ อสร้ าง และการด าเนิ นงาน
ภายหลังการก่อสร้าง โดยผู้พัฒนาโครงการ และหน่วยงานใน
ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง
5.3 ข้อเสนอแนะประเด็นวิจัยต่อไป
เพื่อให้รูปแบบการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่น
ฐานประชาชนเพื่ อ การพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ่ มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น การวิจัยจึงเสนอหัวข้อที่
ควรจะได้มีการวิจัยต่อ คือ
5.3.1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ โยกย้าย
ภายหลังการโยกย้าย
5.3.2 การเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ประชาชนจากโรงไฟฟ้าภายหลังการโยกย้าย

6. เอกสารอ้างอิง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2560). โครงการ
โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่
4-7. ค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2560, จาก
https://www.egat.co.th/index.php?
option=com_tags&view=tag& id=71maemoh-power-plant.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560).
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบวิธีปฏิบัติและแนวทางการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม. ค้น
เมื่อ 14 กันยายน 2561, จาก
http://www.thailawforum. com/database1
/Ministry-of-Resources-and-Environment10.html.
บริษัทไฟฟ้าหงสาจากัด. (2548, 7 กรกฎาคม). ดารัสว่า
ด้วยการทดแทนค่าเสียหาย และการโยกย้าย
จัดสรรประชาชนจากโครงการพัฒนา.
เอกสารเลขที่ 192/นย. แปลโดยฝ่ายพัฒนา
สังคม บริษัทไฟฟ้าหงสาจากัด.
______. (2548, 11 พฤศจิกายน). ข้อกาหนดว่าด้วย
การจัดตั้งปฏิบัติทดแทนค่าเสียหายและ
การโยกย้ายจัดสรรประชาชนจากโครงการ
พัฒนา. เอกสารเลขที่ 2432/อวตส-สนก.
แปลโดยฝ่ายพัฒนาสังคม. บริษัทไฟฟ้าหงสา
จากัด.
______. (2551, 5 มีนาคม). ข้อตกลงว่าด้วยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
โยกย้ายจัดสรรประชาชน ขัน้ ศูนย์กลาง
สาหรับโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อน
หงสา. เอกสารเลขที่ 25/นย. แปลโดยฝ่าย
พัฒนาสังคม. บริษัทไฟฟ้าหงสาจากัด.

40 | Journal of Management Science Review Vol. 21 No. 2 July – December 2019
______. (2552, 30 พฤศจิกายน). สัญญาสัมปทาน
โครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา
ระหว่างรัฐบาลแห่ง สปป ลาว และ
บริษัทไฟฟ้าหงสาจากัด. เอกสารเลขที่
25/นย. แปลโดยฝ่ายพัฒนาสังคม. บริษัทไฟฟ้า
หงสาจากัด.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530 หัวหน้าคณะกรรมการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและโยกย้ายจัดสรรขั้นศูนย์กลาง.
(2553). ข้อกาหนดว่าด้วยนโยบายการ
โยกย้ายจัดสรร ทดแทนค่าเสียหาย และฟื้นฟู
อาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการไฟฟ้า
พลังงานความร้อนหงสา. เอกสารเลขที่
180/จข.ชย. แปลโดยฝ่ายพัฒนาสังคม.
บริษัทไฟฟ้าหงสาจากัด.
ไฟฟ้าหงสา. (2558). บทนาเสนอ Best Practice:
การโยกย้ายจัดสรร และฟื้นฟูอาชีพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโครงการไฟฟ้า
หงสา เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป ลาว.
ม.ป.ท.
ศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I
ASEAN Center Thailand – FACT). ข้อมูล
การค้าการลงทุนลาว. ค้นเมื่อ 22 มิถุนายน
2560, จาก
http://www.fact.fti.or.th/th/
ภาพรวมประเทศ-ลาว/
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์. (2560). ข้อมูล
เกี่ยวกับ สปป ลาว และความร่วมมือไทยลาว. ค้นมื่อ 22 มิถุนายน2560, จาก
http://vientiane.thaiembassy.
org/th/about/
สุราณี ภูสุวรรณ. (2558). เส้นทางการพัฒนาชุมชน
เมืองหงสา สู่การหลุดพ้นความด้อยพัฒนา:
โครงการไฟฟ้าหงสาโครงการแรกใน สปป

ลาว ที่ใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหิน (The
Development Journey of Hongsa
Communities towards Graduation from
the Least Development Countries.
สปป.ลาว : ไฟฟ้าหงสา.
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมและโยกย้าย
จัดสรรขั้นศูนย์กลาง. (2554). ข้อกาหนดว่า
ด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานคุ้มครองการโยกย้ายจัดสรร และ
ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนหงสา. ใน เอกสารเลขที่ 890/จข.ชย.
แปลโดยฝ่ายพัฒนาสังคม. บริษัทไฟฟ้าหงสา
จากัด.
International Finance Corporation (IFC). (2017)
Handbook for Preparing a
Resettlement Action Plan. Retrieved
from http://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/22ad720048855b25880cda6a
6515bb18/ ResettlementHandbook.
PDF?MOD=AJPERES.
Phusuwan, S. Xayalath, L. Pongpa-ngan. (2015).
Challenging Hongsa Resettlement and
Livelihoods The First Mine-Mouth Power
Plant Project in Lao PDRS. Retrieved form
http:// conferences.iaia.org/ 2015/FinalPapers/Phusuwan, Suranee-Challenging
HongsaResettlementand Livelihoods.pdf

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) | 41

ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านขยะ น้าเสีย และตลาด
Local Regulation Model for the Integration of Environmental Management on Garbage,
Waste Water, and Market

วรรณวรางค์ ศุทธชัย1 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นกฎหมายต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านขยะ น้าเสียและตลาด ให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น
การวิจัยพบว่าสาเหตุที่ทาให้ท้องถิ่นไม่เป็นเมืองน่าอยู่เพราะขยะ น้าเสีย และตลาด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ร่วมกัน และกฎหมายให้อานาจจัดการแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ไม่กาหนดให้องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้วย และกฎหมายที่ใช้บังคับมีลักษณะของกฎหมายแยกฉบับ
กัน ทาให้ ขาดความต่ อเนื่ องในการจั ดการ การตราข้อ บั ญ ญั ติท้ องถิ่น ต้น แบบเพื่ อบู รณาการการจั ดการสิ่งแวดล้อ ม
ด้านขยะ น้าเสีย และตลาด มีโครงสร้างประกอบด้วย ลักษณะ 1 บททั่วไป ลักษณะ 2 คณะกรรมการจัดการขยะ น้าเสีย
และตลาด ลักษณะ 3 การจัดการขยะ ลักษณะ 4 การจัดการน้าเสีย และลักษณะ 5 การจัดการตลาด
การวิจัยเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้ านขยะ น้ าเสี ย และตลาดตามแนวทางของข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบ และข้ อ เสนอแนะประเด็ น วิ จั ย ต่ อ ไป คื อ
การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการ ขยะ น้าเสีย และตลาด เพื่อทาให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่
ค้าส้าคัญ : เมืองน่าอยู่ การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ น้าเสีย ตลาด ข้อบัญญัติท้องถิ่น

Abstract
The objective of this research is to create the model of resettlement management for
power plant project. The research focuses on Hongsa Power Plant Project, Xayaboury, Lao PDR. The
research methodology is a qualitative research including documentary research, in-depth interview,
focus group, and hearing.
The research found out that the effectiveness of the resettlement management comprising
of 7 factors of a process including disclosure of project information and public participation; land
acquisition and compensation; development of resettlement site; physical relocation and transitional
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support; livelihoods restoration and rehabilitation; grievance redress; and baseline data management
of the re-settlers.
The research recommendation is to comply with the research findings in Thailand by
setting up policy at the national level, and operational level in order to prevent the conflict and
project resistance and providing satisfaction from the benefit of the project. Further research
recommendation is “The Improvement of Quality of Lives of the Re-settlers after Relocation”; and
“Health Surveillance from Power Plant of the Re-settlers after Relocation”.
Keywords: Mega project, Resettlement, Development, Rehabilitation, Grievance Redress

1.บทน้า
1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในความ
ปกครองดู แลขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ให้ เป็ น
เมื อ งน่ าอยู่ นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาใน 3 ด้าน คือ การมีสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและที่อ ยู่ส ะอาด มี ชุม ชนเข้ม แข็งช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกาหนด ควบคุม ตัดสินใจเกี่ ยวกับเรื่องที่มี
ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ สุ ข ภ าพ ซึ่ งปั ญ ห าทั้ ง 3 ด้ าน นี้
ประกอบด้วยปัญหาขยะ ปัญหาน้าเน่าเสีย และ ปัญหา
ความสะอาดและเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของตลาด
ปัญหาเหล่านี้จัดว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
เมื อ งทุ ก แห่ ง ของประเทศ และเป็ น ปั ญ หาที่ อ ยู่ ใ น
อานาจหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะต้ อ งด าเนิ น การจั ด การแก้ ไ ขเพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ใ น
ปกครองให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะทาให้ ท้องถิ่นนั้น ๆ
มีความเป็นเมืองน่าอยู่
ปัจจัยสาคัญ ที่ท าให้สภาพปัญ หาของการ
เป็ น เมื อ งไม่ น่ าอยู่ ในชุ ม ชนเมื อ งแต่ ล ะแห่ งล้ วนแต่ มี
สภาพปัญหาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ ปัญหา
ทางกายภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีปัญหาที่สาคัญอยู่
3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาน้าเสียจาก
ชุมชน และปัญหาความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของตลาด ซึ่งเป็นปัญ หาที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่สะอาด ความไม่ระเบียบเรียบร้อยของเมือง ซึ่ง
หากต้องการจัดการให้เมืองมีความเป็นเมืองน่าอยู่นั้น มี
ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งจั ด การกั บ ปั ญ หาทาง
กายภาพดังกล่าวมานั้ น ซึ่งเป็ น อานาจหน้าที่ โดยตรง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการกระจาย
อานาจจากราชการส่วนกลาง เช่น การจัดการขยะ และ
การจั ด ระเบี ย บตลาด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย การจัดการน้าเสีย
ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม อ า ค า ร พ .ศ . 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน 5 รูปแบบ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ แม้
กฎหมายจะให้ อ านาจและหน้ าที่ แก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่ นในการจั ดการกั บ ปัญ หาทั้ง 3 ด้านก็ต าม
แต่การใช้อานาจหน้าที่ลงไปสู่การปฏิบัติหรือการบังคับ
ใช้กฎหมายยังมีความจาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายระดับ
ท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะรองรั บ การใช้ อ านาจ ในการก าหนด
รายละเอียด ขอบเขตแห่ งอานาจหน้ าที่ กับกระบวน
วิธีดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนิ น การด้ ว ย และอย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า ใน
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ปัจจุบันจะมีข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการปัญหา
ทั้ ง 3 ด้ า นก็ ต าม แต่ ก็ ยั งคงมี ลั ก ษณะเฉพาะที่ ไม่ มี
รายละเอียดที่ชัดเจน และมีลักษณะของกฎหมายแยก
ฉบับกันทาให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดการ ทั้ง ๆ ที่
ปั ญ หาทั้ ง 3 ด้ านเป็ น ปั ญ หาที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั น และเป็ น
ปัญหาการจัดการเพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนซึ่ง
ส่งผลให้ชุมชนมีความน่าอยู่
ในการวิ จั ย นี้ มี เ ป้ าห มายคื อ การจั ด ท า
ข้อ บั ญ ญั ติท้ อ งถิ่น ต้ น แบบเพื่ อบู รณาการการจัด การ
สิ่ งแวดล้ อ มด้ านขยะ น้ าเสี ย และตลาด เพื่ อ ให้ เป็ น
กฎหมายระดับท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบสาหรับเทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่สามารถนาไปใช้
เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ได้หากมีความประสงค์ที่
จะทาให้พื้นที่ปกครองในความดูแลได้พัฒนาให้มีความ
เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิจัยบทบาทและอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ให้มีความน่าอยู่
1.2.2 เพื่ อจั ดท าข้อ บั ญ ญั ติ ท้ องถิ่น ต้น แบบ
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ น้าเสีย และตลาด
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ก าหนดขอบเขตการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ เฉพาะ ปัญหาขยะจากครัวเรือน ปัญหาน้า
เสียชุมชน และการจัดระเบียบตลาด โดยพื้นที่ศึกษา
เป็ น เทศบาลเมื อ งขอนแก่ น ซึ่ ง มี ส ภาพปั ญ หาไม่
แตกต่างจากเทศบาลอื่น ๆ ทั่ วประเทศ เป็น พื้ น ที่ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการวิเคราะห์ และกาหนด
ขอบเขตค าตอบการวิ จั ย เป็ น การจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ
ท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบว่ า ด้ ว ยการจั ด การขยะ น้ าเสี ย และ
ตลาด ค าว่ า “ขยะ” ในการวิ จั ย นี้ หมายความถึ ง
มูลฝอยตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.วิธีด้าเนินการวิจัย
วิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) แยกเป็ น การวิ จั ย เอกสาร
(Documentary research) ป ระ ก อ บ ด้ วย ท ฤ ษ ฎี
หลักการ และกฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศ
คื อ สาธารณรั ฐ สิ งค์ โปร์ Environmental Protection
and Management Act,1999, Environmental Public
Health Act,1987 Sewerage and Drainage Act,1999.
แล ะ ออส เต รเลี ย Local Government Act, 1993,
Environment Protection Act, 1997 Environment
Protection and Biodiversity Conservation Act, 1999,
National Environment Protection Council Act
1994 และผลงานวิ จั ยของไทยและของต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
เป็นการสัมภาษณ์ประชากรเชิงลึก จานวน 10 คน การ
มี ส่ ว นร่ ว มออกแบบ-ร่ ว มออกแบบ(Participatory
design, Co-design) กลุ่ ม ประชากรผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
โดยตรง (Stakeholders) จ านวน 16 และการรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น (Hearing) จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ ได้
ผลการวิ จั ย เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้ อ แนะน าที่
นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้วิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงบูรณาการจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
เนื้อหาที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วน
ร่ว มออกแบบ และการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น เพื่ อ ให้ ได้
คาตอบสาหรับการจัดทาเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบ
(Local Regulation Model) เพื่ อ บู รณ าก าร ก า ร
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ น้าเสีย และตลาด

3. สรุปผลการวิจัย
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นเป็น
เมืองน่าอยู่นั้น มีข้อพิจารณา 3 ด้าน คือ
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3.1 องค์กรจัดการ การวิจัยพบว่าสิงค์โปร์มี
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment
Agency) และเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ยมี Environment
Protection Authority:EPA ทั้งในระดับเครือรัฐและระดับ
ท้องถิ่น ส่วนในประเทศไทยนั้น องค์กรที่มีอานาจหน้าที่ใน
การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มด้ า นขยะน้ าเสี ย และตลาด
มีความสาคัญเนื่องจาก เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินการเพื่อจัดการขยะ น้าเสีย และตลาด ให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดั งนั้ น จึ งต้ องเป็ นองค์ กรในระดั บ
ท้ องถิ่ น ได้ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และ
คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้ อมด้านขยะ น้าเสี ย และ
ตลาด ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เพิ่มเติมขึ้นจากกฎหมายเดิม
เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ควบคุม ตรวจสอบ
และดูแลการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 มาตรการจั ด การ มาตรการในการ
จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ปั ญ หาขยะ สิ งค์ โปร์ มี ก ฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ Environmental Protection and
Management Act,1999 และ Environmental Public
Health Act,1987 ส่ วน เค รื อรั ฐออสเต รเลี ยนั้ น มี
การประกาศนโยบายขยะ และมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ ได้แก่ Environment Protection Act, 1997
และ National Environment Protection Council Act
1994 ส่วนการจัดการขยะในประเทศไทยนั้นมีมาตรการที่
กาหนดไว้ในกฎหมายปัจจุบันกาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการเก็บ ขน และกาจัดขยะ
และกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการและประชาชนให้มี
ส่ วนร่ วมในการจั ดการขยะ โดยการเก็ บรวบรวม และ
น าขยะมาทิ้ งในภาชนะหรื อตามจุ ดที่ ก าหนดไว้ เพื่ อรอ
การเก็บ ขน นาไปกาจัด แต่ไม่มีมาตรการที่กาหนดให้มี
การคัดแยกขยะ และเก็บรวบรวมขยะตามประเภทขยะ ซึ่ง
เป็นมาตรการที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและ
ต้องกาจัด

2) ปั ญหาน้ าเสี ย สิ งค์ โปร์ มี กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ Environmental Protection and
Management Act,1999 และเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย มี
Environment Protection and Biodiversity
Conservation Act, 1999 ส่ วนในประเทศไทยปั จจุ บั น
ผู้ประกอบการและประชาชนต่าง ๆ มีหน้าที่จัดให้มีระบบ
บาบัดน้าเสียตามลักษณะและประเภทของอาคารบ้านเรือน
ของตนตามที่ ก าหนด ไว้ ในกฎหมายควบคุ ม อาคาร
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี หน้าที่ กากับดูแลให้ มี
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการบาบัดน้า
เสียที่มาจากอาคาร บ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่า มีระบบบาบัดน้าเสียรวม
ซึ่งท าหน้ าที่ ในการบ าบั ดน้ าเสี ยจากที่ ต่ าง ๆ ให้ น้ าเสี ย
เหล่านั้นเป็นน้าทิ้งที่มีค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
โดยระบบบาบัดน้าเสียรวมบางแห่งต้องรองรับน้าเสียจาก
องค์ กรปกครองท้ องถิ่ นอื่ น ๆ ที่ อยู่ ใกล้ เคี ยง เนื่ องจาก
ปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่มีระบบ
บาบัดน้าเสียรวม
3) ปั ญ หาตลาด เนื่ อ งจากกิ จ กรรม
ต่าง ๆ ของตลาดทุกแห่ง ล้วนแต่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิด
ขยะ และน้าเสีย ซึ่งสิงค์โปร์มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จั ด การตลาด ได้ แ ก่ Environmental Public Health
Act,1987 ส่วนในประเทศไทยนั้น มีกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ซึ่งพบว่ากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ และน้า
เสียของตลาดยังขาดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการ
ให้ตลาดเกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4) การมี ส่ วน ร่ วม ของป ระชาชน
เนื่ องจากปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มทั้ ง 3 ด้ าน เป็ น ปั ญ หาที่
ประชาชนเป็ น ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยโดยตรง ทั้ งในฐานะผู้ ที่
ก่ อ ให้ เกิ ด ขยะ น้ าเสี ย และตลาด ทั้ งยั งเป็ น ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากปัญหาของขยะ น้าเสียและตลาด
ดั งนั้ น หากให้ โอกาสแก่ ประชาชนได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วม
ในการจั ด การจะท าให้ ก ารจั ด การปั ญ หาทั้ ง 3 ด้ า น
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เกิดประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
3.3 สภาพบังคับตามกฎหมาย ผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยนั้นกฎหมายที่ใช้จัดการสิ่งแวดล้อม
ด้ านขยะ น้ าเสี ย และตลาดนั้ นมี บั ญญั ติ ไว้ ในกฎหมาย
หลายฉบับ ทาให้มีลักษณะการจัดการแบบต่างคนต่างทา
และขาดความต่อเนื่องในการจัดการ ทั้ง ๆ ที่การจัดการ
ขยะ น้าเสียและตลาดนั้น เป็นการจัดการโดยมีเป้าหมาย
เดียวกันคือ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของพื้นที่
ผลการวิจัยพบว่าเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่
ดี สะอาด และมี ค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย เป็ น
องค์ประกอบประการหนึ่งของความเป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่ง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องและแสดงถึงความ
เป็นเมืองน่าอยู่นั้นมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านขยะ น้าเสีย
และตลาด ซึ่งปัจจุบันนี้แม้สิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ด้าน จะมี
ความเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะที่ถ้ามีการจัดการที่ไม่ดี
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ด้าน ทาให้
เกิดความไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และทาให้
เป็นเมืองไม่น่าอยู่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในแทบจะทุก
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาล เนื่องจากเทศบาล
เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ งที่ เป็ น
ชุ ม ชนขนาดใหญ่ และแม้ ว่ า จะมี ก ารออกกฎหมาย
ระดับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นใช้ในการดาเนินการเพื่อจัดการ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ด้าน ก็เป็นในลักษณะของ
กฎหมายที่ ไม่ มีค วามเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่ องกัน ทั้ ง ๆ ที่
ปัญหาทั้ง 3 ด้านนั้น เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในเรื่อง
เดียวกันคือ ทาให้เกิดความไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และทาให้เป็นเมืองไม่น่าอยู่
คาตอบที่ได้มาจากการวิจัยดังกล่าวจะทา
ให้ ก ารจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะท าให้
ท้องถิ่นต่าง ๆ มีความเป็นเมืองน่าอยู่ คาตอบที่ได้มาจึง
นาไปสู่การจัดทาเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการบูรณา

การการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ น้าเสีย และตลาด
โครงสร้ า งของข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
การบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ น้าเสีย
และตลาด ประกอบด้ ว ยบทบั ญ ญั ติ จ านวน 21 ข้ อ
แบ่งเป็น 5 ลักษณะ โดยเป็นส่วนนามี 4 ข้อ ลักษณะ
1 บททั่ วไป 1 ข้ อ ลั ก ษณะ 2 คณะกรรมการจัด การ
ขยะ น้าเสีย และตลาด 4 ข้อ ลักษณะ 3 การจัดการ
ขยะ 5 ข้อ ลักษณะ 4 การจัดการน้าเสีย 2 ข้อ และ
ลักษณะ 5 การจัดการตลาด 5 ข้อ

4. อภิปรายผล
การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมด้ านขยะ น้ าเสี ย และ
ตลาดในต่ างประเทศ เช่ น สาธารณรั ฐสิ งค์ โปร์ บุ ญวรา
สุมะโน เจนพึ่งพร และคณะ (2558) อธิบายใน กฎหมาย
ของประเทศ สิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ
สิงคโปร์ ว่าสิงค์โปร์แม้จะเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดไม่
ใหญ่ นั ก มี พื้ น ที่ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ จ ากั ด แต่
เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทาให้ สิงค์โปร์เป็น
ประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสะอาดมาก เนื่องจาก
มีหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมคือ
อ งค์ ก ร ด้ า น สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม แ ห่ งช า ติ (National
Environment Agency: NEA) มีกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกั บ
การส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ สิ่ งแวดล้ อม คื อ
Environmental Protection and Management Act
1999 (Chapter 94A) แ ล ะ Environmental Public
Health Act (Chapter 95)1987 การจั ด ก ารขย ะใน
ประเทศสิ งคโปร์ อยู่ ภายใต้ การควบคุ มของหน่ วยงาน
Waste Management Department ของรั ฐบาล มี การ
กาหนดเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตสิงคโปร์จะต้องเป็นเมือง
ที่ ป ราศจากขยะ มี ก ารจั ด การที่ เรี ย กว่ า Singapore
Green Plan โดย รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม และช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การคัดแยกขยะ และให้ความสาคัญของการมีส่วน
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ร่วมของประชาชนในการจัดเก็บและคัดแยกขยะกันตั้งแต่
ภายในครั วเรื อน และเสี ยค่ าธรรมเนี ยมในการจั ดขยะ
ให้กับทางรัฐบาล
การจัด การน้าเสี ยในประเทศสิ งค์ โปร์ NEA
ได้มีการควบคุมมลพิษทางน้าและคุณภาพในระบบท่อ
น้าทิ้งของสิงคโปร์เช่นเดียวกับแหล่งน้าและพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล โดยน้าเสียทั้งหมดจะต้องถูกปล่อยในระบบท่อน้า
ทิ้งสาธารณะ ทั้งนี้ การปล่อยน้าเสีย ลงท่อ ระบายน้ า
เปิ ด คลอง และแม่ น้ า จะอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม โดย
Environment Protection and Management Act
1999 ( EPMA) แ ล ะ NEA’ s Pollution Control
Department (PCD) กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบท่อน้า
และการระบายน้าหรือของเสียทางท่ อในสิ งคโปร์คื อ
Sewerage and Drainage Act 1999
การจัดการ ตลาดในประเทศสิงค์โปร์นั้น NEA
ได้ดูแลจัดการและควบคุมการจัดการโดย ออกมาตรการ
บั งคั บใช้ อย่ างเข้ มงวด เช่ น ค่ าปรั บ ถ้ ามี การท าผิ ดกฎ
รั กษาความสะอาดกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการ
ตลาด ได้ แก่ Environmental Public Health Act 1987
กฎหมายฉบั บนี้ มุ่งเน้ นการปกป้ องสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โดยมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้มีการตั้งร้านค้า แผงลอย หรือ
หาบเร่ เพื่ อ จ าหน่ ายอาหารหรื อสิ น ค้ าในที่ สาธารณะ
หรือบนถนน
เครือรัฐออสเตรเลียมี การจัดการขยะ และน้ า
เสี ยอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพจนเมื องในออสเตรเลี ย เช่ น
ซิดนีย์ ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นเมืองที่น่ าอยู่ติ ดต่อกั น
หลายปี การปกครองแบ่ งออกเป็ น 3 ระดั บได้ แก่ การ
ปกครองในระดั บ สหพั น ธรั ฐ (Federal) ระดั บ มลรั ฐ
(State of Toritory) แ ล ะ ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น (Local
administration) โดยการปกครองระดับมลรัฐและระดั บ
ท้องถิ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนของตนเองภายใต้ขอบเขตที่ได้รับ
มอบอ านาจและอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ก ากั บ ของ
สหพั น ธรั ฐ ในแต่ ละมลรั ฐหรื อ เขตปกครองมี การตั้ ง

หน่ วยงานรั บผิ ดชอบด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environment
Protection Authority: EPA)
ประเทศออสเตรเลียมีการประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับขยะแห่งชาติ (The National Waste Policy)
ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดเกี่ยวกับการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และให้ความสาคัญกับการนาขยะกลับมา
ใช้ใหม่หรือใช้ซ้า มีการกาหนดวิธีการจัดการขยะอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
และมีการจัดตั้งแผนการจัดการขยะและกู้คืนทรัพยากร
จนถึ งปี ค.ศ.2020 ซึ่ งเป็ น การด าเนิ น งานด้ ว ยความ
ร่วมมือของรัฐบาลทั้งในระดับสหพันธรัฐ และระดับรัฐ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะของป ระเทศ
ออสเตรเลี ย นั้ น มี ก ฎหมายหลั ก ของรั ฐ บาลกลาง
ได้แก่ พระราชบัญ ญั ติป้ องกั นสิ่งแวดล้อม ค.ศ.1997
(Environment Protection Act 1997) โดยกฎหมาย
ฉบับนี้กาหนดให้ทุกมลรัฐมีคณะกรรมการจัดการขยะ
(Waste Management Committee) ท าหน้ า ที่ ใ น
การประสานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และชุมชนซึ่งต้อง
มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ในการลดขยะและนากลับมาใช้
ใหม่ โดย Environment Protection Act 1997 เป็ น
กฎหมายที่ใช้บังคับกับทั้งประเทศ ส่วนในระดับมลรัฐ
มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะของแต่ละมลรัฐที่
กาหนดกระบวนวิธีในการดาเนินการจัดการขยะ
การจัดการน้าเสี ยในออสเตรเลี ยมีกฎหมาย
และกลไกการจั ดการน้ าเสี ยทั้ งในระดั บ รั ฐบาลกลาง
และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น โดยมี Environment Protection
and Biodiversity Conservation Act 1999 ซึ่งกาหนด
กรอบการป้ องกั น และการจั ด การด้ า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และ National Environment Protection
Council Act 1994 เป็ น กฎหมายที่ ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองประชาชนจากปั ญหามลพิ ษ โดยในกฎหมายนี้
ก าหนดให้ สภาคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ มี หน้ าที่
กาหนดมาตรการควบคุมคุณภาพน้าให้สะอาดอยู่เสมอ อีก
ทั้งในระดับมลรัฐก็มีกฎหมายของตนเองในการจัดการน้า
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เช่น มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งมีเมืองหลวงคือ ซิดนีย์ที่ได้รับ
การจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่ของโลก มีกฎหมาย เช่น
Local Government 1993 ซึ่ งก าหนดให้ สภาท้ องถิ่ นมี
หน้ าที่ จั ดเก็ บค่ าบริการในการให้ บริการจัดการของเสี ย
ของที่ ดิ น แต่ ล ะแปลง รวมถึ งมี ก ารก าหนดหน้ าที่ ใน
การให้ บริ การของสภาท้ องถิ่ น และการจั ดการของเสี ย
การจัดให้มีสิ่ งอานวยความสะดวกในด้านการระบายน้ า
หรือของเสีย
การจั ดการปั ญหาขยะในประเทศไทยนั้ นมี
องค์ กรที่ มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บปั ญหามู ลฝอยใน
ประเทศไทย คื อ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม เป็ นหน่ วยงานกลางที่ ท าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บ
การก าหนดนโยบายและวางแผนในการจั ดการปั ญ หา
มูลฝอย และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย
ได้แก่ พระราชบัญญั ติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งได้
กาหนดให้ องค์ ปกรปกครองส่วนท้ องถิ่ นเป็นหน่ วยงาน
หลักที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขต
อานาจของตน และให้มีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของ
ตนเพื่ อ ก าหนด รายละเอี ย ด ขั้ น ตอน และวิ ธี ก าร
ด าเนิ นการในการเก็ บ ขน และก าจั ดมู ลฝอย ส่ วนการ
การจัดการน้าเสียนั้นกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง 5 ประเภท คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จั งหวั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล เมื อ งพั ท ยา และ
กรุงเทพมหานคร ได้กาหนดให้แต่ละท้องถิ่นมีอานาจใน
การจัดให้มีน้าสะอาด และควบคุมให้อาคารสถานที่ต่าง ๆ
มีระบบบาบัดน้าเสียตามลักษณะและประเภทของอาคาร
ที่กาหนดในกฎกระทรวง และในส่วนของการจัดการตลาด
ซึ่งในการวิจัยนี้มุ่งไปที่การจัดการเฉพาะด้านมูลฝอย และ
น้ าเสี ย มี มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวงว่ า
ด้วย สุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 ที่กาหนดให้ตลาด
ต้องจัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะ และมีระบบบาบัดน้าเสียตาม
ขนาดและประเภทของตลาด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม
ด้านมูลฝอย น้าเสียและตลาดของต่างประเทศกับของ

ประเทศไทยแล้ว พบว่าการจัด การสิ่ งแวดล้ อมทั้ ง 3
ด้านของต่างประเทศ มี ห น่ วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบทั้ งใน
ระดั บ รั ฐ บาลกลางและระดั บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น เดี ย วกั บ
ประเทศไทย ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนัน้
ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่น มีเพียงสาธารณรัฐ
สิ ง ค์ โปร์ ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจาก
สิงค์โปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีการปกครองระดับ
รัฐบาลกลางเท่านั้น ส่วนมาตรการในการจัดการที่ มีใน
ต่างประเทศทุกประเทศได้แก่ การคัดแยกมูลฝอย การ
ลดปริมาณมูลฝอย การนากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอย
เป็นศูนย์ ในขณะที่ประเทศไทยมีเพียงมาตรการเดียวที่
ก าหนดไว้ ในกฎหมาย คื อ การห้ า มทิ้ งมู ล ฝอยในที่
สาธารณะ และแม้ ว่ า จะมี ก ารออกกฎหมายระดั บ
ท้องถิ่นให้ ท้อ งถิ่น ใช้ในการดาเนิ นการเพื่อจัด การกั บ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ด้าน ก็เป็นในลักษณะของ
กฎหมายที่ ไม่ มีค วามเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่ องกัน ทั้ ง ๆ ที่
ปัญหาทั้ง 3 ด้านนั้น เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในเรื่อง
เดียวกันคือ ทาให้เกิดความไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และทาให้เป็นเมืองไม่น่าอยู่ จึ งนาไปสู่การ
วิจัยเพื่อให้ได้คาตอบที่จะใช้ในการจัดทาเป็นข้อบัญญัติ
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มด้ า นขยะ น้ าเสี ย
และตลาด เพื่ อ ให้ ท้ องถิ่น ต่ าง ๆ สามารถน าไปใช้ใน
การบูรณาการเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมูล
ฝอย น้ าเสี ย และตลาด ของท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นท้องถิ่นที่
น่าอยู่

5. ข้อเสนอแนะ
จากผลของการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า ข้ อ บั ญ ญั ติ
ท้องถิ่นต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านขยะ น้าเสีย และตลาด ที่จัดทาขึ้นมาเพื่อให้เป็น
ต้นแบบของกฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่ า ง ๆ ในการจั ด การกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง 3 ด้ า นใน
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เชิ งบู ร ณาการการจั ด การโดยให้ อ งค์ ก รภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดการด้วยซึ่งก็จะส่งผลต่อการทาให้
พื้นที่ปกครองเป็นเมืองน่าอยู่ ได้ และในการจัดการนั้น
การวิจัยเสนอแนะให้ดาเนินการดังนี้
5.1 การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในเรื่ อ งสภาพ
ปัญหาขยะ น้าเสียและตลาดที่ส่งผลต่อการเป็นเมืองน่า
อยู่ที่ องค์กรเอกชนและประชาชนพึงจะได้รับรู้เพื่ อเป็ น
การสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายคือการ
สร้ างจิ ต ส านึ กรั กษาพื้ น ที่ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้วย
5.2 กาหนดแนวทางและขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมขององค์กรเอกชน โดย เริ่มจากการคัดแยกขยะ
ตามประเภทขยะ การ reuse และ recycle ขยะ เพื่ อ
ดาเนิ นการจัดจาหน่ายให้เป็นรายได้ของเจ้าของขยะ
หรือเป็นรายได้ของชุมชน ซึ่งอาจจัดทาเป็นกองทุนขยะ
สาหรับเป็นเงินได้ชุมชนในการนาไปใช้ประโยชน์เพื่ อ
การพั ฒ นาชุม ชนให้ เป็น เมื องน่ าอยู่ต่อไป การจัดการ
น้าเสีย การให้เอกชนจัดการตลาดด้านขยะและน้าเสีย
5.3 การบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การจั ด การปั ญ หาขยะ น้ าเสี ย และตลาด
มีการกาหนดสภาพบังคับทางกฎหมาย คือ มีทั้งโทษปรับ
โทษจ าคุก หรือทั้งจาทั้ งปรับ ตามบทบัญญั ติ กฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติแต่ขอบเขตแห่งอานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีได้เพียงการใช้อานาจทางปกครอง
ลงโทษปรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเท่านั้น จึงเป็นปัญหาของประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลให้ประชาชนไม่เกรงกลัว
กฎหมาย การวิ จั ยจึ งมี ข้ อเสนอแนะให้ มี การปรับปรุ ง
แก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือ
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
และพระราชบั ญ ญั ติ รั กษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในหมวดว่าด้วย
บทกาหนดโทษโดยการเพิ่มบทบัญญัติให้ใช้มาตรการทาง

สังคมแทนการลงโทษปรับหรือจา เช่น การให้ทางานเพื่อ
สาธารณประโยชน์ เช่นลงโทษด้วยการกวาดพื้ นที่ หรือ
คอยเฝ้าระวังมิให้มี การกระทาความผิดเกิดขึ้น เป็นต้ น
ซึ่ งหากมี การปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายดั งกล่ าวแล้ วย่ อม
หมายความว่ าองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นก็ สามารถที่
จัดทาเป็นข้อบัญญัติ ท้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้
5.4 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป คือ
ควรมี การท าการวิ จั ยการบั งคั บใช้ ข้ อบั ญ ญั ติ ท้ องถิ่ น
ต้ นแบบเพื่ อการบู รณาการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมด้ านขยะ
น้ าเสี ย และตลาด ซึ่ งเป็ นค าตอบที่ ได้ จากการวิ จั ยเพื่ อ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผล
จึงควรให้มี การทาการวิจัยแนวทางในการน าข้อบั ญญั ติ
ท้ องถิ่ นท้ องถิ่ นฉบั บนี้ ไปสู่ การบั งคั บ ใช้ เพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ
ท้ องถิ่ นให้ มี ความสะอาด เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย ซึ่ งจะ
ส่งผลให้เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

The Relationship between Creative Leadership of School Administrators and Effectiveness
of Schools under the Supervision of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education
Service Area Office 1

ขวัญฤทัย ภู่สาระ1 นริสานันท์ แมนผดุง2 ธีระวัฒน์ มอนไธสง3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ ครู จานวน 348 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เท่ากับ .98 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามประสิทธิผลของสถานศึกษา เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ด้านการคานึงถึ งความเป็นปัจเจกบุคคล และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดั บ มากทุ ก ด้าน โดยด้ า นที่มี ค่า เฉลี่ยสูงสุ ด คื อ ด้ า นความสามารถในการแก้ ปัญหาในสถานศึ กษารองลงมา คือ
ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ 3) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการทางานเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านการมีความยืดหยุ่น
และปรับตัว และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ประสิทธิผลของสถานศึกษา
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Abstract
This research was aimed to study 1) creative leadership of school administrators; 2) school
effectiveness, and 3) the relationship between creative leadership of school administrators and school
effectiveness. The study was conducted with 348 teachers working at schools under the supervision
of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. The sample group was acquired
by a stratified sampling. The research instrument employed in this study was a five- rating scale
questionnaire with a reliability to measure the creative leadership of school administrators at . 98 and
a reliability of the questionnaire to measure the school effectiveness at .95. Statistics employed in this
research included mean, standard deviation, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
The findings revealed that 1) creative leadership of school administrators overall and in each
aspect were found in a high level. The highest mean score was found on vision, followed by
individualism. The lowest mean score was found on creativity; 2) effectiveness of schools in overall
and in each aspect were found in a high level. The highest mean score was found on the ability to
solve problems in school and followed by the ability to make a change to and develop the school.
The lowest mean score was found on the ability to enable students to acquire high learning efficiency,
and 3) the creative leadership of school administrators showed positive relationship with effectiveness
of schools in a high level at a statistical significant level of . 01. The creative leadership of the school
administrators showed the highest relationship on teamwork, followed by flexibility and adaptation.
The lowest score of relationship was found on vision of the administrators.
Keywords: Creative leadership, Effectiveness of schools

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
ภาวะผู้นาหรือความเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพนั้น
มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ กรในอั น ที่
จะดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เป็นอย่ าง
มาก (สมคิด บางโม, 2555, หน้า 218) ดังนั้นสถานศึกษา
จึ งจ าเป็ นต้ องอาศั ยผู้ น าที่ ก้ าวหน้ าทั นสมั ย สร้ างสรรค์
ตามทั นกั บการเปลี่ ยนแปลงของโลกและสั งคมพร้ อมทั้ ง
ผลักดันให้คนอื่น ๆ ในสังคมร่วมมือและทาไปพร้อมกัน โดย
ภาวะผู้นาที่พูดถึงเรื่องคุณลักษณะ พฤติกรรม สถานการณ์
และเปลี่ยนสภาพหรือแลกเปลี่ยน คือ ภาวะผู้นา
เชิง
สร้างสรรค์ (กิตติกาญจน์ ปฏิพันธ์, 2556, หน้า 34) โดย
ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ า งสรรค์ คื อ การติ ด ต่ อ ประสานงาน
กั บ บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น และกั บ บุ ค คลที่ มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ใน
ทุกสถานที่ และทุกระดับ (Harris, 2009, p. 12) แต่อย่างไร

ก็ตาม จากการสารวจและวิเคราะห์ปัญหาของวิมล จันทร์
แก้ว (2555, หน้า 1) กลับพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ ยั ง ขาดภาวะผู้ น าในด้ า นการสร้ า งที ม งานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ไ ด้ พั ฒ นาตนเองให้ ป ฏิ บั ติ งานอย่ า ง
สร้างสรรค์ และกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่ง
ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของสถานศึ ก ษา และการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวม
ดั งที่ กล่ าวมาแล้ วว่ า ภาวะผู้ น าของผู้ บริ ห ารมี
ความสาคัญอย่ างยิ่ งในการบริ หารงานให้สัมฤทธิ์ ผล โดย
ภาวะผู้นาเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานนั้น มีลักษณะ
การปฏิ บั ติ งานอย่ างไร มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เพียงใด ซึ่งงานวิจัยของ สุภาพ ฤทธิ์บารุง (2556, หน้า 3)
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษาและความมี ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน มี ค่ า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ความสาเร็จหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา
เป็นตัวบ่งชี้ หรือนาไปสู่ความสาเร็จของการจัดการศึกษา
แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดประสิทธิผลขององค์การยังไม่มี
เกณฑ์ใดที่เป็นสากล และสามารถประเมินประสิทธิผล
ขององค์การได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ และทุก
องค์ ก ร การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลจึ ง ควรเลื อ กใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับองค์การนั้น ๆ ในการศึกษาครั้ง นี้ผู้วิจัยใช้
แนวคิ ด การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลสถานศึ ก ษาจาก
ฮอย และมิ ส เกล (Hoy & Miskel) (อ้ า งถึ ง ใน พั ฒ นะ
สี ห านู , 2553, หน้ า 31) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเกณฑ์
การประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถผลิตนักเรียนให้
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง 2) ความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ 4) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
จากความส าคั ญและปัญ หาดั งกล่าวผู้ วิ จัยจึง
สนใจที่ วิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อนาข้อมูลที่ได้
ไปเป็ น แนวทางให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ ป รั บ เปลี่ ยน
กระบวนการบริหารจัดการ และพัฒนาตนเองให้มีภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ให้ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษาที่ดี โดยที่ผู้เรียน
มี ค วามรู้ ค วามสามารถตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากลได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1.2.2 เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา
สั งกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 2,654 คน
และ กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 348 คน ได้มาโดยการ
ก าหนดกลุ่ มตั วอย่ าง กรณี ทราบจ านวนประชากรของ
ยามาเน (Yamane, 1973, p.126) แล้วสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified sampling)
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3) การมี ค วามยื ด หยุ่ น และปรั บ ตั ว 4) การมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และ 5) การทางานเป็นทีม
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ คือ 1) ความสามารถผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ4) ความสามารถใน
การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ก าหนดกรอบแนวคิ ด ภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 3) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
4) การมีความคิดสร้างสรรค์ และ 5) การทางานเป็นทีม
ตามแนวคิดของ กิตติ์กาญจน์ปฏิพันธ์ (2555, หน้า 35)
และ เดลิ ซ และโบรนี ย์ (Delich & Broneyn, 2010,
เว็ บ ไซต์ ) และก าหนดกรอบแนวคิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน
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คื อ 1) ความสามารถผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา และ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึ ก ษา จากแนวคิ ด และงานวิ จั ย ของ
ฮ อ ย แ ล ะ มิ ส เ กล ( Hoy & Miskel, 2 0 0 1 , p. 3 9 8)

1.
2.
3.
4.
5.

ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
การมีวิสัยทัศน์
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
การมีความคิดสร้างสรรค์
การทางานเป็นทีม

และ กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553, หน้า 104) แสดง
ดังภาพที่ 1

1.
2.
3.
4.

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก
ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู ใ น
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 2,654
คน (ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1, 2562, เว็บไซต์)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ยครั้งนี้ คื อ ครู ใ น
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 348 คน
ซึ่งผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
กาหนดตัวอย่าง กรณีทราบจานวนประชากรของ ยามาเน
(Yamane, 1973, p.126)
การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้ น ภู มิ (Stratified sampling) โดยน าจ านวนกลุ่ ม
ตัวอย่างที่คานวณได้ จานวน 348 คน มาแบ่งสัดส่วนโดย

จาแนกตามอาเภอ แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ ผู้ วิ จั ยสร้ าง และพั ฒนาขึ้ น โดยแบบสอบถามแบ่ งเป็ น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จ านวน 4 ข้ อ ได้ แ ก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิง
สร้ างสรรค์ ของผู้ บริ หารสถานศึ กษา มี ลั กษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของ ลิเคิร์ท
(Likert) ซึ่งมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5
องค์ประกอบ จานวน 38 ข้อ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ จานวน
8 ข้อ 2) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จานวน 8 ข้อ
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3) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว จานวน 8 ข้อ 4) การมี
ความคิ ดสร้ างสรรค์ จ านวน 7 ข้ อ 5) การท างานเป็นทีม
จานวน 7 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 1.0 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.98
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีคาตอบให้
เลือก 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 เกณฑ์ จานวน 25 ข้อ
ได้แก่ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง จานวน 7 ข้อ 2) ความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก จานวน 7 ข้อ 3) ความสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาสถานศึ ก ษา จ านวน 6 ข้ อ
4) ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน จานวน 5 ข้อ
มี ค่ าดั ชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่ าง 0.8 - 1.0 และมีค่า
ความเชื่อมั่น 0.95
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบถาม
จากครู โดยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมหนังสือขอ
ความอนุ เ คราะห์ ใ นการตอบแบบสอบถามไปยั ง
สถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ระหว่ า งวั น ที่ 15 - 30
มิถุนายน พ.ศ.2562 และได้รับกลับมา 348 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.4.1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ในการทางาน ด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2.4.2 ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา และประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
2.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพี ย ร์ สั น (Pearson’s product - moment correlation
coefficient)

3. สรุปผลการวิจัย
3.1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตาราง 1
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์
2. ด้านการคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล
3. ด้านการมีความยืดหยุน่
และปรับตัว
4. ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์
5. ด้านการทางานเป็นทีม
รวมเฉลี่ย

ระดับ
การปฏิบัติ
4.14 0.60 มาก
̅
𝒙

S.D.

4.11 0.64

มาก

4.07 0.62

มาก

4.00 0.74
4.07 0.63
4.08 0.60

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ างสรรค์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
3.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตาราง 2
ประสิทธิผลของสถานศึกษา
1. ด้านความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ด้านความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนให้
มีทัศนคติทางบวก

̅
𝒙

S.D.

ระดับ
การปฏิบัติ

3.95

0.51

มาก

3.99

0.48

มาก
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̅
𝒙

S.D.

4.07

0.47

4.08
4.03

0.56
0.44

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
3. ด้านความสามารถ
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา
4. ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหาใน
สถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

ระดับ
การปฏิบัติ
มาก

มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่ า ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ ก ษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา รองลงมา คือ
ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คื อ ด้านความสามารถในการผลิ ต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
3.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตาราง 3
ภาวะ
ผู้นา
Y1
เชิง
สร้างสรรค์
X1
.451*
*
X2
.513*
*
X3
.518*
*
X4
.508*
*
X5
.592*
*
รวม
.555*
*

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
Y2
Y3
Y4

รวม

.428*
*
.481*
*
.480*
*
.486*
*
.542*
*
.520*
*

.598*
*
.646*
*
.666*
*
.643*
*
.699*
*
.698*
*

.547*
*
.526*
*
.528*
*
.461*
*
.582*
*
.565*
*

** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.650*
*
.717*
*
.774*
*
.763*
*
.714*
*
.779*
*

X1 คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์
X2 คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
X3 คือ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
X4 คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
X5 คือ ด้านการทางานเป็นทีม
Y1 คือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
Y2 คือ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้
มีทัศนคติทางบวก
Y3 คือ ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา
Y4 คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา
จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เขต 1 ในภาพรวมมี ความสัม พันธ์
ทางบวก อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง (r = .698) อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่มีความสัมพันธ์
สูงสุด คือ ด้านการทางานเป็นทีม (r = .699) รองลงมา
คื อ ด้ า นการมี ค วามยื ด หยุ่ น และปรั บ ตั ว (r = .666)
และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์
(r = .598)

4. อภิปรายผล
4.1 ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยกาหนดเป้าประสงค์ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ
(Accountability) และการบริ หารแบบร่ วมมื อ จึ งท าให้
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในฐานะผู้ น าจะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง
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ความก้ า วหน้ า ทั น สมั ย สร้ า งสรรค์ ตามทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมพร้อมทั้งผลักดันให้คน อื่น ๆ
ในสังคมร่วมมือและทาไปพร้อมกันได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐชานันท์ พูลแก้ว (2558, หน้า 83) เรื่อง ภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน เขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 7 พบว่ า
ระดั บภาวะผู้ น าเชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้ บริ หารสถานศึ กษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสี ม า เขต 7 ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นโยบายการจัดการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุ ทธศั กราช 2542 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545
ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่นาแนวทางบริหารแบบ
บูรณาการมาดาเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตน
โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับสถานศึกษา ทั้งในแง่ของ
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง
ความสามารถในการพั ฒ นาทั ศ นคติ ท างบวกนั ก เรี ย น
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา และ
ความสามารถในการปรั บเปลี่ ยนและพั ฒนาสถานศึ กษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ (2555,
บทคั ด ย่ อ ) เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น า
การเปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก
4.3 ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภาวะผู้นาของผู้บริหารมี
ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการบริ ห ารงานให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ล
ความสาเร็จในผลงานมีความสัมพันธ์กับความสามารถของ
ผู้ บริ หารหรื อผู้ น า ภาวะผู้ น าเป็ นสิ่ งสะท้ อนให้ เ ห็ น ว่ า
หน่ วยงานนั้ น มี ลั กษณะการปฏิ บั ติ งานอย่ างไร

มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพี ยงใด สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ สุภาพ ฤทธิ์บารุง (2556, หน้า 83) เรื่อง ภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวม มีค่าความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้านมีความสัมพันธ์กั นในทางบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.1.1 ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษามี การวิ เคราะห์เชิ งนโยบายทั้ งระดั บ
ท้ อ งถิ่ น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและระดั บ ประเทศ
เพื่อกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของสถานศึกษาสู่ความเป็ น
เลิศ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกั บการ
วิ เคราะห์ เชิ งนโยบายทั้ งระดั บท้ องถิ่ น ระดั บเขตพื้ นที่
การศึกษาและระดับประเทศในการจัดท าแผนปฏิบั ติ การ
จ าปี ของสถานศึ กษา โดยการจั ดประชุ มและเน้ นการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากร และชุมชน
5.1.2 ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นนวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจั ด การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งครู ด้ ว ยกั น ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษาควรให้ ความส าคั ญกั บการสร้ างบรรยากาศ
องค์กร ซึ่งบรรยากาศมีผลต่อการจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายด้วย หากผู้บริหาร
สถานศึ กษาสามารถสร้ างบรรยากาศในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้การปฏิบัติงานใด ๆ ก็จะมี
ประสิทธิภาพ
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5.1.3 ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษา ด้ านการมี ความยื ดหยุ่ นและปรั บตั ว ข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจกับครูและบุคลากรที่ไม่ขัดต่อกฎและระเบียบ
ของทางราชการ ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรให้
ความสาคัญกับการให้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของครู
และบุ คลากร โดยท าหน้ าที่ ในการชี้ แนะ เมื่ อครู ต้ องการ
ความช่วยเหลือ ทั้งนี้จะต้องไม่ ขัดต่ อกฎระเบี ยบด้วย ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องศึกษากฎระเบียบด้วย
5.1.4 ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุ ด คื อ ผู้ บริ หารสถานศึ กษาส่ งเสริ มบรรยากาศแห่ ง
การค้ นคว้ าการประดิ ษฐ์ คิ ดค้ นการทดลอง และกล้ าคิ ด
กล้ า ท าในสิ่ ง ใหม่ ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรให้
ความส าคั ญกั บการส่ งเสริ มบรรยากาศแห่ งการค้ นคว้ า
การประดิษฐ์คิดค้นการทดลอง โดยสนับสนุนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการให้โอกาสในการแสวงหาความรู้ และ
พัฒนาตนเองของครูด้วย
5.1.5 ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ด้านการทางานเป็นทีม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ที ม งานมี โ อกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุม จัดอบรม จัดกิจกรรมที่
ทาให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่เสมอ
5.1.6 ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา ด้ านความ
สามารถในการผลิ ตนั กเรี ยนที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนชั้นสูงสุดสามารถสอบแข่งขัน
เข้ าศึ กษาต่ อในสถานศึ กษาที่ มี การแข่ งขั นสู งเพิ่ มมากขึ้ น
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางวิชาการ
5.1.7 ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา ด้ าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ข้อที่
มี ค่ าเฉลี่ยต่าสุด คื อ นั กเรี ยนมีความรู้ ความสามารถ และ
ทั กษะในการแสวงหาความรู้ด้ วยตนเองได้ ดั งนั้ นผู้ บริหาร

สถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้ เรี ยนเป็ นหลั ก และจั ดหาวั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ส่ งเสริ มทั กษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
5.1.8 ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา ด้ าน
ความสามารถปรั บเปลี่ ยนและพั ฒนาสถานศึ กษา ข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีการนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ปรับปรุงพัฒนาการ
เรี ย นการสอน ดังนั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรจั ดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการนานวัตกรรมเทคโนโลยี ทาง
การศึ กษามาใช้ แต่ ถ้ าไม่ มี งบประมาณเพี ยงพอ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรทั้งเงิน และอุปกรณ์จาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนได้
5.1.9 ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา ด้ าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุ ด คื อ ผู้ บริ หารสถานศึกษาสามารถให้ ค าปรึ กษาและ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการเป็นที่
ปรึกษาที่ดี ที่สามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ครูได้
โดยการวางตัวเป็นดังกัลยาณมิตรที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา
5.1.10 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึ ก ษา โดยจากผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ที่ พบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ก็จะทา
ให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงตามไปด้วยเช่นกัน และ
ในทางตรงข้ า มถ้ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ภ าวะผู้ น า
เชิงสร้างสรรค์ต่า ย่อมทาไปประสิทธิผลของสถานศึกษา
ไม่ดีตามไปด้วย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนัก
ถึ ง ความมี ภ าวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องตนให้ มี
การพัฒนาขึ้นจึงจะนาพาสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลที่ดี
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5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ด้วย
เช่น ด้านจินตนาการ ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ ด้านการสร้างเครือข่าย เป็นต้น
5.2.2 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อง
สถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้านอื่น ๆ
เช่น ความพึงพอใจในการทางานของครู การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ เป็นต้น
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี
Human Resources Management of Labor Consultancy in Saraburi Province

สันติ อุดมฤทธิ์1 แสงจิตต์ ไต่แสง2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2) เปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจใน
การท างาน กั บการจั ดการทรัพยากรมนุ ษย์ กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ พนั กงานที่ ท างานภายในบริษั ทที่ ปรึ กษา
ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี จานวน 358 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96 สถิติที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว ทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่งงาน และ เวลาใน
การทางาน ต่างกันมีปัจจัยจูงใจในการทางาน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 2) พนักงานที่มี
ประสบการณ์การทางาน รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่งงาน และเวลาในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ปัจจัยจูงใจในการทางานโดยรวม
มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี โดยรวมในระดับสูงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจทีป่ รึกษาด้านแรงงาน

Abstract
The purpose of this research was to 1) compare the motivation factors of employees classified
by personal factors; 2) compare human resource management classified by personal factors and
3) study the relationship between motivation factors in work and human resource management. The
samples used in the research were 358 employees working in the labor consulting firm in the
cement industry in Saraburi province. acquired by accidental sampling the instrument used in the
research was a questionnaire with a rating scale of 5 levels with the reliability of the questionnaire
equal to 0.96. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. T-test and
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one-way analysis of variance perform a double test with LSD. and Pearson's correlation coefficient by
setting the significant level at .05.
The results showed that 1) Employees with work experience total income per month, job
position and working time different factors have motivations to work overall different with statistical
significance at the level of .05; 2) Staff with work experience total income per month, job positions
and working hours differ. have opinions on human resource management overall different with
statistical significance at the level of .05; and 3) Motivations factors for overall work relating to human
resource management of labor consulting business in Saraburi Province at a high level with statistical
significance at .01 level.
Keyword: Human resource management, Labor consultancy

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจหลัก
ของหลายองค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งทุกองค์กรมุ่งที่ จะให้
ทรัพยากรมนุ ษย์ของตนมีความรู้ความสามารถและเต็ มใจ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา การดาเนินงานขององค์การต่าง ๆ
จะประสบความส าเร็ จมี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล
ในภารกิจหน้ าที่รับผิดชอบในระดับใดก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของคน เรียงลาดับความสาคัญตั้งแต่ผู้นาสูงสุดขององค์การ
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งจะ
ส่ งผลให้ ถึ งการพั ฒ นาเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งค ม ให้ มี
ความเจริ ญเติ บโตอย่ างมั่ นคง และด้ วยเห็ นว่ ามนุ ษย์ เป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดเพราะคนเป็นกลไกทาให้เกิดงาน
งานที่ มี คุ ณ ภาพต้ อ งเกิ ด จากคนที่ มี คุ ณ ภาพ (ส านั ก
นายกรัฐมนตรี, 2560, หน้า 1)
ธุ รกิ จการให้ บริ การที่ ปรึ กษาด้ านแรงงานเป็ น
การจั ดจ้ างบริ ษั ทภายนอกเพื่ อช่ วยในการบริ หารจั ดการ
ด้านบุ คคลตั้ งแต่ กระบวนการการสรรหาพนั กงาน พั ฒนา
ฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่ าง ๆ เนื่ องจากธุ รกิ จที่ ป รึ กษาด้ านแรงงานเป็ น ธุ รกิ จ
การให้บริการดังนั้นจึงยึดหลักการบริหารงานเพื่อให้เป็นที่
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า มีการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม

แก่พนักงานทั้งในส่วนของพนักงานที่บรรจุใหม่และพนักงาน
ประจ าที่ ป ฏิ บั ติ งานตามหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ แต่ ธุ ร กิ จ
ที่ปรึกษาด้านแรงงานก็จะมุ่งเน้นให้ผลประโยชน์กับผู้ว่าจ้าง
เป็นสาคัญ จึงทาให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
พนั กงานพอสมควรท าให้ พ นั กงานของบริ ษั ทที่ ป รึ กษา
ด้ านแรงงานเกิ ด การเปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ ค่ าจ้ างและ
สวั ส ดิ ก ารที่ ได้ รั บ และพนั ก งานเกิ ด ความไม่ มั่ นคงใน
การท างานและความก้ าวหน้ ากั บ งานที่ ท าอยู่ ห รื อการ
ยอมรับจากหัวหน้างาน (อาบทิพย์ กรดศรีไหม, 2556, หน้า
2)
ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้จัดการของบริษัทที่ปรึกษา
ด้านแรงงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของธุรกิจที่
ปรึกษาด้ านแรงงาน (Consultancy) ในจั งหวั ดสระบุ รี
เนื่ อ งจากเป็ น การจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ในรู ป แบบ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและโครงสร้างขององค์กร
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ์ ภ าพโดย
การปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการจ้ า งงานและการวางแผน
การดาเนินงานทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรสูงสุด
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการทางานของ
พนักงานที่ทางานภายในธุรกิจที่ ปรึกษาด้านแรงงานใน
จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ของธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างปั จ จั ย
จู ง ใจในการท างาน กั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ของธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่
ทางานภายในบริษัทที่ปรึกษาด้านแรงงานในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี จานวน 3,370 คน และกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ พนั ก งานที่ ท างานภายใน
บริษัทที่ปรึกษาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใน
จังหวัดสระบุรี จานวน 358 คน โดยใช้สูตรการกาหนด
ตั ว อย่ า ง กรณี ท ราบจ านวนประชากรของ ยามาเน
(Yamane, 1973, p.125) ที่ ค วามคลาดเคลื่ อ นเท่ า กั บ
.05 ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตั วแปรต้ น ได้ แก่ 1) ปั จจั ยส่ วนบุ คคล
ของพนั กงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ การ
ท างาน สถานภาพสมรส ระดั บการศึ กษา รายได้ รวมต่ อ
เดื อ น ต าแหน่ ง งาน และ เวลาในการท างาน และ
2) ปั จจัยจูงใจในการท างานของพนั กงานที่ ทางานภายใน
ธุ รกิ จที่ ป รึ ก ษาด้ านแรงงาน ประกอบด้ วย 2.1) ปั จจั ย
จู งใจ มี 5 ด้ าน คื อ ด้ านลั กษณะงาน ด้ านความส าเร็ จ
ในการท างาน ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ ด้ า นความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า และ 2.2) ปัจจัยอนามัย
มี 5 ด้ าน คื อ ด้ านนโยบายบริษั ท ด้ านการบั งคั บบั ญชา
ด้ านความสั มพั นธ์ ระหว่างบุ คคล ด้ านสภาพการท างาน
และ ด้านความมั่นคงในงาน

ตั วแปรตาม ได้ แก่ การจั ดการทรั พยากร
มนุษย์ (HRM) ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหา และคัดเลือก 2) ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 3) ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล 4) ด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย 5) ด้านพนักงานแรงงานสัมพันธ์
และ 6) ด้านการวิจัยทรัพยากรมนุษย์
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ก าหนดกรอบแนวคิ ด ปั จ จั ย จู งใจตาม
ทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959, p.56) ดังนี้ 1)
ปั จจั ย จู ง ใจ (Motivation factors) มี 5 ด้ าน คื อ ด้ าน
ลักษณะงาน ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้รับ
การยอมรับ ด้านความรับผิ ดชอบ และด้านความก้าวหน้ า
และ 2) ปั จจั ยอนามั ย (Hygiene factors) มี 5 ด้ าน คื อ
ด้านนโยบายบริษัท ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านสภาพการทางาน และ ด้านความมั่นคง
ในงาน และกรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตาม
แนวคิดของ มอนดี้ และโน (Mondy & Noe, 2005, p.4-6)
ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์
การสรรหาและคั ด เลื อ กการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้ อกู ล สุ ขภาพและความ
ปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การวิจัยทรัพยากร
มนุษย์ แสดงดังภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ประสบการณ์การทางาน
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
รายได้รวมต่อเดือน
ตาแหน่งงาน
เวลาในการทางาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา
และคัดเลือก
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ด้านพนักงานแรงงานสัมพันธ์
ด้านการวิจัยทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยจูงใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านความสาเร็จในการทางาน
3. ด้านการได้รับการยอมรับ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า

ปัจจัยอนามัย
1. ด้านนโยบายบริษัท
2. ด้านการบังคับบัญชา
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. ด้านสภาพการทางาน
5. ด้านความมั่นคงในงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.5 สมมุติฐานการวิจัย
1.5.1 พนั ก งานที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลต่ า งกั น
มีปัจจัยจูงใจในการทางานแตกต่างกัน
1.5.2 พนั ก งานที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลต่ า งกั น
มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจที่ปรึกษา
ด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน
1.5.3 ปัจจัยจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์
กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจที่ปรึกษา
ด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่ทางาน
ภายในบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด้ า นแรงงานในอุ ต สาหกรรม
ปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี จานวน 3,370 คน และกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ พนั ก งานที่ ท างานภายใน
บริษัทที่ปรึกษาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใน
จังหวัดสระบุรี จานวน 358 คน โดยใช้สูตรการกาหนด
ตั ว อย่ า ง กรณี ท ราบจ านวนประชากรของ ยามาเน
(Yamane, 1973, p.125) ที่ ค วามคลาดเคลื่ อ นเท่ า กั บ
.05 ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยขั้ น ตอนนี้ เป็ น
แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย ส ร้ า ง แล ะพั ฒ น าขึ้ น โด ย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) จานวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์
การทางาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้รวม
ต่อเดือน ตาแหน่งงาน และ เวลาในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยจูงใจในการทางาน
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีคาตอบให้เลือก 5 ระดั บ
โดยมีข้ อคาถาม จานวน 54 ข้อ ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ
ด้ านแรก ได้ แก่ ด้ านลั กษณ ะงาน จ านวน 5 ข้ อ
ด้านความสาเร็จในการทางาน จานวน 5 ข้อ ด้านการได้รับ
การยอมรั บ จ านวน 5 ข้ อ ด้ านความรั บผิ ดชอบ จ านวน
6 ข้อ และ ความก้าวหน้า จานวน 5 ข้อ และ ปัจจัยอนามัย
ได้ แก่ ด้ านนโยบายบริ ษั ท จ านวน 5 ข้ อ ด้ านการบั งคั บ
บั ญ ชา จ านวน 5 ข้ อ ด้ านความสั มพั น ธ์ ระหว่ างบุ คคล
จ านวน 5 ข้ อ ด้ านสภาพการท างาน จ านวน 7 ข้ อ ด้ าน
ความมั่นคงในงาน จานวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ เท่ ากั บ 0.96 ซึ่ งอยู่ ใน
เกณฑ์ที่สามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการจั ดการทรั พ ยากร
มนุษย์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ตามแนวของ ลิ เคิ ร์ท (Likert) ซึ่ งมี ค าตอบให้ เลื อก
5 ระดั บ โดยมี ข้ อค าถาม จ านวน 34 ข้ อ ประกอบด้ วย
ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลื อก
จานวน 6 ข้อ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวน 6 ข้อ
ด้ านค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้ อกู ล จ านวน 6 ข้ อ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย จานวน 6 ข้อ ด้านพนักงาน
แรงงานสัมพันธ์ จานวน 5 ข้อ และ ด้านการวิจัยทรัพยากร
มนุ ษ ย์ จ านวน 5 ข้ อ ซึ่ งเป็ น แบบสอบถามมี ค่ า ดั ช นี

ความสอดคล้ อง (IOC) เท่ ากั บ 1.0 และค่ าสั มประสิ ท ธิ์
แอลฟาของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ เท่ ากั บ 0.96 ซึ่ งอยู่ ใน
เกณฑ์ที่สามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามไปด าเนิ น การแจกให้
พนั กงานที่ ท างานภายในบริ ษั ทที่ ปรึ กษาด้ านแรงงานใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี ด้วยตนเองจนครบ
ตามจ านวนกลุ่ มตั วอย่ าง และได้ รั บคื น จ านวน 358 ชุ ด
คิดเป็นร้อยละ 100
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.4.1 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ การทางาน สถานภาพสมรส
ระดั บการศึ กษา รายได้ รวมต่ อเดื อน ต าแหน่ งงาน และ
เวลาในการทางาน ด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2.4.2 วิเคราะห์ ปั จจั ยจู งใจในการท างานและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2.4.3 เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย จู งใจในการท างาน
และการจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ จาแนกตามเพศ และ
เวลาในการท างาน โดยใช้ การทดสอบค่ าที (t-test for
independent samples)
2.4.4 เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการทางานและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จาแนกตามอายุ ประสบการณ์
การทางาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้รวมต่อ
เดือน และ ตาแหน่งงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แ บ บ ท า ง เดี ย ว (One-way analysis of variance ;
ANOVA) และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher's least
significant difference (LSD)
2.4.5 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจใน
การทางาน กับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของธุรกิจที่
ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะห์
ความ สั ม พั นธ์ (Correlation) ต ามวิ ธี ข องเพี ยร์ สั น
(Pearson)
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3. สรุปผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยจูงใจในการทางาน
ของพนักงาน

เพศ
F

Sig.

ประสบการณ์
การทางาน
F
Sig.

0.93

0.93

3.70 0.00* 2.51

0.08 0.38 0.82

5.58 0.00* 3.86 0.00* 4.35 0.00*

0.22 0.82 0.00* 0.00* 7.06 0.00* 2.41

0.09 2.30 0.06

9.06 0.00* 6.26 0.00* 3.76 0.00*

-0.89 0.38 0.13 0.13 4.02 0.00* 1.33
0.17 0.87 0.01* 0.01* 5.52 0.00* 1.81
-0.19 0.85 0.2 0.20 2.29 0.05* 0.25

0.27 1.52 0.19 9.68 0.00* 4.45 0.00* 4.93 0.00*
0.17 3.46 0.01* 14.77 0.00* 8.82 0.00* 3.65 0.00*
0.78 3.36 0.01* 5.70 0.00* 6.04 0.00* 3.83 0.00*

-0.98 0.33
-0.88 0.38

1.72
1.22

0.16
0.30

2.87 0.01* 1.18
1.82 0.11 0.23

0.31 2.10 0.08 11.37 0.00* 6.09 0.00* 3.55 0.00*
0.80 0.68 0.60 6.20 0.00* 5.90 0.00* 3.28 0.00*

-0.17 0.86
-0.97 0.34

1.16
1.02

0.33
0.38

2.56 0.03* 0.92
3.54 0.00* 0.85

0.40 3.39 0.01* 8.58 0.00* 2.54 0.02* 3.74 0.00*
0.43 0.65 0.63 8.27 0.00* 7.82 0.00* 4.91 0.00*

-0.28 0.78
-0.54 0.59

1.43
0.87

0.23
0.45

3.95 0.00* 0.42
4.20 0.00* 0.96

0.66 2.32 0.06 9.57 0.00* 7.68 0.00* 2.76 0.01*
0.39 1.55 0.19 12.55 0.00* 7.57 0.00* 4.80 0.00*

t
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านความสาเร็จใน
การทางาน
3. ด้านการได้รับการ
ยอมรับ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ปัจจัยอนามัย
1. ด้านนโยบายบริษัท
2. ด้านการบังคับบัญชา
3. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
4. ด้านสภาพการทางาน
5. ด้านความมั่นคง
ในงาน
โดยรวม

Sig.

-0.29 0.77

อายุ

สถานภาพ
สมรส
F
Sig.

ระดับ
การศึกษา
F Sig.

รายได้รวม
ต่อเดือน
F
Sig.

ตาแหน่งงาน
F

Sig.

เวลาในการ
ทางาน
t
Sig.

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และระดั บการศึ กษา ต่ างกั นมี ปั จจั ยจู งใจในการ
ท างาน โดยรวมไม่ แตกต่ างกั น ส่ วนพนั กงานที่ มี
ประสบการณ์การทางาน รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่งงาน

และ เวลาในการทางาน ต่างกันมีปัจจัยจูงใจในการทางาน
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แสดงดังตาราง 2

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยจูงใจในการทางาน
ของพนักงาน

เพศ

อายุ

t Sig.
F
1. ด้านการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์การสรรหาและ
คัดเลือก
0.67 0.51 0.38
2. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
0.49 0.63 0.25
3. ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล
2.49 0.01* 0.57

Sig.

ประสบการณ์
การทางาน
F
Sig.

สถานภาพ
สมรส
F
Sig.

ระดับ
การศึกษา
F Sig.

รายได้รวม
ต่อเดือน
F
Sig.

ตาแหน่งงาน

0.77

3.66 0.00* 0.28

0.76 2.03 0.09

6.96 0.00* 5.39 0.00* 2.12 0.03*

0.86

1.98

0.08

0.12

0.89 1.98 0.10

9.50 0.00* 5.48 0.00* 3.97 0.00*

0.64

1.29

0.27

1.46

0.23 2.09 0.08

9.29 0.00* 4.43 0.00* 2.28 0.02*

F

Sig.

เวลาในการ
ทางาน
t
Sig.
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4. ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย
5. ด้านพนักงานแรงงาน
สัมพันธ์
6. ด้านการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์
โดยรวม

1.52 0.13

0.92

0.43

1.36

0.24

0.87

0.42 1.02 0.40

3.42 0.03* 3.31 0.00* 2.08 0.04*

0.91 0.36

1.11

0.34

3.32 0.01* 0.70

0.50 1.04 0.38

3.82 0.02* 5.31 0.00* 0.41

0.68

0.42 0.67

0.74

0.53

5.50 0.00* 0.09

0.91 1.91 0.11

2.92

0.85

1.24 0.21

0.38

0.77

2.96 0.01* 0.29

0.75 1.55 0.19

7.30 0.00* 5.71 0.00* 2.09 0.04*

0.06

4.67 0.00* 0.18

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบว่า การจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ
สถานภาพสมรส และ ระดับ การศึก ษาต่ างกัน มีค วาม
คิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ส่วน พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน

รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่งงาน และ เวลาในการทางาน
ต่า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ
ในการทางาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของธุรกิจที่
ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี แสดงดังตาราง 3

ตาราง 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของธุรกิจที่ปรึกษา
ด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี

.61**
.46**
.46**
.30**
.65**

.60**
.58**
.51**
.37**
.51**

.61**
.45**
.44**
.30**
.53**

.57**
.44**
.39**
.23**
.58**

.71**
.60**
.55**
.39**
.72**

.67**
.68**
.56**
.67**
.76**
.74**

.75**
.76**
.65**
.76**
.77**
.84**

.60**
.61**
.41**
.62**
.69**
.67**

.54**
.56**
.61**
.68**
.65**
.69**

.60**
.63**
.48**
.64**
.73**
.67**

.56**
.60**
.45**
.59**
.69**
.63**

.72**
.75**
.61**
.77**
.83**
.82**

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยรวม

.68**
.62**
.58**
.47**
.74**

ด้านการวิจัยทรัพยากรมนุษย์

.60**
.55**
.47**
.34**
.68**

ด้านพนักงานแรงงานสัมพันธ์

ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย

1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยจูงใจ
ด้านลักษณะงาน
ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการได้รับการยอมรับ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้า
ปัจจัยอนามัย
ด้านนโยบายบริษัท
ด้านการบังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านสภาพการทางาน
ด้านความมั่นคงในงาน
โดยรวม

ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ปัจจัยจูงใจในการทางาน

ด้านการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์การสรรหาและคัดเลือก

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

68 | Journal of Management Science Review Vol. 21 No. 2 July – December 2019
จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยจูงใจในการทางานโดยรวม
มีความสัมพันธ์ กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม
ในระดั บ สู ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง
เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยมีความสัมพันธ์สูงสุด
กับ ด้ านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ านการวางแผน
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ก ารสรรหาและคัด เลื อก ด้ านสุ ข ภาพ
และความปลอดภัย ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล ด้านพนักงานแรงงานสัมพันธ์ และด้านการวิจัย
ทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ

4. อภิปรายผล
4.1 จากวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจใน
การทางานของพนักงานที่ทางานภายในธุรกิจที่ปรึกษา
ด้ า นแรงงานในจั งหวั ด สระบุ รี จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคล มีประเด็นในการอภิปรายผลได้ว่า
4.1.1 พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
และระดับการศึกษา ต่างกันมีปัจจัยจูงใจในการทางาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก พนักงานไม่ว่า
เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแบบใด
ย่ อ มต้ อ งการแรงจู ง ใจในการท างานเหมื อ นกั น ใน
สิ่ งแวดล้ อ มแบบเดี ย วกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
โอภาส เจริญสุข (2558, บทคัดย่อ) พบว่า พนักงานที่มี
เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ท างานในภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ มนตรี เขียนดวงจันทร์ (2551, หน้า 114)
พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพโสด สมรส หรือ หย่าร้าง
มีแรงจูงใจโดยรวมในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
4.1.2 พนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน
รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่งงาน และ เวลาในการทางาน
ต่างกันมี ปัจจัย จูงใจในการทางาน โดยรวมแตกต่างกั น
อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ อ งมาจาก แรงจู ง ใจอย่ า งเดี ย วกั น อาจท าให้ เ กิ ด
พฤติกรรมต่างกัน ดังจะเห็นได้จากการทดสอบเป็นรายคู่
ซึ่ ง ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า พนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน

ยาวนานกว่ า จะมี ปั จ จั ย จู งใจในการท างาน มากกว่ า
พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า พนักงานที่
มี ร ายได้ ร วมต่ อ เดื อ นมากกว่ า จะมี ปั จ จั ย จู งใจในการ
ทางาน มากกว่าพนักงานที่มีรายได้รวมต่อเดือนน้อยกว่า
ตาแหน่งงานที่ต่างกันอาจเป็นแรงจูงใจที่ทาให้พนักงาน
ต่างกัน และพนักงานที่เข้างานในเวลาปกติก็จะมีแรงจูงใจ
มากกว่าพนักงานที่เข้ากะหมุนเวียน พนักงานก็อาจจะคิด
ว่ามี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เป็ น ที่ พึ งพอใจแล้ ว สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ เขมิกา กิตติพงศ์ (2558, บทคัดย่อ) พบว่า
พนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานต่ า งกั น มี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
และด้านลักษณะในการทางานแตกต่างกัน งานวิจัยของ
อทิตยา เสนะวงศ์ (2555, บทคัดย่อ) พบว่า บุคลากรที่มี
เงิ น เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ปั จ จั ย จู งใจในการท างาน ด้ า น
ปัจจัยค้าจุนในการทางานที่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ
การัณยภาส การเกต (2559, บทคัดย่อ) พบว่า พนักงาน
ที่มีตาแหน่งงานต่างกัน มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 จากวัตถุประสงค์เพื่ อเปรียบเทียบการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ของธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นแรงงานใน
จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีประเด็นใน
การอภิปรายผล ดังนี้
4.2.1 พนั กงานที่ มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส
และ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่ องมาจาก พนั กงานทั้ งชายและหญิ ง ทุ กช่ วงอายุ ต่ างก็
ทางานในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน บริษัทที่ปรึกษาด้าน
แรงงานในอุ ต สาหกรรมปู น ซี เมนต์ ในจั งหวั ด สระบุ รี
จะปฏิ บั ติ อย่ างเท่ าเที ยมกั น ส่ วนประสบการณ์ การใน
การท างานท าให้ ทั ศนคติ ต่ อการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์
ไม่ เหมื อนกั น ในท านองเดี ยวกั น พนั กงานที่ มี เงิ น เดื อ น
มากกว่ามักจะทางานในระดับที่สูงกว่าจึงทาให้มุมมองหรือ
ทั ศ นคติ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรต่ า งออกไป
และบริษัทที่ปรึกษาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ในจั งหวั ดสระบุ รี ให้ ความส าคั ญกั บพนั กงานไม่ ว่าระดั บ
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การศึ กษาใดอย่ างเสมอภาค สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
เยาวเรศ กาทองทุ่ง (2556, บทคัดย่อ) พบว่า พนักงานที่มี
เพศ อายุ และระดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ก ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน
4.2.2 พนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน
รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่งงาน และ เวลาในการทางาน
ต่า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก ประสบการณ์ ก ารในการท างาน
รายได้รวมต่อเดือน ตาแหน่งงาน และ เวลาในการทางาน
ทาให้ทัศนคติต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่เหมือนกัน
ในท านองเดี ยวกัน พนั กงานที่ มีเงิน เดื อนมากกว่ามักจะ
ท างานในระดั บ ที่ สู งกว่ า จึ งท าให้ มุ ม มองหรื อ ทั ศ นคติ
ต่อการบริห ารจั ดการทรัพ ยากรต่างออกไป สอดคล้อ ง
กั บ งานวิ จั ย ของ อิ ส เรศร์ ไชยะ (2553, บทคั ด ย่ อ )
เรื่อ ง การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน ของบุ ค ลากรสถาบั น
การพลศึ ก ษา กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า พบว่ า
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางาน และรายได้รวม
ต่อเดือนต่างกัน
4.3 ปัจจัยจูงใจในการทางานโดยรวม มีความสัมพันธ์
กั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ของธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษา
ด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี โดยรวม ในระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ถ้าพนักงานมีปัจจัย
จู งใจในการท างานมาก ก็ จะท าให้ การจั ดการทรั พยากร
มนุ ษย์ มากตามไปด้ วย ในทางตรงกั นข้ าม ถ้ าพนั กงาน
มี ปั จจั ย จู งใจในการท างานน้ อ ย ก็ จะท าให้ การจั ดการ
ทรั พยากรมนุ ษย์ น้ อยตามไป ดั งนั้ นถ้ าบริ ษั ทที่ ปรึ กษา
ด้ านแรงงานในอุ ตสาหกรรมปู นซี เมนต์ ในจั งหวั ดสระบุ รี
ต้ องการให้ การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ควรเพิ่มปัจจัยจูงใจในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประคอง ศักดิ์บริบูรณ์ (2558, บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยจูงใจ
และปั จจั ย ค้ าจุ น ในการปฏิ บั ติ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
ทางบวกกับความพึ งพอใจในการบริหารทรั พยากรมนุ ษย์
ของครูและบุคลากรสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสานักงาน

คณ ะกรรม การส่ งเสริ ม การศึ กษ าเอกชน เขต 3
กรุ งเทพมหานครภาพรวมอยู่ ในระดั บ สู งมาก อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ
5.1.1 ด้านลักษณะงาน ผู้ บริหารบริ ษั ทควรให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้พนักงานได้รับความก้าวหน้า
มี การจั ดอบรม ดู งานเพื่ อเสริมประสบการณ์ การใหม่ ๆ
ให้พนักงานอยู่เสมอ
5.1.2 ด้ านความส าเร็ จในการท างาน ผู้ บริ หาร
บริษัทควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน โดยทาให้พนักงานรู้สึก
ว่าพวกเขาเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของบริษัท รับฟังความ
คิดเห็นของพวกเขา หรือให้รางวัลแก่คนที่ทางานหนัก
5.1.3 ด้านการได้รับการยอมรับ ผู้บริหารบริษทั
ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การยกย่ อ งชมเชยพนั ก งานที่
ปฏิบัติงานได้ดี โดยอาจจะมีบอร์ดสาหรับพนักงานดีเด่น
ประจาเดือน
5.1.4 ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารบริษัทควร
ปรับปรุงคุณภาพของระบบงาน การบริหารเวลา ปรับปรุง
เรื่องการสื่อสาร จัดเรียงอันดับความสาคัญก่อน-หลัง หรือ
แม้แต่การโฟกัสและพุ่งเป้าไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้งาน
มีคุณภาพยิ่งขึ้น
5.1.5 ด้านความก้าวหน้า ผู้บริหารบริษั ทควร
เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับความก้าวหน้าในชีวิต พัฒนา
ความรู้ ค วามสามารถในการท างาน และควรเลื่ อ น
ตาแหน่งตามความสามารถของพนักงาน
5.1.6 ด้ านนโยบายบริ ษั ท ผู้ บริ หารบริ ษั ทควร
เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถที่พนักงาน
มี ติ ด ตั ว อยู่ แ ล้ ว ด้ ว ยการดึ งศั ก ยภาพนั้ น มาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ด เนื่ อ งจากพนั ก งานบางคน มี ค วามรู้
ความสามารถแต่ไม่กล้านามาใช้เพราะกลัวความผิดพลาด
การเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานได้ ลองใช้ ค วามสามารถที่ มี
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วางแผนและลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จะช่วย
ให้พนักงานกล้าลงมือทาตามความรู้ที่ได้เรียนมา และรู้จัก
แก้ ปั ญหาจากการปฏิ บั ติ งานจริง หากเกิดความผิ ดพลาด
หั วหน้ างานควรจะให้ ค าปรึ กษาหรื อช่ วยแนะน าในการ
แก้ปัญหา จะยิ่งทาให้พนักงานพัฒนาความรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
5.1.7 ด้ า นการบั งคั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า งานควร
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานโดยการให้รางวัล ซึ่งอาจจะเป็น
โบนัสปลายปีสาหรับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย และ
ควรปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน
5.1.8 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้บริหาร
บริษั ทควรจั ดประชุ มเพื่ อช่ วยกั นแก้ ปั ญหาในการท างาน
อย่างเป็นระบบ
5.1.9 ด้ า นสภาพการท างาน ผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท
ควรกาหนดนโยบายในการทาความสะอาดพื้นที่ทางาน
เช่ น กิ จ กรรม 5ส ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานการบริ ห าร
คุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางานให้
เกิดบรรยากาศที่น่าทางาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยใน
ส านั ก งาน ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ท าให้ พ นั ก งานสามารถใช้
ศั ก ยภาพของตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ สร้ า ง
ทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน
5.1.10 ด้านสภาพการทางาน ผู้บริหารบริษัทควร
เปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5.2.1 ด้ า นการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ก าร
สรรหาและคัดเลือก ผู้บริหารบริษัทควรให้ความสาคัญกับ
การสอบคัดเลือกคนเข้าทางานเพื่อความเสมอภาค
5.2.2 ด้ าน ก าร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์
ผู้บริห ารบริษั ทควรปรับ ปรุงการท างานด้วยการน าเอา
เทคนิ ค ใหม่ ๆ มาใช้ และควรฝึ ก ทั ก ษะใหม่ ๆ เหล่ า นี้
ให้กับพนักงานด้วย
5.2.3 ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
ผู้บริหารบริษัทควรจัดสวัสดิการ โบนัส ค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสม

5.2.4 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ผู้บริหาร
บริษัทควรจัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม สาหรับพนักงานอย่าง
เพียงพอ
5.2.5 ด้ านพนั กงานแรงงานสั มพั นธ์ ผู้ บริ หาร
บริษัทควรให้ความสาคัญกับการโยกย้ายงานอย่างเป็นธรรม
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เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมสาหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Eco-friendly Service Criteria of Accommodation for Sustainable Tourism
in Nakhon Si Thammarat Municipality

กัลยารัตน์ ศิริรัตน์1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรม
สาหรั บ การท่ อ งเที่ ยวอย่ างยั่งยื น ในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช โดยการวิจัย ครั้งนี้ ใช้ วิธีก ารวิ จัย เชิงปริ มาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ประกอบการที่พักแรมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้
คือแบบสอบถาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ ธุรกิจที่พักแรมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นโรงแรมร้อยละ 69 เกสเฮ้าส์ร้อยละ
17 และเป็นรีสอร์ตร้อยละ 14 ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งอานวยความ
สะดวกอยู่ในระดับมาก มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง การจัดการด้านสังคม และ
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการมีความเห็นในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านการจัดที่
พักที่มีการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การจัดการที่พักแรม, เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Abstract
The objective of this research is to study the eco-friendly service criteria of
accommodation for sustainable tourism in Nakhon Si Thammarat municipality. The population
consists of 36 persons of the accommodation owners in Nakhon Si Thammarat municipality. The
questionnaires were used as the tools. Data was collected and analyzed by software analysis. The
statistics were percentage, frequency and standard deviation.
The research results showed that 69% of accommodation were hotels, 17% were
guesthouses and 14% were resorts. The business accommodation owners arranging environmental
and facilities management was in high level, the quality of environment and resources was in middle
level, and social and local participation management was in high level. The business owners agreeing
1

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช E-mail : kstourism@gmail.com
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with sustainable tourism, particularly the eco-friendly accommodation and the appropriate ways of
resource use with the responsibility on environment was in high level.
Keywords: Sustainable Tourism, Accommodation Management, Eco-friendly Service Criteria

1. บทนา
1.1 ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของงานวิจั ย
การท่ อ งเที่ ย วเป็ นปรากฏการณ์ ทางสั ง คม
วัฒนธรรม ธรรมชาติ เมื่อมนุษย์เดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัย
และสถานที่ ท างานตามปกติ เพื่ อ ใช้ เวลาว่ างเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว ทาธุรกิจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในระหว่างที่
พักแรมในจุดหมายปลายทาง อาจมีการพักแรมอย่างน้อย 1
คืน แต่ ไม่ เกิ น 1 ปี อย่ างต่ อเนื่ อง และมี การซื้ อสิ นค้ าและ
บริ การต่ าง ๆ จากอุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยว โดยไม่ ท างาน
หาเงิน และเดินทางกลับสู่ถิ่นที่อยู่ปกติ (พยอม ธรรมบุตร,
2560)
ธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว
คือธุรกิจที่ พักแรม นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับบริการที่
พักแรมได้ตามความต้ องการในด้านของรูปแบบ และด้ าน
บริการ ธุรกิจที่พักแรมจึงเติบโตไปพร้อม ๆ กับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในรูปแบบ
ที่พักแรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพิ่มขึ้นคือการพักแรม
กับทีพ่ ักแรมที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2558 องค์ การสหประชาชาติ ได้ จั ด
ประชุ มที่ มหานครนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นานา
ประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันคือ
Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่ อให้ เกิ ด
ความต่ อเนื่ องในการพั ฒ นา องค์ การสหประชาชาติ จึ ง
ก าหนดเป้ าหมายการพั ฒนาเป็ นมิ ติ ของเศรษฐกิ จ สั งคม
และสิ่งแวดล้อม ให้ มีความเชื่ อมโยงกั น เรียกว่าเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (UNDP, 2017, website)
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากร
ทางด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นจานวนมาก และมีความ
หลากหลายของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถดึ งดู ด ใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด

นครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นในทุกปี พ.ศ. 2559 มีจานวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวน 2,565,745 คน (กระทรวงการ
ท่ องเที่ ยวและกี ฬ า, 2560) จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ยวเข้ ามา
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทาให้
มีการเปิ ดให้ บริการธุรกิจที่ พั กแรมจานวน 36 แห่ งในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (กระทรวงการท่ องเที่ ยว
และกีฬา, 2560)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเกณฑ์การบริการที่เป็น
มิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมของธุ ร กิ จที่ พั กแรมที่ มี ผลต่ อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นั้นต้องมีเกณฑ์การบริการห้องพักที่ชัดเจน ซึ่งการประเมิน
บริ การที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมของสถานประกอบการ
ประเภทโรงแรมมักจะมีเกณฑ์บางข้อที่ทางผู้ประกอบการไม่
ผ่านมาตรฐาน (ปิยะดา วชิระวงศกร และอุษณีย์ ทิมสูงเนิน,
2558,หน้ า 99-113) เพื่ อส่ งผลให้ เกิ ดการท่ องเที่ ยวอย่ าง
ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายการพั ฒนาประเทศไทยตามยุ ทธศาสตร์
ด้ านเศรษฐกิ จการท่ องเที่ ยว และสอดคล้ องกั บเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาเกณฑ์ การบริการที่เป็ นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึ ก ษาเฉพาะพื้ น ที่ ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เกณฑ์ ของการบริการที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่งแวดล้ อม
ประกอบด้ วย นโยบายและมาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม
การจัดการของเสีย ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานและน้า
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การจัดซื้อ คุณภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางเสียง คุณภาพน้า การเก็บรักษา และการจัดการ
เชื้อเพลิง แก๊ส และสารพิษ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
เกณ ฑ์ การจั ดการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น
ประกอบด้วยการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี ลด
การบริโภคและใช้ทรัพยากรที่ เกินความจาเป็ น รักษาและ
ส่ งเสริ ม ความหลากหลายทางธรรมชาติ สั งคม และ
วั ฒนธรรม ประสานการพั ฒนาการท่ องเที่ ยว การใช้ การ
ท่ องเที่ ยวขยายฐานเศรษฐกิ จของท้ องถิ่ น การมี ส่ วนร่ วม
และสร้ างเครื อ ข่ าย การประชุ ม หรื อ ปรึ ก ษาหารื อ กั บ
ผู้เกี่ ยวข้ อง การพั ฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ การจัดเตรียม
ข้ อมู ลหรือคู่ มื อบริ การข่ าวสาร และการประเมิ นผล การ
ตรวจสอบ และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อเจ้ าของสถาน
ประกอบการธุรกิจที่พักแรมทั้ง 36 แห่ง จานวน 36 คน
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สอบถามจากเจ้าของสถาน
ประกอบการธุรกิจที่พักแรมทั้ง 36 แห่งในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช จึ งใช้ ประชากรในการท าวิ จั ยครั้ งนี้ ทั้ ง
36 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 การศึ ก ษาเอกสารได้ แ ก่ เอกสารการ
เกี่ยวกับเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนังสือ
ด้านการจัดการที่พัก การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เว็บไซต์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 แบบสอบถามเชิ งปริ มาณประกอบด้ วย
คาถาม 4 ส่วนดังนี้
ส่ ว น ที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไป ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วยประเภทของ
ธุรกิจที่ พั กแรม จ านวนห้องพั ก ระยะเวลาของการด าเนิ น
ธุรกิจที่พักแรม และรูปแบบของสถานประกอบการธุรกิจที่
พั กแรม ลั กษณะค าถามเป็ นแบบเลื อกตอบ (Check list)
โดยใช้เกณฑ์คะแนนเป็นค่าร้อยละของประชากรทั้งหมด
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การบริการที่
เป็ นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อม ประกอบด้ วยการจั ดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวก การ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การจัดการด้าน
สังคมและการมี ส่ วนร่วมของท้ องถิ่น ลั กษณะคาถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนการประเมิ นค่า (Rating Scale) มีตัวเลื อก
เป็น 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วยหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลักษณะ
คาถามเป็นแบบมาตราส่วนการประเมินค่า (Rating Scale)
มีตั วเลือกเป็ น 5 ระดับคื อมากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อย
และน้อยที่สุด
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2.3 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ
2.3.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา (Content Validity) โดยนาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่ าน และน าข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ ง 3 ท่ านมา
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่ อให้ เกิดความสมบูรณ์ ของ
เนื้อหา และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การทาวิจัยครั้งนี้
2.3.3 น าแบบสอบถามไปท าการทดสอบกั บ
กลุ่ มคน 10 คน เพื่ อน าค าตอบมาหาค่ าความน่ าเชื่ อถื อ
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบโดยเก็ บ
ข้ อ มู ล จริ งโดยวั ด ความคลอดคล้ อ งภายใน (Internal
Consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัช
(Cornbrash’s alpha coefficient) เมื่ อได้ ห าค่ าค วาม
เชื่ อมั่ นแล้ ว ผลปรากฎว่ าแบบสอบถามมี ความเชื่ อมั่ นที่
0.978 ซึ่งไม่ต่ากว่า 0.71 ดังนั้นผู้วิจัยจึงถือว่าแบบสอบถาม
นี้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ได้ ม าตรฐาน ใช้ น าไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
ประชากรต่อไป
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ยน าแบบสอบถามจ านวน 36 ชุ ดไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจที่พักแรม
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.5.1 รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูก
ต้ อง ความครบถ้ วนสมบู รณ์ ของข้ อมู ลที่ ได้ จากการท า
แบบสอบถาม
2.5.2 บั นทึ กข้ อมู ลที่ ได้ ลงในคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
2.5.3 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ลด้ า นประชากรศาสตร์ ใช้ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ของเกณฑ์ ก าร
บริ การที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม และเกณฑ์ การจั ดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการทาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการแบ่งช่วง
การแปรผลตามหลั กของการแบ่ งอั น ตรภาคชั้ น (Class
interval) โดยระดั บการให้ คะแนนเฉลี่ ยได้ ใช้ สู ตรค านวณ
ช่ วงกว้ างของชั้ น (ธานิ น ทร์ ศิ ล ป์ จ ารุ , 2557) ซึ่ งแปล
ความหมายของข้อมูลได้ดังนี้

4.21-5.00 มีความคิดเห็นต่อเกณฑ์มากที่สุด
3.41-4.20 มีความคิดเห็นต่อเกณฑ์มาก
2.61-3.40 มีความคิดเห็นต่อเกณฑ์ปานกลาง
1.81-2.60 มีความคิดเห็นต่อเกณฑ์น้อย
1.00-1.80 มีความคิดเห็นต่อเกณฑ์น้อยที่สุด

3. สรุปผลการวิจัย
3.1 สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลพื้ นฐานทั่ วไป
ด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
ธุรกิ จที่ พั กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เป็ นโรงแรมเป็ นร้ อยละ 69 เกสเฮ้าส์ เป็ นร้อยละ 17 และ
รีสอร์ทเป็นร้อยละ 14 ตามลาดับ
จานวนห้องพักตั้งแต่ 31-100 ห้องเป็นร้อยละ 47
มี ห้ องพั กต่ ากว่ า 30 ห้ องเป็ นร้ อยละ 39 และมี ห้ องพั ก
ต่ากว่า 30 ห้องเป็นร้อยละ 14 ตามลาดับ
ระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจที่พักแรม 6-10 ปี
ร้อยละ 38 ระยะเวลาการดาเนิ นธุรกิจที่พักแรม 16-20 ปี
ร้อยละ 20 และระยะเวลาของการด าเนิ นธุ รกิ จที่ พั กแรม
21 ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ 17 ตามลาดับ
รูปแบบสถานประกอบการธุ รกิ จที่ พั กแรมเป็ น
เจ้าของคนเดียว ร้อยละ 50 เป็นห้างหุ้นส่วนจากัด ร้อยละ
47 และเป็นบริษัทจากัดร้อยละ 3 ตามลาดับ
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม พบว่า
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์การบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมรายด้าน
เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การออกแบบและก่อสร้างอาคาร
การเดินทางเข้าถึงสถาน
ประกอบการที่สะดวกและ
ปลอดภัย
การจัดการสภาพแวดล้อม
พื้นฐานของสถานประกอบการ
การปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดในการใช้พื้นที่และ
อาคาร
การจัดให้มีที่จอดรถที่เพียงพอ
และปลอดภัย
การจัดภูมิทัศน์ของพื้นที่
การจัดให้มีการบริการที่
หลากหลายและระบบสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
เฉลี่ยรวม



S.D.

ระดับ

3.31
3.48

0.67
0.54

ปานกลาง
ปานกลาง

3.44

0.45

มาก

3.38

0.85

ปานกลาง

3.27

0.80

ปานกลาง

3.92
2.92

0.58
0.94

มาก
ปานกลาง

4.10 0.50

มาก

จากตาราง 1 พบว่ า ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่
พั ก แรมมี ก ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและ
สิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก โดยมี
รายละเอียดของพฤติกรรมในแต่ละข้อดังต่อไปนี้
การออกแบบ และก่ อสร้ างอาคารพ บว่ า
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีการออกแบบก่อสร้างที่มั่นคง
แข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และมี วิศวกรลงนาม
รับรองก ากั บการออกแบบในระดั บมากที่ สุ ด เป็ นร้อยละ
33.3
การเดิ น ทางเข้ า ถึ ง สถานป ระกอบการที่
เหมาะสมและปลอดภัยพบว่าผู้ประกอบการที่พักแรมมี
ทางเข้าออกที่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้มีความปลอดภัย
ในระดับมากที่สุด เป็นร้อยละ 44.4
การจั ดการสภาพแวดล้ อมพื้ น ฐานของสถาน
ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการที่พักแรมมีการติดตั้ง

ป้ายแสดงชื่อของสถานประกอบการที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ในระดับมากที่สุด เป็นร้อยละ 27.8
การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการ
ใช้พื้นที่และอาคารพบว่าผู้ประกอบการที่พักแรมไม่มีเขต
ที่ดินหรือการปลูกสร้างรุกล้าที่ดินสาธารณะ ในระดับมาก
เป็นร้อยละ 44.4
การจัด ให้ มี ที่ จอดรถที่ เพี ยงพอและปลอดภั ย
พบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ พั ก แรมมี ที่ จ อดรถได้ ม ากกว่ า
ร้ อ ยละ 15 ของจ านวนห้ อ งพั ก ทั้ งหมด ในระดั บ มาก
เป็นร้อยละ 38.9
การจัดภูมิทัศน์ของพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการที่
พั ก แรมมี พื้ น ที่ ว่ า งหรื อ พื้ น ที่ ไม่ มี อ าคารคลุ ม มากกว่ า
ร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ ในระดับมาก เป็นร้อยละ
25.0
การจั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารที่ ห ลากหลายและ
ระบบสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่
พั ก แรมมี ให้ บ ริก ารเชื่ อ มต่ ออิ น เตอร์เน็ ต ในระดั บ มาก
เป็นร้อยละ 25.0
ตาราง2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
รายด้าน
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
การประหยัดพลังงาน
การจัดการน้าที่มี
ประสิทธิภาพ
การจัดการระบายน้า
การบาบัดน้าเสีย
การจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการอากาศและเสียง
การจัดการด้านสาธารณสุข
และการส่งเสริมสุขภาพ
เฉลี่ยรวม



S.D.

ระดับ

3.07
3.52

1.01
0.61

ปานกลาง
มาก

3.53
3.40
3.54
3.41
3.53

0.80
0.80
0.65
0.88
0.63

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

3.48

0.61

ปานกลาง

78 | Journal of Management Science Review Vol. 21 No. 2 July – December 2019
จากตาราง 2 พบว่ าผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ ที่ มี
การบริการที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่งแวดล้ อม การจัดการคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้ อมและทรั พยากร โดยรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง
โดยมี รายละเอี ยดของพฤติ กรรมในแต่ ละข้ อ ดั งนี้ การ
ประหยั ดพลั งงาน พบว่าผู้ ประกอบการที่ พั กแรมเลื อกใช้
เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานใน
สถานประกอบการในระดับมาก เป็นร้อยละ 13.9
การจั ดการน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พ บ ว่ า
ผู้ ประกอบการที่ พั กแรมใช้ มาตรการที่ ช่ วยส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการประหยัดน้าใช้ หรือลดการสูญเสียน้าในพื้นที่
โครงการที่มีความหลากหลาย ในระดับมาก เป็นร้อยละ 16.7
การจัดการระบายน้า พบว่าผู้ประกอบการที่พั ก
แรมในพื้ นที่ มีการหน่ วงน้ าในพื้ นที่ โครงการ จั ดให้ มีพื้ นที่
บ่ อ ถั ง หรื อลั กษณะใด ๆ เพื่ อหน่ วงน้ าจากน้ าฝน พื้ นที่
โครงการเพื่ อเก็ บกั กน้าฝนไว้ในพื้ นที่ ชะลอการไหลออกสู่
ภายนอกในระดั บมาก เป็นร้อยละ 30.6 การบ าบัดน้ าเสี ย
พบว่าผู้ประกอบการที่พักแรมมีผลการตรวจสอบคุณภาพน้า
ทิ้งอยู่ในสภาพดีสาหรับกรณีระบบบาบัดน้าเสียขั้นต้นหรือ
ระบบขนาดเล็ก หรือมีผลการตรวจสอบค่าคุณภาพน้าทิ้งอยู่
ในเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก าหนดในกรณี ของคุ ณลั กษณะของ
ระบบกาหนดมาตรฐานให้ติดตามตรวจสอบไว้ ในระดับมาก
เป็ นร้ อ ยละ 19.4 การจั ดการขยะมู ลฝอย พบว่ า
ผู้ประกอบการที่พักแรมให้ความสาคัญในการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ดี ในระดับมาก ร้อยละ 19.4 การจัดการอากาศและ
เสียง พบว่า ผู้ประกอบการที่พักแรมออกแบบก่อสร้างและ
กาหนดมาตรการพื้นที่ป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอกเข้าสู่
สถานประกอบการ ในระดับมาก เป็นร้อยละ 22
การจั ด การด้ านสาธารณสุ ข และการส่ งเสริ ม
สุขภาพ พบว่าผู้ประกอบการที่พักแรมมีการกาหนดพื้นที่
และติ ด ป้ า ยห้ า มสู บ บุ ห รี่ ต ามกฎหมายการณ รงค์
ลดการสูบบุหรี่ทั้งพนักงาน และผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน
ในระดั บมาก เป็ น ร้อยละ 13.9การจัด การป้ องกัน และ
ระงั บ อั ค คี ภั ย พบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ พั ก แรมติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เพื่อให้หนีไฟ สามารถ

ส่งเสียงทั่วถึงในบริเวณสถานประกอบการ ในระดับมาก
เป็นร้อยละ 22.2 การรั ก ษาความปลอดภั ย พบว่ า
ผู้ประกอบการที่พักแรมมียามรักษาการณ์เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของผู้เข้าพัก และทรัพย์สินทั่วบริเวณตลอด 24
ชั่วโมง ในระดับมาก ร้อยละ 30.6
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์การบริการที่เป็น
มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม การจัดการด้ านสั งคมและการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นรายด้าน
เกณฑ์การจัดการด้านสังคม
และการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นรายด้าน
การเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน
ภาพลักษณ์การบริหารจัดการ
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เฉลี่ยรวม



S.D.

3.99
3.45

0.59
มาก
0.83 ปานกลาง

3.48

0.73 ปานกลาง

3.64

0.61

ระดับ

มาก

จากตาราง 3 พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสังคม
และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีรายละเอียดของพฤติกรรมในแต่ละข้อ ดังนี้
ก า ร เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข อ งท้ อ งถิ่ น พ บ ว่ า
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมเป็นเจ้าของ หรือมีผู้ร่วมลงทุน
ธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นคนท้องถิ่น หรืออยู่ในพื้นที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ ในระดับมาก เป็นร้อยละ 27.8
การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน พบว่า
ผู้ประกอบการที่พักแรมส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม
ของท้องถิ่นในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ใน
ระดับมาก เป็นร้อยละ 13.9
ภาพลักษณ์การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ พั ก แรมไม่ มี
ลักษณะ หรือพฤติกรรมการให้บริการที่ส่อไปในทางเป็น
แหล่งมั่วสุม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดี ในระดับมาก เป็นร้อยละ 22.2
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3.3 สรุป ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โดยรวม พบว่ า
ผู้ประกอบการที่พักแรมมีการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากร
อย่ า งพอดี โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม ในระดับมาก เป็นร้อยละ 11.1

4. อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมสาหรับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ งยื น ในเขตเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช” ผู้ วิ จัย ขอ
อภิปรายผลดังต่อไปนี้
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พั กแรมมี การออกแบบ
ก่ อ สร้ างที่ มั่ น คง แข็ งแรงตามมาตรฐานทางวิศ วกรรม
และมีวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบ ผู้ประกอบการที่
พั ก แรมมี ท างเข้ า ออกที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ดู แ ลให้ มี
ความปลอดภัย ที่ พักแรมมีการติ ดตั้งป้ายแสดงชื่อของ
สถานประกอบการที่ เห็ น ได้ อ ย่างชั ด เจน ไม่มี เขตที่ ดิ น
หรื อ การปลู ก สร้า งรุก ล้ าที่ ดิ น สาธารณะ มี ที่ จ อดรถได้
มากกว่าร้อยละ 15 ของจานวนห้องพั กทั้ งหมด มีพื้น ที่
ว่างหรื อพื้ น ที่ ไม่ มี อ าคารคลุ ม มากกว่ าร้อ ยละ 30 ของ
พื้ น ที่ โ ครงการ มี ก ารให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต
เลือกใช้เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัด
พลั ง งานภายในสถานประกอบการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการศึกษาของวัลลี ธีรานันตชัย (2547) ที่ว่าพฤติกรรม
การอนุรักษ์ไฟฟ้าในโรงพยาบาลทั่วไปใช้มาตรการที่ช่วย
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การประหยั ด น้ าใช้ ห รื อ ลด
การสู ญ เสี ย น้ าในพื้ น ที่ โครงการที่ มี ค วามเหมาะสมซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสายั น ห์ ปั ญ ญาทรง
(2545) ที่ว่าการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ามี
ความสั มพั น ธ์กับ พฤติก รรมการอนุ รักษ์ แม่ น้าที่ ถูก ต้อ ง
ในพื้ น ที่ มี ก ารหน่ ว งน้ าในพื้ น ที่ โ ครงการจั ด ให้ มี พื้ น ที่
บ่อ ถัง หรือลักษณะใด ๆ เพื่อหน่วงน้าจากน้าฝนในพื้นที่
โครงการเพื่อเก็บกักน้าฝนไว้ในพื้นที่ ชะลอการไหลออกสู่
ภายนอก มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งอยู่ในสภาพดี

ส าหรั บ กรณี ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ขั้ น ต้ น หรื อ ระบบ
ขนาดเล็ก หรือมีผลการตรวจสอบค่าน้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ ก าหนดในกรณี ข องคุ ณ ลั ก ษณะของระบบ
กาหนดมาตรฐานให้ติด ตามตรวจสอบไว้ ให้ความสาคัญ
ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ ดี ออกแบบก่ อ สร้ า งและ
กาหนดมาตรการพื้นที่ป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอกเข้า
สู่สถานประกอบการ มีการกาหนดพื้นที่และติดป้ายห้าม
สู บ บุ ห รี่ ต ามกฎหมาย การรณรงค์ ล ดการสู บ บุ ห รี่ ทั้ ง
พนักงานและผู้ใช้บ ริการอย่างชัดเจน ติดตั้งอุป กรณ์ ส่ ง
สัญ ญาณเตื อนเพลิงไหม้ เพื่ อให้ ห นี ไฟ สามารถส่งเสีย ง
ทั่ ว ถึ งในบริ เวณสถานประกอบการ ผลการศึ ก ษาการ
รักษาความปลอดภัยพบว่า ผู้ประกอบการที่พักแรมมียาม
รัก ษาการณ์ เพื่ อ ดู แ ลความปลอดภั ย ของผู้ เข้ า พั ก และ
ทรัพย์สินทั่วบริเวณตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเจ้าของหรือมี
ผู้ร่วมลงทุ นธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นคนท้องถิ่นหรือ
อยู่ ใ นพื้ น ที่ ส ถานประกอบการตั้ ง อยู่ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ ดีซึ่งสอดคล้อ งกับผลการศึกษาของธีชวัน
ญาณอุ ด ม (2544) ที่ พ บว่ า การรั บ รู้ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
การอนุรักษ์มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น ผู้ ป ระกอบการที่ พั ก แรมไม่ มี ลั ก ษณะหรื อ
พฤติกรรมการให้ บริการที่ส่อไปในทางเป็ นแหล่งมั่วสุ ม
หรื อ ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
มี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งพอดี โดยมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ (2551) ที่พบว่า
ทางรีสอร์ทมีการดาเนินการได้แก่การปลูกจิตสานึกของ
ประชากรในชุ ม ชน การควบคุ ม การดู แ ล การอนุ รั ก ษ์
การส่งเสริม และการทดแทนเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อไป

5. ข้อเสนอแนะ
ควรน าผลวิ จั ยครั้ งนี้ ไปประยุ กต์ ในการพั ฒ นา
ส่ งเส ริ ม ให้ ผู้ ป ระ ก อ บ ก ารที่ พั ก ภ าย ใน จั งห วั ด
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นครศรีธรรมราช ที่ สามารถสนั บสนุ นเป็ นที่ พั กแรมที่ เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเกณฑ์ของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยองค์ กรที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องควรจะมี แนวทางการพั ฒนา
ค วาม รู้ ค วาม เข้ าใจ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งก ารอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้กั บธุรกิจที่ พั กแรม
ต่าง ๆ ควรมีการจัดอบรม จัดทาคู่มือเพื่อให้ความรู้ จัดทา
บอร์ดเพื่ อประชาสั มพั นธ์ในที่ พั กแรม จัดกิจกรรมรณรงค์
การอนุ รั กษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มอย่ าง
ต่อเนื่อง เพื่ อให้ เกิดกระบวนการสร้างจิตสานึกในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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กลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมการส่งออกที่ส่งผลต่อผลการดาเนินการส่งออกธุรกิจอาหารทะเล
ขนาดเล็กในประเทศไทย
Marketing Strategy and Export Innovation on Export Performance of Seafood
Small Business in Thailand

วรเทพ ตรีวิจิตร1 ภัทรพล ชุ่มมี2 ปรีชา คามาดี3
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและนวั ต กรรมการส่ งออกที่ ส่ งผลต่ อ ผล
การดาเนินการส่งออกธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารของธุ ร กิ จ อาหารทะเลขนาดเล็ ก จ านวน 255 บริ ษั ท สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินการส่งออก
2) นวัตกรรมการส่งออก ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ ด้านนวัตกรรมพฤติ กรรม มีอิทธิพลต่อ
ผลการดาเนินการส่งออกผลการวิจัยที่ได้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและการจัดการ
นวั ต กรรมการส่ ง ออกโดยผู้ บ ริ ห ารควรพิ จ ารณาถึ ง จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นในประเด็ น ของความพร้ อ มด้ า นการ
ส่งออก เพื่อที่จะสามารถนาจุดแข็งไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนาจุดอ่อนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถส่งออกได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ : กลยุทธ์ทางการตลาด นวัตกรรมการส่งออก ผลการดาเนินการส่งออก ธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็ก

Abstract
The purposes of this research were to study marketing strategy and export innovation affecting export
performance of small seafood business in Thailand by using a questionnaire as an instrument for collecting
data from the executives of small seafood business from 255 samples. The statistics used for analyzing the
collected data were multiple correlation and multiple regression analysis. The result showed that
1) the marketing strategy in the aspects of product strategy, price strategy, place strategy and promotion
strategy affected the export performance and 2) export innovation in aspects of product innovation, process
innovation and behavioral innovation affected the export performance. The research results can be used as
1นักศึกษาปริญญาเอก
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a guideline for planning of marketing and export innovation management. The management should consider
the strengths and weaknesses in the issue of export in order to be able to make the most of the strengths and
to use the weaknesses to improve and to export more efficiently.
Keywords: Marketing Strategy, Export Innovation, Export Performance, Small Seafood Business

1.บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นช่วงที่ประเทศไทยยังคงประสบ
กั บสภาวะแวดล้ อมของการเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่ น กระแสการเปิ ด เศรษฐกิ จ เสรี
ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆประกอบกับสถานการณ์
ด้ านต่ างๆ ทั้ งเศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อมของประเทศ เนื่ องจากประเทศไทยมี ระบบ
เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก การปรับเปลี่ยน
ที่ ร วดเร็ ว ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมส่ งผลให้ เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงในรู ปแบบการผลิ ตและการค้ า ซึ่ งภาค
การผลิ ตต้ องมี การปรั บตั วหากภาคการผลิ ตปรั บตั วตาม
การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ ทั นหรื อขาดการลงทุ น
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่งผลให้ ความสามารถ
ในการแข่งขันลดลงด้วย
ปั จจุ บั นการตลาดเป็ นแบบแนวคิ ดการสื่ อสาร
ก า ร ต ล า ด เชิ งบู ร ณ า ก า ร (Integrated Marketing
Communication) ดั งนั้ นธุ ร กิ จจึ งให้ ความส าคั ญ ใน
การแสวงหากลยุ ทธ์ ทางการตลาดที่ จะต้ องน ามาปรั บใช้
เป็ นเครื่ องมื อเพื่ อยกระดั บความสามารถทางการแข่ งขั น
อั นน าไปสู่ ความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขั นของธุรกิ จไม่ ว่ า
จะเป็ นกลยุ ทธ์ ทางด้ านผลิ ตภั ณฑ์ ที่ จะต้ องมุ่ งตอบสนอง
ความต้ องการของลู กค้ าได้ อ ย่ างเหมาะสม ซึ่ งกลยุ ท ธ์
ทางด้านราคาจะต้องมุ่งให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่
ผู้บริโภคมองว่าคุ้มค่ากับสินค้าและยินดีจ่าย และกลยุทธ์
ทางด้านการจัดจาหน่ายและกระจายสินค้าจะต้ องอานวย
ความสะดวกต่อพฤติกรรมการซื้อหาของลูกค้า

รวมถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่ธุรกิจต้องใช้ให้เหมาะ
กับสถานการณ์เพื่อจูงใจและดึงดูดความสนใจที่จะซื้อสินค้า
ในที่สุด
นวั ตกรรมการส่ งออกกั บผลด าเนิ นการส่ งออก
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นวัตกรรมการส่งออกมี
ความสั มพั นธ์ กั บผลด าเนิ นการส่ งออก เช่ น งานวิ จัยของ
Hult (2004) แ ล ะ Guan (2003) เป็ น ต้ น เนื่ อ งจ าก
นวัตกรรมการส่ งออกเปรี ยบเสมื อนปั จจั ยที่ ท าให้ องค์ กร
ประสบความสาเร็จและเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญใน
อนาคต องค์กรจาเป็นต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
จากเหตุ ผ ลที่ กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งมี
ความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรม
การส่งออกที่ส่งผลต่อผลการดาเนินการส่งออกธุรกิจอาหาร
ทะเลขนาดเล็ กในประเทศไทยเพื่ อทราบปั จจั ยใดบ้ างที่ มี
ความสัมพันธ์กับผลการดาเนินการส่งออกธุรกิจอาหารทะเล
ขนาดเล็กในประเทศไทย เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยไป
พัฒนาการส่งออกธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรม
การส่ งออกที่ ส่ งผลต่ อ ผลการด าเนิ น การส่ งออกธุ ร กิ จ
อาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณ นา
โดยกาหนดขอบเขตในการวิจัย ดังต่อไปนี้
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ จากแนวคิ ด
และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาสรุป เป็ น ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาใน
การวิจัย ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย
4 ด้าน ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 2) กลยุทธ์ด้านราคา
3) กลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่าย และ 4) กลยุทธ์ด้านส่งเสริม
การตลาด
2. ปัจจัยด้านนวัตกรรมการส่งออก ประกอบด้วย
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2) ด้านนวัตกรรม
กระบวนการ และ 3) ด้านนวัตกรรมพฤติกรรม
ตั วแปรตาม ได้ แก่ ผลการด าเนิ นการส่ งออก
ประกอบด้ วย 1) ด้ านผลด าเนิ นการส่ งออกทางการเงิ น
2) ด้านผลดาเนินการส่งออกเชิงกลยุทธ์ และ 3) ด้านความ
พึงพอใจในการส่งออก
ขอบเขตด้านพื้นที่
ธุ ร กิ จ อาหารทะเลขนาดเล็ ก ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นทุ ก
ภูมิภาคของประเทศไทย
ขอบเขตด้านเวลา
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยในเดือน มิถุนายน 2561
– เมษายน 2562
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.4.1 กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผล
การดาเนินการส่งออก
1.4.2 นวั ต กรรมการส่ งออกมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผล
การดาเนินการส่งออก

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงโมเดลของกลยุทธ์ทางการตลาด
นวัตกรรมการส่งออก และผลการดาเนินการส่งออก

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็ก จานวน 505 ราย (กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 2560) ทั้งนี้การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์เส้นทาง จานวนตัวอย่างควรมีขนาดเป็น 20
เท่ าข อ งตั วแ ป ร (Golob, 2003 ; Hair, Black, Babin,
Anderson and Tatham, 2010) ซึ่ งในการวิ จั ยครั้ งนี้
มี ตั วแปรสาเหตุ และตั วแปรผลลั พธ์ เท่ ากั บ 10 ตั วแปร
ดังนั้ นขนาดที่ ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ ควรมี อย่ างน้ อย เท่ ากั บ
10 x 20 = 200 ตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความคาดเคลื่อน
ของข้อมูลผู้วิจัยจึงเก็บขนาดตัวอย่างทั้งหมด 505 ราย โดยมี
จานวนการตอบกลับของชุดข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เท่ากับ
255 ชุด คิดเป็นอัตราในการตอบกลับ ร้อยละ 50.50 ซึ่งถือ
ได้ ว่ าผ่ านเกณฑ์ ต ามเงื่ อนไขที่ ก าหนด คื อ ไม่ น้ อยกว่ า
200 ตัวอย่าง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ ผู้ วิจั ยสร้างขึ้ นเพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ดั งนี้ 1) ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ งงานในปั จจุ บั น
ประสบการณ์ ในการท างาน(Check list) 2) แบบสอบถาม
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ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ กลยุ ทธ์ ทางการตลาด นวั ตกรรม
การส่งออก และ ผลการดาเนินการส่งออกเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่ วนประมาณ ค่ า (Rating Scale) มี 5 ระดั บ
3) แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการสร้า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การ
วิจัยนี้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) โดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับด้ านกลยุท ธ์ท างการตลาด ด้ านนวัตกรรม
การส่งออก และด้านผลการดาเนินการส่งออก จานวน
3 ท่ า น ตรวจสอบ หลั ง จากนั้ น น าแบบสอบถามไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา และนาไป
หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาเครื่องมือไปทดลอง
ใช้ กั บ ก ลุ่ ม ตั วอ ย่ างซึ่ งเป็ น ผู้ บ ริ ห าร ข อ งบ ริ ษั ท
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็กจานวน 30 คน
โดยการวิ เ คราะห์ ห าค่ า อ านาจจ าแนกเป็ น รายข้ อ
(Discriminant Power) โด ย ใช้ เท ค นิ ค Item-total
Correlation
ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดได้ค่าอานาจ
จาแนก (r) ระหว่าง 0.712-0.778 นวัตกรรมการส่งออก
ได้ค่ าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.601-0.786 และผล
การด าเนินการส่งออกได้ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง
0.678-0.765 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Nunnally (1978) ได้
นาเสนอว่าการทดสอบค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อเกิน
0.40 เป็ น ค่ า ที่ ย อมรั บ ได้ และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
( Alpha Coefficient) ต า ม วิ ธี ข อ ง ค ร อ น บ า ค
(Cronbach) ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.878-0.879 นวัตกรรมการส่งออก
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.888-0.889 และ
ผลการดาเนิ นการส่งออก มีค่าสัม ประสิท ธิ์แอลฟา อยู่
ระหว่าง 0.880-0.881 ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ ท้ายเรือ
คา (2551) กล่าวว่า เกณฑ์การพิจารณาค่าอานาจจาแนก
ของแบบสอบถาม 0.40 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพในระดับดี
มาก

2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
พหุ คูณ และการวิเคราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ เพื่ อ
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมการส่งออกที่
ส่ งผลต่ อ ผลการด าเนิ น การส่ งออกธุ ร กิ จ อาหารทะเล
ขนาดเล็กในประเทศไทย ซึ่งเขียนเป็นสมการดังนี้

3. สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 60.45 มี อายุ ระหว่ าง 41-50 ปี มากที่ สุ ด คิ ดเป็ น
ร้อยละ38.85 มีตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการมากที่สุดคิด
เป็ นร้อยละ 80.90 มีประสบการณ์ ในการทางาน 10-15 ปี
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.35
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางการตลาด
กับผลการด าเนิ นการส่งออกโดยรวมของธุรกิจอาหารทะเล
ขนาดเล็กในประเทศไทย

จากตาราง 1 พบว่ า ตั วแปรอิ สระแต่ ละด้ านมี
ความสั มพั นธ์ กั น ณ นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ซึ่ ง
อาจจะทาให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร
อิ สระ (Multicollinearity) ดั งนั้ น ผู้ วิจั ยจึ งท าการทดสอบ
ด้ วยค่ า VIF พบว่า ค่ า VIF ของตั วแปรอิ สระ กลยุ ทธ์ ทาง
การตลาดกับผลการดาเนินการส่งออก โดยรวม มีค่าตั้งแต่
1.815-3.663 ซึ่ งมี ค่ าน้ อยกว่ า 10 แสดงว่ าตั วแปรอิ สระมี
ความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ทาให้เกิดปัญหา (Black, 2006)
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิ สระ กลยุ ทธ์ ทางการตลาดในแต่ ละด้ าน พบว่ า มี
ความสั มพั นธ์ กั บตั วแปรตามผลการด าเนิ นการส่ งออก
โดยรวม อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสั มพั นธ์ระหว่ าง 0.641-0.743 จากนั้ นผู้ วิ จั ยได้ ท าการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ตาราง 2 สัมประสิทธิ์ถดถอยของกลยุทธ์ทางการตลาด
กับ ผลการดาเนิ น การส่ งออกโดยรวมของธุรกิ จ อาหาร
ทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย

อิ สระ (Multicollinearity) ดั งนั้ น ผู้ วิจั ยจึ งท าการทดสอบ
ด้วยค่า VIF พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ นวัตกรรมการ
ส่ งออกกั บผลการด าเนิ นการส่ งออกโดยรวม มี ค่ าตั้ งแต่
1.782-3.684 ซึ่ งมี ค่ าน้ อยกว่ า 10 แสดงว่ าตั วแปรอิ สระมี
ความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ทาให้เกิดปัญหา (Black, 2006)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ นวัตกรรมการส่งออกในแต่ละด้าน พบว่า มี
ความสั มพั น ธ์กับ ตัวแปรตามผลการด าเนิ น การส่งออก
โดยรวม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.542-0.633 จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ตาราง 4 สัมประสิทธิ์ถดถอยของนวัตกรรมการส่งออก
กับ ผลการดาเนิ น การส่ งออกโดยรวมของธุรกิ จ อาหาร
ทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย

จากตาราง 2 พบว่ า กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
ด้านผลิ ตภั ณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจั ดจ าหน่ าย และด้ าน
ส่งเสริ มการตลาด มี อิทธิ พลต่ อผลการด าเนิ นการส่ งออก
อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 และสร้ างสมการ
พยากรณ์กลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวม
EPP=0.432+0.440MKS1+0.077MKS2+0.352MKS3+0.011
MKS4
ตาราง 3 การวิเคราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องนวั ต กรรมการ
ส่งออกกั บ ผลการดาเนิ น การส่ งออกโดยรวมของธุรกิ จ
อาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย

จากตาราง 4 พบว่ า นวั ต กรรมการส่ ง ออก
ด้านนวัต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านนวัต กรรมกระบวนการ
และด้ า นนวั ต กรรมพฤติ ก รรมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการ
ดาเนินการส่งออกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และสร้างสมการพยากรณ์นวัตกรรมการส่งออกโดยรวม
EPP = 1.555+0.332EPI1+0.338EPI2+0.432EPI3

4. อภิปรายผล

จากตาราง 3 พบว่ า ตั วแปรอิ สระแต่ ละด้ านมี
ความสั มพั นธ์ กั น ณ นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ซึ่ ง
อาจจะทาให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร

จากผลการวิ จั ย กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและ
นวัตกรรมการส่งออกที่ส่งผลต่อผลการดาเนินการส่งออก
ธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทยผู้วิจัยเห็นว่ามี
ประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลดังนี้
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4.1 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด (MKS)
ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
ผลการดาเนินการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิ จั ย ข้ อ ที่ 1 นั่ น คื อ ถ้ า ธุ ร กิ จ อาหารทะเลขนาดเล็ ก ใน
ประเทศไทย มี ก ารบริ ห ารจั ด การ ด้ า นกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดที่ ดี ย่ อ มส่ ง ผลให้ ผ ลการด าเนิ น การส่ งออก
เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นกุญแจสาคัญของผล
การด าเนิ น การส่ ง ออกของกิ จ การหากกิ จ การมี ก าร
ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมี
นโยบายเน้นการสร้างความแตกต่างก็จะส่งผลให้กิจการมี
ผลการด าเนิ น การส่ ง ออกที่ ดี เ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิยะดา ชัยเวช (2561) กล่าวว่า
การส ร้ า งค วาม แต กต่ างที่ การต ลาด (Marketing
Differentiation) มีฐานแนวคิดจากการแข่งขันทางด้าน
ราคา การพั ฒ นาตรายี่ห้อ การควบคุมการจัดจาหน่าย
การโฆษณา และนวัตกรรมของเทคนิค การตลาด และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler& Armstrong (1993)
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อ สร้า งความได้ เปรี ย บในการ
แข่งขัน จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้ วย
กิจกรรมการสร้างความแตกต่างอาทิ กิจกรรมการสร้าง
ความพึ งพอใจของลู ก ค้ าต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทาง
การจัดจาหน่าย ส่งเสริมการตลาด
4.2 ปัจจัยนวัตกรรมการส่งออก (EPI)
ปัจจัยนวัตกรรมการส่งออกมีอิทธิพ ลต่อ
ผลการดาเนินการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 2 นั่ นคือ หากธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็ก ใน
ประเทศไทยมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยการ
น าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ป ระกอบกั บ บุ ค ลากรใน
องค์ ก รตั้ งแต่ เจ้ า หน้ า ที่ จ นถึ งผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ก าร
ทางานเป็ น ทีม ก็จะส่ งผลให้กิ จการมีผลการด าเนิ นการ
ส่งออกที่ดีเหนือกว่าคู่ แข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Hult (2004) และ Guan (2003) โดยการพัฒนาธุรกิจให้
เป็ น เลิ ศ นั้ น ต้ อ งมี ก ารน าแนวความคิ ด นวั ต กรรมมา
ประยุกต์ใช้ กล่าวคือ ปัจจัยที่ทาให้แนวคิดด้านนวัตกรรม
การส่งออกสามารถนามาประยุกต์ในองค์กรให้ประสบ

ความสาเร็จนั้นต้องมีการนาแนวความคิดด้านการมุ่งเน้น
การตลาดมาใช้ร่วมกันจึงจะสาเร็จ สอดคล้องกับ Slater
(1995) อธิบายว่า นวัตกรรมการส่งออกต้องมีการปรับ
กล ยุ ท ธ์ ก ารมุ่ งเน้ นการต ลา ด ในด้ านของการให้
ความสาคัญ กั บลู กค้า คู่แข่ง รวมถึ งการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์กรถึงจะสามารถสร้าง
ผลด าเนิ น งานทางธุ ร กิ จ ได้ ในที่ สุ ด โดย Hult (2004)
ทาการศึกษาการสร้างนวัตกรรมและผลกระทบต่อการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท พบว่ า องค์ ก รมี ก ารสร้ า ง
นวัต กรรมเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รอยู่ รอดในสภาวะแวดล้ อมที่ มี
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และมี ก ารแข่ งขั น ที่ สู ง
นวัตกรรมเป็น ปัจจัยสาคัญ ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
การส่งออก ทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพราะ
ปัจจุบันองค์กรต้องมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยองค์กรต้ องมีการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ขึ้ น มาเพื่ อ จะท าให้ อ งค์ ก รมี จุ ด ยื น ที่ มั่ น คงได้ ใน
ปัจจุบัน

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้
5.1.1 ผู้ บ ริ ห ารบ ริ ษั ทค วรมี แ นวคิ ดด้ าน
นวัต กรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น การจั ดจ าหน่ ายสิน ค้ า
และบริการใหม่ ๆ มีกระบวนการดาเนินงานใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในต่างประเทศและให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
5.1.2 ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ด้าน
การตลาดโดยเน้นผลิตสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
สร้ างความแตกต่ างของสิ นค้ าและตรงตามความต้ องการ
ของลู กค้ าอย่ างรวดเร็ ว ใช้ วัตถุ ดิ บที่ มี คุ ณภาพ ต้ นทุ นต่ า
เพื่ อทาให้ การก าหนดราคาสิ นค้ าที่ ไม่ สูงจนเกิ นไป อี กทั้ ง
การไม่โฆษณาสินค้าและบริการที่เกินความเป็นจริง
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5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) กั บผู้ บริ หาร
ระดั บ สู งของธุ รกิ จ และหาปั จจั ยเชิ งสาเหตุ ที่ ผู้ บริ ห าร
ระดั บสู งควรให้ ความส าคั ญ ในการพิ จารณาและใช้ เป็ น
เครื่องมือในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
อาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย
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การยอมรับธนาคารบนสมาร์ทโฟน (Mobile banking) ของผู้ค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
Technology Acceptance on Mobile Banking of the Retailers in Muang District,
Nakhon Sawan Province

วิไลลักษณา สร้อยคีรี1 วราวุธ วัชรสรณ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยการรับรู้และการยอมรับ ธนาคารบนสมาร์ทโฟน (Mobile banking) ที่มี
ผลต่อการนาไปใช้ของผู้ค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์จานวน 230 ราย ด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยสถิติไคสแควร์ การวิเคราะห์ One way ANOVA และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ค้ า ปลี ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง อายุ 30-39 ปี การศึ ก ษาระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกิจการร้านอาหาร/ขนม ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งาน
พบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้มากกว่า 1 แอปพลิเคชัน โดยเป็นการตัดสินใจใช้งานทันทีที่มีการเปิดให้ใช้แอปพลิเคชัน มีความถี่
ในการใช้งานน้ อยกว่าเดื อนละ 30 ครั้ง ผลการศึก ษาตั วแบบสมการความสัมพั น ธ์เชิงโครงสร้างพบว่าความง่ายใน
การใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ และการยอมรับมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการนาไปใช้งานจริง ส่วนความเชื่อมั่นในการใช้งาน
กลับมีอิทธิพลเชิงลบต่อการนาไปใช้งานจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้แทนกรมสรรพากรที่พบว่าผู้ค้าปลีกส่วน
ใหญ่เกรงว่าการโอนเงินผ่านบัญชีจะเป็นช่องทางในการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีและนาไปสูก่ ารจับปรับของสรรพากร
ส่วนการศึก ษาเปรียบเที ย บความแตกต่างของปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ต่อ การยอมรับ Mobile banking พบว่ า
อายุ20-49 ปี และการศึกษาสูงกว่าระดับชั้นมัธยมต้นมีการรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และการนาไปใช้จริง
มากกว่ า กลุ่ ม อื่ น แต่ ป ระเภทและที่ ตั้ งของกิ จ การไม่ ส่ งผลต่ อ การยอมรั บ Mobile banking ดั งนั้ น การวางแผน
เชิงนโยบายควรให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจกับผูค้ ้าปลีกตามระดับอายุและการศึกษาเป็นลาดับต้น ๆ โดยเฉพาะ
อายุ 50 ปีขึ้น ไปและการศึ กษาต่ากว่าระดับ ชั้น มัธยมต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อการใช้แอปพลิ เคชันว่า ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกิจการและไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงกับการดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้หลีกเลี่ยงภาษีหรืออยู่นอกระบบภาษี
ของสรรพากร
คาสาคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารบนสมาร์ทโฟน ผูค้ ้าปลีก
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Abstract
The purpose of this research is to study perception factors and acceptance of mobile
banking technology affecting the intention tendency to use of the retailers in Muang district, Nakhon
Sawan province. Data were collected by questionnaires with 230 samples of retailers in Muang
district, Nakhon Sawan province. Data were analyzed by descriptive statistics such as frequency,
percentage, arithmetic means, standard deviation. Chi-square test, one-way ANOVA, and multiple
regression with structural equation model (SEM) were used to test the hypothesis in this study.
The results showed that most retailers were female, age between 30-39 years, education
level is high school with food/ snack shops locating in the building. They also use more than one
mobile banking application at first launch and less than 30 times per month. The results from
multiple regression with SEM found that three latent variables: the perceived usefulness, the
perceived ease of use, and confidence, positively correlated with the intension to use. Moreover, the
results also found that the intension to use was positively correlated with the real use while
confidence was negatively correlated with the real use. This is in line with the interview with the
revenue department representatives who found that most retailers fear that the transfer of money
through accounts will be a way to investigate tax evasion and lead to the arrest of the revenue
department. As for the comparative study of the different demographic factors on mobile banking
acceptance, it is found that different ages and studies affect the perceived benefits. The ease of use
and the actual implementation is different but the type and location of the business does not affect
the acceptance of mobile banking. The policy planning should give priority to understanding retailers
based on age and education, especially those aged 50 and older and education below junior high
school level in order to create confidence in the use of the application that is beneficial to the
business and is not associated with legal proceedings against tax evaders or outside the tax system
of the revenue department.
Keywords: Technology acceptance, e-Payment, Mobile banking, Retailers

1.บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กั บสถาบั นการเงิ น ในการน าระบ บ การช าระเงิ น
อิ เล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ (National e-Payment system)
มาใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพโครงสร้างพื้ นฐานการ

ชาระเงิน ซึ่งสมาคมธนาคารไทยได้ประมาณการไว้ว่าระบบ
การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถลดต้นทุนที่ไม่จาเป็น
จากการทาธุรกรรมเงินสดได้มากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี
และก่ อให้ เกิ ดความโปร่ งใสในการตรวจสอบและติ ดตาม
ความเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคาร จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากการหลบและเลี่ยงภาษีได้
เป็ นอย่ างดี (สมาคมธนาคารไทย, 2560) นอกจากนี้ ยั งจะ
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เป็นกลไกสาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง
และจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศทั้ งในด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย อันดั บความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ และดัชนี
การพั ฒ นามนุ ษย์ (ส านั กงานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2015) ผลของการดาเนิน
โครงการระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติคู่ขนาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน
พบว่าจานวนบัตร/บัญชีของระบบ e-Payment เพิ่มขึ้นจาก
31.07 ล้ านบั ญชี ในปี 2558 มาเป็ น 53.17 ล้ านบั ญชี ในปี
2560 จานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการธุรกรรมการชาระเงิน
ผ่ าน Internet banking เพิ่ มมากขึ้ น เกื อ บ 3 เท่ าตั ว
กล่ าวคื อ จาก 6,6,45,161 บั ญ ชี ในปี 2555 ม าเป็ น
20,480,268 บัญชีในปี 2560 ในขณะที่จานวนบัญชีลูกค้าที่
ใช้บริการธุรกรรมการชาระเงินผ่าน Mobile banking เพิ่ ม
มากขึ้ นเกื อบ 4 เท่ าตั วกล่ าวคื อ จาก 864,312 บั ญชี ในปี
2555 มาเป็น 41,184,456 บัญชีในปี 2561 สวนทางกับการ
โอนเงิน/ชาระเงินผ่ านเครื่ องเอที เอ็ มและการโอนเงินราย
ย่อยข้ามธนาคารผ่ านสาขา ซึ่ งมี อัตราลดลงอย่ างต่อเนื่อง
ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน/ชาระเงินต่างธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2561)
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการช าระเงิ น
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ผ่ านมาจะเป็ น การศึ ก ษาเพี ย งระบบ
งานย่ อ ยชนิ ดเดี ยวผ่ านมุ ม มองของผู้ ป ระกอบการหรื อ
ผู้บริโภค เช่น การใช้งาน QR Code หรือ PromptPay และ
มักจะศึกษาในจังหวัดใหญ่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือเชียงใหม่
(อภิ ชาต เทศสวั สดิ์ วงศ์ , 2553; พิ มพ์ นริ ญต์ เอกสุ ภั กดิ์ ,
2558 และ ธิ ติ พรรดิ์ หงอสกุ ล , 2559) โดยผลการศึ กษา
ผ่านมุมมองของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะได้ผลคล้ายคลึงกันว่า
ปัจจัยอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
อัตราการพึ่งพิงในครัวเรือน มีผลต่อความไว้วางใจในการใช้
บริการผ่ านระบบการเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ส่วนปัจจัยอื่ น ๆ

เช่ น ปั จ จั ย ด้ านความไว้ ว างใจ ปั จ จั ย ด้ านการรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ และปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการ
ยอมรับในการใช้ บริ การผ่ านระบบการเงินอิ เล็ กทรอนิ กส์
สาหรับผลการศึกษาผ่านมุมมองของผู้ประกอบการค้าปลีก
และอาชี พ อิ สระและการจั ดเก็ บรายได้ ของรั ฐบาลยั งมี
จานวนไม่มากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโจทย์งานวิจัยนี้
เพื่อศึกษาในมุมมองของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ค้าปลีก
เพื่ อให้ ได้ ผลที่ สามารถน าไปพั ฒ นาและปรั บปรุ งระบบ
การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการค้าปลีกได้
อย่างเหมาะสม
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ของผูค้ ้าปลีกในเขต อ.เมือง จ.นครสวรรค์
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ศึ กษาข้ อมู ลจากผู้ ค้ าปลี ก ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2562
1.4 สมมติฐานการวิจัย
H1: ปัจ จัย ด้า นความง่า ยในการใช้ง านมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์
H2: ป ัจ จัย ด้า น ก า ร รับ รู ้ถ ึง ป ร ะ โย ช น ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับ
H3: ปัจจัยด้านการยอมรับมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความเชื่อมั่น
H4: ปัจจัยด้านการยอมรับมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อการนาไปใช้งานจริง
H5: ปัจ จัย ด้า นความเชื ่อ มั่น มีค วามสัม พัน ธ์
เชิงบวกต่อการนาไปใช้งานจริง
H5: ปั จ จั ย ด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ อายุ
ระดั บการศึ กษา ประเภทกิ จการ และที่ ตั้ งของกิ จการที่
แตกต่างกันมีการยอมรับในการใช้งาน Mobile banking ที่
แตกต่างกัน
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ศึ กษาปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการน า
เทคโนโลยี Mobile banking มาใช้จริงของผู้ค้าปลีกในเขต
อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด นครสวรรค์ โดยผู้ วิ จั ย ประยุ ก ต์
แบบจ าลองการยอมรั บเทคโนโลยี (TAM) เพื่ อใช้ ในการ
อธิบายปั จจั ยยอมรับเทคโนโลยี ในบริบทต่ าง ๆ โดยสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังรูปที่ 1
ด้านความง่ายในการใช้งาน
(Perceived ease of use)
H1

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
(Perceived usefulness)

การนาไปใช้งานจริง
ของผู้ค้าปลีก
(Actual use of retailers)

H2

ด้านการยอมรับ
(Intention to use)
H3

ด้านความเชื่อมั่น
(Attitude toward using)

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
อายุ การศึกษา ประเภทกิจการ
และที่ตั้งของกิจการ

H4

H5

H6

ปัจจัยการยอมรับ Mobile
banking

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยในการศึ กษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
การยอมรับและปรับพฤติกรรมของผู้ค้าปลีกต่อการใช้จ่าย
ผ่ า น Mobile banking เป็ น ก า ร วิ จั ย เชิ งป ริ ม า ณ
กลุ่ ม ตั วอย่ างในการศึ ก ษาคื อ ผู้ ค้ าปลี ก ในเขต อ.เมื อ ง
จ.นครสวรรค์ ที่ มี การใช้ Mobile banking ในกิ จ การ
โดยค านวณตั ว อย่ า งจาก G*Power ซึ่ งก าหนดระดั บ
นั ยส าคั ญ เท่ ากั บ 0.05 อ านาจการทดสอบที่ 0.80 และมี
large effect size ที่ 0.50 จากจ านวนตั วแปรตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยจานวน 20 ตัวแปร ได้จานวนตัวอย่างขั้นต่า
ท่ากับ 226 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้เก็ บข้อมู ลแบบสอบถาม
ตั วอย่ างผู้ ค้ าปลี กมาทั้ งหมดจ านวน 230 ตั วอย่ าง ซึ่ งใน
แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 4 ตอน คื อ 1) ข้ อ มู ล ทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
ของกิจการ และสถานที่ตั้งของกิจการ ใช้ความถี่และร้อยละ
ในการอธิบายผลการศึกษา 2) พฤติกรรมการใช้งาน ได้แก่
จานวนแอปพลิ เคชันที่ เลื อกใช้ สถาบั นการเงินที่ เลือกท า
ธุ รกรรมมากที่ สุ ด ระยะเวลาที่ ตั ดสิ นใจเลื อกใช้ Mobile
banking ประเภทของธุรกรรมที่เลือกใช้งาน และความถี่ที่
ได้ รับการใช้ บริการจากลู กค้ าในแต่ ละเดื อน ใช้ค่ าความถี่
และร้อยละในการอธิบายผลการศึกษา 3) ปัจจัยที่คาดว่าจะ
ส่ งผลต่ อการยอมรั บ Mobile banking มาใช้ งานจริ งของ
ผู้ค้ าปลี ก เป็ นค าถามปลายปิ ดเพื่ อวั ดระดับความคิ ดเห็ น
5 ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert scale) ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ค่าน้าหนัก
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยมากที่สุด
5
น าค่ าน้ าหนั กของแต่ ละด้ านมาหาค่ าเฉลี่ ยแล้ ว
เปรี ยบเที ยบกั บเกณฑ์ เฉลี่ ย โดยที่ ค่ าเฉลี่ย 1.00-1.50 คื อ
เห็ นด้ วยน้ อยที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย 1.51 -2.50 คื อเห็ นด้ วยน้ อย
ค่ า เฉลี่ ย 2.51 - 3.50 คื อ เห็ น ด้ ว ยปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย
3.51-4.50 คื อ เห็ น ด้ วยมาก และค่ าเฉลี่ ย 4.51-5.00 คื อ
เห็นด้วยมากที่สุด
สอบถามปั จจั ยทั้ งหมด 5 ด้ าน ด้ านละ 3 ข้ อ
รวม 15 ข้ อ ประกอบด้ วย 1) ด้ านการรั บรู้ ถึ งประโยชน์
2) ด้ านความง่ า ยในการใช้ ง าน 3) ด้ านการยอมรั บ
4) ด้านความเชื่อมั่น และ 5) ด้านการนามาใช้งานจริง โดย
ใช้ ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ ด้วยการวิ เคราะห์ สมการเชิ ง
โครงสร้าง (SEM) ในการศึกษา และใช้ F-test ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับปัจจัย
ในการยอมรับ Mobile banking ไปใช้งานจริง
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3. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาข้ อมู ลทางประชากรศาสตร์ ของ
ผู้ ค้ าปลี ก พบว่ าส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 65.2)
อายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 45.7) ระดับการศึกษาสูงสุด
คือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 37.4) ประกอบกิจการ
ร้านอาหาร/ขนม (ร้อยละ 51.3) ตั้ งอยู่ ในอาคารพาณิ ชย์
(ร้อยละ 61.3) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Mobile

banking พบว่ าผู้ ค้ าปลี กส่ วนใหญ่ เลื อกใช้ แอปพลิ เคชั น
มากกว่า 1 แอปพลิ เคชั น (ร้อยละ 62.6) เป็ นของธนาคาร
กสิ กรไทย (ร้ อยละ 57.8) โดยตั ดสิ น ใจที่ จะใช้ Mobile
banking ทันทีที่มีการนาเสนอโดยสถาบันการเงิน (ร้อยละ
85.7) มีความถีน่ ้อยกว่าเดือนละ 30 ครั้ง (ร้อยละ 53.9)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
ตัวแปรสาเหตุ
การรับรู้ถึงประโยชน์
การยอมรับ
ความเชื่อมั่น
การนาไปใช้จริง
การนาไปใช้จริง

ตัวแปรแฝง
ความง่ายในการใช้งาน
การรับรู้ถึงประโยชน์
การยอมรับ
การยอมรับ
ความเชื่อมั่น

ข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า
1) ความง่ ายในการใช้ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกต่ อ
การรับรู้ถึงประโยชน์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 0.632 2) การรับรู้
ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ 1.038 3) การยอมรับมีความสัมพั นธ์เชิงบวก

beta
0.632
1.038
0.807
1.387
-0.375

S.D.
0.096
0.175
0.127
0.239
0.157

t
6.577
5.945
6.348
5.809
-2.392

p-value
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05

ต่ อค วาม เชื่ อมั่ น ด้ วยค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ 0.807 แล ะ
4) การยอมรับมี ความสั มพั นธ์เชิ งบวกต่อการน าไปใช้งาน
จริงด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 1.387 แต่กลับพบว่าความเชื่อมั่นมี
ความสั ม พั น ธ์ เชิ งลบต่ อ การน าไปใช้ งานจริ งด้ ว ยค่ า
สัมประสิทธิ์ -0.375

ตารางที่ 2 ค่าอิทธิพลทางตรง (DE) ค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE) และค่าอิทธิพลรวม (TE) ของปัจจัยด้านต่าง ๆ ในตัวแบบ
ตัวแปรสาเหตุ

ความง่ายใน
การใช้งาน
การรับรู้ถึง
ประโยชน์
ความเชื่อมั่น

ตัวแปรผล
การรับรู้ถึงประโยชน์
DE
IE
TE
0.899
0.899

ความเชื่อมั่นในการใช้งาน
DE
IE
TE
0.568 0.568

-

-

-

0.632

-

0.632

-

-

-

-

-

-

การยอมรับ
R2
0.809
0.503
หมายเหตุ: TE = Total Effect, DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect

ข้อมู ลจากตารางที่ 2 พบว่า ความง่ายในการใช้
งานมี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อ การรั บ รู้ ถึ งประโยชน์ อ ย่ างมี

DE
0.89
1
0.70
9
-

การยอมรับ
IE
TE
0.801
0.801

DE
-

การใช้งานจริง
IE
TE
0.685
0. 685

-

0.891

-

0.762

0.762

-

0.709

-0.337

-

-0.337

-

1.094

-0.239
0.788

0.855

0.794

นั ยส าคั ญทางสถิ ติ (DE = 0.899) การรั บรู้ ถึ งประโยชน์ มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นอย่างมี นัยสาคั ญทางสถิ ติ
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(DE = 0.632) ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (DE = 0.709) แต่มีอิทธิพลเชิงลบ
ต่อการนาไปใช้งานจริง (DE = -0.337) การยอมรับมีอิทธิพล
เชิ งบวกต่ อการน า Mobile banking ไปใช้ งานจริ งอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (DE = 1.094) ทั้งนี้ความแปรปรวนของ
การใช้งานจริงได้รับการอธิบายจากอิทธิพลของความง่ายใน
การใช้งาน ความเชื่อมั่น การรับรู้ประโยชน์ และการยอมรับ
ร้อยละ 78.8
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างปัจจัย
การยอมรับ Mobile banking จาแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้ค้าปลีก
ปัจจัย

อายุ
ระดับการศึกษา
ประเภทของกิจการ
ที่ตั้งของกิจการ
ปัจจัย

อายุ
ระดับการศึกษา
ประเภทของกิจการ
ที่ตั้งของกิจการ

การรับรู้ถึงประโยชน์
F
Sig.
4.371**
0.001

ความง่ายในการใช้งาน
F
Sig.
5.421**
0.000

8.681**

0.000

4.625**

0.004

2.463**

0.046

0.893

0.469

4.587**

0.011

0.766
F
2.530**

Sig.
0.030

0.557

0.644

1.017

0.386

2.264

0.063

3.431**

0.010

0.392

0.676

4.577**

0.011

ปัจจัย
อายุ
ระดับการศึกษา
ประเภทของกิจการ
ที่ตั้งของกิจการ

0.466

ความเชื่อมั่น
F
Sig.
2.972**
0.013

การยอมรับ

การนาไปใช้จริง

F

Sig.

4.276**
8.137**
3.326**
3.565**

0.001
0.000
0.011
0.030

หมายเหตุ: **Sig. ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ข้อมูลจากตารางที่ 3 พบว่า 1) อายุที่ต่างกันมี
การรับรู้ถึ งประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และการ
นาไปใช้จริงแตกต่างกัน โดยพบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ค้าปลีก
ที่ อ ายุ ร ะหว่ า ง 50 ปี ขึ้ น ไป จะมี ค่ า เฉลี่ ย การรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานน้อยกว่ากลุ่มคนที่
อายุ ต่ ากว่า กลุ่ ม ผู้ค้ าปลี กอายุ ต่ากว่า 20 ปี จะเชื่ อ มั่ น
และยอมรับในการใช้งานมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ
เห็ น ไม่ ต่ า งกั น และกลุ่ ม ผู้ ค้ า ปลี ก อายุ ต่ ากว่ า 20 ปี มี
การนา Mobile banking ไปใช้ จริงมากที่ สุ ด ในขณะที่
กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปมีการนาไปใช้จริงน้อยที่สุด 2) ระดับ

การศึกษาที่ต่างกันมีการรับ รู้ถึงประโยชน์ ความง่ายใน
การใช้งาน และการนาไปใช้จริงที่แตกต่างกัน แต่ไม่ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับ โดยพบว่า ผู้ค้าปลีกที่จบ
ปริญญาตรีจะมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายใน
การใช้ งาน และการน า Mobile banking ไปใช้ จ ริ งสู ง
ที่สุด ในขณะที่การศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจะ
รับรู้ประโยชน์น้อยที่สุด 3) ประเภทของกิจการและที่ตั้ง
ของกิ จ การที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ ถึ งประโยชน์ การ
ยอมรับ และการนาไปใช้จริงแตกต่างกัน ไม่ได้ส่งผลต่อ
ความง่ายในการใช้งานและความเชื่อมั่น โดยพบว่ากิจการ
อื่น ๆ มีการรับรู้ถึงประโยชน์ การยอมรับ และการนา ไป
ใช้งานจริงสูงที่สุด ส่วนกิจการประเภทอื่น ๆ ไม่เห็นว่า
แตกต่างกัน 4) สถานที่ตั้ งกิจการที่ต่างกัน มีการรับ รู้ถึ ง
ประโยชน์ การยอมรับ และการนาไปใช้จริงแตกต่างกัน
โดยพบว่ ากิ จ การที่ ตั้ งในห้ า งสรรพสิ น ค้ า มี ก ารรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ การยอมรั บ และการน าไปใช้ จ ริ ง สู ง ที่ สุ ด
ในขณะที่ กิ จ การที่ ตั้ งในตลาด/ตลาดนั ด มี ก ารรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์และการนาไปใช้จริงต่าที่สุด

4. อภิปรายผล
4.1 ผลการศึ กษาปั จจั ยที่ มี ผลต่ อ การยอมรั บ ของ
ผู้ ค้ าปลี ก ต่ อการใช้ จ่ ายผ่ าน Mobile banking ซึ่ งพบว่ า
ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ การรั บรู้ ถึ งประโยชน์ มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวก
ต่ อ การยอมรั บ การยอมรั บ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวก
ต่ อความเชื่ อมั่ น และการยอมรับมี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวก
ต่ อ การน าไปใช้ ง านจริ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ชาญชัย อัครผาติ (2557) ที่ พบว่าการรับรู้ประโยชน์ จาก
การใช้งานการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติต่อ
การใช้ งานมี ผลต่ อการเลื อกใช้ ระบบบั ญ ชี ออนไลน์ ผ่ าน
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิ วติ้งของผู้ท าบั ญชี แต่กลั บพบว่า
ความเชื่อมั่นมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการนาไปใช้งานจริง
ซึ่ งแตกต่ างไปจากการศึ กษางานอื่ น ๆ ก่ อนหน้ านี้ อาจ
เป็ น ไปได้ ว่ าช่ วงที่ ก าลั งศึ กษาเป็ น ช่ วงที่ มี การบั งคั บ ใช้

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) | 95
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48)
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2562 ให้สถาบัน
การเงิน สถาบันการเงินเฉพาะทาง และผู้ให้บริการการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นาส่งข้อมูลการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี
รวมกันตั้งแต่สามพันครั้งขึ้นไป หรือ การฝากหรือรับโอนเงิน
ทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยครั้งและมียอดรวมของธุรกรรม
ฝากหรื อ รั บ โอนเงิ น รวมกั น ตั้ ง แต่ ส องล้ านบาทขึ้ น ไป
ส่งผลให้เกิดผลทางจิตวิทยาต่อผู้ค้าปลีกซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่อยู่
นอกระบบภาษีหรือไม่ได้รายงานตัวเลขจริงของการประกอบ
กิจการเกรงกลัวต่อการต้องนาส่งภาษีสูงขึ้น (วันสิริ ฮี้เกษม,
2562)
1) การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่อการยอมรับ Mobile banking
พบว่ าอายุ และการศึ กษาที่ ต่ างกั น ส่ งผลต่ อการรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ ความง่ ายในการใช้ งาน และการน าไปใช้ จริ ง
แตกต่างกัน โดยกลุ่มคนอายุ 20-49 ปี และการศึกษาสูงกว่า
ชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต้ นจะรั บรู้ ถึ งประโยชน์ ความง่ ายใน
การใช้งาน และการนาไปใช้จริงมากกว่ากลุ่มคนอายุอื่น ๆ
และระดับการศึกษาอื่น ๆ ส่วนประเภทและที่ตั้งของกิจการ
ไม่ ส่ งผลต่ อการยอมรั บ Mobile banking สอดคล้ องกั บ
การศึ ก ษาของอรทั ย เลื่ อ นวั น (2555) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย
ด้านประชากรศาสตร์ เช่นเพศและรายได้ต่อเดือนมีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ด้านความง่าย
ในการใช้ งาน และระดั บ การศึ กษามี ผลต่ อการยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ประโยชน์

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะโดยทั่วไปด้านการวางแผนนโยบาย
ผลการศึ ก ษาส าคั ญ ที่ พ บว่ า ความเชื่ อ มั่ น มี
อิ ท ธิ พ ลทางลบต่ อ การน าไปใช้ ง านจริ ง ของผู้ ค้ า ปลี ก
สอดคล้ อ งกั บ การสั ม ภาษณ์ ผู้ แ ทนสรรพากรพื้ น ที่
นครสวรรค์ ที่ ว่ า ผู้ ค้ า ปลี ก อาจจะมี ค วามกั ง วลใจต่ อ
การตรวจสอบเส้ น ทางการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น
ผ่านระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ต้องชาระภาษี

สูงขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ
สถาบันการเงินควรร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นและความ
เข้ าใจที่ ถูกต้ องให้ กับ ผู้ค้ าปลี กว่าการเข้าสู่ระบบภาษี ที่
ถูกต้องจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรทั้งต่อตนเอง สังคม
และประเทศ
5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึ กษ าค รั้ งต่ อไป ค วรน าตั วแป รด้ าน
ประชากรศาสตร์เข้ามารวมในแบบจาลองการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิ งพหุ ด้ ว ยสมการเชิ งโครงสร้ า ง และน าผล
การจัดเก็บรายได้จากผู้ค้าปลีกของสรรพากรและองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นมาร่วมพิจารณาด้วย
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แนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟดอยหวาน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Ways to Develop Doi-Whan Coffee Products, Doi Saket District, Thep Sadet Subdistrict, for
Commercial and Public Benefits Under the ASEAN Economic Community (AEC)

เสกสรรค์ มณีธร1 วีรศักดิ์ สมยานะ2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟ ดอยหวาน
ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยหวาน มีศักยภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดในรูปแบบซองพกพา
หรือซองดริป ผลการวิจัยพบแนวทางในพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จะมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้ (1) การรับซื้อเมล็ด
กาแฟที่ผ่านกระบวนการคั่วสาเร็จตามสูตรที่ต้องการจากกลุ่มเกษตรกร (2) นาเมล็ดกาแฟคั่วสาเร็จตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ (3) จัดส่งเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคั่วและตรวจสอบรสชาติแล้วไปยังโรงงานเอกชนเพื่อจ้างบดและ
บรรจุ อั ด ก๊ า ซไนโตรเจนในซองเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพของผงกาแฟจนได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟส าเร็ จ รู ป แบบซองพกพา
หรือ ซองดริป (4) ดาเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. 4 (5) ขนส่งกาแฟที่บรรจุแล้วจัดเก็บในคลังเพื่อรอจาหน่ายต่อไป
เมื่อดาเนินการทั้งกระบวนการแล้วเสร็จ กาแฟผงสาเร็จรูปแบบซองพกพา ขนาด ซอง 8 กรัม จานวน 7,000 ซอง
จะมีต้นทุนอยู่ที่ 22.1896 บาท ต่อ 1 ซอง และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรวมทั้งสิ้น 5,350 บาท จานวนเงินที่ต้องใช้
ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ขนาด 8 กรัม จานวนการผลิตขั้นต่าที่ 7,000 ซอง จะมียอดเงินที่ใช้ในการลงทุนรวมทั้งสิ้น
160,677.2 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
คาสาคัญ : การต่อยอดผลิตภัณฑ์ ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแฟดอยหวาน

Abstract
This research aims to find ways to develop Doi- Whan coffee products, Doi Saket District,
Thep Sadet Subdistrict, for commercial and public benefits under the ASEAN economic community
( AEC) . The results from the data analysis found that farmer groups who plant Doi Whan coffee have
the potential to develop roasting coffee products in the form of a portable bag or a coffee drip bag.
The data analysis brought the researchers the ways to develop the products as following processes;
( 1 ) Purchasing roasting coffee has already done the processes according to the required formula as
1
2
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requested from farmer groups. (2) Roasting coffee seeds were brought for a quality check by a coffee
specialist. (3) Sending coffee seeds that have already been roasted and tasted to a private factory to
mash and put into a bag as well as fill nitrogen into the bag to help maintain its quality. (4) Granting
the registration from The Food and Drug Administration (No.4) (5) Transporting the by-products into
the inventory to be ready for selling. When all the processes were done, the 8-gram size of a portable
instant coffee in total 7,000 bags have the cost at 22.1896 baht per 1 bag and the total cost for all of
the procedures is 5 ,3 5 0 baht. The minimum investment amount of the 8 - gram size of a portable
instant coffee is 7,000 bags which the total cost for the investment was 160,677.2 baht, the value
added tax (VAT) has already been added.
Keywords: Development of the products, commercial and public benefits, the ASEAN Economic
Community (AEC)

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้าน
การเกษตรในลาดับต้นๆของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด
กว่ า 12 ล้ า นไร่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องผื น ดิ น และ
ภู มิ อ ากาศที่ เ หมาะสมต่ อ การท าเกษตร โดยมี พื ช
เศรษฐกิ จ ส าคั ญ และเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาด อาทิ
อะโวคาโด สตรอเบอร์รี่ กาแฟ ชา องุ่น ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักสลัด ผักปลอดสาร และผลไม้เมือง
หนาว แต่ ผ ลิ ตผลทางการเกษตรในพื้ น ที่ โดยส่วนใหญ่
ยั ง เป็ น ผลิ ต ผลทางการเกษตรต้ น น้ าที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริ ห ารจั ด การด้ า นการผลิ ต ในรู ป แบบ
ผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มาก
นั ก จากงานวิ จั ย ของ เสกสรรค์ มณี ธ ร (2562) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตร
ชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์
และสาธารณะ ภายใต้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ในการด าเนิ น การวิ จั ย ดั ง กล่ า ว ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวนและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
ภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการแข่งขัน

และการปรับตัวในอาเซียน โดยจัดทาเป็นโครงการก่อน
การวิ จั ย จริ ง (Pre-research) โดยมี ห น่ ว ยงานเข้ า ร่ ว ม
มากกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
และชุ ม ชนเกษตร รวมถึ ง ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ซึ่งสามารถสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรของท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สาคัญ คือ ปัญหากลุ่มเกษตรกรไม่
สามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรต้ น น้ าให้ ก ลายเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้สามารถ
แข่งขันได้ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศ
เหมาะสมต่ อการปลู กกาแฟ โดยเฉพาะกาแฟสายพั น ธ์
อาราบิ ก า ซึ่ ง ต้ อ งเพาะปลู ก บนพื้ น ที่ สู ง ใต้ เ งาร่ ม ไม้
และมี อากาศเย็ นเพื่ อให้ ได้ ผลิ ตภั ณฑ์ กาแฟที่ มี คุ ณภาพ
พื้ น ที่ ต.เทพเสด็ จ อ.ดอยสะเก็ ด เป็ น พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ มี
การเพาะปลู กกาแฟและมี จ านวนเกษตรกรผู้ ปลู กกาแฟ
จานวนมาก แต่จากการลงพื้นที่ของผู้วิจัย พบว่าโดยส่วน
ใหญ่เป็นการเพาะปลูกเพื่อผลิตเมล็ดกาแฟส่งจาหน่ายไปยัง
พ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรต้นน้ามูลค่าต่า
ด้ ว ยเหตุ นี้ นั ก วิ จั ย จึ งได้ จั ด ท าโครงการวิ จั ย
เรื่อง “แนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟดอยหวาน
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ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบใหม่ พัฒนาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นน้า
ไปสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ปลายน้ า เพื่ อ เป็ น แนวทางใน
การเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความเข็ม
แข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน สามารถนาแนวทางในการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ไ ปปรั บ ใช้ กั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรอื่น
หรือในชุมชนอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์กาแฟดอยหวาน ต.เทพเสด็จ อ.ดอนสะเก็ด
สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
โดยงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาปัญหาและ
ผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้ น รวมถึงการวิจั ยเพื่ อหาแนวทางใน
การต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟดอยหวาน ต.เทพเสด็ จ
อ.ดอนสะเก็ด สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาศัยวิธีการแบบมีส่วนร่วม
(PAR) เพื่ อสะท้ อนปั ญหาและผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นกั บ
การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่ ทาการคัดเลื อก
กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม และดาเนินการหาแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่ที่ได้มาตรฐาน สามารถ
แข่ งขั น ได้ ปรั บ วิ ธี ก ารด าเนิ น การจากการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรกรต้ น น้ า ด าเนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พั ฒ นา
สู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้า สามารถส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค
ขั้นสุดท้าย เมื่อได้ต้นแบบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ เกิ ดประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์ และสาธารณะ จึ งสามารถ
นาเสนอแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่ม
เกษตรกรและผู้ ที่ สนใจในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ สามารถน า
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
ทาง การเกษตรอื่ น หรื อในชุ มชนอื่ นในจั งหวั ดเชี ยงใหม่
ต่อไป

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 1 ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ ที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified sampling) จาก 25 อาเภอ ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนที่ 2 ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 ชุมชน แต่มีชุมชนที่สนใจเข้ า
ร่วมโครงการ จานวน 4 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพาะเห็ ดองค์ การบริ หารส่ วนต าบลบ้ านหลวง อ าเภอ
แม่อาย กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตาบลชมภู อาเภอสารภี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผลผลิตเกษตรบ้ านสันกอเก็ ต
อ าเภอสั น ป่ า ตอง และกลุ่ ม ผู้ ป ลู ก กาแฟดอยหวาน
ต าบลเทพเสด็ จ อ าเภอดอยสะเก็ ด เมื่ อท าการวิ เคราะห์
ศั กยภาพทั้ งด้ านจุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส และอุ ปสรรค
ของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม พบเพียง 1 ชุมชน คือ กลุ่มผู้ปลูก
กาแฟดอยหวานต าบลเทพเสด็ จ อ าเภอดอยสะเก็ ด ที่ มี
ศั กยภาพสามารถพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อต่ อ ยอดให้ เ กิ ด
ประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์ และสาธารณะภายใต้ ป ระชาคม
อาเซียน ได้ในช่วงระยะเวลาของการดาเนินการวิจัย
2.2 ข้อมูลและเครื่องมือในการวิจัย
2.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสารวจ สอบถาม
และสัมภาษณ์ในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 25 อาเภอ
2.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาศั ก ยภาพชุ ม ชนเกษตรในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นการต่อยอดภาค
การเกษตรของชุมชนให้เกิดประโยชน์เชิ งพาณิชย์ แ ละ
สาธารณะ ภายใต้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นอย่ า ง
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.3 ชนิดเครื่องมือการประเมิน เครื่องมือที่
สาคัญคือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินที่
ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และท าการเก็ บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย
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มี ก ารแบ่ งวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ออกเป็ น สองส่ ว น
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทของเกษตรกรที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการ ทาการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุ ป สรรค เพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ศั ก ยภาพและโอกาสใน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ ต่ อ ยอดให้ เ กิ ด ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ส่วนที่สอง คือการประชุมกลุ่ม
ย่ อ ยเพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ เหมาะสมแก่ เกษตรกรโดยใช้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูล
ส่ วนการตรวจสอบเครื่องมื อ ใช้ วิ ธี การสามเส้า
ด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูล
ผู้ ศึ กษาที่ วิ จั ยได้ มานั้ นถู กต้ องหรื อไม่ ได้ แก่ แหล่ งเวลา
หมายถึ ง ถ้ า ข้ อ มู ล ต่ า งเวลากั น จะเหมื อ นกั น หรื อ ไม่
แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกัน
หรื อไม่ และแหล่ งบุ คคลหมายถึ ง ถ้ าหากตั วผู้ ให้ ข้ อมู ล
เปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ (สุภางค์ จันทวานิช,
2547 : 129-130) ซึ่งพบว่า ผลที่ได้จากการเก็ บรวมรวม
ข้อมูลในแต่ละด้านเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลผู้ วิ จั ยได้ แบ่ งขั้ นตอนของ
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) นาข้อมูลที่ได้มาท า
การตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์เนื้อหา และจาแนก
กลุ่มข้อมูล และ เรียบเรียงข้อมูลและจัดลาดับตามเนื้อหาที่
ต้องการศึกษาวิจัย (2) นาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาผนวก
กับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงทาการสังเคราะห์
ข้ อมู ลที่ ได้ ให้ เกิ ดรู ปแบบของการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ ผู้ประกอบการภาคเอกชน
ภาครั ฐ รวมถึ งผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในธุ รกิ จกาแฟ เพื่ อหา
แนวทางในการต่ อยอดภาคการเกษตรของชุ มชนให้ เกิ ด
ประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์ และสาธารณะ ภายใต้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

3. สรุปผลการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเกษตรในพื้นที่
25 อาเภอ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
จากการจั ดการประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การเพื่ อสร้ าง
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรจาก
25 อาเภอ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ทีมวิจัย ผู้เชี่ยวชาญใน
ธุ รกิ จ และหน่ วยงานทั้ งภาครั ฐและเอกชน ในประเด็ น
การต่ อยอดภาคการเกษตรของชุ มชนให้ เกิ ดประโยชน์
เชิ งพาณิ ชย์ และสาธารณะ ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ในวันที่ 10 เมษายน 2562 พบว่า มีกลุ่มเกษตรกร
ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มโครงการ รวมทั้ ง สิ้ น 4 ชุ ม ชน ได้ แ ก่
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหลวง อาเภอแม่อาย 2) กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตาบล
ชมภู อาเภอสารภี 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิ ต
เกษตรบ้านสันกอเก็ตอาเภอสันป่าตอง และ 4) กลุ่มผู้ปลูก
กาแฟดอยหวาน ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด แต่จาก
การวิเคราะห์ถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 ราย พบว่า
กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอด
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ชย์ แ ละสาธารณะได้ ใ นช่ ว ง
ระยะเวลาของการด าเนิ นการวิ จั ยพบเพี ยง 1 กลุ่ ม คื อ
กลุ่ ม ผู้ ป ลู ก กาแฟดอยหวาน ต าบลเทพเสด็ จ อ าเภอ
ดอยสะเก็ ด ผลการวิ เคราะห์ ศั กยภาพของกลุ่ มเกษตร
ในด้ านจุ ดแข็ งและ พบว่ า ผู้ น ากลุ่ มมี ความเชี่ ย วชาญ
ด้านการผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าบนพื้นที่สูง สามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟตั้งแต่การเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟสด
ผ่านกระบวนการหมั กด้ วยน้าที่มีจุ ลิ นทรีย์ ตามธรรมชาติ
ทาการตากและเข้าสู่กระบวนการขัดสีจนกลายได้สารกาแฟ
ที่มีคุณภาพสูง ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสารกาแฟ
เพื่ อ รั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารปลอดภั ย จากบริ ษั ท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด พื้นที่ของตาบล
เทพเสด็ จเป็ นพื้ นที่ ที่ มี ความอุ ดมสมบู รณ์ ของธรรมชาติ
เหมาะแก่ การปลู กกาแฟสายพั นธ์ อาราบิ ก้ า ในส่ วนของ
โอกาส ทางกลุ่ มฯ มี หน่ วยงานที่ คอยให้ ความช่ วยเหลื อ
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ด้ า นความรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม เกษตร สิ น ค้ า เกษตรของกลุ่ ม มี
ความต้องการในระดับประเทศและต่างประเทศ ในด้านของ
จุดอ่อน กลุ่มยังไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตสินค้า
เกษตรได้ตามเป้าของผู้บริโภค ขาดเงินทุนที่ใช้ในการจัดซื้อ
เครื่องจักรและอุ ปกรณ์ ในกระบวนการแปรรูปผลิ ตภั ณฑ์
กลุ่มขาดความรู้ในเรื่องของการจัดการธุรกิจ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการจัดการด้านการตลาด ในด้านของอุปสรรค
เนื่องจากกาแฟเป็ นที่นิ ยมในการบริ โภค จึงมีการแข่ งขั น
ในอุ ต สาหกรรมสู ง มี คู่ แ ข่ ง ขั น จ านวนมาก โดยสรุ ป
การวิ เคราะห์ ถึ งศั กยภาพของผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ประชุ มกลุ่ ม
มี ทั ศ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า ถึ งแม้ ท างกลุ่ ม ฯ จะมี
ข้ อจ ากั ดในด้ านของเงิ นทุ น เครื่ องจั กร อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ใน
การแปรรู ป ขาดองค์ ความรู้ ในด้ านการบริ ห ารจั ด การ
ด้ านการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และการจั ดการด้ านการตลาด
แต่ ทุ ก ข้ อ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถพึ่ งพาหน่ ว ยงาน
ภายนอกเพื่อผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ โดยให้
ภาคเอกชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมทั้ งในส่ วนของการออกแบบ
บรรจุ ภั ณฑ์ กระบวนการผลิ ตที่ ต้ องใช้ เ ครื่ อ งจั ก รและ
อุ ปกรณ์ ที่ ได้ มาตรฐานโดยวิธี การจ้ างผลิตในบางขั้ นตอน
การจั ดการด้ านการขนส่ ง และการจั ดการด้ านการตลาด
ขจัดอุปสรรคและข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ต่ อ ยอดภาคการเกษตรของชุ ม ชนให้ เ กิ ด ประโยชน์
เชิ งพาณิ ชย์ และสาธารณะ ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงต่อไป
3.2 ข้ อ สรุ ป จากการประชุ ม เพื่ อ หาแนวทางใน
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ ยอดให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง
พาณิชย์และสาธารณะฯ
จากการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง ที ม วิ จั ย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นกาแฟ และผู้ น ากลุ่ ม เกษตรกร พบว่ า
ในปั จ จุ บั น ความนิ ย มบริ โ ภคกาแฟสดของผู้ บ ริ โ ภคมี
แนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการหันมา
ให้ความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟในรูปแบบใหม่ลง
สู่ ต ลาดในหลายช่ อ งทางอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม กาแฟสาเร็จรูปอีก

รู ป แบบหนึ่ ง ที่ เ ริ่ ม เป็ น ที่ นิ ย ม สร้ า งความสะดวกให้
ผู้บริโภคสามารถดื่มกาแฟสดได้ทุกที่ทุกเวลา คือ กาแฟ
คั่ ว บดในรู ป แบบซองพกพาหรื อ ซองดริ ป ตอบโจทย์
นั ก เดิ น ทางและผู้ ต้ อ งการชงกาแฟสดดื่ ม ได้ ส ะดวกใน
ทุ ก สถานที่ และจากการวิ เ คราะห์ศั ก ยภาพผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผู้ปลูกกาแฟดอยหวานตาบลเทพเสด็จ อาเภอ
ดอยสะเก็ ด ที่ ป ระชุ ม มี ทั ศ นะไปในทางเดี ย วกั น ว่ า
มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ มล็ ด กาแฟของกลุ่ ม ฯ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดในรูปแบบซองพกพา
หรือซองดริป
ในส่ วนกระบวนการและวิ ธี การในการได้ มาซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ จะมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้ (1) การรับ
ซื้ อเมล็ ดกาแฟที่ ผ่ านกระบวนการคั่ วส าเร็ จตามสู ต รที่
ต้ องการจากกลุ่ มเกษตรกร (2) น าเมล็ ดกาแฟคั่ วส าเร็ จ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ (3) จัดส่งเมล็ด
พันธุ์ที่ผ่านการคั่วและตรวจสอบรสชาติแล้วไปยั งโรงงาน
เอกชนเพื่อจ้างบดและบรรจุ อัดก๊าซไนโตรเจนในซองเพื่ อ
รักษาคุณภาพของผงกาแฟจนได้ผลิตภัณฑ์กาแฟสาเร็จรูป
แบบซองพกพา หรื อซองดริ ป โดยต้ องเป็ นโรงงานที่ ได้
มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อให้สามารถส่งออก
เพื่ อ จ าหน่ า ยในเขตประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(4) ดาเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. 4 (5) ขนส่งกาแฟที่บรรจุ
แล้วจัดเก็บในคลังเพื่อรอจาหน่ายต่อไป ในส่วนขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะมีขั้นตอน
ในการดาเนินการดั งนี้ (1) ประชุมกลุ่ มเพื่ อออกแบบตรา
สินค้าและภาพพื้นหลัง รายละเอียดที่จาเป็นต่าง ๆ ในซอง
บรรจุภัณฑ์ (2) หลังจากนั้นส่งมอบข้อสรุปถึงรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่ต้องการไปยังบริษัทรับออกแบบ (3) เมื่อได้แบบที่
ต้องการแล้วจัดส่งแบบไปยังโรงพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์เพื่อให้
ได้ซองบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบลวดลายบนซองตามที่ต้องการ
(4) หลั งจากม้ วนฟรอยล์ บรรจุ ภั ณฑ์ ผลิ ตเสร็ จแล้ ว ทาง
โรงงานผู้ผลิตจัดส่งม้วนฟรอยล์บรรจุภัณฑ์ไปยังโรงงานรับ
บดและบรรจุ ผงกาแฟให้ เป็ นซองส าเร็ จรู ปต่ อไปซึ่ งทั้ ง
4 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์จะนาเนิน
การควบคู่ไปกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ และเสร็จ
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สิ้นในกระบวนการ 3 คือกระบวนการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน
การคั่วแล้วไปยังโรงงานเอกชนเพื่อจ้างบดและบรรจุอัดก๊าซ
ไนโตรเจนในซองเพื่ อรั กษาคุ ณภาพของผงกาแฟจนได้
ผลิตภัณฑ์กาแฟสาเร็จรูปแบบซองพกพาหรือซองดริป
จากการวิเคราะห์กระบวนการในแนวทางใน
การต่อยอดผลิตภัณฑ์เขิงพาณิชย์ จะมีขั้นตอน วิธีการ
และการวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1) ในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนเมล็ดกาแฟ
กลุ่ ม เกษตรผู้ป ลูก กาแฟดอยหวาน จะด าเนินการผลิต
คั่วเมล็ดกาแฟตามสูตรที่ผู้ เชี่ยวชาญด้านกาแฟกาหนด
ทาการบรรจุเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วแล้ว ในถุงฟรอยส์
จาหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 1,000 บาท คานวนต้นทุน
ต่อกรัม คิดเป็นต้นทุนกรัมละ 1 บาท
2) ในส่ ว นของการจ้ า งบรรจุ ต้ น ทุ น ค่ าบรรจุ
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จากัด จะมีค่าบริการบด
เมล็ ดกาแฟ และบรรจุ ผงกาแฟที่ ผ่ านการบดแล้ วบรรจุ
ลงในถุง อัดก๊าซไนโตรเจนเพื่อคงคุณภาพของผงกาแฟซิล
ปิดถุง โดยคิดค่าบริการต่ อถุ ง เท่ากับ 7.5 บาท เมื่อรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะมีต้นทุนค่าบดและบรรจุเท่ากับ 8.02
บาท ในส่วนของค่าบริการขึ้นทะเบียนอาหารและยา หรือ
อย. บริ ษั ทฯ คิ ดค่ าบริ การจ านวน 2,000 บาท เมื่ อรวม
ภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม 7% จะมี ค่ าใช้ จ่ ายเท่ ากั บ 2,140 บาท
ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาดาเนินการประมาณ 14 วัน ในส่วน
ของค่าใช้จ่ายในการยื่นจดทะเบียนอาหาร หรือ อย. เป็น
ต้นทุนในส่วนของการดาเนินการจึงไม่สามารถปันส่วนเข้าไป
ในต้นทุนสินค้าขายได้ (บริษัท ฯ ได้กาหนดจานวนขั้นต่าที่
ต้องผลิตต่อรอบเท่ากับ 50 กิโลกรัม บรรจุซองละ 8 กรัม
จานวนขั้นต่าที่ต้องผลิต 7,000 ซอง)
3) ค่าซองฟรอยส์บรรจุ บริษัท ทีพีบีไอ จากัด
(มหาชน) คิ ด ค่ า บริ ก ารผลิ ต ม้ ว นละ 23,000 บาท
โดย 1 ม้ ว น สามารถผลิต กาแฟบรรจุซ องสาเร็จรูปได้
เท่ากับ 4,000 ซอง ผลิตขั้นต่าที่ 2 ม้วนขึ้นไป รวมเป็น
ต้ น ทุ น เท่ า กั บ 46,000 บาท รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7%

จะมีต้นทุนเท่ากับ 49,220 คิดเป็นต้นทุนต่อซองเท่ากับ
6.15 บาท (ซองฟรอยส์ที่เหลือสามารถนาไปบรรจุต่อได้)
4) ค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ บริษัท เอ แปด สอง
ครี เ อชั่ น จ ากั ด คิ ด ค่ า บริ ก ารออกแบบ บรรจุ ภั ณ ฑ์
ด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 3,000 บาท ต่อ 1 งาน
เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 3,210 บาท
ต้ น ทุ น ในส่ ว นนี้ เ ป็ น ต้ น ทุ น ในส่ ว นของการด าเนิ น การ
จึงไม่สามารถปันส่วนเข้าไปในต้นทุนสินค้าขายได้
5) ในส่ วนของค่ าขนส่ งที่ ใช้ ในการด าเนิ นการ
จะแบ่งเป็นค่าบริการขนเมล็ดกาแฟที่คั่วสาเร็จแล้ว ไปยัง
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จากัด กรุงเทพมหานครฯ
และเมื่ อท าการบรรจุ ในรู ปแบบซองส าเร็ จรู ปเสร็ จสิ้ น
จะขนส่งกลับมายังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งทั้งเที่ยวไป และเที่ยวกลับ มีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกัน คือ
ค่าบริการขนส่งต่อเที่ยว น้าหนัก 50 กิโลกรัม แบ่งบรรจุ
กล่องละ 25 กิโลกรัม จานวน 2 กล่อง มีค่าบริการขนส่ ง
เท่ากับ 200 บาท ต่อ กล่อง คิดเป็น 400 บาท ราคากล่อง
บรรจุเมล็ดกาแฟจานวน 2 กล่อง ราคากล่องละ 45 บาท
รวมเป็นเงินเท่ากับ 90 บาท รวมต้นทุนในการขนส่งต่อเที่ยว
เท่ากับ 490 บาท เมื่อทาการเฉลี่ยต้นทุน คิดเป็นต้นทุนค่า
ขนส่ง ต่อเที่ยว ต่อกิโลกรัม เท่ากับ 9.8 บาท คิดเป็นต้นทุน
ต่ อกรั ม เท่ ากั บ 0.0098 บาท ดั งนั้ นเมื่ อรวมค่ าขนส่ งทั้ง
เที่ ยวไปและเที่ ยวกลั บ จะมี ต้ นทุ นค่ าขนส่ งกิ โลกรั มละ
19.6 บาท คิ ดเป็ นต้ นทุ น การขนส่ งรวมต่ อกรั มเท่ ากั บ
0.0196 บาท (ค่าขนส่งเป็นต้นทุนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
และในส่วนของค่าบริการจัดส่งอ้างอิงจาก บริษัท นิ่มเอ็กซ์
เพลส จากัด ที่เปิดเผยค่าบริการขนส่ง)
เมื่ อด าเนิ นการทั้ งกระบวนการแล้ วเสร็ จกาแฟ
ผงส าเร็ จรู ปแบบซองพกพา ขนาดซอง 8 กรั ม จ านวน
7,000 ซอง ต่อหนึ่งรอบการผลิต เมื่อรวมต้นทุนในการผลิต
สินค้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะมีต้นทุนอยู่ที่ 22.1896 บาท
ต่อ 1 ซอง และมีค่าใช้จ่ายที่ใชในการดาเนินการรวมทั้งสิ้น
5,350 บาท (ค่ าบริ การขึ้ นทะเบี ยนอาหารและยา และ
ค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์, เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
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เมื่อรวมเงินลงทุนที่เกษตรกรต้องใช้ในการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟส าเร็ จ รู ป ในรู ป แบบซองพกพา หรื อ
ซองดริป ขนาด 8 กรัม จานวนการผลิตขั้นต่าที่ 7,000 ซอง
จะมียอดเงินที่ใช้ในการลงทุนรวมทั้งสิ้น 160,677.20 บาท
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
การกาหนดอัตราส่วนกาไรขั้นต้นเพื่อให้เพียงพอ
ต่ อค่ าใช้ จ่ ายในการขายและการบริ หาร จะก าหนดโดย
คิ ดจากต้ นทุ นของสิ นค้ า ( Markup on Cost) และ
ทาการกาหนดราคาขายสินค้าโดยอ้างอิงจากราคาขายสินค้า
ชนิ ดเดี ยวกั นในท้ องตลาด (สุ ดาพร กุ ณฑลบุ ตร, 2558 :
189) จากการส ารวจตลาด พบกาแฟส าเร็ จรู ปแบบซอง
พกพาหรื อ แบบซองดริ ป ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กาแฟออแกนิ ค
จานวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กาแฟคาเฟ่อเมซอน จาหน่าย
ซองละ 24 บาท, ดิโอโร่ คอฟฟี่ ดริฟ มิเดียมเฮ้าส์ เบลนด์
จ าหน่ า ย ซองละ 24 บาท, กาแฟ VINZ DRIP COFFEE
จากดอยช้าง จาหน่ายซองละ 30 บาท, กาแฟแบล็ คแคน
ยอนดริป จาหน่ายซองละ 24 บาท, ในส่วนของกาแฟออแก
นิ คผงส าเร็ จรู ปแบบซองพกพา พบจ านวน 2 ผลิ ตภัณฑ์
ได้แก่ กาแฟ SOD Coffee จาหน่ายซองละ 35 บาท, กาแฟ
ดอยตุงคอฟฟี่ จาหน่ายซองละ 45 บาท เนื่องกาแฟที่ผลิต
จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยหวาน ต.เทพเสด็จ เป็น
กาแฟที่ ผ่ า นการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพเพื่ อ รั บ รอง
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จึงจัดอยู่ในหมวดของกาแฟเพื่อ
สุขภาพ ดังนั้นราคาที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์ จึงควรมี
ราคาขายเท่ ากั บ 35 บาท ต่ อ 1 ซอง อั ตราส่ วนในการ
กาหนดกาไรที่เหมาะสมจึงอยู่ที่ 57.7315 % จะได้กาไรจาก
การขายสินค้าเท่ากับ 12.8104 บาท
3.3 การต่อยอดไปสู่การดาเนินการด้านการตลาด
และการขายในช่องทางออนไลน์และตัวแทนจาหน่าย
ในด้านการตลาด เมื่อทราบต้นทุนและสามารถ
กาหนดราคาขายสินค้าได้แล้ว ต้องเร่งดาเนินการสารวจ
ตลาด วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการบริโภคกาแฟ
สาเร็จรูป ในกลุ่มแรก คือกลุ่มธุรกิจบริการและจัดเลี้ยงที่มี
ผลิ ตภั ณฑ์กาแฟเป็ นวั ตถุดิ บสาคัญที่ ใช้ ในการให้ บริการ
เช่น กลุ่ม ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร

และจั ดเลี้ ยง กลุ่ มที่ สอง คื อกลุ่ มธุ รกิ จค้ าปลี ก ในพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ห้างสรรพสินค้าริมปิง ของ บริษัท ตัน
ตราภั ณ ฑ์ ซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต (1994) จ ากั ด ซึ่ ง เป็ น
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ที่ พ ร้ อ มสนั บ สนุ น สิ น ค้ า จาก
เกษตรกรในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และเป็ นธุ รกิ จค้ าปลี กที่ มี
ชื่ อเสี ยง มี ที่ ตั้ งของสาขาครอบคลุ มแหล่ งเศรษฐกิ จ ใน
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ กลุ่ มที่ 2 คื อกลุ่ มผู้ บริ โภคที่ สนใจใน
ผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ สามารถดาเนินการได้
3 ช่องทางคือ 1 ช่องทางการออกร้านเพื่อประชาสัมพั นธ์
สินค้าในงานจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรที่ทางภาครัฐจัด
ขึ้น หรือในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีกลุ่มลูกค้า
อยู่ เช่น บริเวณจุดจาหน่ายกาแฟในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้
การจัดกิจกรรมสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก
ที่สุด ในส่วนของช่องทางที่ 2 คือ การประชาสัมพันธ์และ
การขายสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ โดย
การสร้ างร้ านค้ าในช่ องทาง Facebook และ Instagram
เน้นการสร้างเรื่องราว การนาเสนอสินค้าให้มีความสวยงาม
และน่าสนใจ มีความต่อเนื่องในการลงโฆษณา กระตุ้นยอด
การติดตามเพจให้เพจมีความน่าเชื่อถือ ทาการโปรโมทเพจ
และโพสส าคั ญที่ ต้ องการให้ กลุ่ มลู กค้ าเป้ าหมายทราบ
กาหนดการรัศมีการโฆษณา ช่วงเวลาในการโฆษณากาหนด
ระยะเวลาและกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายให้ ชั ด เจน เพื่ อ ให้
งบประมาณที่ใช้ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์เกิด
ประโยชน์สูงสุด ช่องทางที่ 3 คือ การกาหนดราคาสมาชิก
ที่สั่งซื้อเป็นประจา เมื่อสมัครสมาชิกจะมีส่วนลดซองละ
2 บาท และการขายผ่ านตั วแทนจ าหน่ าย โดยรั บสมัคร
ตัวแทนจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ มีการกาหนดส่วนลด
การค้ าให้ กั บตั วแทนใน 3 ระดั บ ได้ แก่ ตั วแทนรายเล็ก
ตัวแทนรายกลาง และตัวแทนรายใหญ่ แบ่งระดับชั้นของ
ตัวแทนด้วยยอดสั่งซื้อตามช่วงระยะเวลาที่กาหนด การขาย
ผ่ านช่ องทางตั วแทนจะสามารถเพิ่ มยอดขายและท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
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3.4 ได้ ต้ นแบบขยายผลไปสู่ ชุ มชนอื่ นในจั งหวั ด
เชียงใหม่ในด้านแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อ
ยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หากเกษตรกรสามารถศึกษา ทาความเข้าใจ และ
ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะทาให้เกษตรกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาเกษตรที่มุ่งเน้นเฉพาะการผลิ ต
สิ น ค้ า ต้ น น้ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยให้ อ งค์ ก ร
ภายนอกเข้ ามามีส่ วนช่ วยสนั บสนุ นให้ เกษตรกรสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ลดข้อจากัดในด้านเงินทุนที่
ต้องใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับแนวคิดจาก
เกษตรกรผู้ผลิตไปสู่การคิดแบบผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าใน
รู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์ ต้ นน้ า พั ฒนาไปสู่ ผลิ ตภั ณฑ์ กลางน้ า
ส่งตรงสินค้าที่ผลิตได้ไปยังผู้บริโภคในขั้นปลายน้าด้วยการ
จั ด การด้ า นการตลาดอย่ า งเหมาะสม ต่ อ ยอดให้ เ กิ ด
ประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์ และสาธารณะภายใต้ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น สามารถน าแนวทางในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์นี้ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น หรือ
ในชุมชนอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

4. อภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ ทาให้ได้แนวทางในการต่อยอด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟดอยหวาน ต าบลดอยสะเก็ ด ให้ เ กิ ด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ การพัฒนาสินค้าทางการเกษตร
ให้ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า โดยใช้ ทุ น ทางปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู่ซึ่งสามารถต่อยอดให้เกิดการสร้าง
รายได้เพิ่มให้แก่กลุ่ม ด้านประโยชน์เชิงสาธารณะ คือ
ตามแนวทางในการวิจัยนี้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรที่ได้มาตรฐาน เกษตรกรจาเป็นต้องสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายนอกให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นช่ ว ย
สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ใหม่ ลดข้อจากัดในด้านเงินทุนที่ต้องใช้ในการปรับปรุ ง
กระบวนการผลิต ปรับแนวคิดจากเกษตรกรผู้ผลิตไปสู่
การคิ ด แบบผู้ ป ระกอบการ ผลิ ต สิ น ค้ า ในรู ป แบบ

ผลิตภัณฑ์ต้นน้า พัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์กลางน้า ส่งตรง
สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ ไ ปยั ง ผู้ บ ริ โ ภคในขั้ น ปลายน้ าด้ ว ยการ
จัดการด้านการตลาดอย่างเหมาะสม สามารถนาแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรอื่ น หรื อ ในชุ ม ชนอื่ น ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกระทรวงเกษตรที่ พ ยายาม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการดาเนินงานของ
เกษตรกรที่จะต่อยอดการดาเนินงานด้านการเกษตรให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยพยายามพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับ
อรพินธ์ บุญสิน (2557) การต่อยอดการผลิตสินค้าและ
บริการให้เกิดความสร้างสรรค์โดยอาศัยทุนทางปัญญาคือ
ความรู้ ความสามารถที่ ต นเองมี อ ยู่ ต ลอดจนทุ น ด้ า น
วัฒนธรรมและทุนความสัม พันธ์ ที่ต นเองสามารถสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในอั น ที่ จ ะส่ งเสริ ม และ
ผลักดันให้เกิดการต่อยอดของสินค้าและบริการให้ เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
ในส่วนของการนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาใช้ในการดาเนินงานเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรให้
เกิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นประเด็ น ของความรู้ แ ละ
คุณธรรมโดยพยายามนาเอาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ของท้ อ งถิ่ น เข้ า มาใช้ ใ นการผลิ ต และการต่ อ ยอดการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่า งมีความรับ ผิดชอบต่อ สังคมกล่าวคือ
มุ่งเน้นการผลิตสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่มี
คุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับหลัก
พื้ น ฐานของปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในประเด็ น ของ
ความรู้ที่จะต้องรีบขวนขวายและมีความรอบคอบในอันที่
จะนาเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดาเนินงาน
การมี คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ การประกอบภารกิ จ
สอดคล้องกับงานของ กาญจนา สุระ (2551) การเพิ่ม
ศั ก ยภาพของคนในชุ ม ชนเพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ และ
สังคมของคนในชุมชนสอดคล้องกับ McClelland (1973)
ธั ญ ญาลั ก ษณ์ วี ร ะสมบั ติ (2546) ศั ก ยภาพคื อ ความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันไปแต่
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หากองค์กรต้องการประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
จาเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน
องค์ ก รเพื่ อ ที่ จ ะได้ ช่ ว ยท าให้ ใ ห้ บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพ
มี ค วามรู้ แ ละความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น อั น จะช่ ว ยท าให้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
การพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้นากลุ่มมีบทบาท
สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน หากผู้นากลุ่ม ไม่มี
ความรู้ความสามารถ ไม่เปิดใจ ขาดวิสัยทัศน์ และยังคง
ยึ ด มั่ น กั บ แนวทางในการเกษตรดั่ งเดิ ม ที่ เ น้ น การผลิ ต
สินค้าทางการเกษตรในรูปแบบต้นน้าราคาต่า การพัฒนา
ผลิ ต ภั ณฑ์ใ หม่ต ามแนวทางในการวิ จัย นี้ค งไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ (2562)
ที่กล่าวว่า ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชน
คื อ ปั จ จั ย ด้ า นผู้ น าที่ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี ค วามสามารถ
มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม มุ่งมั่นในการทางาน เปิดใจกว้า
มีความเป็นกันเองและมี มนุษย์สัมพันธ์ ดังนั้นทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลือ่ นองค์กรให้คงอยู่ใน
ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน ดังนั้นองค์กรจาเป็นจะต้องมี
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ให้
การดาเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 เกษรกรควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาเกษตรที่
มุ่งเน้นการผลิตสินค้าต้นน้า ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
ให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ลดข้อจากัด
ในด้านเงินทุนที่ต้องใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ซึ่ ง จากแนวทางในการวิ จั ย นี้ ท าให้ เ ห็ น ว่ า หากกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ ป ลู ก กาแฟดอยหวาน ต้ อ งการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ก าแฟที่ มีอ ยู่ เดิ มให้ ก ลายเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่
จาเป็นต้องพึ่งพาองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยในด้านของ
เทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิต การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีมาตรฐานที่สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล

5.2 จากการลงพื้นที่ดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
เกษตรกรในพื้นที่ ต.ดอยหวาน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด
มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นของการผลิ ต แต่ ยั ง ขาด
องค์ ค วามรู้ ด้ า นการตลาดและการขาย โดยเฉพาะ
การตลาดในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ดั งนั้นการศึกษา
เพิ่มเติมองค์ความรู้ในด้านการตลาดและการขาย จะช่วย
ให้เกษตรกรสามารถส่งตรงสินค้าที่ผลิตได้ไปยังผู้บริโภค
ในขั้นปลายน้าด้วยการจัดการด้านการตลาดและการขาย
ที่เหมาะสมสามารถสร้างยอดขาย นามาซึ่งรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท าการศึ ก ษาโอกาสในการพั ฒ นาช่ อ งทาง
การตลาดและการขายของผลิตภัณฑ์ท างการเกษตรที่
พั ฒ นาแล้ ว ตามแนวทางในการวิ จั ย นี้ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
วิ ธี ก ารในการด าเนิ น การตลาดที่ เ หมาะสม ช่ ว ยให้
เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้จริง และเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาด้านการตลาดและการขายให้กับชุมชนเกษตร
อื่นในพื้นที่ต่อไป
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พฤติกรรมการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของผู้สูงอายุ ในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Charitable Donation Behavior of the Elderly in Muang District, Nakhon Sawan

นันทพร ไม้ทองดี1 นาตยา แพ่งศรีสาร2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ลักษณะจูงใจภายในของ
ผู้สูงอายุที่บริจาคเงิน ซึ่งได้แก่ ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ ความมั่นคงทางการเงิน และความเคร่งทางศาสนา (2) พฤติกรรม
การบริจาคเงินให้กับวัดและมูลนิธิการกุศล (3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะดังกล่าวกับพฤติกรรมการบริจาคเงิน
ซึ่งพิจารณาจากความถี่ในการบริจาคเงิน (โดยไม่ค้านึงถึงจ้านวนเงินที่บริจาค) ของผู้สูงอายุ โดยขอบเขตพื้นที่การวิจัยคือ
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ด้วยมีความหนาแน่นของผู้สูงอายุมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่บริจาค
เพื่ อ การกุ ศ ลจ้ า นวน 390 คนจากวิ ธี สุ่ ม แบบตามสะดวก วิ ธี ก ารวิ จั ย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนาและสถิติ
เชิงอนุมานด้วยการทดสอบไคสแควร์และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก ทวิเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้สูงอายุที่มี
ความสัมพันธ์และที่มีผลกับพฤติกรรมการบริจาคเงินแบบสม่้าเสมอ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีช่วงอายุ 60-64 และประเมินตนว่าเคร่งศาสนาและมีความมั่นคงทางการเงินในระดับปานกลาง ในขณะที่ประเมินความ
มีน้าใจเอื้อเฟื้อในระดับมาก ตัดสินใจบริจาคเงินให้วัดมากที่สุดและรองลงมาคือมูลนิธิเพื่อการศึกษา จากการทดสอบ
ไคสแควร์ ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคแบบสม่้าเสมอ คือ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ
จ้านวนคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันและความเคร่งศาสนา เหตุจูงใจส้าคัญ 3 ประการต่อการบริจาค ได้แก่ การเป็น
เหตุการณ์ส้าคัญ ความสุขใจจากการให้แม้ไม่มีใครรู้ และความเชื่อในอานิสงส์บุญจากการให้
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก ทวิชี้ว่า ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยส้าคั ญทางสถิติต่อการบริจาคเงินแบบ
สม่้าเสมอของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระดับความเคร่งศาสนา อาชีพก่อนอายุครบ 60 ปี และระดับการศึกษา ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่
ประเมินว่าตนมีความเคร่งทางศาสนาในระดับปานกลางและในระดับมากมีโอกาสที่จะบริจาคเงินสม่้าเสมอ ในขณะที่
ผู้สูงอายุที่ส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่าจะมีโอกาสเป็น ผู้บริจาคเงินสม่้าเสมอมากกว่าผู้สูงอายุที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท
คาสาคัญ : ผู้สูงอายุ พฤติกรรมการบริจาค ลักษณะของผู้บริจาค เหตุจูงใจต่อการบริจาค การบริจาคเงินแบบสม่้าเสมอ
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Abstract
The three purposes of this study were to investigate (1) demographic, socio-economic and
intrinsic motivating characteristics which included generosity, financial security and religiosity ( 2 )
donation behavior of elderly donors for temples and charities ( 3 ) the relation between those
characteristics and donation behaviors of the elderly donors, precisely, the frequency of monetary
donation behaviors with no regard for amount donated. The area scope of this research was Muang
Nakhon Sawan. The samples are chosen by convenience sampling, consisting of 390 elderly donors.
The methodologies were descriptive statistics, chi-square test and binary logistic regression to analyze
the relation between those characteristics of the elderly donors and regular monetary donation. The
findings revealed that most of the elder donors were female, of age 60-64 with self-reported religiosity
and financial security at moderate level while that of generosity claimed at high level, decided to
donate mostly to Buddhist temples and secondly to educational charity. With an univariate analysis
of chi- square, there was a significant relationship between regular donation behavior and following
factors: marital status, education level, occupation before 60 years old, family members of household
and level of religiosity. In addition, three main motivations behind charitable giving behavior of elderly
were influence of commemorative dates, happiness through giving and religious motivation.
According to the results of binary logistic regression analysis, the level of religiosity, occupation
before 60 years old and education level were found to have a significant effect on regular monetary
donation of the elderly. Furthermore, the elderly with self- reported religiosity at moderate and high
level tend to be regular donors while the elderly with primary educational level or lower are more
likely to donate money regularly.
Keywords: Elderly, Donation behavior, Characteristics of donor, Charitable giving motivations, Regular
monetary donation

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การบริ จ าคหรือ การให้ จัด เป็ นการกระท้าที่มี
รากฐานที่ลึกซึ้งในวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเช่น
ประเทศไทย ซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักการท้าบุญให้ทาน
ทั้ ง นี้ การให้ ท านมี ค วามหมายอย่ า งกว้ า งว่ า การสละ
บริจาคสิ่งอะไรแก่ใครๆ หรือแก่องค์การอะไรๆ ด้วยการ
ให้เปล่าซึ่งจุดมุ่งหมายที่เห็นชัดคือการช่วยบ้าบัดทุกข์

ของผู้ อื่ น และจุ ด ส้ า คั ญ ที่ ค วรเข้ า ใจคื อ เพื่ อ ช้ า ระกิ เ ลส
จากใจ เมื่ อ ทุ ก ฝ่ า ยต่ า งให้ แ ก่ กั น และกั น ในทางที่ ชอบ
จึ ง เกิ ด ความสุ ข ความเจริ ญ (สมเด็ จ พระสั ง ฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก, 2556, หน้า 12-17) การศึกษาเรื่อง
การให้เพื่อการกุศลและลักษณะของครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็ น งานจากประเทศตะวั น ตก มู ล นิ ธิ Charities Aid
Foundation ส้ารวจพฤติกรรมการให้เพื่อการกุศลจัดให้
ไทยเป็ น ประเทศผู้ ใ จบุ ญ (The World Giving Index)
อั น ดั บ ที่ 9 ของโลกในปี พ.ศ. 2554 ซึ่ ง เป็ น ผลการให้
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ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีดังกล่าว
โดยมี ค่ า ดั ชนี ก ารให้ สู งถึ งร้ อ ยละ 51 และมี อั ต ราส่วน
ผู้บริจาคเงินเพื่อการกุศลต่อประชากรทั้งประเทศมากเป็น
อันดับที่ 1 ของโลก (Charities Aid Foundation, 2011)
ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอายุ และ
พฤติ ก รรมการบริ จ าคของบุ ค คล (Hodgkinson &
Weitzman, 1990; Bekkers & Wiepking, 2011; Lwin,
Phau & Lim, 2014) นอกจากนี้ การศึกษาของ Lasby
& Barr (2018) บ่ งชี้ ว่ า ผู้ สู งอายุ มี ก ารบริ จ าคมากกว่ า
ผู้บริจาควัยอื่นและมูลค่าการบริจาคที่มากกว่า อีกทั้งมี
บทบาทส้าคัญในการบริจาคที่สูงขึ้นและบริจาคให้องค์กร
ที่หลากหลายกว่า โดยมีแนวโน้ม ตัดสินใจบริจาคให้กับ
องค์กรด้านศาสนา สุขภาพ และบริการสังคม ด้วยจังหวัด
นครสวรรค์ได้เป็นสังคมสูงอายุ ซึ่ง มีความหนาแน่นของ
ผู้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด ในเขตอ้ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
คณะผู้ วิ จัย จึ งมีค วามสนใจในการศึก ษาพฤติกรรมการ
บริจาคของผู้สูงอายุให้กับวัดและมูลนิธิการกุศลในจังหวัด
นครสวรรค์ ด้วยในปัจจุบันต้องมองว่ าผู้สูงอายุแ ท้ จ ริ ง
แล้วเป็นกลุ่มคนที่มีคุณค่า มีโอกาสและจะมีบทบาทมาก
ขึ้นต่อสังคมด้วยการสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่าง
แห่ ง การให้ อี ก ทั้ ง ผลการศึ ก ษาจะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อวัดและมูลนิธิการกุศลในจังหวัดนครสวรรค์
ในฐานะผู้ รั บ บริ จ าคได้ รั บ ทราบถึ ง ลั ก ษณะผู้ บ ริ จ าค
เหตุจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจบริจาคที่เกิดขึ้นใน
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาหาแนวทางใน
การส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ของคนในจังหวัดนครสวรรค์
มากยิ่งขึ้นไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ส้าคัญ ได้แก่
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ
สังคม และลักษณะจูงใจภายในของผู้สูงอายุที่บริจาคเงิ น
ให้ กั บวั ดและมู ลนิ ธิ การกุ ศลในอ้ าเภอเมื องนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริจาคเงินของ
ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ กั บ วั ด และมู ล นิ ธิ ก ารกุ ศ ลในอ้ า เภอเมื อ ง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางประชากร เศรษฐกิ จ และสังคม และลั ก ษณะจูงใจ
ภายในที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริจาคเงินของผู้สูงอายุ
ให้กับวัดและมูลนิธิการกุศลในอ้าเภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไปที่ มี
สั ญ ชาติ ไ ทยและมี ชื่อ อยู่ ใ นทะเบี ยนบ้ า นในเขตอ้ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน 40,720 คน
(ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ , 2560) ด้วยมีความ
หนาแน่นของผู้สูงอายุมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
พฤติ ก รรมของผู้ สูงอายุ ใ นการบริจาค
เงินให้กับวัดและมูลนิธิการกุศลในอ้าเภอเมืองนครสวรรค์
จั ง หวั ด นครสวรรค์ ใ นรอบ 1 ปี ที่ ผ่ า นมา (ก่ อ นวั น ที่
ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง)
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
เขตอ้ า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ด้าเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
1.4 สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จั ย ลั ก ษณะทางประชากร เศรษฐกิ จ และ
สั งค ม แ ล ะ ลั กษณ ะ จู งใจ ภ า ย ในของผู้ สู งอา ยุ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริจาคเงินของผู้สูงอายุ
ให้กับวัดและมูลนิธิการกุศลในอ้าเภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน้ามาพิจารณาและก้าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยลักษณะทาง
ประชากร

ปัจจัยลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการ
บริจาคเงินของ
ผู้สูงอายุ

ปัจจัยลักษณะ
จูงใจภายใน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยนี้ ได้แก่ ประชากรที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตอ้ า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์
จ้านวน 40,720 คน (ส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์, 2560)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติ
ไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ในการพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องด้วยไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอนของผู้สูงอายุที่บริจาคเงิน
ให้ กั บวั ดและมู ลนิ ธิ การกุ ศลในอ้ าเภอเมื องนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ จึงใช้สูตรการค้านวณในกรณีที่มีจ้านวน
ประชากรมากและไม่ทราบค่าสัดส่วนประชากรโดยก้าหนด
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
ร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559, หน้า 28) ซึ่งได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และเพื่อชดเชยการสูญหายและความ
ไม่ สมบู รณ์ ของชุ ดข้ อมู ล การวิ จั ยนี้ จะสุ่ มกลุ่ มตั วอย่ า ง
จ้านวน 390 คน ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างด้ าเนิ นการแบบ 2
ขั้นตอน ประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่างสถานที่ที่เป็นศูนย์รวม

คนสูงอายุ โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling)
ในแหล่ งที่ มี โอกาสสู งที่ จะพบเจอผู้ สู งอายุ เช่ น ชมรม
ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข วัด โรงเรียนสร้างสุขผู้สูง
วัย สถานที่รับเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ เป็นต้น และท้าการสุ่ ม
ผู้ สู งอายุ ตามสถานที่ ดั งกล่ าวด้ วยวิ ธี สุ่ ม แบบตามสะดวก
(convenience sampling) จ้านวน 390 คนที่มีความยินยอม
ในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
นอกเหนือจากแหล่งทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวม
องค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เครื่ องมื อที่ ใช้ ใ นการวิ จั ยจากแหล่ งข้ อมู ล ปฐมภู มิ คื อ
แบบสอบถาม ซึ่ งได้ มี การทดสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงการปรับปรุงและ
น้าไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุจ้านวน 30 ตัวอย่างเพื่อทดสอบ
ความน่าเชื่อถื อ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยได้ค่ า
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.898 เนื้อหาของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง
สะท้ อนลั กษณะทางประชากร เศรษฐกิ จและสั งคม และ
ลักษณะภายใน โดยข้อค้าถามมีลักษณะเป็นปลายปิดและ
เป็นแบบตรวจรายการ (checklist) ทีม่ ีค้าตอบหลายตัวเลือก
ส่วนข้อค้าถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะจูงใจภายในมีจ้านวน 3
ข้อ โดยเป็นมาตรวัดค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert scale)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริจาคเงินให้กับวั ดและ
มู ลนิ ธิ การกุ ศลในเขตอ้ า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั งหวั ด
นครสวรรค์ โดยข้อค้าถามมีลักษณะเป็นปลายปิดและเป็น
แบบตรวจรายการ (checklist) ทีม่ ีค้าตอบหลายตัวเลือก
ส่ ว นที่ 3 เหตุ ผ ลจู งใจต่ อ การตั ด สิ น ใจในการ
บริจาคเงินให้กับวัดและมูลนิธิการกุศลในเขตอ้าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยข้อค้าถามมีจ้านวน
20 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรวัดค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert
scale)
ส่ ว นที่ 4 ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ
งานวิจัย โดยค้าถามเป็นแบบปลายเปิด
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลในการศึ ก ษานี้ จ ะใช้ สถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา คื อ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย
ของค่ า เฉลี่ ย ตามเกณฑ์ (ในกรณี ข้ อ ค้ า ถามที่ เ ป็ น แบบ
ลิเคิร์ท (Likert scale)) ด้วยค่าความกว้างของอันตรภาค
ชั้นเท่ากับ 0.8
2.3.2 สถิติเชิงอนุมาน ใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ลักษณะ
จูงใจภายในของผู้สูงอายุและพฤติกรรมการบริจาคเงินของ
ผู้สูงอายุด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Pearson Chi-square)
และเลือกตัวแปรที่มีนัยส้าคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิ สติ กทวิ (binary logistic regression analysis)
เพื่อศึกษาทิศทางและระดับของความสัมพันธ์ดังกล่าว
ตัวแปรที่พิจารณาในการศึกษานี้ ซึ่งได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม (อมรรั ต น์ อภิ นั น ท์ ม หกุ ล , 2558;
Bekkers & Wiepking, 2 0 1 2 ; Lee & Chang, 2008;
Lwin, Phau & Lim, 2014) ประกอบด้วยปัจจัยลักษณะ
ทางประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส
ปัจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แหล่งรายได้ที่ส้าคัญ อาชีพก่อนอายุครบ 60 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส้าเร็จ จ้านวนคนในครอบครั ว
ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จ้านวนเด็ก(อายุต่้ากว่า 19 ปี)
ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน และปัจจัยลักษณะจูงใจภายใน
ที่คาดว่าจะมีผลต่อระดับพฤติกรรมการบริจาคเงิน ได้แก่
ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ ความมั่นคงทางการเงิน และความ
เคร่งทางศาสนา
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริจาคเงิน ของ
ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ พิ จ ารณาจากความถี่ ใ นการ
บริ จ าคเงิ น (โดยไม่ ค้ า นึ งถึ งจ้ า นวนเงิ น ที่ บ ริ จ าค) เพื่ อ
วิเคราะห์ลักษณะของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์และที่มีผล
กับพฤติกรรมการบริจาคเงินแบบสม่้าเสมอ ซึ่งพฤติกรรม
ดั ง กล่ า วแบ่ ง ออกเป็ น 2 ระดั บ คื อ Donate = 1;
กรณี ก ารบริ จ าคเงิ น บ่ อ ยครั้ ง และ Donate = 0;

กรณีการบริจาคเงินนานๆ ครั้ง โดยความถี่ในการบริจาค
แบบบ่ อ ยครั้งครอบคลุมการบริ จาคเกื อ บทุ ก วั น อย่ า ง
น้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์และ 3-4 ครั้ง/เดือน ส่วนความถี่ใน
การบริจาคนานๆครั้ง คือ 1-2 ครั้ง/เดือน

3. สรุปผลการวิจัย
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะทางประชากร
เศรษฐกิ จ และสั ง คม และลั ก ษณะจู ง ใจภายในของ
ผู้ สู ง อายุ ที่ บ ริ จ าคเงิน ให้ กับวัดและมูลนิธิ การกุศลใน
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่บริจาคเงินให้กับวัดและ
มู ล นิ ธิ ก ารกุ ศล พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เป็น เพศหญิง (ร้อยละ
56.40) มีช่วงอายุ 60-64 ปี (ร้อยละ 49.50) อยู่อาศัยใน
เขตเทศบาล (ร้อยละ 56.40) สถานภาพสมรส (ร้อยละ
65.60) มีบุตร 2 คน (ร้อยละ 37.4) อาชีพก่อนอายุครบ
60 ปีคือข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ร้ อ ยละ 49.20) จบการศึ ก ษาสู ง สุ ด คื อ ปริ ญ ญาตรี
(ร้อยละ 47.70) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน(ในช่วง 1 ปีก่อน
การสั ม ภาษณ์ ) ต่้ า กว่ า 10,000 บาท (ร้ อ ยละ 25.10)
โดยแหล่งรายได้ที่ส้าคัญที่สุดมาจากการท้างาน (ร้อยละ
40.00) มีคนในครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกันมากกว่า
3 คน (ร้ อ ยละ 44.40) ไม่ มี เ ด็ ก (ที่ อ ายุ ต่้ า กว่ า 19 ปี )
อาศั ย ในบ้ า นเดี ย วกั น (ร้ อ ยละ 55.10) และประเมิ น
ตนเองว่ามีความเคร่งศาสนาและความมั่นคงทางการเงิน
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 54.90 และร้อยละ 30.30
ตามล้าดับ) ในขณะที่ประเมินว่าตนเองมีน้าใจเอื้อเฟื้อใน
ระดับมาก (ร้อยละ 44.60)
3.2 ผลการวิเคราะห์พฤติ ก รรมการบริ จาคเงิน
ของผู้สูงอายุให้กับวัดและมูลนิธิการกุศลในอาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อพิจารณาประเภทองค์กรการกุศลที่บริจาค
เงิ น มากที่ สุด ในรอบ 1 ปี ที่ ผ่ า นมา (ตารางที่ 1) พบว่า
ผู้สูงอายุเลือกบริจาคเงินให้กับวัดเป็นอันดับแรก (ร้อยละ
75.13) อันดับรองลงมาแต่มี สัดส่ว นต่า งอย่ างมากจาก
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อั น ดั บ แรก คื อ บริ จ าคให้ กั บ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การศึ ก ษาและ
มูลนิธิของโรงพยาบาล (ร้อยละ 11.54 และร้อยละ 8.21
ตามล้าดับ) ส่วนความถี่ในการบริจาคเงินส่วนมากคือ 1-2
ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 71.25) การให้ความส้าคัญในการ
บริจาคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.25) มาจากการเชื่อว่าการ
บริจาคเป็นการท้าบุญให้ทาน (ร้อยละ 71.25) รองลงมา
คือการชักชวนของคนรู้จัก (ร้อยละ 16.50) และมีเพียง
ร้อยละ 5.60 ที่พิจารณาจากการประชาสัมพันธ์ที่วัดหรือ
มูลนิธิ ส่วนการได้รับข้อมูลจากผู้ที่มาขอรับบริจาคเป็น
ประเด็นที่ผู้สูงอายุให้ความส้าคัญน้อยที่สดุ (ร้อยละ 3.80)
ตารางที่ 1 ร้ อยละของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ้ าแนกตาม
ประเภทองค์กรการกุศลที่บริจาคมากที่สุดในเขตอ้าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
ประเภทองค์กรการกุศล
ร้อยละ
วัด
73.10
มูลนิธิเพื่อการศึกษา
20.00
มูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะห์
4.10
มูลนิธิของโรงพยาบาล
2.80
ส่ ว นช่ อ งทางการบริ จ าคเงิ น (ตารางที่ 2)
ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ท้ า การบริ จ าคด้ ว ยตนเองที่ วั ด หรื อ
มู ล นิ ธิ (ร้ อ ยละ 75.90) รองลงมาคื อ ร้ อ ยละ 17.40
บริจาคผ่านตู้รับบริจาคหรือถังผ้าป่าตามสถานที่ต่างๆ(ที่
ไม่ใช่ที่วัดหรือมูลนิธิ) ในขณะที่การบริจาคผ่านระบบ QR
Codeของผู้สูงอายุเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 0.30) และ
เมื่อพิจารณาตามความตั้งใจในการบริจาค พบว่า เกินกว่า
ครึ่งของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 60.30) ที่ตัดสินใจบริจาคเงิน
ณ ขณะที่เห็นตู้รับบริจาคหรือพบการขอรับบริจาค ส่วนที่
เหลื อ มี ค วามตั้ ง ใจจะบริ จ าคล่ ว งหน้ า (เช่ น ตั้ ง ใจจะ
บริจาคเป็นประจ้าทุกเดือน/ทุกปี)

ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตาม
ช่องทางการบริจาคเงินที่ใช้บ่อยที่สุด
ช่องทางการบริจาคเงิน
ร้อยละ
การบริจาคด้วยตนเองที่วัดหรือมูลนิธิ
75.90
ตู้รับบริจาคหรือถังผ้าป่าตามสถานที่อื่น 17.40
การเรีย่ ไร
4.08
การโอนผ่านธนาคาร
2.33
การบริจาคผ่านระบบ QR Code
0.30
เมื่ อ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลจู ง ใจต่ อ การตั ด สิ น ใจ
บริ จาคเงิ น (ซึ่ งมี 20 ข้ อค้ าถามแบบมาตรวั ด ลิ เ คิ ร์ ท )
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมเหตุจูงใจดังกล่าวมีผล
หรือสอดคล้องในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการบริจาค
ของผู้สูงอายุ (𝑥̅ =3.14, S.D.=1.05) และในรายข้อ พบว่ามี
2 ข้ อที่ มี ผลในระดั บมากต่ อ พฤติ กรรมการบริ จาคของ
ผู้สูงอายุและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน (𝑥̅ =3.80, S.D.=0.93)
ได้ แ ก่ ความเชื่ อ ว่ า จะได้ อ านิ ส งส์ บุ ญ จากการให้ แ ละ
การเป็ น เหตุ ก ารณ์ ส้ า คั ญ (เช่ น วั น ปี ใ หม่ ) นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาจ้านวนและสัดส่วนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบว่า เหตุจูงใจดังกล่าวมีผลหรือสอดคล้องในระดับ
มากและมากที่สุดกับพฤติกรรมการบริจาค ซึ่งตารางที่ 3
แสดงค่าร้อยละที่สูงสุดเรียงตามล้าดับ 10 อันดับ พบว่า
ประเพณีนิยม การให้เพื่อให้เราสุขหรือที่เรียกว่า Warm
Glow ตามแนวคิดของ Andreoni (1990) และแรงจูงใจ
ทางศาสนา เป็นอิทธิพลส้าคัญที่จูงใจในการบริจาคเงินใน
มุมมองของผู้สูงอายุ
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ตารางที่ 3 เหตุผลจูงใจ 10 อันดับส้าคัญสูงสุดต่อการ
ตั ด สิ น ใจบริ จ าคเงิ น ของผู้ สู ง อายุ ใ ห้ กั บ วั ด และมู ล นิ ธิ
การกุศลในอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
การเป็นเหตุการณ์ส้าคัญ
การมีความสุขใจ แม้ไม่มีใครรู้
ว่าบริจาค
ความเชื่อว่าจะได้อานิสงส์บุญ
จากการให้
ความต้องการช่วยเหลือวัดและ
ผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
การเป็นวันคล้ายวันเกิดของ
ตน
การมี ค นมาบอกบุ ญ /ขอรั บ
บริจาค/เรี่ยไร
ความโปร่ ง ใสในการบริ ห าร
จัดการวัด/มูลนิธิ
การเกิดภัยพิบัติ
การรั บ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการที่
จ้าเป็นของวัด/มูลนิธิ
ความเชื่อใจในวัด/มูลนิธิ

ร้อยละ
(จ้านวน
คน)
66.75
(255)
64.14
(245)
63.87
(244)
56.81
(217)
54.19
(207)
53.93
(206)
50.00
(191)
47.64
(182)
45.03
(172)
43.19
(165)

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีนัยส้าคัญ
กับพฤติกรรมการบริจาคเงินแบบบ่อยครั้งของผู้สูงอายุ
ตัวแปร
(สัญลักษณ์)
1.สถานภาพ
สมรส (MAR)
2.คนใน
ครอบครัวทีอ่ ยู่
บ้านเดียวกัน
(FAM)

ค้าอธิบาย
0=หย่า/แยกกันอยู่;
1=โสด; 2=สมรส;
3=หม้าย
0=ไม่มี; 1=1คน;
2=2 คน; 3=3 คน;
4=มากกว่า 3คน

3.ระดับ
การศึกษาสูงสุด
(EDU)

0=ปริญญาโทขึ้นไป;
1=ประถมศึกษาหรือต่้า
กว่า;2=มัธยมศึกษา/
ปวส/ปวท./อนุปริญญา
3=ปริญญาตรี
4.อาชีพ
0=รับจ้างทั่วไป/ลูกจ้าง
ก่อนอายุครบ60 เอกชน/อื่นๆ;
ปี (OCC)
1=เกษตรกร/ธุ ร กิ จ
ส่วนตัว/ค้าขาย;
2=ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า ง
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5.ระดับความ
0=น้ อ ยถึ ง น้ อ ยที่ สุ ด ;
เคร่งศาสนา
1=ปานกลาง;
(REL)
2=มากถึงมากที่สุด
6.ช่วงอายุ
0=อายุ60-64ปี;
(AGE)
1=อายุ65ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : กลุ่มอ้างอิงก้าหนดค่าตัวแปรเท่ากับศูนย์

𝑥̅ 2
(Sig.)

8.562
(.036)
10.954
(.027)

11.201
(.011)

9.484
(.009)

15.832
(.000)
5.308
(.070)
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3.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์
ตัวแปรอิสระที่น้ามาวิเคราะห์ที่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริจาคเงินแบบ
บ่ อยครั้ งของผู้ สู งอายุ (ตารางที่ 4) ได้ แก่ 1) สถานภาพ
2) จ้ า นวนคนในครอบครั ว ที่ อ าศั ย ในบ้ า นเดี ย วกั น
3) การศึกษาสูงสุดที่ส้าเร็จ 4) อาชีพก่อนอายุครบ 60 ปี
5) ระดั บความเคร่ งศาสนา (จากการประเมิ น ตนเอง)
นอกจากนี้ ช่วงอายุมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมี
นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 90% และ
การทดสอบความสัมพั นธ์ ระหว่ างตัว แปรอิ สระ พบว่า
ตัวแปรทั้ง 6 ตัวดังกล่าวมีค่าความสัมพันธ์ (correlation)
ไม่เกิน 0.40 ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์น้อยถึงปานกลาง
โดยคู่ตัวแปรที่มีค่าความสัมพั นธ์สู งสุดซึ่ งเท่า กับ 0.31
ได้แก่ความเคร่งศาสนากับความมีน้าใจ กล่าวได้ว่าตัวแปร
อิ ส ระ ไม่ มี ปั ญ หาความสัมพั น ธ์ เ ชิ งพหุ ระหว่า งตั วแปร
อิ ส ระด้ ว ยกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ จึ งน้ า มาใช้ ใ น
การวิเคราะห์ความถดถอย โลจิสติกทวิ
3.4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิ
การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ้ า ลอง
(goodness of fit) พบว่า ในการพิจารณาค่าความเป็นไปได้
(likelihood value) มีค่า -2LL เท่ากับ 408.690 และการ
ทดสอบ Hosmer and Lemeshow พบว่ า ค่ า ไคสแควร์
เท่ากับ 3.754 และค่า significance =.879 ซึ่งมากกว่า .05
กล่าวได้ว่าแบบจ้าลองมีความเหมาะสมค่า Nagelkerke R2
เท่ ากั บ .161 กล่ าวคื อร้ อยละ 16.10 ของความผั นแปร
อธิบายได้ด้วยสมการโลจิสติค และการประเมินความเชื่อถือ
ได้ของแบบจ้าลอง ซึ่งเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับค่าจริ ง
ผลรวมของร้อยละการพยากรณ์ถูกต้องเท่ากับร้อยละ 74.1
ผลการวิ เคราะห์ แบบจ้ าลองแสดงเฉพาะค่ าสั มประสิ ทธิ์
โลจิ ส ติ ค (B) ค่ า Significance และค่ า Odds (exp(B))
ของตัวแปรที่มีนัยส้าคัญทางสถิติดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์และค่า odds จาก
การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิ
ตัวแปร
B
S.E.
Sig. Exp(B)
REL(1)
1.959 .635
.002 7.095
REL(2)
2.239 .654
.001 9.383
OCC(2)
1.277 .443
.004 3.586
EDU(1)
1.499 .529
.005 4.475
Constant -3.929 .895
.000
.020
จากตารางที่ 5 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลอย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติต่อการบริจาคเงินแบบบ่อยครั้งหรืออีก
นั ย หนึ่ งคื อ ต่ อ การเป็ น ผู้บ ริจาคเงิ น สม่้า เสมอ (regular
donor) ของผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ ระดั บ ความเคร่ ง ศาสนา
อาชีพก่อนอายุครบ 60 ปี และระดับการศึกษาสูงสุดที่
ส้าเร็ จของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า Odds
จากค่า Exp (B) พบว่าปัจจัยลักษณะจูงใจภายใน ซึ่งใน
ที่นี้คือระดับความเคร่งทางศาสนาของผู้สูงอายุจัด เป็ น
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากต่ อ พฤติ ก รรมการบริ จ าคแบบ
บ่อยครั้ง นั่นคือโอกาสการเป็นผู้บริจาคเงินสม่้าเสมอของ
ผู้สูงอายุที่ประเมินว่าตนมีความเคร่งทางศาสนาในระดับ
ปานกลางและในระดับมากนั้นมากกว่าผู้สูงอายุที่มีความ
เคร่งศาสนาในระดับน้ อย 7.095 เท่าและ 9.383 เท่า
ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาปัจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคม พบว่า โอกาสในการเป็นผู้บริจาคเงินสม่้าเสมอของ
ผู้สูงอายุที่ เคยท้างานรับราชการหรือ เป็นลูกจ้างรัฐหรือ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่
ท้างานรับจ้างทั่วไปหรือเป็นลูกจ้างเอกชนหรือประกอบ
อาชีพอื่นๆในช่วงก่อนอายุครบ 60 ปี จะสูงกว่า 3.586
เท่ า นอกจากนี้ ส่ ว นผู้ สู งอายุ ที่ ส้ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่้ า กว่ า จะมี โ อกาสเป็ น ผู้ บ ริ จ าคเงิ น
สม่้าเสมอมากกว่าผู้สูงอายุที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือสูงกว่าปริญญาโท 4.475 เท่า
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4. อภิปรายผล
การศึกษาลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและ
สังคม และลักษณะจูงใจภายในของผู้สูงอายุ ที่บริจาคเงิ น
ให้ กั บวั ดและมู ลนิ ธิ การกุ ศลในอ้ าเภอเมื องนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
สูงอายุวัยต้น อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล มีสถานภาพสมรส
มีบุตร 2 คน อาศัยอยู่ร่วมกันกับสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว
มากกว่า 3 คน มีเงินรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง 10,000 บาท
เคยรับราชการหรือท้างานเป็นลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ในช่วงก่อนเกษียณอายุ แหล่งรายได้ส้าคัญคือเงินบ้านาญ/
บ้ าเหน็ จ แต่ สั ดส่ วนรองลงมาคื อรายได้ จากการท้ างาน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาวะการท้างานของผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่ยัง
ประกอบอาชีพแม้สูงวัย ในส่วนของลักษณะจูงใจภายในต่อ
การตัดสินใจบริจาคเงิน พบว่า ผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งประเมิน
ว่าตนเองมีความเคร่งศาสนาและมีความมั่นคงทางการเงินใน
ระดั บปานกลาง แต่ ไม่ ถึ งครึ่ งที่ ประเมิ นว่ าความมี น้ าใจ
เอื้อเฟื้อของตนอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมการบริ จ าคเงิ น ของ
ผู้ สู งอายุ พบว่ า สามในสี่ เลื อกบริ จาคเงิ นให้ วั ดมากที่สุด
รองลงมาคือมูลนิธิเพื่อการศึกษาและมูลนิธิของโรงพยาบาล
ซึ่งจากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างชี้ว่า ผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับมูลนิธิการกุศล ถึงขั้นไม่รู้จักว่ามีมูลนิธิ
อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ มูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะห์และ
มูลนิธิอื่นๆ จึงมีผู้สูงอายุกลุ่มเล็กมากที่บริจาคเงินให้ หาก
มูลนิธิการกุศลในจังหวัดนครสวรรค์ มีการประชาสั มพั นธ์
ขอรั บบริ จาคและลั กษณะด้ าเนิ นการที่ แพร่ หลายในวงที่
กว้างขึ้นอาจช่วยเพิ่มโอกาสการบริจาคจากผู้สูงอายุได้ เหตุ
จูงใจส้าคัญต่อการบริจาคเงินของผู้สูงอายุ ได้แก่ การเป็น
เหตุการณ์ส้าคัญ ความสุขใจจากการให้แม้ไม่มีใครรู้ ความ
เชื่อในอานิสงส์บุญจากการให้ การต้องการช่วยเหลือวัดและ
ผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lasby
& Barr (2018) แต่ต่างเพียงล้าดับความส้าคัญ โดย Lasby &
Barr พบว่า เหตุจูงใจต่อการบริจาคของผู้บริจาคชาวแคนาดา
ที่มีอายุในช่วง 65-74 ปีและช่วง 75 ปีขึ้นไปทั้งสองกลุ่ม คือ

ความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอันดับแรก
รองลงมาคือความเชื่ อส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมช่ วย
พัฒนาชุมชน
เมื่อพิจารณาความสัมพั นธ์ระหว่ างลั กษณะกั บ
พฤติกรรมการบริจาคเงินของผู้สูงอายุด้วยการวิเคราะห์แบบ
เชิ งเดี่ ยว (univariate analysis) พบว่ า สถานภาพสมรส
การศึกษา อาชีพ จ้านวนคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน
และความเคร่งศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการพฤติกรรมการบริจาคของคนไต้หวันโดย Lee &
Chang (2008) ซึ่งพบว่าคนที่สมรสบริจาคเงินมากกว่าผู้ที่มี
สถานภาพอื่ น อย่ า งไรก็ ดี เมื่อ ท้ า การวิ เ คราะห์ ค วาม
ถดถอยโลจิ สติ ก ทวิ เพื่ อประเมิ น ทิ ศทางและระดั บ ของ
ความสัมพันธ์ พบว่ามีเพียงสามปั จจั ยที่ มีอิ ทธิ พลอย่ างมี
นัยส้าคัญต่อพฤติกรรมการบริจาคของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระดับ
ความเคร่ งศาสนา อาชี พก่ อนอายุ ครบ 60 ปี และระดั บ
การศึกษาสูงสุดที่ส้าเร็จ ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเคร่ง
ศาสนาพบว่ าแตกต่ างจาก Lwin et al. (2014) ทีศ่ ึ กษา
ลักษณะของผู้บริจาคเพื่อการกุศลชาวออสเตรเลีย โดยปัจจัย
ด้านความเคร่งหรือความเลื่อมใสในศาสนามีผลน้อยต่อการ
บริ จาค ซึ่ งอาจเป็ นเพราะกลุ่ มประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย
แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี Eger, McDonald & Wilsker (2015)
พบว่า ผู้ที่มีความเคร่งในศาสนาบริจาคให้กับองค์กรการกุศล
มากกว่าทั้งในแง่การให้ความสนับสนุนและยอดเงินบริจาค

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
5.1.1 ผลการศึ ก ษาถึ งลั ก ษณะของผู้ บ ริ จ าค
สามารถน้าเป็นข้อมูลพิจารณาสร้างเครือ ข่ายผู้สู ง อายุ
เพื่อรวมกลุ่มการเป็นต้นแบบที่ดีให้สังคม
5.1.2 อิทธิพลจูงใจจากศาสนาส่งผลเชิ งบวก
อย่างมีนัยส้าคัญต่อพฤติกรรมการตัดสินใจบริจาคแบบ
บ่อยครั้ง
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5.1.3 ผู้สูงอายุสามในสี่ส่วนบริจาคเงินให้กับวัด
มาก มูลนิธิการกุศลอาจควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
หากต้องการเข้าถึงผู้บริจาคกลุ่มสูงวัย
5.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มผู้สงู อายุ
ในเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อาจ
เปลี่ ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง
ระยะเวลาที่เหมาะสม
5.2.2 ควรศึ กษาทั ศนคติ ของผู้ บริ จาคที่ มี ต่ อ
องค์กรการกุศล
5.2.3 ควรมีการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การบริจาคเพื่อการกุศลในรูปแบบอื่น เช่น การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคม
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ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
Attitude and Behavior toward Chinese Tourists in Bangkok Metropolitan

ชณิชา หมอยาดี1 ชุติระ ระบอบ2
บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประชากร ได้แก่
ผู้ให้บริการโรงแรมและที่พัก ภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 384 ราย สถิติที่ใช้ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนคือ ขาดความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีคนไทย ด้านพฤติกรรม คือ ไม่มีระเบียบและ
มักสร้างความราคาญให้บุคคลอื่น แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ จัดทาคู่มือส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมไทยให้กับ
นักท่องเที่ยวเผยแพร่ ผลการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะผูใ้ ห้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อนักท่องเที่ยว
ชาวจีนด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : โซ่อุปทาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวจีน

Abstract
This research aimed to study the attitude and behavior toward Chinese tourists in Bangkok
Metropolitan and analyze the appropriate behavior of Chinese tourists in Bangkok Metropolitan. The research
tools were questionnaire and interview of the hotels, restaurants and tour guides in Bangkok Metropolitan. 384
samples were selected by using purposive technique. Both quantitative and qualitative data were analyzed by
using descriptive statistics, hypotheses testing and contents analysis. The research results revealed that
Chinese’s attitude was lack of knowledge and understanding in Thai custom, no discipline for behavior and
annoying people. The appropriate behavior guidelines are giving Thai culture understanding guidebook. The
hypothesis testing found that there was no difference in attitude toward attitude and behavior of Chinese
tourists.
Keywords: Service Provider in Tourists Industry, Attitude and Behavior of Tourists, Chinese Tourists
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1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การท่ องเที่ ยวเป็ นอุ ตสาหกรรมบริ การมี
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้
ให้กับชุมชน สังคม ของประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ละ
ประเทศกาหนดนโยบายและแนวทางในการสร้ างกลยุทธ์
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และมีการพัฒนาแหล่ง
ท่ องเที่ ยวเกิ ดใหม่ จ านวนหลายแห่ ง รวมทั้ งมี การจ าแนก
ลักษณะการท่องเที่ยวเพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
เช่น การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศน์ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม
เป็นต้น สาหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
ถูกนามาเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาประเทศ จาก
รายงานวิ สั ย ทั ศน์ กั บ การท่ อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. 2579
(กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา, 2561) อุ ตสาหกรรม
ท่ องเที่ ยวของไทยจึ งต้ องมี การปรั บตั วตามกระแสโลกที่
เปลี่ ย นแปลงไปหากพิ จารณาผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมี ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้
เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวไม่ใช่สาระเดียวของการแข่งขัน
เท่ านั้ น “คุ ณภาพของนั กท่ องเที่ ยว” เป็ นองค์ ประกอบที่
ส าคั ญ ยิ่ งกว่ า ส าหรั บการพั ฒนาธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมการ
ท่ องเที่ ยวที่ ยั่ งยื น (ศศิ ธร เจตานนท์ , 2558) จากข้ อมู ล
กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาระบุ ว่ า ในปี พ.ศ. 2561
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยจานวน 38.27 ล้านคนขยายตัวร้อยละ 7.54 ในจานวน
นี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด จานวน 10.54 ล้านคน
ขยายตัวร้อยละ 3.86 มีรายได้รวมทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่า 2.00
ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.43 มีสัดส่วนต่อ GDP ของ
ประเทศร้อยละ 18.8 (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา,
2561)
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาความเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศและเข้าสู่การเป็น

สมาชิ กองค์ การการค้ าโลก ส่ งผลให้ ป ระชาชนมี รายได้
เพิ่ มขึ้ นท าให้ ชาวจี นมี ฐานะทางเศรษฐกิ จดี ขึ้นจึ งเกิ ดการ
หลั่ งไหลของชาวจี นเดิ นทางไปท่ องเที่ ยวทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ ชาวจีนส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายใน
ด้ านเชื้ อชาติ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วั ฒ นธรรม เมื่ อ
เดินทางไปท่ องเที่ ยวในประเทศต่าง ๆ ก็ได้น าเอาลักษณะ
นิ สั ยหรื อความประพฤติ ที่ เคยชิ นแสดงออกมา อาจเป็ น
สิ่งตรงกันข้ามกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศ
เจ้าบ้ าน (ศรีสุดา วนภิญโญศั กดิ์ , 2558) ด้วยเหตุ ดังกล่าว
ข้างต้ น จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ จาเป็ นต้องมี การศึ กษาทั ศนคติ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
เพื่ อหาแนวทางส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมส าหรั บ
นั กท่ องเที่ ยวตลอดจนสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี น าไปสู่ การ
จัดรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นั กท่ องเที่ ยว ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่ มรายได้ จากอุ ตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1. เพื่ อศึ ก ษ าทั ศนคติ และพ ฤติ กรรม
นักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
1.2.2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมพฤติกรรม
ที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1. ขอบเขตด้านการศึกษา ศึกษาผู้ประกอบการ
ธุรกิจให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม
และที่พัก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์
1.3.2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด
1.4 สมมติฐานการวิจัย
ลั ก ษณ ะของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในอุ ต สาห กรรม
ท่องเที่ยว (เพศ ตาแหน่งงาน ลักษณะธุรกิจ) ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวจี น ด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ า นพฤติ ก รรมและแนวทาง
ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
คุณลักษณะของผู้
ให้บริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
เพศ
ตาแหน่งงาน
ลักษณะของธุรกิจ
ทัศนคติและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน

แนวทางการ
ส่งเสริม
พฤติกรรมที่
เหมาะสมของ
นักท่องเที่ยว
ชาวจีนใน
กรุงเทพมหานคร

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากร ได้ แก่ ผู้ ประกอบธุ รกิ จให้ บริ การใน
อุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยวในกรุ งเทพมหานครจาแนกเป็ น 3
ประเภท คื อ โรงแรมและที่ พั ก ภั ตตาคารและร้านอาหาร
บริ ษั ทน าเที่ ยวและมั คคุ เทศก์ รวมจ านวน 25,765 แห่ ง
(ข้อมูลธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560)
กลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของธุรกิจ

จานวน
ผู้ประกอบการ
(ราย)
ธุรกิจโรงแรมและทีพ่ ัก
11,400
ธุรกิจภัตตาคารและ
7,870
ร้านอาหาร
ธุรกิจนาเทีย่ วและ
6,495
มัคคุเทศก์
รวม
25,765

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
(ราย)
170
117
97
384

ผู้วิจัยใช้การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากร
โดยค านวณจากสู ต ร Yamane (ธานิ น ทร์ ศิ ล ป์ จารุ .
2548 : 48) ดังนี้

p(1p)( z2)
e2
n=
โดยกาหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P = ค่ า เป อร์ เ ซ็ น ต์ ที่ ต้ องการจะสุ่ ม จาก
ประชากรทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 0.5
e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการ
สุ่มตัวอย่างมีค่า 0.5
Z = ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% Z มีค่าเท่ากับ
1.96
แทนค่าในสูตรได้ดังนี้
(0.5)(1 0.5)(1.96)2
(0.05)2
n
=
(0.5)(0.5) (3.8416)
0.0025
=
0.9604
0.0025
=
=
384
ผู้วิจัยได้ตัวอย่างจานวน 384 คน โดยวิธกี ารสุ่ม
กลุ่ ม ตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กั บ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร
จานวนมากหรือ ที่ เน้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น เป็ น หลัก ใน
กรุงเทพมหานคร
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อค าถาม 3 ส่ วน
ได้แก่ ส่วนหนึ่ง ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้ อ ส่ วนที่ ส อง ข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวจี น ได้ แก่ ด้ านการเรี ย นรู้ ด้ านพฤติ กรรมของ
นั กท่ องเที่ ยว และข้ อเสนอแนะจ านวน 25 ข้ อ ลั กษณะ
แบบสอบถาม เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณ
ค่ าของลิ เคิ ร์ ท (Likert Rating Scale) เป็ น ค าถามระดั บ
ความคิ ดเห็ นมี 5 ระดั บ (5 = เห็ นด้ วยมากที่ สุ ด 4 = เห็ น
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ด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็ นด้ วยน้อย 1 =
เห็ นด้ วยน้ อยที่ สุ ด ) ส่ วนที่ สาม ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บแนวทาง
ส่งเสริ มพฤติ กรรมที่ เหมาะสมของนั กท่ องเที่ ยวชาวจีนใน
กรุงเทพมหานคร และข้อเสนอแนะ จานวน 10 ข้อ
การทดสอบเครื่องมือ
1. การทดสอบความถู กต้ องของเนื้ อหา (Content
Validity) และความเที่ ยงตรงตามโครงสร้ าง (Construct
Validity) น าเสนอเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
2. การทดสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 30 ชุด และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Alpha Coefficient) พบว่ า มี ค่ าเท่ ากั บ .919 หมายความ
ว่าแบบสอบถามมี ความน่ าเชื่ อถื อ และสามารถน าไปเก็ บ
ข้อมูลได้ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยคาสัมภาษณ์ ได้แก่
คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ปัจจัยหรือสาเหตุ
การเกิ ดพฤติ กรรมที่ ไม่ เหมาะสม และแนวทางหรื อวิ ธี ที่
สามารถปรั บ ปรุ งส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมของ
นักท่องเที่ยว
ชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม สถิติที่ใช้
ได้แก่ การหาค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
2.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ให้ บริการที่ มี
ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน สถิติที่ใช้ได้แก่ การหาค่า แจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3.3 ข้ อมู ล แนวทางการส่ งเสริ มพฤติ กรรมที่
เหมาะสมของนั กท่องเที่ยวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิ ติ ที่ ใช้ ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบ น ม าต รฐาน
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม t-test และ การหา
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ค่ า สถิ ติ ไคสแควร์ สถิ ติ ที่ ใช้ ส าหรั บ ทดสอบสมมติ ฐ าน
โดยการหาค่าสถิติทดสอบ (t-test) เพื่อทดสอบตัวแปร
สองกลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) กาหนดระดับความเชื่อมั่น 95%

แบบสัมภาษณ์
การวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
ผู้บ ริห ารหรือ ตัว แทนสถานประกอบการผู้ให้ บ ริการใน
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 15 คน โดยวิ เคราะห์
เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ (Content Analysis)

3. สรุปผลการวิจัย
การแปลความหมายและสรุปผล
ผู้ วิ จั ย ได้ แ ปลความหมายผลที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์ ข้ อ มู ลทั้ งในเชิ งปริม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ โดย
พรรณ นาคุ ณ ลั ก ษณ ะของข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
หลังจากนั้น สรุปผลการศึกษาเพื่อดูความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง
จ านวน 236 คน (ร้ อยละ 61.5) เพ ศชาย จ านวน
148 คน (ร้ อ ยละ 38.5) อายุ ร ะหว่ าง 31-40 ปี จ านวน
180 คน (ร้ อยละ 46.8) อายุ ต่ ากว่ า 20 ปี จ านวน 12 คน
(ร้อยละ 3.1) มีตาแหน่งผู้บริหาร/ผู้จัดการ มากที่สุดจานวน
212 คน (ร้ อ ยละ 55.2) รองลงมาเป็ น พนั ก งานจ านวน
69 คน (ร้ อยละ 17.9) ส่ วนใหญ่ มี ระยะเวลาปฏิ บั ติ งานใน
ต าแหน่ งปั จจุ บั น 4-5 ปี จ านวน 133 คน (ร้ อยละ 34.6)
ธุรกิจโรงแรมและที่ พั กมากที่ สุ ดจ านวน 170 คน (ร้อยละ
44.2) ธุ รกิ จ ภั ต ตาคารและร้ านอาหารจ านวน 117 คน
(ร้อยละ 30.4) ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ จานวน 97 คน
(ร้อยละ 25.2) ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจการบริการจานวน 293
คน (ร้อยละ 76.3) รองลงมาคื อ ธุรกิ จการขายจ านวน 54
คน (ร้อยละ 14.1) มีรูปแบบธุรกิจในลักษณะกิจการเจ้าของ
คนเดียวมากที่สุดจานวน 80 คน (ร้อยละ 46.8) รองลงมาคือ
บริ ษั ท จ ากั ด จ านวน 86 คน (ร้ อ ยละ 22.3) มี พ นั ก งาน
ระหว่าง 5-10 คนมากที่ สุดจานวน 125 คน (ร้อยละ 32.6)
รองลงมาจ านวน 11-20 คน 75 คน (ร้ อยละ 19.5) เงิ น
ลงทุน 500,001-1 ล้านบาทจานวน 120 คน (ร้อยละ 31.1)
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รองลงมา ระหว่าง 1-5 ล้านบาท จานวน 102 คน (ร้อยละ
26.6) น้ อยที่ สุ ด 10-20 ล้ านบาทจ านวน 13 คน (ร้ อยละ
3.4) ภู มิ ล าเนาของนั กท่ องเที่ ยวชาวจี น ส่ วนใหญ่ มาจาก
มหานครเซี่ ยงไฮ้ และเมื องเซิ นเจิ้ นเท่ ากันจ านวน 146 คน
(ร้อยละ 38.0) รองลงมาคือ มหานครปั กกิ่งจานวน 49 คน
(ร้ อยละ 12.7) น้ อยที่ สุ ดคื อ เมื องกวางโจว จ านวน 6 คน
(ร้ อยละ 1.6) ส่ วนใหญ่ มี อายุ 31-40 ปี จ านวน 201 คน
(ร้ อ ยละ 52.3) รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ านวน 101 คน
(ร้อยละ 26.3) เดินทางมากับบริษัทนาเที่ยวมากที่สุดจานวน
295 คน (ร้ อ ยละ 76.8) รองลงมา มาตามล าพั ง 34 คน
(ร้ อยละ 7.8) น้ อยที่ สุ ด มากั บครอบครั ว 7 คน (ร้ อยละ
18.2) ส่ วนใหญ่ ใช้ภาษาจี นในการสื่อสารกั บนั กท่ องเที่ ยว
ชาวจี น จ านวน 295 คน (ร้ อยละ 76.8) รองลงม า
ภาษาอั งกฤษจ านวน 77 คน (ร้ อยละ 20.0) น้ อยที่ สุ ดคื อ
ภาษาไทยจานวน 12 คน (ร้อยละ 3.1)

ส่ วนที่ 2 : ทั ศ นคติ ข องผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ
นักท่องเที่ยวชาวจีน
1) ด้านการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว
ทัศนคติของผู้ให้บริการด้านการเรียนรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน มากที่สุดคือ ไม่เข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค นไทย (𝑥̅ = 4.61) รองลงมาคื อ มี ค วามรู้
เกี่ยวกับประเทศไทยน้อย ( 𝑥̅ = 4.35) และมีความรู้ความ
เข้ า ใจที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บป ฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ
(𝑥̅ = 4.14)
2) ด้านพฤติกรรม
ทัศนคติของผู้ให้บริการที่มีต่อนักท่องเที่ยว
ชาวจีนด้านพฤติกรรม มากที่สุด คือ ไม่เคารพกฎระเบียบ
และมักจะทาปฏิกิริยาสร้างความราคาญให้กับบุคคลอื่น
(𝑥̅ = 4.39) รองลงมาคือ ไม่มีระเบียบวินั ย (𝑥̅ = 4.26)
และไม่รักษาความสะอาด (𝑥̅ = 4.25)

ส่วนที่ 3 : แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาว
จีนในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม

มาก
ที่สุด

1. จัดทาคู่มือส่งเสริม
135
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ (35.1)
วัฒนธรรมไทยเผยแพร่แก่
นักท่องเที่ยว
2. ชี้แจงทาความเข้าใจ
105
วัฒนธรรมไทยแก่
(27.3)
นักท่องเที่ยวผ่านทาง
หัวหน้าบริษัทนาเที่ยว
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 114
วัฒนธรรมไทยผ่านเว็บไซด์ (29.6)
การท่องเที่ยวในไทย
แนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
220
(57.2)

29
(7.6)

240
(62.5)

37
(9.6)

232
(60.4)

34
(8.8)

น้อย
ที่สุด

รวม

̅
𝒙

S.D.

แปลผล อันดับ

384

4.27

0.596

มาก

1

2
(0.5)

384

4.06

0.600

มาก

3

4
(1.0)

384

4.19

0.599

มาก

2

รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับความคิดเห็น

แปลผล อันดับ
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มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

4. ประสานความร่วมมือ
กับองค์การหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
5. ติดป้ายคาแนะนาเรื่อง
ที่น่ารู้ให้กับนักท่องเที่ยว
ขณะเดินทางในไทย
6. จัดให้มีการฝึกอบรม
แนวทางปฏิบัติสาหรับ
นักท่องเที่ยวให้กบั ตัวแทน
บริษัทนาเที่ยว
7. จัดทารายชือ่ บริษัทนา
เที่ยวที่ไม่ให้ความร่วมมือ

89
(23.1)

238
(61.9)

47
(12.2)

10
(2.6)

8
(2.1)

384

3.98

0.791

มาก

4

64
(16.7)

172
(44.8)

114
(29.7)

20
(5.2)

14
(3.6)

384

3.69

0.940

มาก

8

88
(22.9)

172
(44.8)

104
(27.1)

12
(3.1)

8
(2.0)

384

3.87

0.894

มาก

5

73
(19.0)

138
(35.9)

82
(21.4)

76
(19.7)

15
(3.9)

384

3.57

1.119

ปาน
กลาง

10

8. มีหนังสือชมเชยบริษัท
นาเที่ยวทีมีนักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
9. จัดทาวีดีโอให้
นักท่องเที่ยวชมขณะ
เดินทางในไทย
10. ให้รางวัลนักท่องเที่ยว
ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี

74
(19.2)

154
(40.1)

118
(30.7)

27
(7.0)

11
(2.9)

384

3.62

0.957
มาก

9

82
(21.4)

150
(39.1)

132
(34.4)

12
(3.1)

8
(2.0)

384

81
(21.0)

115
(29.9)

161
(41.9)

20
(5.2)

7
(1.8)

จากตารางที่ 1 พบว่ า แนวทางการส่ งเสริ ม
พฤติ กรรมที่ เหมาะสมของนั กท่องเที่ยวชาวจีนในไทยมาก
ที่ สุ ด คื อ จั ดท าคู่ มื อส่ งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
วั ฒ นธรรมไทยเผยแพร่ แ ก่ นั ก ท่ องเที่ ย ว (𝑥̅ = 4.27)
รองลงมา คือ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านเว็บ
ไซด์ การท่ องเที่ ยวในไทย (𝑥̅ = 4.19) และชี้ แจงท าความ
เข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวผ่านทางหัวหน้าบริษัท
นาเที่ยว (𝑥̅ = 4.06)

384

3.77

0.872

มาก

6

3.70

0.899

มาก

7

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1-3 เพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการเรียนรู้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน และแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงเห็นว่า นักท่องเที่ยว
ขาดความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย
มากที่ สุ ด รองลงมาเพศชายคือ มีความรู้เกี่ ยวกับประเทศ
ไทยน้อย จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้ ให้ บริ การที่ มี ต่ อนั กท่ องเที่ ยวจี นด้ านการเรี ยนรู้ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทัศนคติ
ของผู้ให้บริการที่มีต่อนักท่องเที่ยวจีนด้านการขาดความรู้
ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย และการ
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ขาดทักษะในการอยู่ร่วมกับคนอื่นมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ
ผู้ ตอบแบบสอบถามด้ านพฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยว เพศชายพบว่า นักท่องเที่ยวไม่มีระเบียบ สร้าง
ความราคาญให้ลูกค้าคนอื่นมากที่สุด แตกต่างจากทัศนคติ
ของผู้ให้บริการเพศหญิงเห็นว่านักท่องเที่ยวไม่รักษาความ
สะอาดมากที่ สุ ด จากผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ า
ทั ศ นคติ ข องผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ด้ า น
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิ จ ารณารายด้ าน มี ความแตกต่ างกั น ในเกื อ บทุ กด้ าน
ยกเว้นด้านจู้จี้ขี้บ่นในบริการ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงเห็น
ว่า ควรให้ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนมากที่สุด จากผลการทดสอบสมมติฐาน ความคิดเห็น
ของผู้ ให้ บริการที่ มีต่ อแนวทางในการส่งเสริมพฤติ กรรมที่
เหมาะสมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
การจั ด ท าคู่ มื อส่ งเสริ ม ความเข้ าใจ ติ ดป้ ายค าแนะน า
ให้รางวัลแก่บุคคลรักษาสิ่งแวดล้อม ลงโทษนักท่องเที่ยวที่
ฝ่าฝืนกฎ ทารายชื่อผู้ฝ่าฝืนกฎ และร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
สมมติฐานที่ 4-6 ตาแหน่งงานของผู้ให้บริการ
ต่ างกั น มี ทั ศ นคติ ด้ านการเรี ย นรู้ ด้ านพฤติ ก รรมและ
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน
ผู้ ให้ บริ การต าแหน่ งเจ้ าของกิ จการ ผู้ บริ หาร/
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน มีความเห็นสอดคล้อง
กั น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องคนไทยมากที่ สุ ด จากผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติของผู้ให้บริการแต่ละ
ต าแหน่ งที่ มี ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ด้ า นการเรี ย นรู้ ข อง
นั กท่ องเที่ ยวในภาพรวมไม่ แตกต่ างกั น เมื่ อพิ จารณาราย
ด้ านพบว่ า การขาดความรู้ ความเข้ าใจขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีของคนไทย และการขาดทักษะในการอยู่ร่วมกับคน
อื่นมีความแตกต่างกัน
ผู้ ให้ บ ริ ก ารต าแหน่ งเจ้ า ของกิ จ การ เห็ น ว่ า
พฤติ กรรมของนั กท่ องเที่ ยวชาวจี นไม่ เคารพระเบี ยบมาก

ที่สุด ตาแหน่งผู้บริหาร/ผู้จัดการ เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีน
สร้างความราคาญให้บุ คคลอื่นมากที่ สุด ตาแหน่ งหั วหน้ า
งานเห็ น ว่ านั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น มี พ ฤติ ก รรมไม่ รั ก ษา
ความสะอาดมากที่ สุ ด ต าแหน่ ง พนั ก งาน เห็ นว่ า
นักท่องเที่ยว ชาวจีนขาดความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของคนไทยมากที่ สุ ด จากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ตาแหน่งงานให้บริการกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านไม่รักษาความสะอาด ไม่เคารพสถานที่
ทางศาสนา ส่งเสียงดัง ขาดมารยาท มีความแตกต่างกัน
ผู้ให้บริการตาแหน่งเจ้าของกิจการและผู้บริหาร/
ผู้ จั ด การ และพนั ก งานมี ความเห็ น ว่ าสอดคล้ อ งกั น ว่ า
แนวทางส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมคื อ ให้ ค วามรู้
ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมมากที่สุด ตาแหน่งหัวหน้างาน
เห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมคือ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์
มากที่สุด จากผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test
พบว่ า ต าแหน่ งงานกั บ แนวทางส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมที่
เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
ที่เหมาะสมของนักท่ องเที่ ยวชาวจีนแตกต่างกันในทุกด้าน
ยกเว้ น ให้ รางวั ลแก่ บุ คคลรั กษาสิ่ งแวดล้ อม ท ารายชื่ อ
ผู้ฝ่าฝืนกฎ และร่วมมือกับหน่วยงาน
สมมติฐานที่ 7-9 ลักษณะของธุรกิจผู้ให้บริการ
ต่างกัน มี ทั ศนคติ ด้านการเรียนรู้ของนั กท่องเที่ ยวชาวจี น
ด้ า นพฤติ ก รรมและแนวทางการส่ งเสริ ม พฤติ ก รรม
ที่เหมาะสมแตกต่างกัน
ลั ก ษณ ะทางธุ ร กิ จ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า
นักท่องเที่ยวจีน ขาดความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณี ข องคนไทยมากที่ สุ ด จากผลการทดสอบ
สมมติ ฐ านด้ ว ยค่ า สถิ ติ F-test พบว่ า ทั ศ นคติ ข อง
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการเรี ย นรู้ ใ นภาพรวมแตกต่ า งกั น
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ านพบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ างกั น ใน
เกื อ บทุ ก ด้ า น ยกเว้ น ด้ า นขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย และการขาดทักษะ
ในการอยู่ร่วมกับคนอื่นมีความแตกต่างกัน
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ลั กษณะทางธุ รกิ จผู้ ให้ บริ การด้ านโรงแรมและ
ที่ พั ก พบว่ า นั กท่ องเที่ ยวจี นไม่ เคารพระเบี ยบมากที่ สุ ด
ด้านภัตตาคารและร้านอาหาร นักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรม
การแย่ งรั บบริ การมากที่ สุ ด และด้ านธุ รกิ จน าเที่ ยวและ
มั คคุ เทศก์ นั กท่ องเที่ ยวจี นมี พฤติ กรรมไม่ มี ระเบี ยบและ
สร้างความราคาญให้กับลูกค้าคนอื่นมากที่สุด
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยค่ า สถิ ติ
F-test พบว่า ทัศนคติของผู้ให้บริการที่มีต่อนักท่องเที่ ยว
จีนด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในภาพรวมแตกต่าง
กัน เมื่อ พิ จารณารายด้ านพบว่า ไม่ มีค วามแตกต่างกั น
ยกเว้น ด้านนักท่องเที่ยวจีนไม่เคารพสถานที่ทางศาสนา
ไม่ มี ระเบี ยบและสร้า งความร าคาญให้ กั บ ลู ก ค้ าคนอื่ น
ลักษณะทางธุรกิจของผู้ให้บริการด้านโรงแรมและที่พัก
และด้ านภั ต ตาคารและร้า นอาหาร และด้ า นธุ รกิ จ น า
เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ พ บว่ า แนวทางในการส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมที่เหมาะสมมากที่สุดเท่ากันคือ ให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านวัฒนธรรม จากผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ F-test พบว่า ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ แนวทางที่
ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความ
แตกต่างกันในทุกด้าน
ส่วนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์
ผลการวิ เ คราะห์ เนื้ อ ของแบ บสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เกี่ ย วกั บ แนวทางส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในไทย สรุปได้ดังนี้
1. ด้ านทั ศนคติ และพฤติก รรมที่ ไม่ เหมาะสม
พบว่า นัก ท่องเที่ ยวชาวจีน ในไทยส่วนใหญ่ ข าดความรู้
ความเข้ า ใจขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องคนไทยและ
มักจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านไม่มีระเบียบและการ
ส่งเสียงรบกวนบุคคลอื่น ไม่เคารพกฎระเบียบทางสังคม
การทาลายสิ่งแวดล้อม
2. ด้านปัจจัยหรือสาเหตุการเกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในไทยมาจาก
หลากหลายภูมิลาเนาซึ่งมีพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติ

ตัวแตกต่างกัน ไป โดยไม่สนใจธรรมเนียมประเพณี ของ
ประเทศที่เดินทางไปท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่
ประกอบอาชีพโดยทั่วไปมีรายได้ไม่สูงนัก
3. ด้ า นแนวทางหรื อ วิ ธี ที่ ป รั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม
พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในไทย
พบว่า ทาได้โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นาท่องเที่ยวให้
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละสิ่ งที่ พึ งปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
รวมทั้ ง การใช้ ม าตรการที่ เ ข้ ม ข้ น ในการ บั ง คั บ ใช้
กฎระเบียบทางสังคม

3. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ทั ศ นคติ ข องผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวจี น ด้ านการเรี ย นรู้ ของนั ก ท่ อ งเที่ ยวมากที่ สุ ด คื อ
ขาดความรู้ ความเข้ าใจขนบธรรมเนี ยมประเพณี คนไทย
ส าหรั บ ด้ านพฤติ ก รรม คื อ ไม่ มี ระเบี ยบและมั ก จะท า
ปฏิกิริยาสร้างความราคาญให้กับบุคคลอื่น สาหรับแนวทาง
ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ในไทยมากที่สุด คือ จัดทาคู่มือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยว
การเปรียบเที ยบความแตกต่ างระหว่ างค่าเฉลี่ ย
จ าแนกตามเพศของผู้ ตอบแบบสอบถามด้ านการเรี ยนรู้
ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจ
ขน บ ธรรม เนี ย ม ป ระเพ ณี ของค น ไท ย ม ากที่ สุ ด
ด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายเห็นว่า
นั กท่ องเที่ ยวสร้ างความร าคาญให้ ลู กค้ าคนอื่ น แตกต่ าง
จากเพศหญิ งที่ เห็ นว่ านั กท่ องเที่ ยวไม่ รั กษาความสะอาด
สาหรับแนวทางในการส่ งเสริมพฤติ กรรมที่ เหมาะสมของ
นักท่องเที่ยวจีน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและ
เพศหญิงเห็นว่า ควรให้ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมแก่
นักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด และพบว่าในทุกตาแหน่งงาน
มี ความเห็ นสอดคล้ องกั นว่ านั กท่ องเที่ ยวชาวจี นไม่ เข้ าใจ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของคนไทยมากที่ สุ ด ส าหรั บ
ลั กษณะทางธุ รกิ จของผู้ ให้ บริ การพบว่ า ผู้ ให้ บริ การด้ าน
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โรงแรมและที่ พั กเห็ นว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ยวจี น ไม่ เข้ า ใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทยมากที่สุด ผู้ให้ บริการ
ด้านภัตตาคารและร้านอาหาร นักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรม
การแย่งรับบริการ มากที่สุด ผู้ให้บริการด้านธุรกิจนาเที่ยว
และมัคคุเทศก์มีความเห็นสอดคล้องกันว่า นักท่องเที่ยวจีน
สร้างความราคาญให้กับลูกค้าคนอื่นมากที่สุด แนวทางใน
การส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวจีน คือ
ให้ความรู้ความเข้าใจด้านขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
คนไทย

4. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบว่าทัศนคติของผู้ให้บริการที่มี
ต่ อนั กท่ องเที่ ยวชาวจี นด้ านการเรี ยนรู้ ของนั กท่ องเที่ ยว
มากที่สุด คือ ขาดความรูค้ วามเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี
คนไทย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์
(2558) พบว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แสดงออกใน
ต่างประเทศว่าเป็นเรื่องปกติวิสัยของความเป็นตัวของตัวเอง
สาหรับชาวจีนทั่ วไป อาจขั ดกั บหลั กประพฤติ ปฏิ บั ติ ของ
คนในท้ องถิ่นแต่ ละประเทศ โดยเฉพาะการไม่ ยอมเชื่ อฟั ง
และปฏิบัติตามธรรมเนียมของท้องถิ่นหรือแหล่งท่องเที่ยวที่
ไปเยือน และ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเลิศพร ภาระสกุล
(2558) ที่ว่าควรจัดให้มีการวิเคราะห์พฤติกรรม การรับสื่อ
ของนั กท่ องเที่ ยวชาวจี นในแหล่ งท่ องเที่ ยวต่ าง ๆ
ของประเทศไทย และขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้าใจกับ
คนในท้ อ งถิ่ น ถึ งลั ก ษณ ะนิ สั ย ใจคอ พฤติ ก รรมของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ให้ ม ากขึ้ น และจากผลการสั ม ภาษณ์
ผู้ ประกอบการธุรกิ จในโซ่ อุ ปทานอุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยว
พบว่ า นั กท่ องเที่ ยวชาวจี นในไทยส่ วนใหญ่ ขาดความรู้
ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยและมักจะมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านไม่มีระเบียบและส่งเสียงรบกวน
บุ ค คลอื่ น ไม่ เคารพกฎระเบี ย บทางสั งคม การท าลาย
สิ่งแวดล้อม

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางส่งเสริมพฤติกรรม
ที่เหมาะสมของนัก ท่ องเที่ ย วชาวจีน ในไทยก็คื อ จัด ท า
คู่มือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมไทย
เผยแพร่ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่
วัฒนธรรมไทยผ่านเว็บไซด์การท่องเที่ยวในไทย จึงควรมี
การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมเปิ ด รั บ สื่ อ ของ
นักท่ องเที่ยวชาวจีน เพื่ อสร้างช่องทางการรับรู้เกี่ ยวกั บ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศไทย
5.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูแ้ ละภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวจีน
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Participatory Management Problems of the World Heritage Site in the Historic City of Phra
Nakhon Si Ayutthaya

ธาตรี มหันตรัตน์1 ปัณณธร หอมบุญมา2
บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ครั้งนี้ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการบริห ารจั ด การพื้ น ที่ ม รดกโลกแบบมี ส่ วนร่ว ม
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 2) หาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบมีส่วนร่วมนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบ
มีส่วนร่วมฯ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน รวม 10 คน เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาใช้การวิเคราะห์จาแนกแยกแยะข้อมูล และ 2) ศึกษา
หาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบมีส่วนร่วมฯ โดยการจัดสนทนากลุ่ม จากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงานรวม 10 คน ผลการศึกษาพบว่า 1.สภาพปัญหาการบริการจัดการพื้นที่ มรดกโลกแบบมีส่วนร่วม
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่สาคัญ มี 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การบุกรุกพื้นที่ 2) การขาดหน่วยงานหลักและ
บุคลากรเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการพื้นที่ 3) การใช้ที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 4) การเมืองท้องถิ่น
ภายในพื้นที่ 5) งบประมาณในการบริหารจัดการในพื้นที่ และ 6) การบังคับใช้กฎหมาย 2.แนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่มรดกโลกแบบมีส่วนร่วมฯ ที่สาคัญ ได้แก่ 1) การกาหนดนโยบายและแผนแม่บทสาหรับการอนุรักษ์และจัดการ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 2) การกาหนดให้มีกฎหมายพิเศษเพื่อใช้บังคับใน
พื้นที่ 3) การตั้งหน่วยงานพิเศษสาหรั บบริหารจัดการพื้นที่เป็นการเฉพาะ และ 4) อานาจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
การบริหารจัดการพื้นที่ภายใต้กฎหมายพิเศษ
คาสาคัญ: การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พื้นที่มรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Abstract
The objectives of this research were to 1) study participatory management problems of the
world heritage site in the historic city of Phra Nakhon Si Ayutthaya, 2) to find a guideline for the
participatory management of the world heritage site in the historic city of Phra Nakhon Si Ayutthaya
using qualitative research. There are 2 steps of conducting the research: 1) study participatory
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management problems of the world heritage site by using an in-depth interview of 5 relevant
government departments total of 10 people, 2) find a guideline for the participatory management of
the world heritage site by using a focus group of 5 relevant government departments total of 10
people. The result revealed that 1. the problems of management issues of the world heritage site in
the historical city of Phra Nakhon Si Ayutthaya are 6 main issues; 1) the area invasion, 2) lack of
administration center and staffs for management, 3) the using land in the area of relevant agencies,
4) problems form local politics in the area, 5) budget for management and 6) law enforcement. 2.
The guidelines for the participatory management to solve these problems consisted of; 1) clear and
continuous policy and master plan for conservation and management of cultural and natural world
heritage, 2) the special law to be enforced in the area, 3) establishment of a special agency to
manage in the area, 4) power allocation to Phra Nakhon Si Ayutthaya province to manage all the
sites based on the special law.
Keywords: Participatory management, World heritage site, Historic city of Phra Nakhon Si Ayutthaya

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
นครประวั ติ ศาสตร์ พ ระนครศรี อยุ ธยา ได้ รั บ
การประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากองค์ การการศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization หรือ ยูเนสโก: UNESCO ในปี
พ.ศ. 2534 ในฐานะเป็ น แหล่ งที่ มี ห ลั กฐานยื น ยั น ทาง
วัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ ปรากฎให้ เห็ นอยู่ ในปั จจุ บั น
ภายใต้ชื่อ “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Historic
City of Ayutthaya) ” ตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ เกาะเมื องบนเนื้ อที่
1,810 ไร่ ซึ่ งปั จจุ บั นเมื องมรดกโลกนครประวั ติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงสาคัญ
ของประเทศ ที่มีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวทางโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ และวัฒนธรรม ทาให้เมืองมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีปริมาณ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น จ านวนมากในแต่ ล ะปี จ าก
การเปิดเผยของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

อยุ ธยา (2562) พบว่ า การท่ องเที่ ยวของจั งหวั ด
พระนครศรี อยุธยาในปี 2561 มี การขยายตั วมากกว่าปี ที่
ผ่านมา ทั้งผู้มาเยี่ยมชมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่ง
เป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมา และมีแนวโน้มว่าจะเติบโต
เพิ่ มขึ้ นในปี 2562 และอีก 2-5 ปี ข้ างหน้ า อย่ างไรก็ ตาม
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วสาหรับการท่องเที่ยว อาจทาให้
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยาเป็ นที่ น่ าวิ ตกกั งกลเรื่ องความ
สมดุลจากการขยายตัวของเมือง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อการคุ้มครองแหล่งมรดก
โลกมิให้ต้องถูกทาลาย ซึ่งหากมิได้มีการบริหารจัดการที่ดี
อาจนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนจากการเป็นเมือง
มรดกโลกได้ ขณ ะที่ ในพื้ นที่ เมื องมรดกโลก นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเองยังประสบกับปัญหาที่
สาคัญอื่น ๆ เช่น การบุกรุกพื้นที่ มรดกโลก เนื่องจากเป็ น
พื้นที่เมืองใหม่ทับซ้อนเมืองหลวงเก่าทาให้มีประชาชนอยู่
อาศั ยก่ อนที่ จะมี การประกาศขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก
และที่ เข้ ามาอยู่ ใหม่ ท าให้ ปั ญหาการบุ กรุ กพื้ นที่ บดบั ง
ทัศนียภาพที่สวยงามของแหล่งมรดกโลกและเป็นการฝ่าฝืน
ต่อกฎหมาย นอกจากนี้ การขยายตัวของเมื องเพื่ อรองรั บ
การท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ยังส่งผลกระทบต่อการบริหาร
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จัดการพื้นทีม่ รดกโลก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ส าหรั บ ใช้ บ ริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เมื องมรดกโลกโดยเป็ น
การเฉพาะตามอนุ สั ญญาว่ าด้ วยการคุ้ มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ. 1972 ทาให้ประสบ
ปัญหาการบริการจัดการพื้นที่ นอกจากนี้ในพื้นทีเ่ มืองมรดก
โลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังประสบปัญหา
อื่ น ๆ อี กหลายประการ เช่ น การบั งคั บใช้ กฎหมายของ
หน่วยงานในพื้นที่ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบใน
เขตพื้นที่ ทาให้เกิดปัญหาเรื่องการประสานงานและสร้าง
ปั ญ หา ความขั ดแย้ งระหว่ างหน่ วยงานในที่ สุ ด ส าหรั บ
ปัญหา
การบุกรุกพื้นที่มรดกโลก เป็นปัญหาที่สาคัญ
ที่อาจส่ งผลต่อความเสี่ยงในการถูกถอดถอนจากการเป็ น
เมืองมรดกโลกของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้
พรพรรณ โปร่ งจิ ต ร (2561) จากความเป็ นมาและ
ความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง
สภาพปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบมีส่วน
ร่วม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางในการบริหาร
จัดการพื้นที่มรดกโลกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการ
พื้ น ที่ ม รดกโลกแบบมี ส่ ว นร่ ว มนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
พื้ น ที่ ม รดกโลกแบบมี ส่ ว นร่ ว มนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
Informant) คื อ กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคั ญ ในการสั มภาษณ์
เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ได้ แก่ หั วหน้ าส่ วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เข ต พื้ น ที่ เมื อ งม ร ด ก โล ก น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุ ธยา5 หน่วยงาน จ านวน 10 คน และกลุ่ ม

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้ แก่ หั วหน้ า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องในเขตพื้ นที่ เมื องมรดกโลกนครประวั ติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 5 หน่วยงานจานวน 10 คน
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ ก ษาค้ น คว้ าครอบคลุ ม ประเด็ น
1) สภาพปั ญ หาการบริ หารจั ดการพื้ นที่ มรดกโลกนคร
ประวัติ ศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยา 2) แนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ ค.ศ. 1972

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
วิ ธี การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยในเชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) เริ่มต้นโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) โดยเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาในพื้นที่ จานวน 10 คน จาก 5 หน่วยงาน เพื่อศึกษา
สภาพปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ม รดกโลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จากนั้นได้จัดการสนทนา
กลุ่ ม (Focus Group) โดยก าหนดกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคั ญ
(Key Informants) ด้ ว ยการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาในพื้นที่ จานวน 10 คน จาก 5 หน่วยงาน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์กึ่ง
มี โค ร งส ร้ าง (Semi-Structured Interview) โด ย มี
ประเด็ นค าถามหลั ก คลอบคลุ่ ม ในเรื่องเกี่ ยวกั บ สภาพ
ปั ญ ห าก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารพื้ น ที่ ม รด ก โล ก น ค ร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยได้นาแบบ
สัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) สาหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้สร้าง

132 | Journal of Management Science Review Vol. 21 No. 2 July – December 2019
ค าถามที่ ใ ช้ ใ นการสนทนากลุ่ ม โดยการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อกาหนด
คาถามการสนทนากลุ่มให้ครอบคลุมแนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่มรดกโลกแบบมีส่วนร่วม โดยนาคาถามที่ใช้
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แล้วจึงนาไปใช้

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ผลการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก พบว่ า สภาพปั ญ หา
การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ม รดกโลกนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาที่สาคัญประกอบด้วย 1) การบุกรุกพื้นที่
2) การขาดหน่วยงานหลักและบุคลากรเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การบริ หารจั ดการพื้ นที่ 3) การใช้ ที่ ดิ นของหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ 4) การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ภายในพื้ น ที่
5) งบประมาณ ในการบริ ห ารจั ด การในพื้ นที่ และ
6) การบังคับใช้กฎหมาย
4.2 ผลการสนทนากลุ่ ม พบว่า แนวทางการบริ หาร
จัดการพื้นที่แบบมีร่วมฯ ได้แก่ 1) การกาหนดนโยบายและ
แผนแม่ บ ทส าหรั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การมรดกทาง
วั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ให้ มี ความชั ดเจนและต่ อเนื่ อง
2) การก าหนดให้ มี กฎหมายพิ เศษเพื่ อใช้ บั งคั บในพื้ นที่
3) การตั้ งหน่วยงานพิ เศษสาหรับบริหารจัดการพื้นที่ เป็ น
การเฉพาะ และ 4) อ านาจจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยาใน
การบริหารจัดการพื้นที่ภายใต้กฎหมายพิเศษ

5. อภิปรายผล
5.1 ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นทีม่ รดก
โลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้แก่
5.1.1 การบุกรุกพื้นที่ เป็นปัญหาที่สะสมมาอย่าง
ยาวนาน เนื่ องจากมี ประชาชนอาศั ยอยู่ ก่ อนประกาศขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก และปัจจุบันมีการบุ กรุกเพื่ อสร้าง
เป็ น ที่ อยู่ อาศั ย และการค้ าเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ
การท่ องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรา วีระวัตน์
และนริ น ทร์ สั งข์ รั ก ษา (2561) ที่ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย

เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในเขต
มรดกโลกพระนครศรี อ ยุ ธ ยาพั น ธกิ จ ที่ ต้ อ งทบทวน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน
เป็ นปั ญหาที่ ส าคั ญ ที่ เกิ ดจากการกระท าของมนุ ษย์ ซึ่ ง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
ควรร่วมกันระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้วย นอกจากนี้
ยั งสอดคล้ อ งกั บ ผลสรุ ป การจั ด ท าแผนแม่ บ ทของ
กรมศิลปากร (2561) ซึ่งเห็นว่า การบุกรุกพื้นที่มีความเสี่ยง
ต่อการถูกถอนต่อการเป็นมรดกโลก ซึ่งองค์การ การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
ยื่นข้อเรียกร้องให้จัดระเบียบพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และท าการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หาบริ เ วณ อุ ทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะถูกถอนทะเบียน
ออกจากมรดกโลก ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ควรตั้ งหน่ วยงานพิ เศษขึ้ น ในพื้ น ที่ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบใน
การบริหารจัดการพื้นที่โดยตรง
5.1.2 ขาดหน่ ว ยงานหลั ก และบุ ค ลากรเพื่ อ
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการพื้นที่ ปัจจุบันพื้นทีด่ ังกล่าว
มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบดูแลซึ่งการทาหน้าที่ไม่สัมพันธ์
และสอดคล้ องกั นอย่ างเป็ นระบบ ต่างคนต่างคิด ต่ างท า
ทาให้การบริหารงานร่วมกันขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้
จานวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบริการจัดการ
พื้นที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ความ
ขัดแย้งด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การบังคับใช้
กฎหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย
และวชิ รวิ ช ญ์ สิ รชั ยพงศ์ กลุ (2556, หน้ า 64-79)
ทาการศึกษาวิจัยถึงการบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการ
พื้นทีน่ ครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังประสบปัญหา
เรื่ องความร่ วมมื อของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ เช่ น
มีหน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนรับผิดชอบคาสั่งจากหน่วยงาน
บริ หารราชการส่ วนกลางได้ แก่ กรมศิ ลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม กับหน่วยงานราชการส่วนภูมิ ภาค คือ จังหวัด
และยังมี หน่ วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่ งได้ แก่เทศบาล
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อยู่ในพื้ นที่ เป็ นเหตุ ให้ การท างานร่วมกันในพื้ นที่ ประสบ
ปั ญ หาเรื่ อง การประสานงานและสร้ างความขั ดแย้ งขึ้ น
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่
5.1.3 การใช้ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก หลายหน่วยงาน
มี ร ายได้ จ ากการใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ โดยที่ แ ต่ ล ะ
หน่วยงานไม่มีแผนการใช้พื้นที่อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
เกิ ด การทั บ ซ้ อ นด้ า นผลประโยชน์ จ ากการใช้ พื้ น ที่
ดังกล่าว ทาให้ขาดความเป็ นเอกภาพ ซึ่งนาไปสู่ความ
ขั ด แย้ งระหว่ า งหน่ วยงาน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ชาติ ช าย มหาคี ต ะ และธาตรี มหั น ตรั ต น์ (2558 ,
หน้า 197-206) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง มรดกโลกอานาจ
ความขั ดแย้งและการเปลี่ยนแปลงนครประวัติศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ในพื้ นที่ มี
หลายหน่วยงานทาหน้าที่ตามกฎหมายของตนเอง เช่น
กรมศิลปากร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทาให้
การใช้อานาจทั บ ซ้อ นในพื้ น ที่ ดั งนั้น การแก้ ไขปั ญ หา
ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรง
5.1.4 ปั ญ หาการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ภายในพื้ น ที่
เป็ นปั ญ หาที่ เกิ ด จากการขั ด กั น ด้ านนโยบายของ
ส่วนราชการในพื้นที่ มีทั้ งราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน
ท าให้ การบั งคั บใช้ กฎหมายไม่ สอดคล้ องกั น โดยเฉพาะ
หน่ วยงานองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเจ้ าของพื้ นที่ ซึ่ งมี
ผู้ บริ หารมาจากการเลื อกตั้ ง ดั งนั้ น การด าเนิ นการตาม
ภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริ ง โดยเฉพาะการหลี กเลี่ ยงการด าเนิ นการใด ๆ ที่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของตนได้
5.1.5 ด้ า นงบประมาณส าหรั บ การบริ ห าร
จัดการพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เมืองมรดกโลกมีจานวนมาก
จึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเพื่อ ดูแล ซ่อมแซม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์และเพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่ง
แต่ ละหน่วยงานในพื้นที่ มิได้จัดสรรงบประมาณไว้ เป็ น
การล่ ว งหน้ า ขณะที่ บ างหน่ ว ยงานได้ รั บ การจั ด สรร

งบประมาณไม่ เพี ย งพอในการอนุ รั ก ษ์ แ ละซ่ อ มแซม
บ ารุ ง รั ก ษาโบราณ สถานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งได้ ดั ง นั้ น
แนวทางการแก้ ไขปั ญ หา คื อ ควรจั ดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบสาหรับใช้ใน
กิจการต่าง ๆ ให้เพียงพอ
5.1.6 การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ เป็นปัญหา
ที่สาคัญ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานในพื้นที่มีกฎหมายภายใน
ใช้บังคับของแต่ละหน่วยงาน ทาให้การตีความ การบังคับใช้
กฎหมาย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้เกิดการละเว้น
การบังคับใช้กฎหมายของบางหน่วยงาน ส่งผลให้ไม่สามารถ
ควบคุมความเป็นระเบียบในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ ทาให้
เกิ ดปั ญหาอื่ น ๆ ตามมา เช่น การบุ กรุกพื้ นที่ สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ สุ นี ย์ ทองจั น ทร์ และคณะ (2556)
ซึ่ งท าการศึ กษาวิ จั ย ถึ งปั ญหาการบั งคั บใช้ กฎหมายใน
การบริหารจัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ ในเกาะเมื องจั ง หวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า หน่ วยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งได้แก่ กรมศิลปากร และ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นต่ างมี อ านาจในการบริ หาร
จัดการพื้นที่มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่างใช้อานาจ
ของตนตามกฎหมาย ทาให้เกิดการซ้าซ้อนในการใช้กฎหมาย
ทาให้เกิดช่องว่างของกฎหมายหลักที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิ พิ ธภั ณฑ์ ถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
พ.ศ. 2535) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต
ถึงลาภ (2558) ศึกษาวิจัยถึง ปั ญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกั บ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิ ลปวั ตถุ และพิ พิ ธภั ณฑ์ ถาน
แห่ งชาติ พ .ศ . 2504 ผ ลการศึ กษ าวิ จั ย พ บ ว่ า
พระราชบั ญญั ติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ถ านแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมานานและไม่สอดคล้อง
กั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะ
บทบั ญ ญั ติ ที่ ให้ อ านาจอธิ บดี กรมศิ ลปากรประกาศขึ้ น
ทะเบี ย นโบราณสถานและก าหนดเขตที่ ดิ น เป็ น ของ
โบราณสถาน ซึ่ งส่ งผลให้ เกิ ดปั ญ หาข้ อโต้ แย้ งระหว่ าง
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กรมศิลปากรกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองพื้นที่โบราณสถาน
จึงเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้มีความชัดเจน
5.2 แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ ได้ จ ากการวิจั ย มี
ดังนี้
5.2.1 ด้านการกาหนดนโยบายและการวางแผน
แม่บทเพื่อการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ คื อ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรเร่ งก าหนด
นโยบายให้มีความชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ ค.ศ. 1972 (Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural
Heritage) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้ แทนราษฎร (2556) ศึ กษาวิจัยเรื่อง พุ กามเส้นทาง
สู่ความเป็นมรดกโลก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางการ
แก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
คื อ การก าหนดนโยบายต้ องให้ มี ความชั ดเจน ส่ วนแผน
แม่บทเพื่อการอนุรักษ์และจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ นั้ น ควรเร่ งจั ดท าแผนแม่ บทให้ มี
ความต่ อเนื่ องเพื่ อให้ หน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องน าไป
ปฏิบั ติได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังสอดคล้องกับบทสรุป
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทการอนุ รั กษ์ แ ละพั ฒ นาของกรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (2561) ซึ่งเห็ นว่า ภายหลัง
สิ้นแผนแม่ บท พ.ศ. 2536-2544 แล้ว กรมศิ ลปากรยังใช้
แผนแม่ บ ทฉบั บ เดิ ม อยู่ และยั งพบปั ญ หาต่ าง ๆ หลาย
ประการ เช่น การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
การบุ กรุ กพื้ นที่ ก่ อสร้ างอาคารทั บซ้ อนกั บโบราณสถาน
ย่ า นการค้ า โบราณ แนวถนนคู ค ลองโบราณ ปั ญ หา
การจราจรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทฉบับเดิมที่ใช้อยู่
ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ประเทศไทย
ควรมี การจั ดท าแผนแม่ บทขึ้ นบั งคั บใช้ โดยเร่ งด่ วนเพื่ อ
การอนุรักษ์และคุ้มครองเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน
5.2.2 ด้ านกฎหมาย วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การบริ ห ารจั ด การและการสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ

การศึ กษา การป้ องกั นคุ้ มครองการอนุ รั กษ์ การบริ หาร
ทางการศึกษา และการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ เห็นว่า ควรบั ญญั ติ กฎหมายพิเศษขึ้นใช้ บังคั บ
เป็ นการเฉพาะในพื้ นที่ มรดกโลก สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย
ของ ชาติ ชาย มหาคี ตะ และธาตรี มหั นตรั ตน์ (2558)
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง มรดกโลก อานาจ ความขัดแย้งและ
การเปลี่ ยนแปลงนครประวั ติ ศาสตร์ พระนครศรี อยุ ธยา
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะ
โดยตรงสาหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก ให้เป็นไป
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก แต่ใช้กฎหมาย
อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหลายฉบั บในปั จจุ บั น ดั งนั้ น ควรมี
การบั ญญั ติ กฎหมายขึ้ นเป็ นการเฉพาะส าหรับใช้บริ หาร
จัดการพื้นที่มรดกโลก
5.2.3 การละเว้น การดาเนิ น การใด ๆ ที่ อ าจ
ทาลายมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เนื่องจาก
ปัจจุบันพื้น ที่ดังกล่าวขาดความเหมาะสมในโครงสร้าง
และกลไกการท างานของหน่ ว ยงานทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อมในการป้องกันการทาลายมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติ ที่ เป็ น มาตรฐานขององค์ ก าร
ยู เ นสโก ท าให้ ก ารท างานของหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ไ ม่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความขัดแย้งระหว่าง
หน่ วยงานในพื้ น ที่ ดั งนั้ น แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาจึ ง
ควรตั้งหน่ วยงานพิเศษขึ้นบริห ารจัดการพื้น ที่เป็น การ
เฉพาะ และควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
ผู้แทนชุมชน เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมิฉะนั้น
อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกถอนจากการเป็นมรดกโลกได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ โปร่งจิตร (2561,
หน้ า 148-158) ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร: การถอดถอนจาก
การเป็ น มรดกโลก ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า อุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค วามเสี่ ย งต่ อ
การถู ก ถอนจากการเป็ น เมื อ งมรดกโลกได้ เนื่ อ งจาก
การบริหารจัดการมรดกโลกไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลกฯ ที่กาหนดไว้ให้รัฐ
ภาคี ต้อ งให้ ค วามร่วมมือ ในการดาเนิน การต่ าง ๆ เพื่ อ
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การคุ้มครองและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ดั งนั้ น จึงควรจัด ตั้ งหน่ ว ยงานเฉพาะขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่
บริการจัดการในพื้นที่มรดกโลกโดยเร็ว
5.2.4 การให้ อ านาจอธิ ป ไตยแก่ รั ฐ ภาคี มี
อานาจเต็มในการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก ซึ่งได้แก่
จังหวัด พระนครศรีอ ยุ ธยาควรมี อ านาจในการบริห าร
จัดการพื้นที่อย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายพิเศษที่จัดตั้งขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
6.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ กรมศิลปากร
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ควรเร่งจัดทานโยบายและแผน
แม่ บ ทเพื่ อการอนุ รั กษ์ และพั ฒ นานครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาให้มีความชัดเจน และให้มีความต่อเนื่อง
ของแผนแทนแผนแม่บทฯ ฉบับเดิมอย่างเร่งด่วน
6.1.2 ควรจั ด ตั้ ง หน่ วยงานพิ เศษขึ้ น เป็ น
การเฉพาะสาหรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทาง
วั ฒ นธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ. 1972 โดยรั ฐบาล
ควรจัดสรรงบประมาณพิเศษให้เพียงพอสาหรับหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้น
6.1.3 ควรบั ญ ญั ติ ให้ มี ก ฎหมายพิ เศษขึ้ น ใช้
บังคับเป็นการเฉพาะสาหรับในพื้นที่เมืองมรดกโลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
6.2 ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป
6.2.1 ควรศึ กษารูป แบบ ลั กษณะ ตลอดจน
อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รพิ เ ศษที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น
การเฉพาะ เพื่อให้การบริหารจัดการในพื้นที่มรดกโลก
นครประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6.2.2 ควรศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบ ลั ก ษณะและ
องค์ป ระกอบของกฎหมายพิ เศษที่ บั ญ ญั ติ ขึ้น ใช้บั งคั บ
เป็ น การเฉพาะในพื้ น ที่ ม รดกโลกนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา โดยละเอียด
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การแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยการตลาดและหน่วยไอทีของเศรษฐกิจเกิดใหม่
The Coopetition of IT and Marketing Interface in Firms from Emerging Economy

Jatuporn Vongmahadlek1
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส ารวจปั จ จั ย ภายในองค์ ก รของความสามารถด้ านการตลาด
ความสามารถด้านไอที ส่งผ่านตัวกลางด้านการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือ (ความร่วมมือกันและการแข่งขัน) ต่อผล
การดาเนินงานขององค์กรในมิติที่แตกต่างกัน ทางด้านทางการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน โดยการบูรณาการปัจจัยทั้งสี่
ด้านของความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านไอที การแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกัน และผลการดาเนินงาน
ขององค์กรเป็นตัวแปรหลักของการศึกษานี้ การทาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยจากการอุปมัยโดยนาทฤษฎีฐานทรัพยากร
และทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมเป็นทฤษฎีรากฐานของการศึกษา จากนั้นใช้แนวความคิดว่าความสามารถขององค์กรจะ
ดาเนินการได้จากมุมมองภายในองค์กร กรอบแนวความคิด ที่นาเสนอแสดงให้ถึงการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือ จะ
ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานการตลาดและหน่วยงานไอทีในระบบเศรษฐกิจที่กาลังเติบโต
การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานของความเข้มแข็งของการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือ จะส่งผลการดาเนินงานของ
องค์กรทั้งด้านทางการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน งานวิจัยนี้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาด้านการตลาดและด้านการจัดการ
โดยขยายขอบเขตของทฤษฎีฐานทรัพยากรและทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมจากการใช้ทรัพยากรหลักที่สาคัญเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานขององค์กรในระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ สาหรับประโยชน์ต่อนักปฏิบั ติ ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรจะส่งเสริมความร่วมมือและจัดการการแข่งขันของการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ประสิทธิภาพของ
องค์กรดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ
คาสาคัญ : Coopetition, Marketing Capability, IT capability, Firm Performance

Abstract
This qualitative study aims to explore the effects of organizational internal antecedents such
as marketing capabilities and IT capabilities mediated by cross-functional coopetition (cooperation
and competition) on the different aspects of the organizational performance including economic
performance and non-financial performance. Four areas of integration are a core premise of this
study (i.e., marketing capabilities, IT capabilities, coopetition, and firm performance). As an inductive
approach, based on the Resource-based View theory ( RBV) and Social Network Theory ( SNT) , a
conceptual design methodology of organization capability is conducted from the organization
1
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perspectives. The proposed framework deliberates that coopetition improves ability to perform
between marketing function and IT function in this emerging economy. The findings provide the
evidences that strengthening cross-functional coopetition has contributed in both financial and nonfinancial performance. The paper contributes to marketing and management discipline by extending
the RBV and SNT theory on how key resource can be used to enhance firm performance in the
emerging economy. For practical implications, top level executives may both foster the cooperation
and manage the competition in cross-functional interaction for a firm’s full performance potential.
Keywords: Coopetition, Marketing Capability, IT capability, Firm Performance

1. Introduction to the Study
1.1 Statement of the Problem/ Rationale
for the Study
Over the past decades, the causes of
interfunctional difference and overlap still remained
within various firms. The functional units were
interested in various directions and reactively
dissimilar in order to reach to the same focal
objective of the organization performance in the
emerging economy or the dynamic environment.
For the cross-functional units, the term
“coopetition” was still scant and nascent. Notably,
dynamic technology was increasing concentration
which led to the interface between units and
calling for more research. In such times, how
should firms manage cross-functional “coopetition”
to achieve performance outcomes? This is the main
focal research question of this research paper.
In terms of marketing and IT units,
managers were categorized these two facets of
functions for marketing as a “high-touch” or “salesdriven” whereas information technology (IT) as a
“hi-tech” or “technology-driven”. However, there
was shown the barriers to the cross-functional
interface and the inconclusive effects of the

ineffectively interface between units ( Luo,
Slotegraaf, & Pan, 2006; Sahlan, Abu-Hussin, &
Hehsan, 2019). In addition, the success of marketing
strategy had still been on the limited attention and
under development of the integration among these
four areas (e.g., market capabilities, IT capabilities,
coopetition, and firm performance).
1.2 Research Objectives
As the above discussion, this research
focuses on implementing marketing capabilities, IT
capabilities, coopetition, and firm performance. The
purposes of this paper are three-folded, as followed.
1) To extend the in-depth understanding
of the marketing capabilities and the IT capabilities
for the implementing coopetition in marketing /
business strategy discipline.
2) To examine the matter of coopetition
between ( 1 ) marketing capabilities and firm
performance and ( 2 ) IT capabilities and firm
performance in addition to understand what
conditions does coopetition lead to organization
performance.
3) To develop a conceptual framework of
marketing capabilities and IT capabilities on
organization performance through coopetition.
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1.3 Scope of the Research
This study covers the assessment of the
nature of IT function (IT capabilities), and the extent
to which the marketing function ( Marketing
capabilities), will be related to the outcomes of the
firms ( Performance) , both directly and indirectly,
being mediated by the cooperation and
competition ( Coopetition) of the interfacing
between units or functions.
As an inductive approach, the qualitative
study was conducted from reviewing the past
extant researches. The research population consists
of the list of Stock Exchange of Thailand (SET) listed
companies and contact information for the year
2019, located throughout the regions of Thailand.
The nature of the sample for the study was nonprobability convenient sampling.
The main target respondents were six
participants of the middle level of IT and marketing
functions and six participants of top level
management of the organization who willing to
answer the questions for in-depth interview. The
respondents were in sufficient knowledge and
experiences about the related issues for 10 openended questions.
1.4 Research Hypotheses
The four alternative hypotheses and
one research question were drawn from the
conceptual framework are described below.
According to the past researches,
marketing capabilities and coopetition were
generally supported (Luo et al., 2006; Sahlan et
al. , 2019; Tsai, 2002) . Thus, the associated
relationship between marketing capabilities and
the coopetition is predicted.

Hypothesis 1 : there is a positive
relationship between marketing capabilities
and the coopetition.
According to the past studies, IT
capabilities and coopetition were found (Luo et
al. 2006; Martell, 1988; Tsai, 2002) . Thus, the
associated relationship between IT capabilities
and the coopetition is hypothesized.
Hypothesis 2 : there is a positive
relationship between IT capabilities and the
coopetition.
According to the review literature, the
coopetition and the performance were
supported (Barney 1991; Granovetter 1973; Luo
et al. , 2006; Sahlan et al. , 2019; Tsai, 2002) .
Thus, the associated relationship between the
coopetition and the performance is predicted.
Hypothesis 3: there is a positive
relationship between the coopetition & the
performance of the firms.
According to the past researches, many
scholars supported the notion of interface of
marketing capabilities and IT capabilities toward
performance ( Barney, 1991; Moorman & Rust,
1999; Song, Robert, and Di, 2008; Wernerfelt,
1984) . Therefore, the interfacing of marketing
capabilities and IT capabilities positively
associated with the performance of the firms is
predicted. The fourth proposition is derived as
followed.
Hypothesis 4: the interfacing of
marketing capabilities and IT capabilities is
positively associated with the performance
of the firms.
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Based on the mediating role of
coopetition, this was the first research question
to extend the interface between marketing
capabilities and IT capabilities mediated by
coopetition for the marketing strategy literature.
In the fifth level of this research, this
proposition was defined by the indirect model.
Some scholars suggested the notion that
coopetition induced the firm performance (Luo
et al., 2006). Thus, the interfacing of marketing
and IT function related indirectly to the
performance of the firms, being mediated by
the assessment of the coopetition is expected.
Then, the research question formulates, as
followed.
Research Question 1: the interfacing
of marketing capabilities and IT capabilities
is related indirectly to the performance of
the firms, being mediated by the assessment
of the coopetition.
1.5 Conceptual Framework
The proposed framework is the
assessment of the nature of IT function ( IT
capabilities) , and the extent to which the
marketing function (Marketing capabilities), will
be related to the outcomes of the firms
( Performance) , both directly and indirectly,
being mediated by the cooperation and
competition ( Coopetition) of the interfacing
between units or functions within the firms as
shown in the following section.

Figure 1: The Conceptual Model.

1.6 Significance of the Study
First, according the theoretical
contributions, the Resource-based View theory
( RBV) ( Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) and
Social Network Theory (SNT) (Granovetter, 1973)
are proposed as the theoretical framework to
explain this phenomenon.
For the RBV theory of the firms (Barney,
1991), firms possessed various resources to gain
competitive advantage and leaded to superior
long-term performance. That advantage could
be sustained over a longer period of time if the
firms could be able to protect themselves from
imitation, transfer, or substitution. In depth,
Barney (1991, p.99) stated that “the potential of
firms resources to generate sustained
competitive advantage - value, rareness,
imitability, and sustainability”. In addition, firms
also maximized the scarce resources as the
main objectives to reduce the internal cost,
maximize profits, and gain competitive
advantage. With this, between units, the effects
of reward structure on performance were very
significant which led to the intense competition.
Based on social network perspectives
of organization coordination, SNT (Granovetter,
1973) posited social relationships in terms of
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nodes and ties. Nodes were the individual
actors within their social networks, and ties
were the relationships between those actors. It
could be different forms of nodes and ties in
the social relationship. Tsai (2002) illustrated
the social network perspective of coordination
as a social structure of coopetition.
Second,
for
the
managerial
implications, the development of traditional
marketing and IT units is needed to the
professional movement and updated revolution
of management inside the firm. The various
organizations or professionals will become more
productive with the cross-functional of
marketing and IT resulted from tangible and
intangible factors. Shareholders typically will
gain value in terms of economic dividend,
operating profit, revenues & cost, asset
efficiency, managing risk, Return on Investment
(ROI), etc. For customers, values will increase in
terms of the efficiency, and timeliness. For the
employees, value will be received by the salary
and their extrinsic rewards of the jobs.

2. Research Methodology
This research was designed as an
exploratory research to gain an in-depth
understanding of the roles of marketing
capabilities, IT capabilities, coopetition, and firm
performance. Both of the business units
( marketing and IT) among various firms were
chosen for controlling factors that may have
added extraneous variance to the study, and for

information to be collected from multiple
respondents. To minimize the problem of
common method bias ( Luo et al. , 2006;
Podsakoff, MacKenzie, & Jeong-Yeon, 2003), the
data were collected from two key informants
within the firms. The qualitative approach was
designed to gain a richer understand of crossfunctional units for organizational performance,
to clarity and discover factors associated with
cross-functional problems, and to investigate
the alternative to higher organization
performance.
Research Methodology of this study
was divided into 4 phases, as followed.
Phase 1: Preliminary study -->
researcher identified research problems, three
research objectives, and research questions
respectively.
Phase 2: Literature Review -->
researcher specified the key constructs of the
study including marketing capabilities, IT
capabilities, coopetition, and organizational
performance.
Two of the theoretical
background also pointed out such as SBV
theory and SNT theory. Three exogenous
variable were marketing capabilities, IT
capabilities, and coopetition. An endogenous
variable was organizational performance.
Phase 3: Research Design --> Qualitative
research study (Interviews and Case studies) -->
Application of the in-depth interviews included
deciding on ten appropriated questions and
their sequences, deciding on the interviewer’ s
role, asking questions in an informative manner,
using probes and prompts etc. The list of the
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questions in the interview protocol was
reviewed by both academics and practitioners
to ensure the coverage and validity. After this,
all detailed information was extracted to five
major constructs based on their consensus.
Phase 4: Proposing the conceptual
model --> The development of the
multidimensionality of marketing capabilities, IT
capabilities, and coopetition was formulated by
considering the inter-relationship between
ranges of antecedents ( i. e. , marketing
capabilities, IT capabilities, coopetition) and its
consequence of organizational performance as
depicted in Figure 1.

3. Discussions and Recommendations
3.1 Discussion
The qualitative findings provided the
insight perspectives of the organization
performance in terms of cross-functional units
( Marketing and IT capabilities) through
coopetition. The findings provided the
evidences that coopetition has contributed in
both financial and non-financial performance
through
strengthening
cross-functional
coopetition. The paper contributes to marketing
and management discipline by extending the
RBV and SNT theory on how key resources can
be used to enhance firm performance in the
emerging economy. For practical implications,
top level executives may both foster the
cooperation and manage the competition in
cross-functional interaction for a firm’ s full
performance potential.

3.2 Recommendations
For future research agenda, as with
most research studies, this study contains
limitations that indicate avenues for future
research. To develop further coopetition of IT
and marketing units’ framework as shown in
Figure 1, empirical work is needed to develop
operational measures of key constructs and test
the illustrative proposition and four hypotheses.
Also, in order to test the direction of causal
relationships, therefore future studies should
utilize the longitudinal study designs. Given the
individual level analysis to test the causal
relationship of the study due to organization
performance reflects many individuals other
than the cross-functional interactions.
For the operationalization, marketing
capability will be used the set of six scale items
adopted from Song et al. (2008). IT Capability
will be used the set of five scale items adapted
from Song et al. ( 2008) . Coopetition is
measured by multi-item scales in three
dimensions ( Luo et al., 2006). Performance is
measured by multi-item scales in three
dimensions adapted from Moorman and Rust
(1999).
For data analysis, firstly, Cronbach’ s
alpha (α) will be used to measure the reliability
coefficient (Hair, William C. Black, & Barry, 2006;
Ho, 2006). Secondly, model estimation will be
suggested Analysis of Moment Structures
(AMOS) as a Structural Equation Modeling (SEM)
software solution from SPSS that extends
standard multivariate analysis methods to
perform Confirmatory Factor Analysis ( CFA) of
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the survey items based on the dimensions of all
constructs. Next, the proposed model will be
estimated by the path analysis option of AMOS
( Ho 2006) . Lastly, for the mediating effects
(Baron & Kenny, 1986) of the coopetition, the
data can be analyzed by using AMOS Graphic by
conducting the multi-model analysis, the
procedure is involved with the (1) defining the
full direct model as in figure 1 and (2) defining
the indirect model in which the two direct
paths linking market capabilities and IT
capabilities to coopetition will be constrained
to zero (market capabilities  coopetition; IT
capabilities  coopetition) (Ho 2006).
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ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี
The Demand for Competency Development in Performance of Hotel and Resort Employees
in Phetchaburi Province

สุธาสินี อัมพิลาศรัย1 ณัฐอร มหาทานุโชค2
ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล3 ประสิทธิ์พร เก่งทอง4
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะในการทางานที่ตรงกับ
ความต้องการของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารระดับต้นของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 3 ดาวลงไป จานวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดั บ และแบบปลายเปิ ด วิเคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ สถิ ติค่ าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที ทดสอบเอฟ เปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะในการทางานที่ตรงกับความต้องการของพนักงานธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรีควรจัดให้มี การอบรม ด้านทักษะในแต่ละแผนก จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี
มีการสอนงานจากหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการทางานตามระยะเวลาที่กาหนด
คาสาคัญ : การพัฒนาสมรรถนะในการทางาน พนักงานโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Abstract
The research aimed to create guidelines for performance development according to the
needs of employees of the hotels and resorts in Phetchaburi province. The population was 1 2 7
executives of the 3-star-hotels and resorts and below 3-star- hotels and resorts. The instrument for
collecting data is an open-ended alternative questionnaire of 5 -level rating scale model. The
collected data was analyzed by using statistics, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test,
multiple comparison based on the Scheffe method and content analysis. The results of this research
found that the guidelines for performance development according to the needs of employees of the
hotels and resorts in Phetchaburi province suggesting of providing training skills in each department,
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organizing activities to create love and unity, ongoing coaching from supervisors, and work evaluation
according to the assigned specific period.
Keywords: Competency development in performance, Employees of hotels and resorts, Phetchaburi

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การแข่ งขั นได้ ก่ อให้ เกิ ดกระแสการเปลี่ ยนผ่ าน
เข้ าสู่ สั งคมยุ คความรู้ (knowledge age) ที่ ได้ รั บอิ ทธิ พล
มาจากข้ อมู ล ข่ าวสาร และองค์ ความรู้ หรื อที่ ปั จจุ บั น
เรี ย กว่ า “โลกยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information Age)”
“โลกยุ คเศรษฐกิ จองค์ ความรู้ (Knowledge Economy)”
และ“โลกยุคเศรษฐกิจบริการ (Service Based Economy)”
ที่ กลายเป็ นสั งคมยุ คใหม่ ที่ พร้ อมรั บมื อและใช้ ประโยชน์
จากกระแสโลกาภิ วั ต น์ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ อุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจานวนมาก
(Labour intensive) ทรั พ ยากรมนุ ษย์ จึ งเป็ นปั จจั ย
ความส าเร็ จที่ ส าคั ญ ของการจั ดการการท่ องเที่ ยวและ
การบริ การในทุ กรู ป แบบ (รายงานประจ าปี 2557 ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการท่องเที่ยวจึงได้รับความสนใจ การพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ถูกทามาเป็นเครื่องมือสาคัญตั้งแต่ระดับ
ปัจเจกชน ระดับองค์การ และระดับเศรษฐกิจของประเทศ
โดยระดับปัจเจกชนทุนมนุษย์เป็นประโยชน์กับเจ้าของทุน
โดยตรง เพราะเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ทุ น ที่ มี มู ล ค่ า และเป็ น
ความสามารถส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนให้กับ
บุคคลอื่ นได้ ความสามารถส่วนบุ คคลต่ างๆ เหล่ านี้ จะถู ก
น ามาใช้ ในการพั ฒนาระดั บองค์ การ ทุ กองค์ การต่ างล้วน
ต้องการครอบครองบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นกลไกสาคัญ
และเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพั ฒนาสินค้ าและบริการ
พั ฒนานวั ตกรรมต่ างๆ และเพิ่ มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันส่งผลต่อการเพิ่มผลการดาเนินงานขององค์การ และ
เชื่อมโยง

สู่ ภาคเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ (กั ลย์ ปิ่ นเกสรกั ลย์
ปิ่นเกสร, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และ จิราวรรณ คงคล้าย,
2560, หน้า 193-202) ทั้งนี้สาหรับการพัฒนาบุคลากรและ
คุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรม (Hotel business) นับได้ว่า
เป็ นธุ รกิ จที่ มี ความส าคั ญ เป็ นอย่ างมากในอุ ตสาหกรรม
การบริการ (Hospitality industry) เนื่องจากผลประกอบการ
ของธุ ร กิ จ โรงแรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ โดยตรงกั บ ทิ ศ ทาง
การท่ องเที่ ยว (บทวิ เคราะห์ แนวโน้ มธุ รกิ จ/อุ ตสาหกรรม
โรงแรม ปี 2561-63 ของธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา) ส าหรั บ
ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี มีการเติบโตแต่ช้า
โดยมีจุดเด่นการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเล และผืนป่า
แก่งกระจาน ดังนั้น ด้านนักลงทุนจึงเริ่มหันมาเปิดโรงแรม
เพิ่มขึ้น 20% ในพื้นที่ชะอา - หัวหิน (รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report) แผนแม่ บ ทพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในเขต
พั ฒนาการท่ องเที่ ยวฝั่ งทะเลตะวั นตก พ.ศ.2560-2564)
สถานประกอบการด้านที่พักในจังหวัดเพชรบุรี มีทั้งสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ เป็นคนในท้องถิ่น ที่ยัง
ขาดทั กษะและความรู้ความเข้ าใจในการให้ บริการ ทั กษะ
ด้านภาษา รวมถึงทักษะด้านการบริหารจัดการ และการใช้
เครื่องมื อประกอบการตัดสินใจสอดคล้องกั บวิชชุตา มาชู
และปทิดา โมราศิลป์ (2560, หน้า 81-104) พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
เกาะพะงัน คือ การขาดทักษะด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพ
และสอดคล้องกับ วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ และคณะ (2555)
พบว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้ านภาษาต่ างประเทศโดยเฉพาะภาษาอั ง กฤษ
2) โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ Work Art, Program Outlook
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และ Microsoft PowerPoint 3) ความรู้ ด้ านวิ ชาชี พ การ
โรงแรม ได้แก่ งานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การบริการแผนกส่วนหน้า นอกจากนี้พนักงานส่วนใหญ่ยัง
ต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ และความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่ องจิ ตวิ ทยาการบริ การ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อการ
บริการ สร้างความไม่ประทับใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ และเสีย
โอกาสในการแข่ งขั น ด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ ชาชี พ
การท่ องเที่ ยวกั บทุ กประเทศในภู มิ ภาคภายใต้ ประชาคม
อาเซียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี
เป็ นสถาบั นการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษาที่ ให้ ความรู้ และ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ จึง
สมควรศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการทางานของ
ผู้มีงานทาในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนให้คนในพื้นที่มี
ความรู้ และความสามารถในการแข่ งขั น ก่ อให้ เกิดรายได้
โดยผู้ วิ จั ยหวั งว่ า การศึ กษาเรื่ อง ความต้ องการพั ฒ นา
สมรรถนะการทางานของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทใน
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี หรื อ ผู้ ที่ มี ความสนใจให้
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดสร้าง หรือพัฒนา
หลักสูตรให้มีความพร้อม และเพื่อรองรับความต้องการใน
อนาคตต่อไป ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่ ว นร่ วม การพั ฒ นาที่ ยึ ด หลั ก สมดุ ล และยั่ งยื น ตาม
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ซึ่ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นกลไกลพื้นฐานที่สาคัญใน
การเดินหน้าประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
การท างานของพนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรมและรี ส อร์ ท ใน
จังหวัดเพชรบุรี

1.2.2 เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะในการท างานที่ ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี
1.4 สมมติฐานการวิจัย
พนั ก งานธุ รกิ จโรงแรมและรีส อร์ท ในจั งหวั ด
เพชรบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์ ก ารท างาน และต าแหน่ ง งาน มี ค วาม
ต้ อ งการพั ฒ นาสมรรถนะการท างานของพนั ก งาน
แตกต่างกัน
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้กาหนด
กรอบการศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะการ
ท างานของพนั กงานธุ รกิ จ โรงแรมและรี สอร์ ทในจั งหวั ด
เพชรบุรี
2) กาหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะในการทางานที่ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี
1.4.2 ขอบเขตด้ านพื้ น ที่ โรงแรมและรีสอร์ท
ระดับ 3 ดาวลงไป ภายในจังหวัดเพชรบุรี
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยได้กาหนด
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งดาเนินการเก็บข้อมูล ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
การทางานของพนั กงานธุรกิจ โรงแรมและรีส อร์ท จาก
ผู้บริหารระดับต้นของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 3
ด าวล งไป ใน จั งห วั ด เพ ช ร บุ รี จ าน วน 191 ค น
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) โดยใช้หลักความ
น่ า จะเป็ น (Probability sampling) โดยเลื อ ก กลุ่ ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ซึ่งแบ่งลงไป
ตามที่ตั้งในแต่ละอาเภอ และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ตั้ งแต่ เดื อ น ตุ ล าคม พ. ศ. 2561 ถึ งเดื อ น
กรกฎาคม พ. ศ. 2562
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ยเรื่ อง ความต้ องการพั ฒ นาสมรรถนะ
การทางานของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัด
เพชรบุ รี ในครั้ งนี้ มุ่ งศึ ก ษา ตั วแปรอิ ส ระ คื อ ปั จ จั ย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งงาน ตัวแปรตาม คือ
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานของพนักงานธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเอง และด้ านแรงจู งใจ/เจตคติ รวมทั้ งเครื่ องมื อจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องและการดาเนินการวิเคราะห์

2. วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผู้ วิ จั ย ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โด ย การวิ จั ย เชิ งส ารวจ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้นจากธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 3 ดาว ลงไปในจังหวัดเพชรบุรี
จานวน 191 แห่ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561)
ซึ่ งการค านวณขนาดตั ว อย่ างใช้ ต ารางของเครจซี่ แ ละ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
ทั้งสิ้น 127 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล พนั ก งานโรงแรมและ
รีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสารวจความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานของพนักงานธุรกิจ

โรงแรมและรีสอร์ท ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวิธีการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้
(1) ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากเอกสาร
เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ และเอกสารของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น
(2) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ งเป็ น พนั ก งานในโรงแรมและรี ส อร์ ท
ในจังหวัดเพชรบุรี
2.2 การศึ กษาความต้ องการพั ฒ นาสมรรถนะ
การทางานของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัด
เพชรบุ รี ในส่ วนนี้ จะมุ่ งเน้ นการศึ กษา ด้ านความรู้ ด้ าน
ทักษะ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเอง ด้านบุคลิกลักษณะ
ประจ าตั ว และด้ านแรงจู งใจ/เจตคติ โดยเป็ นการวิ จั ย
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล สุ่ ม ตั ว อย่ างโดยอาศั ย ความน่ าจะเป็ น
(Probability sampling) ซึ่งเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified sampling) โดยแบ่ งธุ รกิ จ โรงแรมและรี สอร์ ท
ระดับ 3 ดาว ลงไปตามที่ตั้งในแต่ละอาเภอ และใช้การสุ่ม
ตั วอย่ างแบบง่ าย (Simple random sampling) จ านวน
127 คน เพื่อให้ได้จานวนตัวอย่างตามสัดส่วน
2.3 การสร้ า ง และทดสอบแบบประเมิ น
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานของพนักงาน
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับ ความต้องการ
พัฒ นาสมรรถนะการทางานของพนักงานธุรกิจ โรงแรม
และรี ส อร์ ท ในจั งหวั ด เพชรบุ รี ประกอบไปด้ ว ยข้ อ มู ล
3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 6 ข้อ ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางาน
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ตนเอง ด้ า นบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะประจ าตั ว และ
ด้านแรงจูงใจ/เจตคติ จานวน 28 ข้อ และ ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทางาน
ของพนักงานโรงแรมและรีสอร์ท มีลักษณะเป็นคาถาม
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ปลายเปิ ด (open-ended questions) เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ มาหาค่า
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) จ านวน 30 ชุ ด โดยหาค่ า
ความเชื่อมั่นของครอนบาช (Cronbach’s alpha)

3. สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการวิ จั ย โดย
น าเสนอข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และ
ผลการวิจัยโดยสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจัย จานวน 127 คน พบว่า
3.1.1 ตั วอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง มี อายุ
40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 25,000 บาท มีประสบการณ์การทางาน 11 ปี
ขึ้นไป และ ทางานในตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
3.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บ ความต้ องการ
พัฒ นาสมรรถนะการทางานของพนักงานธุรกิจ โรงแรม
และรี ส อร์ ท ในจั ง หวั ด เพชรบุ รี พบว่ า ในภาพรวมมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (𝑥̅ = 4.33 ) โดยมี
สมรรถนะการท างานของพนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรมและ
รี ส อร์ ท ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
ประจาตั ว (𝑥̅ = 4.64 ) รองลงมาคือ ด้ านความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับตนเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.48 )
ด้ า นแรงจู งใจ/เจตคติ ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑥̅ = 4.27) ด้ า น ค วาม รู้ ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
(𝑥̅ = 4.19 ) และ ด้ า นทั ก ษะมี ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ มาก
(𝑥̅ = 4.05 ) เป็ นอัน ดับสุดท้ าย เมื่อพิ จารณารายด้าน
พบว่ า ด้ า นความรู้ ต้ อ งการพั ฒ นาสมรรถนะเกี่ ย วกั บ
กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน ด้ า นทั ก ษะ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับมีทักษะพื้นฐานในงาน
ด้านการบริการ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองต้องการ
พัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับการมุ่งเน้นและการตอบสนอง
ความพึ งพอใจของลูกค้ า ด้านบุค ลิกลักษณะประจาตั ว
ต้ อ งก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ดี

ด้านแรงจูงใจ/เจตคติ ต้องการพัฒนาสมรรถนะทีเ่ กี่ยวกับ
ความสามัคคี ความเป็นมิตร และความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน

4. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถนาประเด็นที่สาคัญมา
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
4.1 ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางาน
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในจังหวัดเพชรบุรี
พบว่า พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท มีความต้องการ
พัฒ นาสมรรถนะการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลิกลักษณะประจาตัว
เป็ น เพราะว่าพนั กงานโรงแรมต้อ งการมุ่งเน้ น และการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่ ว นรวม ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
ทั น เวลา รั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย และปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ในหน้ า ที่ รองลงมาคื อ ด้ านความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับตนเอง เป็นเพราะว่าพนักงานโรงแรมทางานด้าน
การให้ บ ริก าร การมีม นุษ ยสัม พั นธ์ที่ ดีเป็น สิ่งจาเป็ นใน
การปฏิ บั ติ งานในด้ า นนี้ ต้ อ งสามารถปรับ ตั ว ควบคุ ม
อารมณ์ อดทน อดกลั้น มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง
เข้ า ใจ และยอมรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น มี ค วาม
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่องค์กร ส่วน
ด้ า นแรงจู ง ใจ/เจตคติ ด้ า นความรู้ และด้ า นทั ก ษะ
รองลงมาตามล าดั บ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
เสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม เขตอาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา พบว่า โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่
ในระดับมาก บุคลากรโรงแรมมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลิกลักษณะประจาตัว
และยั งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิจั ย ของ อุ บ ลวรรณ ปาน
กลาง (2556) ได้ศึ กษาเกี่ย วกับ สมรรถนะการท างาน
ของพนั ก งานโรงแรมในนครเวี ย งจั น ทร์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เปรี ย บกั บ เมื อ งพั ท ยา
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จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะการทางาน
ของพนั ก งานโรงแรมในนครเวี ย งจั น ทร์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสมรรถนะการทางาน
ของพนักงานโรงแรมในเมื องพัท ยา จังหวัดชลบุรีอยู่ใน
ระดับสูง
4.2 พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัด
เพชรบุ รี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่ า พนั กงาน
โรงแรมที่ มี เพศต่ างกั น มี ความต้ องการพั ฒนาสมรรถนะ
การทางาน แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าเพศชายและเพศ
หญิงมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงบทบาทของตนเอง ได้อย่าง
เท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคในด้านการแสดงความคิดเห็น
มี ระดั บ ที่ เท่ าเที ย มกั น ผลงานวิ จั ยยั งไม่ สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของพัชรินทร์ กีรติวินิจกุล (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากร
ธุรกิจโรงแรมมีเพศต่างกัน มีความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ในภาพรวมไม่ แตกต่ างกั น และเช่ นเดี ยวกั บ อุ บลวรรณ
ปานกลาง (2556) ได้ ศึกษาเกี่ยวกั บ สมรรถนะการท างาน
ของพนั ก งานโรงแรมในนครเวี ย งจั น ทร์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว เปรียบกับเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุ รี พบว่ า พนั กงานทั้ งชายและหญิ งของโรงแรมใน
นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย ประชาชนลาว
และโรงแรมในเมื อ งพั ท ยา จั งหวั ด ชลบุ รี มี ส มรรถนะ
การทางานไม่แตกต่างกัน
4.3 พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัด
เพชรบุ รี จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่ า มี ความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มี
อายุ 25-29 ปี และอายุ 35-39 ปี แตกต่างกับอายุ 40 ปีขึ้น
ไป นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มที่มีอายุ
25-29 ปี และอายุ 35-39 ปี เป็ นกลุ่ มอายุ ช่ วงที่ อยู่ ในวั ย
ท างาน ชอบเรี ย นรู้ งาน ชอบความท้ า ทาย ต้ อ งการมี
ประสบการณ์ ในการท างาน จากผลการวิ จั ย ดั งกล่ าว
ชี้ให้เห็นว่า องค์กรควรเปิดโอกาส ให้พนักงานในทุกวัยได้รับ
ความรู้ด้วยการส่งเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

มุ่งเน้นให้ พนักงานที่มีประสบการณ์สอนงานให้กับผู้ที่เพิ่ง
มาปฏิ บั ติ งานอยู่ เสมอ ดั งนั้ น อายุ ต่ างกั น จึ ง ท าให้ มี
ความต้องการพั ฒนาสมรรถนะการท างานแตกต่างกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุสรณ์ ประยุกตินิวัฒน์ (2556)
ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพหลั ก ของพนั ก งานโรงแรม
โนโวเทล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า กลุ่มประชากรที่มี
อายุ แตกต่ างกั น ส่ วนมากอายุ 31-40 ปี มี ความคิ ดเห็ น
แตกต่างกัน 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ศักยภาพด้านความรู้
2) ศักยภาพด้านทักษะ และ 3) ศักยภาพด้านพฤติกรรม
4.4 พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัด
เพชรบุ รี จาแนกตามระดั บการศึ กษา โดยภาพรวม พบว่า
มี ความต้ องการพั ฒ นาสมรรถนะการท างานแตกต่ างกั น
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากพนั กงานระดั บปฏิบั ติ การที่มี ความรู้
และระดับการศึกษาที่น้ อยกว่า มั กจะศึกษา ค้นหาข้อมู ล
ข่าวสารในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างละเอียด ต้องการ
มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการท างาน รู้ สิ ทธิ รู้ หน้ าที่
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการท างาน สอดคล้ อ งกั บ
พั ช ริ น ทร์ กี ร ติ วิ นิ จ กุ ล (2553) ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง
ความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมใน
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษา
พบว่า บุ คลากรธุรกิ จโรงแรมที่ มีการศึกษาต่ างกันมี ความ
ต้ องการพั ฒ นาศั กยภาพในภาพรวมแตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุบลวรรณ ปานกลาง (2556) พบว่า พนักงานโรงแรมใน
นครเวี ยงจั นทร์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
และพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับ
การศึ กษาที่ แตกต่ างกั น มี สมรรถนะในการท างาน
ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปไม่แตกต่างกัน
4.5 พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัด
เพชรบุ รี จ าแนกตามรายได้ ต่ อเดื อน โดยภาพรวม พบว่ า
มี ความต้ องการพั ฒ นาสมรรถนะการท างานแตกต่ างกั น
อาจเนื่ องมาจากรายได้ เป็ นปั จจั ยส าคั ญที่ ท าให้ พนั กงาน
โรงแรมมี ก ารพั ฒนาการท างานของตนเองให้ ได้ รั บ
การยอมรับจากหัวหน้ างาน และเพื่ อนร่วมงาน โดยพบว่า
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พนั กงานโรงแรมที่ มี รายได้ ต่ า 10,000 บาท กลุ่ มรายได้
ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จะมีความต้องการสมรรถนะ
การทางานมากกว่า พนักงานโรงแรมที่มีกลุ่มรายได้ระหว่าง
15.001 - 20.000 บาท, 20.001 - 25.000 บาท และกลุ่ ม
รายได้ มากกว่า 25.000 บาท ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะการจ่าย
ค่าตอบแทนพิจารณาตามผลงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อิงอร ตั้นพันธ์ (2556, หน้า 11-21) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่ า ระดั บ เงิ น เดื อ นที่ แ ตกต่ างกั น
คุณภาพชีวิตมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงแรม
มาตรฐาน 4 ดาว แต่ ไม่ สอดคล้ องกั บโรงแรมมาตรฐาน 3
และ 5 ดาว พนั กงานที่ มี อัตราเงินเดื อนต่ างกั นมี คุ ณภาพ
ชีวิตการทางานไม่แตกต่างกัน
4.6 พนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรมและรี ส อร์ ท ใน
จังหวัดเพชรบุ รี จาแนกตามประสบการณ์ ท างาน โดย
ภาพรวม พบว่ า ประสบการณ์ ท างานของพนั ก งานที่
แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการพัฒ นาสมรรถนะ
การท างานที่ แ ตกต่ า งกั น กล่ าวคื อ พนั ก งานโรงแรม/
รี ส อร์ ท ที่ มี ร ะยะเวลาการท างานน้ อ ยกว่ า จะมี ค วาม
ต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานมากกว่าพนักงานที่มี
ระยะทางานมากกว่า เพื่อสะสมประสบการณ์ ที่ส่งผลให้
การท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยพบว่ า พนั ก งานที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี มีความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะการทางานมากที่สุด ขณะที่พนักงานที่มี
ประสบการณ์ การทางานมากกว่า 11 ปี ขึ้นไป มีความ
ต้ อ งการพั ฒ นาสมรรถนะการท างานน้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอนุ ส รณ์ ประยุ ก ติ นิ วั ฒ น์
(2556) พบว่ า ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ผ ลต่ อ
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างกัน
4.7 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะในการท างานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี ด้าน
ความรู้ จากแบบสอบถามปลายเปิด กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
การท างานธุ ร กิ จ โรงแรมและรีส อร์ท ควรจะต้ อ งมี ก าร

ทดสอบความรู้ ความสามารถในหน้าที่งาน เป็นระยะๆ
ต าม ค วาม เห ม าะ ส ม ใน งาน แ ต่ ล ะ แ ผ น ก ค วรมี
ทุนการศึกษาให้พนักงานศึกษาต่อ หัวหน้างานมีการสอน
งานและกระตุ้ น ให้ พ นั ก งานเกิ ด การเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ
การจัดวางงานควรเป็นระบบ จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้
สาหรับพนักงาน มีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต บอร์ด
ข่ า วสารบ้ า นเมื อ ง แผนผั งโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
ที่ ส าคั ญ จะต้ อ งมี คู่ มื อ กฎระเบี ย บการท างานให้ กั บ
พนั ก งานทุ ก คน ทุ ก แผนก จั ด ให้ มี ก ารอบรมความรู้
เกี่ ย วกั บ การใช้ อุ ป กรณ์ ใ นแผนกที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ
สอดคล้ อ งกั บ เกรี ย งศั ก ดิ์ เขี ย วยิ ง (2550) ได้ ก ล่ าวว่ า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์นั้นจะช่วยให้บุคคลมีโอกาส
ได้ รั บ รู้ ค วามคิ ด ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความรู้
ที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การบริ ห ารงาน อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ใ น
ส านั ก งาน ซึ่ ง มี ก ารคิ ด ค้ น และ เสนอแนะสิ่ ง ใหม่ ๆ
อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากสามารถรู้ และเข้าใจอย่างแท้จริง
แล้วย่อมสามารถนาเอาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนได้และในที่สุด ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร
4.8 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะในการท างานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี ด้าน
ทักษะ กลุ่ มตั วอย่างเห็ นว่า ควรมีก ารเพิ่ มพู น ทัก ษะใน
การทางาน มีการประสานกับหน่วยงานทั้งภาคภาครัฐ
และเอกชน เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มระยะเวลา
และจานวนการอบรมในแต่ละปีให้มากขึ้น โดยเน้นอบรม
ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา อบรม
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ การแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น กรณี
คอมพิ วเตอร์ ขั ด ข้ อ ง มี ก ารจั ด ตารางการสอนงานจาก
หัวหน้างานให้ชัดเจน เชิญวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก
มาบรรยายให้กับพนักงาน นอกเหนือจากการให้หัวหน้า
งานสอนงานเพียงอย่างเดียว เพราะจะทาให้พนักงานมี
ความกระตือรือร้น ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีกว่า
4.9 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะในการท างานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
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พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี ด้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ควรมี
การประกวดพนั กงานดีเด่น โดยรวมทั้ งองค์กรพร้อมมี
การมอบรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างที่ ดีให้พนักงานคนอื่น ๆ
ได้ปฏิบัติตาม เพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สอดคล้อง
กั บ เอกพล วงศ์ เสรี (2557) กล่ าววา ภาครัฐ ควรมี ก าร
เตรีย มความพร้อมโดยบู รณาการความร่วมมื อกั บ ภาค
ธุรกิจ และเอกชนในเรื่องภาษาโดยมีการฝึกอบรม และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่เสมอด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยใช้วิทยากร ที่มีความ
ถนัดเฉพาะทาง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรีย นรู้ เพื่ อ ให้ ท รัพ ยากร
มนุ ษ ย์ มี ส มรรถนะการปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กิ จ บริ ก าร
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานให้ ไ ด้
คุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
4.10 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะในการท างานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
พนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี ด้าน
คุณลักษณะประจาตัว กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ทางโรงแรม
ควรจัดให้มีการอบรมธรรมมะเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ
ของทุกคนให้มีการพัฒนาทางด้านจิตใจที่ดีขึ้น มีการเข้า
ค่ายสังสรรค์ร่วมกันทุกแผนกในแต่ละปี หรือตามเวลาที่
เหมาะสมเพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คน ได้ ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
ร่วมกัน สร้างความรัก ความสามั ค คี จัด ให้ มีบ ทลงโทษ
อย่างชัดเจนในกรณีทาความผิดเพื่อให้พนักงานเกิดความ
เกรงกลัว ตลอดจนหัวหน้างานแต่ละแผนกควรสอดส่อง
ดู แ ลพนั ก งานอย่ า งใกล้ ชิ ด มี ก ารว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น
พนั ก งานอย่ างสุ ภ าพแบบกั ล ยมิ ต ร ใช้ เหตุ ผ ลมากกว่ า
อารมณ์ เปิดโอกาสให้พนักงานปรับปรุงตนเอง
4.11 แนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะในการท างานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
พนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรมและรี ส อร์ ท ในจั งหวั ด เพชรบุ รี
ด้ านแรงจูงใจ/เจตคติ กลุ่ ม ตั ว อย่ างเห็ น ว่า ควรจัด ให้ มี
โบนัสหรือเงินรางวัลประจาปีในทุกๆ ปี เพื่อเป็นขวัญและ

กาลังใจให้แก่พนักงาน มีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน
ตามความเหมาะสม โดยดู จ ากผลงานเป็ น หลั ก ใช้
หลักเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รั ฐ บาลควรจั ด ให้ มี วั น หยุ ด ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ เ พื่ อ ให้
พนักงานได้พักผ่อนจากการทางานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้
สามารถทุ่มเทการทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
ทาให้พนักงานขาดหรือลางานน้อยลง โรงแรมและรีสอร์ท
ควรจัดให้ มี อาหารหนึ่งมื้ อ สาหรับพนั กงานในแต่ ละกะ
จั ด ให้ มี ห้ อ งอาหารส าหรั บ พนั ก งานให้ เป็ น สั ด ส่ ว นมี
บรรยากาศที่ ดี ใ นห้ อ งอาหาร จั ด ให้ มี ห อพั ก ส าหรั บ
พนักงานใกล้ๆ โรงแรมเพื่อความสะดวกในการเดินทางมา
ทางาน และทีส่ าคัญควรจัดให้มีเงินทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อ
ความมั่นคง สาหรับใช้เป็นทุนเลี้ยงชีพในอนาคตเมื่อออก
จากการเป็นพนักงาน

5. ข้อเสนอแนะ
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ คณะผู้ วิจั ย ได้ ข้ อ เสนอแนะ
เป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.1.1 ผู้ ป ระกอบการ สามารถวางแผน
ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นธุ ร กิ จ โรงแรมและรี ส อร์ ท
เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการทางาน
ของพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1.2 เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การทางานของพนั กงานธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ท ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานให้ ดี ยิ่ งขึ้ น ส่ งผลต่ อ การมี
รายได้ เพิ่ ม ขึ้ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมและรี ส อร์ ท
ในจังหวัดเพชรบุรี
5.1.3 เพื่ อ ก าหนดแนวทางหลั ก สู ต ร
เสริมสร้างสมรรถนะในการทางานที่ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 การศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นา
สมรรถนะการท างานของพนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรมและ
รีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย ทาการวิจัย โดยใช้การ
วิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ ดั งนั้ น ใน ก ารศึ ก ษ าค รั้ งต่ อ ไป
ผู้ ท าการวิ จั ย ควรศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ งคุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธีก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
โรงแรม และรีสอร์ทมากยิ่งขึ้น
5.2.2 การศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นา
สมรรถนะการท างานของพนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรมและ
รี สอร์ ท ในจั งหวั ดเพชรบุ รี ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษากลุ่ ม
ตั วอย่ าง จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ของธุ รกิ จ โรงแรมและ
รี ส อร์ ท ระดั บ 3 ดาวลงไป ในจั งหวั ด เพชรบุ รี ดั งนั้ น
ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ทาการวิจัยควรศึกษาความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะการทางานของพนักงานจากกลุ่มตัวอย่าง
ของพนักงานในตาแหน่งอื่นๆ และควรศึกษาธุรกิจโรงแรม
และรี ส อร์ ท ระดั บ อื่ น ๆ (4 ดาว และ 5 ดาว) เพื่ อ น า
ผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางานใน
แต่ละแผนก และจะได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
5.2.3. ควรทาการศึกษาความต้องการพั ฒนา
สมรรถนะการท างานของพนั ก งานธุ รกิ จ โรงแรม และ
รีสอร์ท ในเขตพื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ เปรียบเที ย บระดั บ ความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะการทางานของพนักงาน นาไปสู่
การพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น
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ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

Results of Learning Experiences Emphasizing on Engineering Design Towards Science Process
Skills and Creativity Skills of Pre-School Children

ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง1 สุภัทรา คงเรือง2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
ของเด็ ก ปฐมวั ย ก่ อ นและหลั งการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรม และ
2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ระหว่ างกลุ่ ม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือ
การจัด การศึ กษาปฐมวัย กลุ่ มตั วอย่างที่ ใช้เป็ น เด็ก ชั้น อนุ บ าลปี ที่ 3 ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 ได้โรงเรีย น
บ้านหนองตายอด จานวน 20 คน กับโรงเรียนบ้านนาใหม่ จานวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัย แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็ก
ปฐมวัย และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ใช้แผนแบบการวิจัยกึ่งทดลองสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจั ย พบว่ า 1) เด็ ก ปฐมวัย มี ทั ก ษะกระบวนการวิท ยาศาสตร์และความคิ ด สร้างสรรค์ หลั งการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และ 2) เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม สูงกว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามคู่มือการจัดการศึกษา
ปฐมวัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
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Abstract
The objectives of this study were to : 1) study science process skills and creativity skills in preschool
children after learning experiences emphasizing engineering design; and 2) compare science process skills
and creativity skills in pre-school children between learning experiences with engineering design and
learning experiences with normal method sample consisted of number students in kindergarten 3 (Anuban
3 ), semester 1 , academic year 2 0 1 9 in Bannongtayod school and Bannamai school, by multistage
sampling. The research instrument was lesson plan of learning experiences that emphasize on engineering
design, lesson plan of learning experiences in the manual of learning management in early childhood
2017, behavioral assessment towards science process skills in early childhood and creativity assessment.
This research was quasi experimental research with pretest and posttest. The statistic used for the analysis
was t-test at the statistical significant level of .05
The result showed that: 1 ) the early childhood who gained learning experiences with
engineering design has science process skills and creativity skills more than pretest at the statistical
significant level of .05; and 2) the early childhood who gained learning experiences with engineering
design has science process skills and creativity skills more than learning experiences in the manual of
learning management in early childhood at the statistical significant level of .05.
Keywords: Learning Experiences, Engineering Design Process, Science Process Skills, Creativity Skills
of Pre-School Children

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
การบูรณาการประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้า
กับวิชาอื่นในหลักสูตร ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
ท ากิ จกรรมทางปั ญญามากขึ้ น เมื่ อเราท าให้ เชื่ อมโยงกั น
หลายๆ รู ปแบบ ระหว่ างการซึ มซั บข้ อมู ล การโยงข้ อมู ล
และการน าข้ อมู ลไปใช้ ย่ อมท าให้ สมองสร้ างช่ องทางที่
ละเอี ยดซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ท าให้ จ าสิ่ งที่ เรี ย นได้ น านขึ้ น
ความสามารถทางสมองต่างกันก็อาจพบช่องทางการเรียนที่
มีความหมายเฉพาะของตนเองและเรียนได้อย่างเป็นสุข และ
เมื่ อน าสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมมาท าให้ เห็ นเป็ นรู ปธรรม คื อ
มีบทบาทหน้ าที่ จริ งๆ ในโลกที่ คุ้ นเคย จะท าให้ เกิ ดโยงใย
ที่สาคัญของการเรียนขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง (ณัฏติยาภรณ์
หยกอุบล, 2555, หน้า 250) การจัดการเรียนการสอน

วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะ
ดังกล่าวข้างต้ น ควรให้ นักเรียนได้ เรียนองค์ความรู้ต่ าง ๆ
ทางวิ ทยาศาสตร์ ผ่ านกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ของการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ที่นอกจากจะให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมุ่งหวังที่จะส่งเสริม
ให้ นั กเรียนมีทั กษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกั บ
การได้ รั บ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ด้ วย ทั้ งนี้ ก ารเรี ย น
การสอนวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่การเรียนเนื้อหาจากการบอก
หรือท่องจา แต่นักเรียนต้องมีบทบาทในการเรียนโดยเป็ น
ผู้ ลงมื อค้ นคว้ าหาความรู้ อย่ างมี ระบบตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ
เป็ นวิธี สอนที่ สามารถตอบสนองต่ อวัตถุ ประสงค์ ของการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น (สุนีย์ คล้ายนิล,
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2544, หน้า 16) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่
เน้ น กระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรม (Engineering
Design Process) มี ลั กษณะส าคั ญ คื อ เน้ นกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่
ใช้ กระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรมเป็ น แนวทางใน
การส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยนน าความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาโดยการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ทั้งนี้กระบวนการ
ออกแบบวิศวกรรมมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งในการจัดการ
เรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร์ ที่ เน้ นกระบวนการออกแบบ
ทางวิ ศวกรรมนี้ จะประกอบด้ วยขั้ นตอน 5 ขั้ นตอน คื อ
ขั้ น ตั้ งค าถาม ขั้ น จิ น ตนาการวิ ธี แก้ ปั ญ หา ขั้ น วางแผน
ขั้ น สร้ างสรรค์ ผ ลผลิ ต และขั้ น ปรั บ ปรุ ง (University of
Massachusetts, 2007, website)
การใช้ ก ระบวนการออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรมเพื่ อ
เสริ มสร้ างความคิ ดสร้ างสรรค์ และทั กษะการแก้ ปั ญ หา
(The use of Engineering Design Process to enhance
creativity and problem solving skills.) เยาวชนไทยใน
ยุคปัจจุบันนั้น ยังขาดการฝึกฝนทักษะทางด้านการคิด ไม่ว่า
จะเป็นการคิดสร้างสรรค์เพื่ อแก้ปัญหา การคิดสังเคราะห์
จากสถานการณ์ปัญหาที่พบเจอ โดยทักษะการคิดดังกล่าวนี้
หากผู้ เรี ยนได้ รั บการฝึ กฝนจะช่ วยให้ ผู้ เรี ยนสามารถคิ ด
ค้นหาวิธีการหรือแนวทางที่หลากหลายภายใต้กรอบเงื่อนไข
ของสถานการณ์ ปั ญหาที่ พบเจอและสามารถ น าแนวทาง
หรือวิธีการนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ในชีวิตประจาวัน ซึ่ งสาเหตุ ประการหนึ่ งของการที่ผู้ เรียน
ขาดการฝึ ก ทั ก ษะในการคิ ด ก็ คื อ การจั ด การเรี ย นรู้ ใน
บางรูปแบบที่ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ การคิดสร้างสรรค์
และคิ ดสั งเคราะห์ เพื่ อน าไปสู่ ทั กษะการแก้ ปั ญ หา โดย
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
การคิ ด นี้ ส่ งผลให้ ผู้ เรี ย นไม่ เกิ ด แรงกระตุ้ น ในการคิ ด
ไม่ สามารถคิ ดค้ นประดิ ษฐ์ สิ่ งใหม่ ๆ หรื อสามารถคิ ดหา
วิ ธี การมาเพื่ อแก้ ปั ญ หาหรื อสนองความต้ องการดั งนั้ น
การจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทั กษะในการคิ ดสร้ างสรรค์ และทั กษะการแก้ ปั ญหา คื อ
การจั ดการเรี ยนรู้ ให้ กั บผู้ เรียนตามแนวทางสะเต็ มศึ กษา

โดยจะดาเนินการตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่
เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงสังเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้ อ งการอย่ างเป็ น ขั้ น ตอน ซึ่ งแต่ ล ะขั้ น ตอนของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนฝึก
การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงสังเคราะห์จากสถานการณ์
ที่ พบเห็ นเพื่ อท าการรวบรวมและกลั่ นกรองข้ อมู ลจนได้
ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีการถ่ายทอด
ความคิ ด เพื่ อ อธิ บ ายและสื่ อ สารแนวคิ ด ให้ ผู้ อื่ น เข้ าใจ
โดยแนวคิดเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นาเสนอความคิดสร้างสรรค์
และทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนแต่ละบุคคล นอกจากนี้
การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการดาเนินการ
ยังมีการใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลายๆ ด้าน เช่น ความรู้
ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ และความรู้ ทางด้ านคณิ ตศาสตร์
เพื่ อน ามาใช้ ประกอบในแต่ ละขั้ นตอนของกระบวนการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการจนได้เป็นสิ่งของเครื่องใช้
หรื อวิ ธี การ และในบางครั้ งสิ่ งของเครื่ องใช้ ห รื อวิ ธี การ
เหล่ า นี้ ส ามารถพั ฒ นาไปใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ งพาณิ ชย์
ได้อีกด้วย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาผลของการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นการ
จั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใช้ ขั้ น ตอนของ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในการพั ฒนานั กเรียน
ปฐมวัยในโรงเรียนบ้านหนองตายอด ให้มีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดย
การเรี ยนการสอนดั งกล่ าวสามารถเป็ น แนวทางในการ
พั ฒ นาการเรี ยนการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ปฐมวั ยใน
ปัจจุบัน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิ ดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
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เด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
กระบ วนการออกแบ บ ทางวิ ศ วกรรม กั บ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรูต้ ามคูม่ ือการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
สุ่มหลายขั้นตอน สุ่มจาก 3 อาเภอ ได้อ าเภอห้วยกระเจา
มี 4 กลุ่ ม โรงเรี ย น “โรงเรี ย นกลุ่ ม ห้ วยกระเจาวั งไผ่
มี 11 โรงเรียน สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากมา 2 โรงเรียน
ได้ โรงเรี ยนบ้ านหนองตายอด เป็ นกลุ่ มทดลอง โรงเรี ยน
บ้ านนาใหม่ เป็ นกลุ่ มควบคุ ม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา
2562
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น
อนุ บาลปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 โรงเรียน
บ้านหนองตายอด จานวน 20 คน และโรงเรียนบ้านนาใหม่
จานวน 20 คน
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตั วแปรต้ น ได้ แก่ การจั ดประสบการณ์
การเรียนรู้ 2 วิธี คือ 1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้ กระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรม และ 2) การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1) ทักษะการจัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล 2) ทักษะการลงความเห็น จากข้อมูล
และ 3) ทักษะการพยากรณ์

1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.4.1 เด็ ก ปฐมวั ย มี ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์และความคิด สร้างสรรค์ สูงขึ้นหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม
1.4.2 เด็ ก ปฐมวั ย มี ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห ลั ง การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม สูงกว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือ
การจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย การจัดประสบการณ์
การเรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการศึกษา
ป ฐม วั ย แ ล ะตั วแป รต าม ป ระกอบ ด้ วย ทั กษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์
แสดงดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดประสบการณ์การเรียนโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นแรง
ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอความคิดและร่างแบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นระดมความคิดเห็น
ขั้นที่ 4 ขั้นประดิษฐ์
ขั้นที่ 5 ขั้นอภิปรายและและเปลี่ยนความคิดเห็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือการจัด
การศึกษาปฐมวัย
1. เสริมประสบการณ์
- ขั้นนา
- ขั้นสอน
- ขั้นสรุป
2. กิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุม
- แนะนากิจกรรม/มุม
- เลือกกิจกรรม
- นาเสนอ
(คู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560)

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทาและ
สื่อความหมายข้อมูล
2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
3. ทักษะการพยากรณ์
(สสวท., 2551)

1.
2.
3.
4.

ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดคล่อง
ความคิดยืดหยุ่น
ความคิดริเริ่ม
ความคิดละเอียดลออ
(กิลฟอร์ด, 1996 )

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 รูปแบบการวิจัย
การทดลองครั้งนี้เป็น การทดลอง ตามสภาพ
จริง กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม คือ การวิจัยกึ่งทดลอง
โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม สอบก่อนการทดลอง และ
หลั งการทดลองและมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ งก่ อ นและหลั ง
ทดลอง (Kerlinger & Lee, 2000, p.48) แสดงดังภาพที่ 2
กลุ่มทดลอง O1 ----------- X ---------- O2
กลุ่มควบคุม O1 ---------- ~X ---------- O2

ภาพที่ 2 รูปแบบการวิจัยแบบ Two group pretest –
posttest design
สัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
O1 หมายถึง การเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง
X หมายถึง การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
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~X หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
คู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
O2 หมายถึง การเก็บข้อมูลหลังการทดลอง
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 ประชากร ได้แก่ ประชากร ได้แก่ เด็ก
ปฐมวั ย ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 2 สุ่ มตัวอย่าง
แบบหลายขั้ น ตอน สุ่ ม จาก 3 อ าเภอ ได้ อ าเภอห้ ว ย
กระเจา มี 4 กลุ่มโรงเรียน ได้โรงเรียนกลุ่มห้วยกระเจาวังไผ่ มี 11 โรงเรียน สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก มา 2
โรงเรียน ได้โรงเรียนบ้านหนองตายอดเป็นกลุ่มทดลอง
โรงเรียนบ้ านนาใหม่ เป็น กลุ่มควบคุม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562
2.2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
บ้านหนองตายอด จานวน 20 คน และโรงเรียนบ้านนา
ใหม่ จานวน 20 คน
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.3.1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ตามแนวของ
UMASS ซึ่ งมี ก ระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรม 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นแรง
ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอความคิดและร่างแบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นระดมความคิดเห็น
ขั้นที่ 4 ขั้นประดิษฐ์
ขั้นที่ 5 ขั้นอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง
0.8 - 1.0
2.3.2 แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้
ตามคู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. ขั้นนา หมายถึง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

2. ขั้น สอน หมายถึ ง แนะน าอุ ป กรณ์ สร้า ง
ข้ อ ตกลงในการสั ง เกต เด็ ก ร่ ว มกั น ลงความคิ ด เห็ น
ตั้งสมมติฐาน และมีส่วนร่วมในการบันทึกผลโดยการวาด
ภาพประกอบ
3. ขั้นสรุป หมายถึง ร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยง
เหตุและผลที่เกิดขึ้น
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม
1. แนะนากิจกรรม/มุม
2. เลือกกิจกรรม
3. นาเสนอ
ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง
0.8 - 1.0
2.3.3 แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ประกอบด้ วยแบบวัด ทั กษะกระบวนการวิท ยาศาสตร์
1 ชุ ด รวมทั้ ง สิ้ น 8 ข้ อ และเป็ น การเป็ น การสั ง เกต
พฤติกรรมของเด็ก โดยจาแนกได้ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 ทักษะการสื่อความหมาย จานวน 4 ข้อ
ชุดที่ 2 ทักษะการลงความเห็น จานวน 2 ข้อ
ชุดที่ 3 ทักษะการพยากรณ์
จานวน 2 ข้อ
ซึง่ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0
2.3.4 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์
แ บ บ ท ด ส อ บ ค วาม คิ ด ส ร้ า งส รร ค์ เป็ น
แบบทดสอบที่ ส ร้างขึ้ น ตามแนวคิ ด ของ เจลเลน และ
เออร์บาน (Jellen & Urban, 1989, pp.78-86)
2.4 วิธีการดาเนินการทดลอง
2.4.1 ขั้ น เตรี ย มก่ อ นการทดลองการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ก่ อ นการทดลอง 1 สั ป ดาห์ ผู้ วิ จั ย ให้
กลุ่มทดลองทาแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยสอบถามเด็ก
เป็นรายบุคคล แล้วนาผลการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test)
ที่ ระดั บ นั ยส าคั ญ .05 เพื่ อ ต้ อ งการทราบว่ านั ก เรียนมี
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พื้นฐานด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ และความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกันหรือไม่
2.4.2 ขั้นดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยใช้การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม กลุ่ม
ทดลองซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนอง
ตายยอด
2.4.3 ขั้นหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ผู้ วิ จั ย น าแบบวั ด ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ฉบับเดิมให้นักเรียนสอบอีกครั้ง
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองดังนี้ 1) ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ถึงผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ทาการทดสอบ
ก่อนการทดลอง 3) ดาเนินการทดลอง 4) ทาการทดสอบ
หลังการทดลอง และ 5) ตรวจนับคะแนนแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการเปรี ย บเที ย บทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และเปรียบเที ยบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ระหว่ า งการจั ด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ เน้ นกระบวนการออกแบบทาง
วิ ศวกรรมกั บ การจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ตามคู่ มื อ
การจั ดการศึ กษาปฐมวั ย ด้ วยสถิ ติ ทดสอบที (t-test for
Independent)

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการเปรีย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อน
และห ลั ง การจั ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม จาแนกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อน
แล ะห ลั งเรี ย น ขอ งกลุ่ ม ท ด ล องที่ ได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรีย บเที ย บความแตกต่ างของคะแนน
เฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง
เรียน ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
คะแนน n ค่าเฉลี่ย ส่วน
t
Sig
คะแนน เบี่ยงเบน
เต็ม 16 มาตรฐาน
ก่อนเรียน 20 4.10
1.29 16.73* .00
หลังสอน 20 12.55
2.74
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 12.55 คะแนน สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ ยทั กษะกระบวนการวิ ทยาศาสตร์ ก่ อนเรี ยน
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.10 คะแนน จากการทดลองคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยสถิติทดสอบ ที ได้ค่าที เท่ากับ
16.73 มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 หมายความว่ า
ในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดย
การออกแบบทางวิศวกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
3.1.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังเรียน ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดประสบการณ์
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การเรี ย นรู้ที่ เน้ น กระบวนการออกแบบทางวิศ วกรรม
แสดงดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของคะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
เรียน ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
คะแนน n ค่าเฉลี่ย ส่วน
t
Sig
คะแนน เบี่ยงเบน
เต็ม 72 มาตรฐาน
ก่อนเรียน 20 24.15
4.03 11.01* .00
หลังสอน 20 40.30
6.38
จากตาราง 2 พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของความคิ ด
สร้างสรรค์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 40.30 คะแนน สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ซึ่งมีค่า
เท่ ากับ 24.15 คะแนน จากการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห ลั ง เรี ย น กั บ
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด สร้ างสรรค์ ก่ อ นเรี ย น ด้ ว ยสถิ ติ
ทดสอบ ที ได้ค่า ที เท่ากับ 11.01 มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 หมายความว่า ในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ ย
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการเปรีย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทเี่ น้น
กระบ วนการออกแบ บทางวิ ศ วกรรมกั บ การจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามคู่ มื อ การจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัยจาแนกเป็น 2 ส่วน คือ
3.3.1 ผลการเปรี ย บเที ย บผลของการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม และการจัดประสบการณ์ก ารเรียนรู้ตามคู่มือ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ที่มีต่อทักษะกระบวนการทาง

วิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย หลั งเรี ย นระหว่ า งกลุ่ ม
ทดลองที่ ได้ รับ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และกลุ่มควบคุมที่
ได้ รับ การจัด ประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ต ามคู่ มื อการจั ด
การศึกษาปฐมวัย แสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์
การเรีย นรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
และการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามคู่ มื อ การจั ด
การศึ ก ษาป ฐมวั ย มี ต่ อ ทั ก ษะกระบ วนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย หลั งเรี ย นระหว่ า งกลุ่ ม
ทดลองที่ ได้ รับ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และกลุ่มควบคุมที่
ได้ รับ การจัด ประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ต ามคู่ มื อการจั ด
การศึกษาปฐมวัย
กลุ่ม

n ค่าเฉลี่ย

ควบคุม 20
ทดลอง 20

6.35
12.55

ส่วน
t
Sig
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.11 8.01* .00
2.74

จากตาราง 3 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วย
สถิติทดสอบ ที พบว่า ได้ค่า ที เท่ากับ 8.01 มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ย นของกลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบทางวิศวกรรม และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรีย นของกลุ่ม ควบคุม ที่ได้ รับการจั ด
ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ แ บบปกติ ต่ า งกั น อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงว่ า ทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
ออกแบบทางวิ ศ วกรรม สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามคู่ มื อ การจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
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3.3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บผลของการจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้โดยใช้ กระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
คู่มื อ การจั ดการศึ กษาปฐมวัย ที่ มี ต่อ ความสามารถใน
การคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย หลั ง การทดลอง
ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ประสบการณ์
การเรี ย นรู้ที่ เน้ น กระบวนการออกแบบทางวิศ วกรรม
และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามคู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัย แสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์
การเรีย นรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
และการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามคู่ มื อ การจั ด
การศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ มี ต่ อ ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องเด็ ก
ปฐมวัย หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบ
ทางวิ ศ วกรรม แล ะกลุ่ ม ค วบ คุ ม ที่ ได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามคู่ มื อ การจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัย
กลุ่ม

n ค่าเฉลี่ย

ควบคุม 20
ทดลอง 20

29.40
40.30

ส่วน
t
Sig
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
10.90 6.35* .00

จากตาราง 4 พบว่ า กลุ่ ม ทดลองที่ ได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม ได้คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียน
40.30 ค ะแ น น ส่ วน กลุ่ ม ค วบ คุ ม ที่ ได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามคู่ มื อ การจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัย ได้คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ หลั งเรียน
29.40 คะแนน จากการทดสอบความแตกต่ า งจาก
ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ด้วยสถิติทดสอบที พบว่า ได้
ค่ า ที เท่ า กั บ 6.35 มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05

หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และคะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่
ได้ รับ การจัด ประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ต ามคู่ มื อการจั ด
การศึกษาปฐมวัย ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05
แสดงว่าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู้ที่ เน้ น กระบวนการออกแบบทางวิศ วกรรม
สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
ตามคู่ มื อ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ที่
ระดับ .05

4. อภิปรายผล
4.1 ผลการจั ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น
กระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรมที่ มี ต่ อทั ก ษะ
กระบวนการวิ ทยาศาสตร์ พบว่ า นั กเรี ยนกลุ่ มทดลองที่
ได้รั บการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการ
ออกแบบทางวิ ศวกรรมมี คะแนนทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 และสูงกว่าของกลุ่มควบคุมที่ ได้ รับ
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการศึกษา
ปฐมวัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ที่ เน้ นกระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรมมี
วั ตถุ ประสงค์ ส าคั ญประการหนึ่ ง คื อ เพื่ อพั ฒนาทั กษะ
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เนื่องจาก
กระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรมมี ขั้ น ตอนต่ าง ๆ
ที่ นั กเรี ยนต้ อ งใช้ ทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
โดยขั้ น ตอนในการจั ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้ ดังนี้
ขั้นตั้งคาถาม เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องระบุปัญหาหรือตั้ง
ค าถามและน าเสนอค าตอบเพื่ อ น าไปสู่ สิ่ งประดิ ษ ฐ์
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ช่ วยส่ งเสริ มทั กษะการสั งเกต และทั กษะการพยากรณ์
ขั้ น จิ นตนาการวิ ธี แก้ ปั ญ หา เป็ น ขั้ นที่ นั กเรี ยนก าหนด
แนวทางในการสร้ างสิ่ งประดิ ษฐ์ เพื่ อแก้ ปั ญหาหรื อตอบ
ค าถามที่ ก าหนดไว้ ร่ า งแบบสิ่ งประดิ ษ ฐ์ และเลื อ ก
สิ่งประดิษฐ์ที่ 1 แบบเพื่อนามาประดิษฐ์ ช่วยส่งเสริมทักษะ
การจั ด กระท าและสื่ อ ความหมาย และทั ก ษะการลง
ความเห็ นข้ อมู ล ขั้ นวางแผน เป็ นขั้ นที่ นั กเรี ยนเชื่ อมโยง
ความรู้เพื่อวางแผนสร้างสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาหรือ
ตอบคาถามที่กาหนดไว้ ช่วยส่งเสริมทักษะการจัดกระทา
และสื่อความหมาย ขั้นสร้างสรรค์ผลผลิต เป็นขั้นที่นักเรียน
สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบคาถามตามแนวทาง
ที่ กาหนดไว้ ช่ วยส่ งเสริมให้ ผู้เรียนได้ ปฏิ บั ติ จริง และขั้ น
ปรับปรุง เป็นขั้นที่นักเรียนนาเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง
ช่วยส่งเสริมทักษะการลงความเห็นข้อมูล และนักเรียนได้
แก้ ปั ญ หาหรื อ ตอบค าถามที่ ก าหนดไว้ โดยการสร้ าง
สิ่งประดิษฐ์ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งขณะที่แก้ปัญหาหรือตอบ
คาถามที่กาหนดไว้ โดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เด็ กปฐมวัย
ต้องใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้อง จึงเป็น
การพัฒนานักเรียนทางด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ดั้งนั้ นกลุ่ มที่ ได้ รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรมจะฝึ กพั ฒ นาทั กษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ชั ด เจนและสม่ าเสมอ
มากกว่ากลุ่ มที่ ได้ รับการจั ดประสบการณ์ การเรียนรู้ตาม
คู่ มื อการจั ดการศึ กษาปฐมวั ย ซึ่ งจะได้ รับการฝึ กพั ฒนา
ทั ก ษะกระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ เมื่ อเป็ น กิ จกรรมการ
ประดิ ษ ฐ์ ห รื อทดลองตามหน่ วยการเรี ย นรู้ เท่ านั้ น ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บ ชลาธิป สมาหิ โต (2555, หน้ า 110) พบว่า
การจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็ มศึ กษาใน
ระดั บการศึ กษาปฐมวั ยเป็ นการจั ดการศึ กษาปฐมวั ยที่
บู รณาการ 4 ศาสตร์ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน โดยสามารถ
จั ด ในรู ป แบบของโครงงานหรื อ หน่ วยใดก็ ได้ การจั ด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับ
การศึ กษาจะช่วยส่ งเสริมท าให้ เด็ กปฐมวัยได้ พั ฒนาด้ าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทั กษะกระบวนการคิด ทั้งการ
คิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสืบค้นข้อมูล
เด็กได้ลงมือปฏิบัติงาน ได้ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม ผู้เขียน
เชื่อว่าหากเด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนว
สะเต็มศึกษาแล้วจะช่วยทาให้เด็กมีทักษะพื้นฐานที่สาคัญ
ในการเรียนรู้สูงขึ้น และงานวิจัยของ วรรณา รุ่งลักษมีศรี
(2551, หน้ า 70-71) พบว่ า นั กเรี ย นกลุ่ มที่ เรี ย น
วิทยาศาสตร์โดยจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นกระบวนการ
ออกแบบทางวิ ศ วกรรมมี ค ะแนนทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานเฉลี่ ยเท่ ากับ 83.90 ซึ่งสูงกว่ า
ร้อยละ 70 และสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่ อ งมาจากในการเรี ย นการสอนที่ เน้ น กระบวนการ
ออกแบบทางวิ ศวกรรมมี กิ จกรรมที่ ส าคั ญ เพื่ อส่ งเสริ ม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานแก่นักเรียน
4.2 ผลการจั ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น
กระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรมที่ มี ต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรมมีคะแนนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
หลั งเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยน อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดั บ .05 และสู งกว่ าของกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ .05 เป็ นไปตามสมมติ ฐานการวิ จั ยทั้ งนี้ อาจเป็ น
เพราะการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม โดยขั้นตอนในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ที่ เน้ นกระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรมทั้ ง
5 ขั้นตอน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ได้ ดังนี้ ขั้นตั้งคาถาม เป็นขั้นที่นักเรียนแสดง
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ในการระบุ ปั ญ หาหรื อ ตั้ งค าถาม
ขั้นจิ นตนาการและวิ ธีแก้ ปั ญหา เป็ นขั้ นที่ นั กเรียนแสดง
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ในการก าหนดแนวทางการสร้ า ง
สิ่ งประดิ ษฐ์ และร่ างแบบสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ขั้ นการวางแผน
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เป็นขั้นที่นักเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน
สร้างสิ่งประดิษฐ์ ขั้นสร้างสรรค์ผลผลิต เป็นขั้นที่นักเรียน
แสดงความคิ ดสร้ างสรรค์ ในการลงมื อสร้ างและตกแต่ ง
สิ่งประดิษฐ์ขั้นปรับปรุง เป็นขั้ นที่นั กเรียนแสดงความคิ ด
สร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงาน และนักเรียนได้แก้ปัญหา
หรือตอบคาถามที่กาหนดไว้ โดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามที่
กาหนดไว้ ซึ่งขณะที่แก้ปัญหาหรือตอบคาถามที่กาหนดไว้
โดยสร้ างสิ่ งประดิ ษ ฐ์ นั กเรี ยนต้ องใช้ ความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์มาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นการพัฒนานักเรียน
ด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นกลุ่มที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการออกแบบ
ทางวิ ศ วกรรมจะฝึ ก พั ฒ นาความสามารถในการคิ ด
สร้ า งสรรค์ ที่ ส ม่ าเสมอ มากกว่ า กลุ่ ม ที่ ได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการศึกษาปฐมวัย
ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา เชื้อหลุบโพธิ์ (2560, หน้า 130)
จากผลการพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย น
จากการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ก ระบวนการออกแบบ
เชิ งวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่ อนที่
แบบหมุ น สรุ ปได้ ว่ า ความคิ ดสร้ างสรรค์ ทั้ ง 4 ด้ านจาก
การจั ดการเรียนรู้ทั้ ง 3 วงจรปฏิ บั ติ การ พบว่า นั กเรี ยน
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านความคิด
สร้ างสรรค์ แ ละการคิ ด ริ เริ่ ม แต่ มี การพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ลดลงเรื่อย ๆ ในด้านความคิดละเอียดลออและ
ความคิดคล่องแคล่ว และผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกว่า
การจั ด การเรี ย นรู้ ดั งกล่ า ว ในขั้ น การวางแผนและ
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นั กเรี ยนได้ เนื่ องจากนั กเรี ยน ได้ คิ ดและวาดภาพร่ างได้
รวดเร็ ว หลากหลาย แปลกใหม่ ที่ แตกต่ างไปจากเดิ ม
ก าหนดรายละเอี ยดของชิ้ นงาน อธิ บายถึ งวิ ธี การสร้ าง
ชิ้นงาน และสร้างชิ้นงานตามแบบร่าง ภัสสร ติดมา (2558,
หน้ า 81) พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการ
ออกแบบเชิ งวิศวกรรมตามแนวสะเต็ มศึกษา ช่ วยพั ฒนา
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ได้ เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นเกิ ด การคิ ด
จิ นตนาการ วางแผน ออกแบบ ตามแบบความชอบของ
ผู้เรียน ได้ลงมื อทา ลองผิดลองถู กตลอดจนการปรับปรุ ง

และพัฒนาชิ้นงานในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ชิ้นงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถสร้างชิ้นงานขึ้นมา
ได้อย่างสร้างสรรค์ ที่ เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ เน้ นกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมมี กิจกรรมที่ สาคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียนปฐมวัย

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
5.1.1 ครูควรศึกษาขั้นตอนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์
ให้ เข้ าใจ ละเอี ยดรอบคอบ และเตรี ยมอุ ปกรณ์ ล่ วงหน้ า
เพื่อสะดวกรวดเร็วในการจัดกิจกรรม
5.1.2 ครูควรจัดบรรยากาศในการทากิจกรรม
สร้ างความท้ าทายและยอมรั บการแสดงออกของผู้ เรี ยน
กระตุ้ นให้ ผู้ เรี ย นกล้ า น าเสนอความคิ ด ของตนเอง
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียน
ควรมีบรรยากาศในการเรียนที่ผ่อนคลาย
5.1.3 ครู ควรพยายามเชื่ อมโยงเนื้ อหา ทั กษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์สกู่ ารดาเนินชีวิตจริง เพื่อให้ความรู้
นั้นมีความหมายต่อตัวเด็ก เด็กได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง
สามารถเกิดได้ในธรรมชาติ หรือใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
5.1.4 ครูต้องกระตุ้นให้เด็กคิ ดคาตอบ และ
ต้องให้เวลาเด็กคิด ไม่ใช่ใจร้อนรีบตอบคาถามเด็กทันที
5.1.5 บทบาทของครู คื อ เป็ น ผู้ ช่ ว ยชี้ แ นะ
กระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้น สืบค้นข้อมูล ช่วยเตรียม
สื่อและอุปกรณ์แนะนาแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่
ผู้บรรยาย บอกคาตอบในทุกข้อคาถาม
5.1.6 ในการสร้ างสรรค์ ชิ้ นงาน ครู ต้ องช่ วย
เตรี ยมอุ ปกรณ์ หรื อช่ วยชี้ แนะส าหรั บเด็ กปฐมวั ยที่ ยั งมี
พัฒนาการกล้ามเนื้อไม่ดีนัก การออกแบบครูสามารถที่จะ
ชวนให้ เด็ ก วาดภาพในการออกแบบ และการสร้ า ง
สิ่งประดิษฐ์ในเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยยังไม่มีประสบการณ์
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวมากนัก ดังนั้นครูอาจจะต้อง
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หาภาพตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์หลายๆ ภาพ มาให้ เด็ กดูเป็ น
ตัวอย่าง ชวนให้ เด็ กสังเกตลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ต่ างๆ
แล้วจึงซักถามเด็กจะเลือกออกแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างไร
5.1.7 เด็ ก ปฐมวั ย มั ก จะออกแบบชิ้ น งานที่
ลอกเลียนแบบกัน ซึ่งครูอาจจะใช้วิธีการให้ แรงเสริมบวก
โดยการให้ ค าชมเชย กระตุ้ น ให้ เกิ ดการคิ ดสร้ างสรรค์
รวมถึงการให้กาลังใจกับเด็กๆ หากไม่ประสบความสาเร็จใน
การดาเนินกิจกรรม
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ าทั ก ษ ะ อื่ น ท า ง
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด
ทั กษะการค านวณหรื อการใช้ ตั วเลข ทั กษะการจ าแนก
ประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา ทักษะการพยากรณ์
5.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อศึกษาความคงทน
5.2.3 ควรศึ ก ษาการจั ด ประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ระดับชั้นอื่นต่อไป
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แนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น
Marketing Development for Bottled Water Business of Small Entrepreneurs in Local Level
ปรีชา วรารัตน์ไชย1
บทคัดย่อ
กิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดในระดับท้องถิ่น ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้เป็น
อย่างดี งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบแนวทางพัฒนาการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการขนาดย่อม
ในระดับท้องถิ่น ที่เน้นการศึกษาเนือหาในด้าน กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดน้าดื่มบรรจุขวด ความพึงพอใจของผู้บริโภค และ
ผลส้าเร็จทางการตลาด การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงการส้ารวจ ประชากรที่ศึกษาเป็นลูกค้าร้านค้าปลีกในชุมชน อ้าเภอนครชัยศรี
และศาลายา จังหวัดนครปฐม จ้านวน 360 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
พัฒนาการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่นที่เหมาะสมประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาด มีอิทธิพลทางตรงต่อผลส้าเร็จทางการตลาด และยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลส้าเร็จทางการตลาด โดยส่งผ่าน
ความพึงพอใจของลูกค้า 2) ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงต่อผลส้าเร็จทางการตลาด 3) ปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อผลส้าเร็จทางการตลาด ผลการวิจัยนีสามารถน้าไปเป็ นแนวการการด้าเนินการตลาดให้ กับ
ผู้ประกอบการน้าดื่มบรรจุขวดในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เพราะธุรกิจนีมีความต้องการของลูกค้าเติบโตขึนอย่างต่อเนื่อง
ค้าส้าคัญ : กลยุทธ์การตลาดน้าดื่มบรรจุขวด ความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลส้าเร็จทางการตลาด

Abstract
Appropriate marketing activities can support developing the bottled water businesses of the
local having good business growth opportunities. The research’s objective is to find the development
model of the bottled water business market of small-scale entrepreneurs at the local. This research
focuses on the study of content in bottled water marketing mix strategy, consumer satisfaction and
marketing success. This research is a survey research with population studied as retail customers in
Nakhon Chai Si District and Salaya Nakhon Pathom Province, 360 samples were analyzed by using
structural equation statistics.
The research found that guidelines for developing the bottled water business market of
small entrepreneurs at the appropriate local, including 1) marketing mix strategy has direct influence
on marketing success and still has an indirect influence on marketing success by passing on customer
satisfaction. 2) Customer satisfaction has a direct influence on marketing success. 3) Strategic factors
1

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา E-mail: preach.w@ssru.ac.th

170 | Journal of Management Science Review Vol. 21 No. 2 July – December 2019
with marketing mix have a direct influence on marketing success. The results of this research can be
used as a guideline for marketing of bottled water to local entrepreneurs as well because this
business has a growing demand for customers.
Keywords: Bottled water marketing strategy, Consumer satisfaction and Marketing success

1. บทน้า
1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย
น้ าดื่ ม คื อสารอาหารที่ ส้ าคั ญที่ สุ ดของร่ างกาย
เพราะว่ า 4 ใน 5 ส่ ว นของน้ าหนั ก ตั ว มนุ ษ ย์ ก็ คื อ น้ า
โดยธรรมชาติมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์หาก
ขาดอาหาร แต่จะอยู่ได้เพียงไม่กี่วันหากขาดน้า โดยน้าท้า
หน้ า ที่ เป็ นตั วท้ าละลายหลั กส้ า หรั บ อาหารที่ ผ่ าน
กระบวนการย่ อยในกระเพาะ แต่ ยั งไม่ มี ปริ มาณที่ ให้ ดื่ ม
เฉพาะเจาะจงในแต่ละวัน เพราะการสูญเสียน้าของแต่ละคน
ย่อมแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วการดื่มน้าประมาณ
8 แก้วต่อวันถือว่าดีต่อสุขภาพ (เมดไทย, 2561) จนกระทั่ง
ปัจจุบันภาคเอกชนได้มีการลงทุนธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดทั ง
ธุรกิจขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ โดยปั จจุบั นพบว่ามี มู ลค่ า
กว่ า 36,000 ล้ านบาท ดั ชนี นี ยั งบ่ งชี ได้ ถึ งการขั บเคี่ ยว
อย่ างหนั ก ในตลาดไม่ ว่ าฟากแบรนด์ ใหญ่ ที่ ต้ อ งการ
คว้าโอกาสจากการขยายตั วของตลาดเร่งขยายฐานรายได้
ด้ วยการวางยุ ทธศาสตร์ ทุ กมิ ติ พร้ อมกั บสกั ดการเติ บโต
ของคู่ แข่ งขั น ขณะที่ แบรนด์ รองลงมานั นต้ องการแทรก
เข้ามาเพื่อชิงพืนที่ในตลาดด้วยการรุกตลาดแบบคู่ขนานผ่าน
การแข่งขันในตลาดเดิมพร้อมกับน้าเทรนด์ใหม่เข้ามาสร้าง
กระแสทางเลื อกให้ ผู้ บริโภค (SMMAG, 2562) แต่ จ้านวน
ผู้ประกอบการที่มีอยู่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้บริโภค เนื่องจากความต้องการน้าดื่มในยุคที่โลกร้อนขึน
ทุ กวั นที่ มี มากขึ นอย่ างต่ อเนื่ อง ประกอบกั บพฤติ กรรม
การบริโภคของผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบาย สภาพอากาศ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แปรเปลี่ยน และที่ส้าคัญคือ
การไม่ เชื่อมั่ นต่อระบบคุณภาพน้ าประปาที่ ดื่มได้ ของทาง
ภาครัฐ โดยเฉพาะชุมชนที่ห่างไกลออกไปมักประสบปัญหา
เรื่องความไม่สะอาดของน้าประปา ท้าให้คนในพืนที่ไม่

สามารถน้ามาบริโภคได้ ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้ธุรกิจน้า
ดื่ มบรรจุ ขวดน่ าลงทุ น ส้ าหรั บ ผู้ ป ระกอบการหน้ าใหม่
เนื่องจากปัจจัยเหล่านีล้วนแต่สนับสนุนให้ธุรกิจน้าดื่มยังมี
โอกาสเติบโตไปได้อีกไกล (มนตรี ศรีวงษ์, 2561) ปัญหาของ
ธุรกิ จนี คื อผู้ ประกอบการขนาดย่ อมในระดั บท้ องถิ่ นขาด
ความรู้เรื่องการตลาด และกลัวที่จะแข่งขันกับผู้ผลิตน้าดื่ม
บรรจุขวดรายใหญ่ แต่ในความเป็นจริงผู้ผลิตรายใหญ่ก็ไม่
กล้ าเข้ ามาขายในชุ ม ชนระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพราะมี ต้ น ทุ น
การขนส่ งสูงและก้าลังซื อของผู้ บริโภคในท้ องถิ่ นที่ ไม่เน้ น
ราคาที่สูง (อนุรักษ์ วุฒิแขม และ ประพันธ์ ธรรมไชย, 2556
หน้า 79) ดังนันถ้าผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น
ที่ สนใจในการลงทุ นในธุ รกิ จนี จึ งจ้าเป็ นต้ องมี ความรู้ทาง
การจัดการทางการตลาดโดยเฉพาะ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางจ้าหน่าย การสื่อสารการตลาด การจัดการพนักงาน
สถานที่ ด้ าเนิ นงาน กระบวนการท้ างาน การบริ การหลั ง
การขาย และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งให้ผู้บริโภคใน
ท้องถิ่นมีความพึงพอใจและเกิดความภักดีต่อแบรนด์น้าดื่ม
บรรจุขวดนันๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิง
คุณภาพของ ภูวนารถ ถาวรศิริ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
(2558, หน้ า 2184) ที่ พบว่ าผู้ ประกอบการธุ รกิ จน้ าดื่ ม
ท้องถิ่นมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจด้วยกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
ของผู้ บ ริ โภคในท้ อ งถิ่ น นั นๆ ซึ่ งจะท้ าให้ ผู้ บ ริ โภคเกิ ด
ความพึ งพอใจในตั วสิ นค้ า และความภั กดี ต่ อสิ นค้ านั น
โดยบรรดิ ษฐ พระประทานพร และ วรพล วั งฆนานนท์
(2558, หน้า 141) ได้กล่าวว่าความภักดีของลูกค้า หมายถึง
ความพึงพอใจที่สม่้าเสมอในการเลือกซือสินค้าของลูกค้า ซึ่ง
เป็นสิ่งส้าคัญที่ทุกองค์กรแสวงหา ยิ่งลูกค้ามีความภักดีต่อ
สินค้าหรือตราสินค้ามากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของสินค้าและ
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ตราสินค้านันก็จะเพิ่มขึนตามไปด้วย เป็นโอกาสสร้างความ
มั่ นคงให้ กั บสิ นค้ า ตราสิ นค้ า และองค์ กรนั นๆ ทั งในแง่
ยอดขาย การบริหารต้นทุนในการท้ าธุรกิจที่ ต่้าลง การท้ า
ก้าไรที่มากขึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดให้กว้างขวาง
มากขึน และที่ ส้าคัญคือป้องกันไม่ ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้
บริการคู่แข่งขันรายอื่น
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาโมเดลแนวทางพัฒนาการตลาดธุรกิจ
น้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น
โดยศึกษาจากตัวแปรที่ส้าคัญด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
เช่น กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ้าหน่าย การ
สื่อสารการตลาด การจัดการพนักงาน สถานที่ด้าเนินงาน
กระบวนการท้างาน การบริการหลังการขาย และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความ
ภักดีของผู้บริโภคน้าดื่มบรรจุขวดในระดับท้องถิ่น
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนือหา การวิจัยครังนีผู้วิจัยมุ่งเน้ น
ศึกษาแนวทางพั ฒนาทางการตลาดธุรกิ จน้ าดื่ มบรรจุ ขวด
ของผู้ ประกอบการขนาดย่ อมในระดั บท้ องถิ่ น โดยศึ กษา
รายละเอียดด้านปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ความ
พึงพอใจของผู้บริโภค และผลส้าเร็จทางการตลาด เท่านัน
ขอบเขตด้านประชากรคือ ลูกค้าร้านค้าปลีกใน
ชุมชน อ.นครชัยศรี และอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดย
ไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน
ขอบเขตด้ า นระยะเวลาที่ ศึ ก ษาตั งแต่ เดื อ น
มกราคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
1.4 สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐาน H1 : กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
สมมติฐาน H2 : กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลส้าเร็จทางการตลาด
สมมติฐาน H3 : กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลส้าเร็จทางการตลาด โดยส่งผ่าน
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
สมมติ ฐ าน H4 : ความพึ งพอใจของผู้ บ ริโภค
อิทธิพลทางอ้อมต่อทางตรงต่อผลส้าเร็จทางการตลาด
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึง
น้ าแนวคิ ดของนั กวิชาการทางการตลาดมาผสมผสานกั น
ระหว่ า งแนวคิ ด ส่ ว นประสมการตลาดของ Kotler &
Armstrong (2012, p.75) ; Kotler and Keller (2012,
p. 4 7 ) ; Lovelock and Wirtz (2 0 1 1 , p. 4 4 ) ซึ่ งมี
องค์ ประกอบที่ เหมาะสมประกอบด้ วย ผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา
ช่ อ งทางจั ด จ้ า หน่ า ย การส่ งเสริ ม การขาย พนั กงาน
กระบวนการผลิต และลักษณะทางกายภาพ แนวคิดความ
พึ งพอใจของลู ก ค้ า ของ Oliver (1980, pp. 460-469)
ประกอบด้ วย ความสะดวกที่ ได้ รั บ พนั กงานให้ บ ริ การ
คุณภาพสินค้าที่ได้รับ ระยะเวลาที่ ให้บริการ และข้อมูลที่
ได้รั บ แนวคิดผลส้ าเร็จทางการตลาดของ Lovelock and
Wirtz (2011, p. 440) ประกอบด้ วย ทั ศ นคติ เชิ งบวก
การกลับมาซือซ้า และการแนะน้าบอกต่อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น
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2. วิธีด้าเนินการวิจัย
2.1 การวิ จั ย ครั งนี ใช้ เทคนิ ค การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ
(quantitative research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา
รูปแบบแนวทางพัฒนาการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวด
ของผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่เน้นการศึกษาเนือหาในด้าน
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดน้ าดื่ ม บรรจุ ข วด ความพึ งพอใจของ
ผู้บริโภค และผลส้าเร็จทางการตลาด
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าร้านค้าปลีก
ในท้ องถิ่ น อ้ าเภอศาลายา และอ้ าเภอนครชั ยศรี จั งหวั ด
นครปฐม ซึ่ งไม่ ทราบจ้ านวนประชากรที่ แน่ นอน ผู้ วิ จั ย
จึงเลือกใช้การค้านวณจ้านวนกลุ่มตัวอย่างด้วยการประมาณ

ค่าให้มากกว่า 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง
ในกรอบแนวคิ ดการวิจั ยที่ มี จ้ านวน 18 ตั วแปร (สุ ภมาส
อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์,
2557, หน้า 38) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ค้านวนได้ต้องไม่ต่้ากว่า
360 ตัวอย่าง และเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความ
น่าจะเป็น (probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่ างง่ าย (Simple Random Sampling) ซึ่ งเหมาะสมกั บ
ประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและตัวอย่างที่ถูกเลือกใน
แต่ละกลุ่มเท่าๆ กัน (ประสพชัย พสุนนท์, 2553 หน้า 26)

ตารางที่ 1 แบบจ้าลองวิธีการสุม่ ตัวอย่าง
รายการ
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง
จ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

จังหวัดนครปฐม
อ.ศาลายา
อ.นครชัยศรี
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
180 ตัวอย่าง
180 ตัวอย่าง

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนีคือแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ โดยระบบการให้คะแนนเป็นลักษณะมาตรวัดแบบ
ลิเกิร์ต (likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง
“มากที่สุด” 4 หมายถึง “มาก” 3 หมายถึง “ปานกลาง”
2 หมายถึง “น้อย” 1 หมายถึง “น้อยที่สุด”
2.4 ขันตอนการวิจัย
2.4.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษากรอบแนวคิด
ทฤษฏี และผลงานวิจัยจากหนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก้าหนดประเด็นและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
2 .4 .2 ร่ างแบ บ สอบ ถาม ให้ เป็ น ไป ต าม
วัตถุประสงค์ทางการวิจัยโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกลุ่ม
ตั วอย่ างและแนวทางของงานวิ จั ยที่ ผ่ านมาให้ ถู ก ต้ อ ง
ครอบคลุมครบถ้วนของเนือหาและภาษาที่ใช้

รวม
100 ร้อยละ
360 ตัวอย่าง

2.4.3 น้ า แบบสอบถามที่ ร่ า งขึ นเสนอต่ อ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เป็ นผู้ เชี่ ยวชาญพิ จารณาจ้ านวน 3 ท่ าน
ได้ แก่ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ด้ านผู้ ป ระกอบการ นั กวิ ชาการทาง
การบริ ห ารธุ รกิ จ และนั กวิ ชาการทางสถิ ติ ศาสตร์ เพื่ อ
พิ จ ารณาในด้ านความเที่ ย งตรงตามเนื อหา (Content
Validity) ของแบบสอบถามโดยเลือกเฉพาะข้อค้าถามที่มีค่า
ดัชนี ความสอดคล้องของค้าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์
(Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยทุ ก
ข้ อ ค้ า ถามต้ องมี ค่ า IOC มากกว่ า 0.50 (ลั ด ดาวั ล ย์
เพชรโรจน์ และ อัจฉรา ช้านิประศาสน์, 2547, หน้า 146)
2.4.4 น้าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจาก
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่เป็น ผู้เชี่ ย วชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out)
กับ กลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงคือลูกค้าผู้บริโภคน้าดื่มบรรจุ
ขวดจากร้ า นขายน้ า ดื่ ม ในตลาดศาลายา จ้ า นวน 30
ตัวอย่าง แล้วน้ามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient)
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ของครอนบาค (Cronbach) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของแบบสอบถามทั งชุ ด มี ค่ า เท่ า กั บ 0.936 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่า 0.70 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นระดับสูง
(ลั ด ดาวั ล ย์ เพชรโรจน์ และ อั จ ฉรา ช้ า นิ ป ระศาสน์ ,
2547, หน้า 149)
2.4.5 น้าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
กั บ กลุ่ ม ตั วอย่ างจริ งคื อ กค้ าผู้ บ ริ โภคน้ าดื่ มบรรจุ ขวด
ในท้ องถิ่ น อ้ าเภอศาลายา และอ้ าเภอนครชั ยศรี
จังหวัดนครปฐม จ้านวน 360 ชุด
2.4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานเพื่อทดสอบ
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และคุณลักษณะของตัวแปรที่
ใช้ ในการวิ จั ย ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนาประกอบด้ ว ยความถี่
ร้ อ ยล ะ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) แล ะส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :SD) และ
การวิเคราะห์ ข้อมูล ตามวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจัยด้วยสถิ ติ

วิ เ ค ร าะ ห์ โม เด ล ส ม ก า ร โค ร งส ร้ าง (structural
equation model)เพื่ อวิ เ ค ราะห์ รู ป แ บ บ แน วท าง
พัฒนาการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น

3. สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางพั ฒ นาทางการตลาด
ธุรกิจ น้าดื่ม บรรจุขวดของผู้ป ระกอบการระดับ ท้อ งถิ่ น
ผู้วิจัย ได้เก็ บ ข้อมู ล จากลู กค้ าผู้ใช้ บริก ารร้านค้ าปลี กใน
ชุมชน อ.นครชัยศรี และ อ.ศาลายา ในจังหวัดนครปฐม
จ้านวนทังหมด 360 ตัวอย่าง โดยน้าผลที่ได้มารวบรวม
ท้าการวิเคราะห์ผลโดยใช้หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพื่ อให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย
ครังนี จึงได้สรุปผลได้ดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในโมเดลแนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดืม่ บรรจุ
ขวดของผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น
n = 360
ดัชนีความ
กลมกลืน

แสดงความสอดคล้อง

ยอมรับได้วา่ มีความสอดคล้อง

ค่าสถิติวิจัย

ผลสรุป

df

< 2.00

< 5.00

0.80

สอดคล้องดี

GFI

1≥GFI ≥ 0.95

0.95≥GFI ≥ 0.90

0.98

สอดคล้องดี

AGFI

1≥AGFI ≥ 0.90

0.90≥AGFI ≥ 0.85

0.96

สอดคล้องดี

NFI

1≥ NFI≥ 0.95

0.95≥ NFI≥ 0.90

0.99

สอดคล้องดี

NNFI

1≥ NNFI≥ 0.97

0.97≥ NNFI≥ 0.85

1.00

สอดคล้องดี

≥ 200

615

สอดคล้องดี

0.05<RMSEA< 0.08

0.00

สอดคล้องดี

Critical N
RMSEA

0<RMSEA< 0.05

Chi square = 61.08, df = 76, P-value = 0.89, RMSEA= 0.000, CFI = 1.00, GFI =0.98, AGFI = 0.96, NFI=0.99, Critical N= 615,
NNFI=1.00
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การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงสาเหตุของแนวทางพัฒ นาทางการตลาด
ธุรกิจ น้าดื่ม บรรจุขวดของผู้ป ระกอบการระดับ ท้อ งถิ่ น
ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่ า สถิ ติ ป ระเมิ น ความกลมกลื น ของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ ภายหลังการปรับโมเดลสมการโครงสร้าง
เชิ ง สาเหตุ พบว่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
เชิ งประจั ก ษ์ เป็ น อย่ า งดี โดยพิ จ ารณา ค่ า ไค-สแควร์
(chi-square) มี ค่ า เท่ า กั บ 61.08 มี อ งศาอิ ส ระ (df)
เท่ากับ 76 ที่ระดับความน่าจะเป็น p-value = 0.89 ซึ่ง
เป็ น ไปตามเกณฑ์ นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ก้ า หนดไว้ คื อ
ค่า p-value > 0.05 และประเมิ นความสอดคล้อ งด้ วย
ค่า (df) เท่ากับ 0.80 พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้

คือ ควรมีค่าน้อยกว่า 2 นอกจากนี ผลการวิเคราะห์ค่า
GFI ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ 0.98 และ 0.96 ตามล้าดับ ซึ่ง
มี ค่ า เข้ า ใกล้ ห นึ่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก้ า หนดไว้ ว่ า ควรมี ค่ า
มากกว่า 0.95 และ 0.90 ตามล้าดับ ค่า RMSEA เท่ากับ
0.00 ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก้ า หนดว่ า ควรมี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05
ค่า NFI เท่ากับ 0.99 ค่า NNFI เท่ากับ 1.00 ซึ่งทังสองค่า
ผ่านเกณฑ์ ที่ ก้ าหนดไว้ ว่าควรมีค่ ามากกว่า 0.90 และ
0.85 ตามล้ า ดั บ และค่ า Critical N มี ค่ า เท่ า กั บ 615
ผ่านเกณฑ์ ที่ก้าหนดไว้ ว่าต้ องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากั บ
200 ดังนันจึงสรุปว่าโมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึนนี มีความ
สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ลเชิ งประจัก ษ์ เป็ น อย่ างดี เนื่ อ งจาก
ค่าสถิติที่ส้าคัญต่างๆ ผ่านเกณฑ์การยอมรับทุกด้าน และ
มีนัยส้าคัญทางสถิติ

ภาพที่ 2 รูปแบบแนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายในและภายนอก
n = 360
ตัวแปรผล
ตัวแปรเหตุ
กลยุทธ์สว่ นประสมการตลาด (STRA)
ความพึงพอใจของผู้บริโภค (SAT)
สมการโครงสร้าง
R-SQUARE (R2)

ความพึงพอใจของผู้บริโภค (SAT)
TE
IE
DE
0.86**
0.86**
ความพึงพอใจของผู้บริโภค (SAT)
0.73

ผลส้าเร็จทางการตลาด (PERF)
TE
IE
DE
0.81*
0.60*
0.21*
0.71**
0.71**
ผลส้าเร็จทางการตลาด (PERF)
0.80

Chi square = 61.08, df = 76, P-value = 0.89, RMSEA= 0.000, SRMR = 0.019, CFI = 1.00, GFI =0.98, AGFI = 0.96, NFI=0.99, Critical N=
614.92, NNFI=1.00
*P < 0.05, ** P < 0.01
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ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

H1 : กลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
H2 : กลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อผลส้าเร็จทางการตลาด
H3 : กลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลส้าเร็จทางการตลาด โดยส่งผ่านความ
พึงพอใจของผู้บริโภค
H4 : ความพึงพอใจของผู้บริโภคอิทธิพลทางอ้อมต่อทางตรงต่อผลส้าเร็จทางการตลาด

จากตารางที่ 2 3 และภาพที่ 2 พบว่ า เมื่ อ
พิจารณาอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงภายในและตัวแปร
แฝงภายนอก เป็นตัวแปรที่ตัวบ่งชีของรูปแบบแนวทาง
พั ฒ นาทางการต ลาดธุ ร กิ จ น้ า ดื่ ม บ รรจุ ข วด ของ
ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น โดยพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
ในสมการโครงสร้าง (R2) ของตัวแปรเหตุที่มีต่อตัวแปร
ตามด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค (SAT) ร้อยละ 0.73
และ ผลส้าเร็จทางการตลาด (PERF) ร้อยละ 0.80 ซึ่งถือ
ว่าสมการโครงสร้างนีมีความเชื่อมั่นในระดับ สูง ตัวแปร
แฝงที่ส้าคัญพบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (STRA)
มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ในระดับ

n = 360
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน






น้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานที่ 0.86 ระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิ ติ 0.01 จึ งยอมรั บ สมมติ ฐ าน H1 กลยุ ท ธ์ ส่ ว น
ประสมการตลาด (STRA) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลส้าเร็จ
ทางการตลาด (PERF) ในระดั บ น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานที่ 0.21 ระดั บ นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 จึ ง
ยอมรั บ สมมติ ฐ าน H2 และยั ง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ
ผลส้ าเร็จทางการตลาด โดยส่ งผ่านความพึ งพอใจของ
ลูกค้า (SAT) ในระดับน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานที่
0.61 ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
H3 นอกจากนันยังพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (SAT)
มีอิทธิพลทางตรงต่อผลส้าเร็จทางการตลาด (PERF) ใน
ระดั บ น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานที่ 0.71 ระดั บ
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H3

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชีของโมเดลแนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดของ
ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น
ตัวแปร
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (STRA)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางจัดจ้าหน่าย
ส่งเสริมการขาย
พนักงานขาย
กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
B(SE)
t-value
0.64(0.10)
0.71(0.08)
0.74(0.10)
0.62(0.10)
0.76(0.11)
0.75(0.11)
0.79(0.10)

10.09**
13.23**
11.66**
10.09**
11.36**
11.88**
12.32**

R2

ξ

0.42
0.50
0.55
0.38
0.57
0.57
0.62

0.58
0.50
0.45
0.62
0.43
0.43
0.38
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ความพึงพอใจของผู้บริโภค (SAT)
ความสะดวกที่ได้รับ
พนักงานที่ให้บริการ
คุณภาพสินค้าที่ได้รับ
ระยะเวลาที่ได้รับบริการ
ข้อมูลที่ได้รับ
ผลส้าเร็จทางการตลาด (PERF)
ทัศนคติเชิงบวก
การกลับมาซือซ้า
การแนะน้าบอกต่อ
ผลทดสอบ CR และ AVE
ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability : ρc
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance Extracted : ρv
หมายเหตุ *P < 0.05, ** P < 0.01
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

SE หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

จากตารางที่ 4 เมื่ อพิ จ ารณาอิท ธิพ ลระหว่าง
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ เป็นตัวแปรที่ตัวบ่งชี
ของแนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวด
ข อ งผู้ ป ระ ก อ บ ก ารระ ดั บ ท้ อ งถิ่ น มี ค่ าน้ าห นั ก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรทัง 15 องค์ประกอบ
มี นั ย ส้ าคั ญ ท างส ถิ ติ (P<0.01) โด ย มี ค่ าน้ าห นั ก
องค์ ป ระกอบมาตรฐานอยู่ ที่ 0.62 ถึ ง 0.81 มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท้ า นาย (R2) ร้ อ ยละ 38 ถึ ง ร้ อ ยละ
66 โดยจ้าแนกได้ดังนี
เมื่ อ พิ จารณาปั จ จั ย ด้ านกลยุ ท ธ์ ส่ วนประสบ
การตลาด (STRA) ประกอบด้วย 7 ตัวแปรโดยมีค่าน้าหนัก
องค์ ป ระกอบที่ บ่ งชี ถึ งความส้ าคั ญ เรี ยงล้ าดั บน้ าหนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปน้อยได้แก่ ลักษณะทาง
กายภาพ มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ ากั บ 0.79 มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท้ านาย (R2) ร้ อ ยละ 62 รองลงมาคื อ
พนักงานขาย มีค่ าน้าหนักองค์ประกอบเท่ ากับ 0.76 มีค่ า
สัมประสิ ทธิ์การท้านาย (R2) ร้อยละ 57 กระบวนการ มีค่า
น้ าหนั กองค์ ประกอบเท่ ากั บ 0.75 มี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ การ
ท้านาย (R2) ร้อยละ 57 ช่องทางจัดจ้าหน่าย มีค่ าน้าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.74 มีค่าสัมประสิทธิ์การท้านาย (R2)
ร้อยละ 55 ราคา มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.71

0.80(0.07)
0.73(0.06)
0.70(0.07)
0.75(0.07)
0.81(0.07)

16.91**
14.75**
14.14**
15.38**
16.91**

0.64
0.53
0.50
0.57
0.66

0.36
0.47
0.50
0.43
0.34

0.81(0.06)
0.76(0.06)
0.74(0.07)

14.44**
14.44**
14.13**
STRA
0.859
0.506

0.65
0.57
0.55
SAT
0.835
0.558

0.35
0.43
0.45
PERF
0.815
0.598

B หมายถึง ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ξ หมายถึง ความแปรปรวนของ

มีค่าสัมประสิทธิ์การท้านาย (R2) ร้อยละ 50 ผลิตภัณฑ์ มีค่า
น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.64 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
การท้านาย (R2) ร้อยละ 42 และสุดท้าย ส่งเสริมการขาย มี
ค่ าน้ าหนั กองค์ ป ระกอบเท่ ากั บ 0.62 มี ค่ าสั มประสิ ท ธิ์
การท้ านาย (R2) ร้อยละ 38 มี ความเที่ ยงของตั วแปรแฝง
(Construct Reliability : ρc) สูง ที่ระดับ 0.859 และอธิบาย
ค่ าเฉลี่ ย ความแปรปรวนที่ ส กั ด ได้ (Average Variance
Extracted : ρv) ได้ในระดับปานกลาง ที่ระดับ 0.506
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า นความพึ งพอใจของ
ผู้บริโภค (STRA) ประกอบด้วย 5 ตัวแปรโดยมีค่าน้าหนั ก
องค์ ป ระกอบที่ บ่ งชี ถึ งความส้ าคั ญ เรี ยงล้ าดั บน้ าหนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปน้อยได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับ
มี ค่าน้ าหนั กองค์ ประกอบเท่ ากั บ 0.81 มี ค่ าสัมประสิทธิ์
การท้ านาย (R2) ร้ อยละ 66 รองลงมาคื อ ความสะดวกที่
ได้ รั บ มี ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.80 มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การท้านาย (R2) ร้อยละ 64 ระยะเวลาที่ได้รับ
บริ ก าร มี ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.75 มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท้ า นาย (R2) ร้ อ ยละ 57 พนั ก งานที่
ให้ บ ริ ก ารมี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ ากั บ 0.73 มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท้ านาย (R2) ร้ อ ยละ 53 และสุ ด ท้ า ย
คุ ณ ภาพสิ นค้ าที ได้ รั บ มี ค่ าน้ าหนั กองค์ ประกอบเท่ ากั บ
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0.70 มี ค่าสัมประสิทธิ์การท้ านาย (R2) ร้อยละ 50 มีความ
เที่ ย งของตั วแปรแฝง(Construct Reliability : ρc) สู ง ที่
ระดับ 0.835 และอธิบายค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้
(Average Variance Extracted : ρv) ได้ในระดับปานกลาง
ที่ระดับ 0.558
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านผลส้าเร็จทางการตลาด
(STRA) ประกอบด้ ว ย 3 ตั ว แปรโดยมี ค่ า น้ า หนั ก
องค์ ป ระกอบที่ บ่ งชี ถึ งความส้ าคั ญ เรีย งล้ าดั บ น้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบมาตรฐานจากมากไปน้ อ ยได้ แก่ ทั ศ นคติ
เชิ งบวก มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ประกอบเท่ า กั บ 0.81 มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ก ารท้ า นาย (R2) ร้ อ ยละ 65 รองลงมาคื อ
การกลับมาซือซ้า มีค่าน้าหนักองค์ ประกอบเท่ากับ 0.76
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท้ า นาย (R2) ร้ อ ยละ 57 และ
การแนะน้ าบอกต่ อ มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ประกอบเท่ ากั บ
0.74 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท้ า นาย (R2) ร้ อ ยละ 55
มี ค วามเที่ ย งของตั ว แปรแฝง(Construct Reliability :
ρc) สู ง ที่ ร ะดั บ 0.815 และอธิ บ ายค่ า เฉลี่ ย ความ
แปรปรวนที่ ส กั ด ได้ (Average Variance Extracted :
ρv) ได้ในระดับปานกลาง ที่ระดับ 0.598

4. อภิปรายผล
รูปแบบแนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้าดื่มบรรจุ
ขวดของผู้ ป ระกอบการขนาดย่ อ มในระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี
ความเหมาะสมดี ซึ่งพิจารณาจากดัชนีชีวัดความสอดคล้อง
ป ร ะ ก อ บ ด้ วย Chi square = 6 1 .0 8 , df = 7 6 ,
P-value = 0.89, RMSEA= 0.000, CFI = 1.00, GFI =0.98,
AGFI = 0.96, NFI=0.99, Critical N= 615, NNFI=1.00
นอกจากนั นมี การทดสอบค่ าความเที่ ยงของตั วแปรแฝง
(Construct Reliability : ρc) ที่มีค่าสูงกว่า 0.60 ทุกปัจจัย
และ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance
Extracted : ρv) ที่ สู งกว่ า 0.50 ทุ กปั จจั ย จึ งยื นยั นได้ ว่ า
โมเดลนี มี ความเหมาะสมเชิ งประจั ก ษ์ เป็ นอย่ างดี
เมื่อพิ จารณาน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝง (latent
variable) พบว่ าปั จจั ยที่ มี ความส้ าคั ญที่ สุ ดตามแนวทาง

พั ฒ นาทางการตลาดธุ รกิ จน้ าดื่ มบ รรจุ ขวดของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่นคื อ กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดมี อิ ทธิ พลทางอ้ อมต่ อผลส้ าเร็ จทาง
การตลาด โดยมีอิทธิพลส่งผ่านความพึงพอใจของผู้บริโภค
สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด Lovelock and Wirtz (2011,
p. 440) ที่ กล่ าวว่ า การก้ าหนดกิ จกรรมการบริ การที่
เหมาะสมและมี คุ ณ ภาพจะตอบสนองความต้ องการของ
ลู กค้ าได้ เป็ นอย่ างดี จนน้ าไปสู่ ความพึ งพอใจของลู กค้ าที่
ได้ รั บ จากกิ จ กรรมทางการตลาดของผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้ าหรื อ
ผู้ให้บริการ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจในระดับที่สูงลูกค้า
หรื อ ผู้ บ ริ โภคก็ จ ะเกิ ด ความภั ก ดี (customer loyalty)
โดยจะแสดงออกด้วยกิจกรรมการซือซ้า การแนะน้าบอกต่อ
ทั ศ นคติ เชิ งบวก การเป็ น ลู ก ค้ า อย่ างยาวนาน ซึ่ งเป็ น
เครื่องมื อชี วัดความส้ าเร็จทางการตลาดตามแนวทางของ
ห่วงโซ่การสร้างผลก้าไร ขณะที่ตัวแปรสังเกตได้ (observed
variable) ที่ส้าคัญของโมเดลนีคือ 1) ลักษณะทางกายภาพ
เป็ น กิ จกรรมที่ ลู ก ค้ าให้ ค วามส้ าคั ญ มากที่ สุ ด โดยต้ อ ง
ด้าเนินการปรับลักษณะภายในสถานที่ผลิตให้มีความสะอาด
ปลอดภัยต่อผลิตสินค้าเพื่อการบริโภค มีมาตรฐานการผลิต
ที่เป็นที่ยอมรับ 2) พนักงาน สามารถสร้างความพึงพอใจดึง
ลูกค้ากลับมาหรือไล่ลูกค้าไปได้ พนักงานจึงต้องมีความรู้ใน
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี การแต่งกายต้องมีความสะอาด
เรี ยบร้ อย และต้ องใส่ ใจในการปฏิ บั ติ งานเป็ น อย่ างสู ง
3) กระบวนการผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เป็น
ที่ ยอมรั บ จั ดการระบบ ซั พพลายเซนทั งวั ตถุ ดิ บน้ าเข้ า
ขบวนการผลิ ตจนกระทั งน้ าผลิ ตภั ณฑ์ ส้ าเร็จรู ปกระจาย
สู่ร้านค้ าปลีก 4) ช่องทางจั ดจ้าหน่ าย ผู้ ประกอบการต้อง
กระจายสิ นค้ าให้ ครอบคลุ มทุ กพื นที่ และต้ องมี บริ การ
ตู้แช่ให้กับร้านค้าปลีก 5) ราคา ควรต้องระบุราคาให้ชัดเจน
ตังราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าราคาไม่ควรแพง
กว่ าสิ นค้ าในระดั บเดี ยวกั น 6) ผลิ ตภั ณ ฑ์ ต้ องมี ความ
เป็ น มาที่ น่ าเชื่ อถื อของตั วน้ าดื่ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ สดุ ดตา
ผู้บริโภค ขนาดที่หลากหลาย และ 7) การส่งเสริมการขาย
ต้องมีการประสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคในท้องถิ่นที่
เล่าเรื่องราวของน้าดื่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีของแถมเพื่อ
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กระตุ้นให้เกิดความพึ งพอใจในการตัดสินใจซือ สอดคล้อง
กั บ Phrapratanporn (2018, p. 37) ที่ ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าของร้านค้าปลีกในชุมชน
ชนบท พบว่ าผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทาง ารจั ดจ้ าหน่ าย
การสื่ อสารการตลาด บุ คลากร กระบวนการบริการ และ
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ เป็ นแนวทางการพั ฒนากลยุ ทธ์
การบริหารการตลาดของร้านค้าประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซือ

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 งานวิจัยครังนี มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบัติการของแนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้า
ดื่ ม บรรจุ ข วดของผู้ ป ระกอบการขนาดย่ อ มในระดั บ
ท้องถิ่น ดังนี
5.1.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถน้า
ผลวิจัยไปประกอบเป็นนโยบายเพื่อควบคุมหรือพัฒ นา
ธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวดให้ช่วยเหลือตนเองและผลักดันให้
ธุรกิจมีการเติบโต สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการราย
ใหญ่ ก ว่ า ได้ เป็ น อย่ า งดี ซึ่ งจะเป็ น ผลดี ต่ อ ภาครั ฐ ที่ ไ ด้
ต้องการขจัดความยากจนให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี
5.1.2 ผู้ประกอบการน้าดื่มบรรจุขวดสามารถ
น้าผลการวิจัยนีไปพัฒนาแนวทางการด้าเนินกิจกรรมทาง
การตลาด เพื่ อ สร้ า งผลส้ าเร็ จ ให้ กั บ ธุ ร กิ จ โดยต้ อ งให้
ความส้าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะ
ทางกายภาพ กระบวนการ ช่อ งทางจั ดจ้าหน่าย ราคา
ผลิตภัณ ฑ์ และ การส่งเสริมการขาย ให้ ครบถ้วนอย่าง
ต่อเนื่อง
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางด้ า นน้ า ดื่ ม บรรจุ ข วด
ควรเพิ่มกลยุทธ์เสริมเพื่อเพิ่มความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ
สินค้าเช่น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง
ความสั ม พั น ธ์กั บ ลู ก ค้ า การจัด การด้ านการขนส่ งและ

ซัพพลายเชน ซึ่งน่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการน้าดื่มบรรจุ
ขวดมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึน
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การบริหารโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร
Supply Chain Management of the Entrepreneurs of Palm Oil in Chumporn Province

มะโน ปราชญาพิพัฒน์1
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบ
ในเขตภาคใต้ตอนบนกับความสามารถในการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารโซ่อุปทานปาล์มน้้ามันกับความสามารถในการให้บ ริการ ระดับการบริหารของผู้ประกอบการในการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารโซ่อุปทานปาล์มน้้ามันกับความสามารถในการให้บริการและความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารกับความสามารถในการให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ มดิบในเขตภาคใต้ตอนบนจ้านวน 350 ชุด ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารโซ่อุปทานโดย
มี เป้ าหมายเพื่ อลดต้ น ทุ น ค่ าใช้ จ่ ายของทั้ งระบบให้ ต่้ าที่ สุ ด ดั งนั้ น การบริห ารห่ วงโซ่ อุป ทานด้ านการผลิต และการ
รับประกัน การท้างานอย่างน่าเชื่อถือและการท้างานด้วยความอย่างปลอดภัย การก้าหนดวันเวลาที่แน่นอน มีผลต่อ
ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ค้าส้าคัญ : การบริหารโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบ การให้บริการด้านโลจิสติกส์

Abstract
The purposes of this research were to study the level of supply chain administration of palm
oil industry and capability in logistics service and to study the level of administration of
entrepreneurs in relationship administration between supply chain administration of palm oil industry
and capability in logistics service. The instruments used in data collection from samples were 350
sets of questionnaires asking palm yard entrepreneurs in Chumporn Province. Statistics used in data
analysis were percentage, mean, standard deviation and Chi-Square. The research found that logistics
management is one part of the supply chain administration function. Its purpose is to reduce cost of
administration expenditure to the lowest level so that the administration affects the production and
working safety and the specific certain date affects the capability of the logistics services.
Keywords: Supply Chain Management, Palm Oil Entrepreneurs, logistics
1
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1. บทน้า
1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย
ปาล์ ม น้้ า มั น ถื อ เป็ น พื ช น้้ า มั น ที่ มี ศั ก ยภาพ
การผลิ ต น้้ า มั น สู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ พื ช ชนิ ด อื่ น อาทิ
มะพร้าว มะกอก ฝ้าย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ดอกทานตะวัน
เรปซีด เป็นต้น โดยอัตราการผลิตน้้า มันต่อไร่ของปาล์ม
น้้ามันสูงถึง 6-10 เท่าเมื่อเทียบกับอัตราการผลิตน้้ามัน
จากพืชน้้ามันชนิดอื่น ท้าให้แม้พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั่ว
โลกจะมีเพียง 5% ของพื้นที่เพาะปลูกพืชน้้ามันทั้งหมด
แต่ปริมาณการผลิตน้้ามันปาล์มมีสัดส่วนสูงถึง 36% ของ
ปริมาณการผลิตน้้ามันจากพืชทุกชนิด ภูมิภาคอาเซียนถือ
เป็ น แหล่ งปลู ก ปาล์ ม น้้ ามั น หลั ก ของโลก โดยประเทศ
ผู้ผ ลิ ตส้ าคั ญ คื อ อิ น โดนี เซี ยและมาเลเซีย ที่ มี ผลผลิ ต
น้้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ รวมกั น ประมาณ 52.5 ล้ า นตั น หรื อ
คิ ด เป็ น 85% ของผลผลิ ต รวมของโลก และมี สั ด ส่ ว น
การส่ ง ออกน้้ า มั น ปาล์ ม รวมกั น มากกว่ า 90% ของ
ปริม าณการส่งออกในตลาดโลก ท้ าให้อิ น โดนี เซี ยและ
มาเลเซียมีบทบาทสูงในการก้าหนดทิ ศทางราคาน้้า มั น
ปาล์มในตลาดโลก ส้าหรับประเทศไทยมีผลผลิตน้้ามัน
ปาล์ ม ดิ บ เป็ น อั น ดั บ 3 ของโลก โดยมี ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย
ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 1.2% ของผลผลิต
น้้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ โลก พื้ น ที่ เพาะปลู ก ปาล์ ม น้้ า มั น และ
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบของไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้
คิ ด เป็ น 85% ของพื้ น ที่ ป ลู ก ปาล์ ม น้้ า มั น ทั่ ว ประเทศ
อย่างไรก็ตามในปี ที่ผ่ านมามีการขยายพื้ นที่ ปลู กปาล์ ม
น้้ า มั น ไป ยั ง ภ า ค เห นื อ ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของรัฐในการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันเพื่อสนับสนุน
แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ
ส่งผลให้ ในปี 2559 ไทยมี พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล์ ม น้้ ามั น ทั้ งสิ้ น
4.7 ล้ า นไร่ และมี ผ ลผลิ ต ปาล์ ม น้้ า มั น 11.2 ล้ า นตั น
(วารีรัตน์ เพชรสีช่วง, 2560).
อย่ า งไรก็ ต าม การเพิ่ ม ขึ้ น ของผลผลิ ต ปาล์ ม
น้้ามันของไทยส่วนใหญ่มาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก

ขณะที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย ทั้งนี้พันธุ์ปาล์ม
น้้ามันที่ปลูกในไทยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีคุณ ภาพต่้าให้
ผลผลิ ต ปาล์ ม น้้ ามั น ต่ อ ไร่ น้ อ ย โดยมี เปอร์เซ็ น ต์ น้ ามั น
เพียง 14-17% เทียบกับปาล์มน้้ามันในอินโดนีเซียและ
มาเลเซี ย ที่ มี เปอร์ เซ็ น ต์ น้ ามั น สู งกว่ า 20% นอกจากนี้
โครงสร้างเกษตรกรไทยที่ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีพื้นที่
เพาะปลูกเฉลี่ย 20-25 ไร่ต่อราย ต่างจากสวนปาล์มใน
อินโดนีเซียและมาเลเซียที่มีสัดส่วนของแปลงขนาดใหญ่
มากกว่า 80% มีพื้นที่การเพาะปลูกเฉลี่ยกว่า 200 ไร่ต่อ
ราย ท้ า ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การผลผลิ ต ของ
เกษตรกรไทยต่้ า กว่ า ทั้ งการเลื อ กพั น ธุ์ ป าล์ ม น้้ า มั น
การบ้ารุงรักษาผลปาล์ม การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผล
ปาล์มน้้ามัน มั กมีการเก็บ เกี่ยวผลปาล์ มก่อนสุก ท้าให้
อัตราการให้น้ามันต่้า ตลอดจนการขายผลผลิตที่มักผ่าน
พ่ อค้ าคนกลางหรือ ลานเทปาล์ม น้้ ามั นที่ อ ยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคี ย ง ผลจากปริม าณผลผลิต ต่ อ รายต่้ าจึงไม่ คุ้ ม ใน
การขนส่ ง ไป ขายตรงกั บ โรงสกั ด น้้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ
(ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559) ด้วยเหตุนี้ท้าให้ต้นทุนปาล์มน้้ามันของ
ไทยสูงกว่าอินโดนี เซียและมาเลเซีย จากข้อเสียเปรียบ
ด้านต้นทุนข้างต้นท้าให้ทางการไทยแทรกแซงกลไกตลาด
ปาล์ ม น้้ า มั น ทั้ งระบบโดยผ่ า นคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์ ม น้้ า มั น แห่ งชาติ หรื อ กนป. ซึ่ งมี ห น้ า ที่ 1) ดู แ ล
นโยบายและแผนพั ฒ นาปาล์ ม น้้ า มั น ทั้ ง ระบบ และ
2) การบริหารจัดการผลผลิตปาล์มน้้ามัน ทั้งการจัดสรร
ผลผลิตเพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม การน้าเข้า
ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม (ผ่านองค์การคลังสินค้า ซึ่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพาณิชย์) รวมทั้งเข้าไปรับ
ซื้ อ ผลผลิ ต ปาล์ ม น้้ า มั น จากเกษตรกรในบางช่ ว งเวลา
โดยเฉพาะในช่ วงที่ ผ ลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดมากและราคา
ตกต่้า และให้กรมการค้าภายใน (สังกัดกระทรวงพาณิชย์)
ก้าหนดราคารับ ซื้อ ปาล์ม น้้ ามั น และน้้ ามั น ปาล์ มในทุ ก
ขั้นตอน
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ภาพที่ 1 ราคาน้้ามันปาล์มดิบไทยมีแนวโน้มสูงกว่ามาเลเซียตั้งแต่ปลายปี 2556
ที่มา: กรมการค้าภายใน, 2561
จากสถานการณ์ การแข่ งขั นทางธุ รกิ จที่ ผ่ านมา
รวมถึงข้อเสี ยเปรียบด้านต้ นทุ นข้างต้นท้ าให้ ทางการไทย
แทรกแซงกลไกตลาดปาล์ ม น้้ ามั น ทั้ งระบบ ส่ งผลให้
การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้บริหารก็ต่าง
ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ จะต้องท้าให้องค์กรมีการบริหาร
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจมุ่งเน้น
ที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก การตอบสนองต่อความ
ต้องการที่รวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และ
อยู่บนพื้นฐานของต้นทุนการผลิตต่้า ก้าไรสูงสุด โดยผลิตใน
ปริมาณที่ พอเหมาะ ดั งนั้ นการน้ าเครื่ องมื อเข้ ามาช่ วยใน
การบริ หารภายในองค์ กรให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพนั้ นจึ งเป็ น
สิ่ งจ้ าเป็ นอย่ างยิ่ ง และเครื่ องมื อที่ สามารถช่ วย
ผู้ประกอบการในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ก็คือ ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดั บการบริหารความสัมพั นธ์
ระหว่างการบริหารโซ่อุปทานปาล์มน้้ามันกับความสามารถ
ในการให้บริการ
1.2.2 เพื่ อศึ กษ าระดั บ การบ ริ ห ารของ
ผู้ประกอบการในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
โซ่อุปทานปาล์มน้้ามันกับความสามารถในการให้บริการ

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.31 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี่ คือผู้ประกอบการลาน
เทน้้ามันจังหวัดชุมพร จ้านวน 300 ลานเทปาล์มน้้ามัน
(ส้านักงานสาขาชั่งตวงวัด 3-2 ชุมพร, 2561)
1.3.2 ขอบเขตด้ านเนื้ อหาการวิจั ยครั้งนี้ ศึ กษา
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างการจั ด การโซ่ อุ ป ทานกั บ ระดั บ
ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยการจัดการ
โซ่ อุ ปทานประกอบด้ วย การวางแผน การจั ดหาวั ตถุ ดิ บ
การผลิ ต การจั ดส่ ง และการส่ งคื นและความสามารถใน
การให้ บริ การด้ านโลจิ สติ กส์ ประกอบด้ วย สิ่ งที่ สั มผั สได้
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ความรวดเร็ว การประกันและ
การดูแลเอาใจใส่
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห าร
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ปาล์ มน้้ ามั นกั บความสามารถในการให้ บริ การงานด้ าน
โลจิสติกส์ผู้วิจัยศึกษารวบรวมและสรุปได้เป็นกรอบแนวคิด
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอธิบายด้วยกรอบแนวคิด
ดังนี้
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ตัวแปรตาม
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (SCOR MODEL)
1. การวางแผน (Plan)
2. การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ (Source)
3. การผลิต (Make)
4. การจัดส่ง (Deliver)
5. การส่งคืน (Return)

2. วิธีด้าเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คือ ผู้ประกอบการ
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบในเขต จังหวัดชุมพร
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบในเขตจังหวัด
ชุมพร จ้านวน 70 แห่ง โดยใช้วิธีสุ่มแบบแจะจง ผู้วิจัย
ท้ าการแจกแบบสอบถามจ้ านวน 5 ชุ ด ต่ อ โรงงาน
1 แห่ ง โดยก้ า หนดให้ เจ้ า ของกิ จ การ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
เกษตรกรผู้ผลิต รวมถึงสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ จ้านวน 3
ท่าน โดยการสุ่มแบบเฉพาะแจะจง
2.3 เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย คื อ แบบสอบถาม และแบบ
สั ม ภาษณ์ ก่ อ นจะน้ า แบบสอบถามไปใช้ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่านเพื่อท้ าการวิเคราะห์ห าค่ าความเที่ ยง (Validity)
ของแบบสอบถามโดยประเมิ น ว่ า ข้ อ ค้ า ถามของ
แบบสอบถามมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ภายหลั ง การตรวจสอบพบว่ า แบบสอบถามมี ค่ า
ค วาม เที่ ย งต รง (IOC: Index of Item-Objective
Congruence) เท่ า กั บ 0.84 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) เท่ า กั บ 0.79 ซึ่ ง สามารถน้ า ไปใช้ ไ ด้

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์
1. สิ่งที่สัมผัสได้
2. ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3. ความรวดเร็ว
4. การรับประกัน
5. การดูแลเอาใจใส่

แบบสอบถาม ในการวิ จั ย ครั้งนี้ เป็ น แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม
จ้านวน 5 ข้อ ลักษณะของค้าถามเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการ
โซ่อุปทาน ได้แก่ การวางแผน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
การผลิต การจัดส่งและการส่งคืน
ตอนที่ 3 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ
ความสามารถในการให้บริการของผู้ประกอบการลาน
เทในเขตจั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ แ ก่ สิ่ งที่ สั ม ผั ส ได้
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจ ความรวดเร็ ว การ
รับประกัน การดูแลเอาใจใส่
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาท้า
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในเชิ งปริ ม าณโดยผู้ ศึ ก ษาได้ น้ า
ข้อ มูล จากแบบสอบถามที่ ได้รับ เป็ น จ้านวน 350 ชุ ด
เพื่อน้ามาท้าการวิเคราะห์หาค่าสถิติได้แก่ความถี่ร้อย
ละและค่ า เฉลี่ ย แล้ ว สรุ ป ผลการศึ ก ษาน้ า เสนอใน
รูปลักษณะของการใช้ตารางประกอบดังนี้
ส่ วน ที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ วไป เกี่ ย วกั บ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามโดยวิเคราะห์จ้าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ระดับการศึกษา ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติ
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เชิงพรรณนา (Description Statistics) การใช้สถิติค่าร้อย
ละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโซ่อุปทาน
1) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การบริ ห ารโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น้้ ากั บ
ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์โดยจะใช้
วิ ธี ก า รวิ เ ค รา ะ ห์ ข้ อ มู ล โด ย ใช้ ส ถิ ติ เชิ งพ ร ร ณ
(Description Statistics) โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
2) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การบริหารโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน กับ
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ โ ดย
ลั ก ษณะค้ า ถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) โดยแต่ละข้อมีค้าถามมีค้าตอบให้เลือก
5 ระดั บ ได้ แ ก่ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย และ
น้อยที่สุด และก้าหนดเกณฑ์การตัดสินค่าคะแนนเฉลี่ย
ของความสั ม พั น ธ์ระหว่างการบริห ารโซ่ อุป ทานของ
อุ ต สาหกรรมปาล์ ม น้้ า มั น กั บ ความสามารถในการ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยวัดความพึงพอใจ 5 ระดับ
ได้ แ ก่ ความเห็ น ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารมากที่ สุ ด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
แบบสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้้ากับ
ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และน้าแบบ
สั มภาษณ์ ไปให้ ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรง
เชิงเนื้อหา พบว่า แบบสัมภาษณ์มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ ากั บ 0.67 และ 1.00 โดยประเด็ น การสนทนากลุ่ ม
ใช้การอภิปรายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (SCOR MODEL)
ได้ แ ก่ การวางแผน (Plan) การจั ด หาแหล่ งวั ต ถุ ดิ บ
(Source) การผลิต (Make) การจัดส่ง(Deliver) การส่งคืน
(Return) รวมทั้ งความสามารถในการให้ บริการด้านโลจิ
สติกส์ ได้แก่ สิ่งที่สัมผัสได้ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
ความรวดเร็วการรับประกัน.และการดูแลเอาใจใส่

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5.1 ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น
ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้แบบสอบถามที่ได้ออกแบบตามวัตถุประสงค์ที่
ก้ า หนดไว้ ซึ่ งใช้ ท ฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น
แนวทางในการก้ า หนดข้ อ ค้ า ถามรวมทั้ ง ได้ มี ก าร
ทดสอบความเที่ยงตรง
2.5.2 ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data)
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเอกสาร
รายงานวิจัย บทความและเว็ปไซต์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูล
จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปผลการวิจัย
3.1 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
31-40 ปี สมรสแล้ว การศึกษาระดับต่้ากว่าปริญญาตรี
เป็นผู้ประกอบการรายย่อยมีเงินทุนของตนเอง จ้านวน
1-5 ล้านบาทประกอบธุรกิจรับซื้อปาล์ม 1-5 ปี ใช้เงิน
ตั้งต้นในการประกอบธุรกิจรับซื้อปาล์ม 1-5 ปีรายได้
ต่อปีจากการประกอบการโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบ
1-5 ปี
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโซ่อุปทาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการโรงงาน
สกัดน้้ามันปาล์มดิบในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
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ตารางที่ 1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การบริหารโซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดชุมพร โดยรวม
การบริหารโซ่อุปทาน
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้ประกอบการ
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบ
3. ด้านการผลิต
4. ด้านการจัดส่ง
5. ด้านการส่งคืน
รวม

S.D.

x

ระดับ
ความส้าคัญ

4.36
3.92
4.39

0.53
0.36
0.31

มาก
มาก
มากที่สุด

3.41
1.17
3.45

0.29
0.31
0.29

มาก
น้อยที่สุด
มาก

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการบริหารของ
ผู้ประกอบการในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารโซ่อุปทานปาล์มน้้ามันกับความสามารถในการ
ให้บริการงานด้านโลจิสติกส์
ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ระดั บ การบริ ห ารของผู้ ป ระกอบการในการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุปทานปาล์มน้้ามันกับ
ความสามารถในการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์
ความสามารถในการ
ให้บริการงานด้านโลจิสติกส์
1. สิ่งที่สัมผัสได้
2. ความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจ
3. ความรวดเร็ว
4. การรับประกัน
5.การดูแลเอาใจใส่
รวม

̅
𝒙

S.D.

4.29
4.81

0.33
0.29

ระดับ
ความส้าคัญ
มาก
มาก

4.56
4.84
4.68
4.64

0.28
0.30
0.34
0.25

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

3.4 หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารกั บ
ความสามารถในการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์

ตารางที่ 3. ความสั มพั น ธ์ระหว่างการบริห ารห่ วงโซ่
อุปทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประกอบการ
ด้านการวางแผน กับ ความสามารถในการให้บ ริการ
ของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
การบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประกอบการ
ด้านการวางแผน
สิ่งที่สัมผัสได้
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
ความรวดเร็ว
การรับประกัน
การดูแลเอาใจใส่

ความสามารถในการ
ให้บริการของผู้ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์
𝟐
Sig.
𝒙
69.91
81.93
111.93
47.33
44.21

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

4. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้ นสามารถน้ ามาอธิบาย
การทดสอบสมมติ ฐานในการศึ กษาครั้งนี้ ผู้ วิจั ยใช้ ระดั บ
ความเชื่ อมั่ นร้ อยละ 95 หรือที่ ระดั บนั ยส้ าคั ญทางสถิ ติ
0.05 โดยตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
4.1 การบริหารโซ่อุปทานกับความสามารถใน
การบริ หารงานด้ านโลจิ สติ กส์ มี ความสั มพั นธ์ กั นจาก
การศึกษา พบว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการบริหารโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของทั้งระบบให้ต่้าที่สุด และยังคงตอบสนองต่อ
ระดั บบริ การที่ ลู กค้ าต้ องการ การขาดการส่ งเสริมและ
ความร่วมมือซึ่งกันและกันในโซ่คุณค่าปาล์มน้้ามัน ดังนั้น
ในการยกระดับโซ่คุ ณค่ าของปาล์ มน้้ ามัน จ้ าเป็ นต้ องมี
การพั ฒ นาการบริ ห ารงานด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ อั น ได้ แ ก่
1) ด้ านผลิตภั ณฑ์ คื อการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการผลิ ตผล
ปาล์ มน้้ ามั น 2) การยกระดั บกระบวนการ โดยการน้ า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ร่วมกับ
การวิ จั ยและพั ฒ นาควบคู่ กั นไป เพื่ อให้ ทั นต่ อ
การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ ปรั บเปลี่ ยนไปอย่ าง
รวดเร็ ว และสภาวะเศรษฐกิ จ เพื่ อ การอยู่ ร อดใน
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การด้ าเนิ นชี วิ ต และยกระดั บ โซ่ อุ ปทานปาล์ มน้้ ามั น
โดยการรวมกลุ่มกัน ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ให้มีการรวมกลุ่มกันที่เข็มแข็ง เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการสื่อสาร ความรู้ต่าง ๆ เทคโนโลยี
และงบประมาณ ส่ งผลให้ เกิ ดการยกระดับทั้ งโซ่คุ ณค่ า
และเกิดเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ Glenday et al.
(2015) กล่ าวว่ า พื้ น ที่ การผลิ ตในกระบวนการต้ น น้้ า
ส้าหรับเกษตรกรรายย่ อยรวมถึ งประยุกต์ ใช้ หลั ก Good
Agricultural Practies และการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิตตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า สามารถส่งเสริมให้ธุรกิจนั้นมี
ต้นทุนการผลิตต่้าลง
เปรมจิต สัตนันท์ (2559) ได้ศึกษาการวิเคราะห์
โซ่คุณค่าของปาล์มน้้ามัน จังหวัดชลบุรี ผลจากการศึกษา
พบว่า การยกระดับกระบวนการ โดยการส่งเสริมเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ร่วมกับ
การวิจัยและพัฒนาเชื่อมต่อการขนส่งต้องมีความเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สัดส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์ใน
การขนส่งทางถนนจากแหล่งผลิตไปยังท่าที่ท้าการส่งออก
และจากท่าน้าเข้าไปยังตลาดปลายทางต่้าลง อย่างไรก็ตาม
ค่าขนส่งระหว่างประเทศที่ผา่ นประเทศลาว เวียดนาม และ
ประเทศจีนในอนาคตสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ซึ่งท้า
ให้ การขนส่ งทางบกมี ความได้ เปรียบ เมื่ อเที ยบกั บการ
ขนส่งทางทะเล นอกจากนั้นการขนส่งทางบกยังมี ความ
ได้เปรียบเรื่องความรวดเร็ว จากการระยะเวลาการขนส่ง
ลดลง ท้าให้คุณภาพของสินค้าเมื่อถึงตลาดปลายทางดีขึ้น
การปรับตัวของราคาขึ้นลงของตลาดทันต่อสถานการณ์ ซึ่ง
ปัจจัยส้าคัญที่จะสร้างก้าไรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุ กระดั บ
โดยเฉพาะเกษตรกร ดั งนั้ นการใช้ กลยุ ทธ์ ทางด้ านโลจิ
สติกส์มีความส้าคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันเป็นอย่างมาก ได้แก่ การใช้
กลยุทธ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายประกอบด้วย
การสร้ างความสั มพั นธ์ กั นอย่ างต่ อเนื่ อง มี การก้ าหนด
ระดับการให้ความส้าคัญซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังต้องมี

การสื่ อสารที่ดี พอ มีผลโดยตรงที่ท้ าให้ องค์กรเกิดความ
ฉั บไวในการท้ างาน และมี ผลต่ อ ความร่ วมมื อระหว่ าง
องค์ กร ประกอบด้ วยการสร้ างความเชื่ อมโยงระหว่ าง
องค์ ก ร การปรั บ ปรุ ง การท้ างานร่ ว มกั น ต้ อ งอาศั ย
การวางแผน การแบ่งปันผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องมี
การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเข้ าช่ วยในการท้ างานซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยการใช้ เทคโนโลยี ในหน่ ว ยงานต่ างๆ
ขององค์ กร การพั ฒ นาปรั บปรุ งเทคโนโลยี สารสนเทศ
การสื่ อสารด้ วยเทคโนโลยี สารสนเทศ ในความสั มพั นธ์
ดังกล่าวพบว่าปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้องค์กรเกิดความ
ฉั บ ไวในการท้ า งาน ประกอบด้ ว ยความสามารถใน
การปรั บ เปลี่ ย น ความยื ด หยุ่ น และความรวดเร็ ว
ซึ่ งประเด็ นดั งกล่ าวส่ งผลให้ องค์ กรมี ความสามารถใน
การแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ลดลง
ความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ตอบสนองที่รวดเร็ว ท้าให้
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันมีความสามารถในการแข่งขันที่
สู งขึ้ น ดั งนั้ น การพั ฒ นาองค์ ก รโดยการใช้ ก ลยุ ท ธ์
ทางด้ านโลจิ สติ กส์ จึ งมี ความส้ าคั ญมาก นั บเป็ นปั จจั ย
ส้ า คั ญ ในการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท้างาน ให้เหมาะสมกับองค์กรนั้น
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์สามารถชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะ
ด้ าเนิ นธุ รกิ จให้ ประสบความส้ าเร็ จ พร้ อมกั บมี ความ
ได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งได้ ต้องมีการใช้ปัจจัยทางด้านโล
จิสติกส์เข้ามาช่วยในการจัดการ
โซ่ อุ ป ทานของลานเทปาล์ ม น้้ ามั น ลานเท
มี ช่องทางการไหลที่ คล้ ายคลึ งกั น โดยเริ่ มต้ นจากสวน
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันผ่านการเก็บ
เกี่ยวจากเกษตรกรเองหรือมีการจ้างทีมรับจ้างเก็บเกี่ยว
หรือเป็นทีมเก็บเกี่ยวของลานเท ส่งต่อไปยังลานเทปาล์ม
น้้ามันที่อยู่ในพื้นที่ และส่งต่อไปยังโรงสกัดที่อยู่ใกล้เคียง
หรืออาจจะมี การส่งผ่านลานเทขนาดใหญ่ เพื่ อส่งต่อโรง
สกัดปาล์มน้้ามันต่อไป การมีปริมาณลานเทที่เพิ่มมากขึ้น
สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณผลผลิตที่ไม่เพียงพอที่เกษตรกร
จะคุ้มทุนในการไปส่งผลผลิตขายต่อยังโรงสกัดด้วยตัวเอง

188 | Journal of Management Science Review Vol. 21 No. 2 July – December 2019
และการที่ลานเทมีการส่งขายต่อยังนอกพื้นที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการรองรับผลผลิตของโรงสกัดใน
พื้ นที่ ที่ ไม่ เพี ยงพอและปั ญหาด้ านอ้ านาจการต่ อรองที่
เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อภายในโซ่อุปทาน (บุณฑรี
จันทร์กลับ, 2558)
ซึ่งสอดคล้องกับณรงค์ฤทธิ์ อดุลย์ฐานานุศักดิ์
และลัดดา ธรรมวิทยสกุล (2561) กล่าวว่า การปรับปรุง
ด้ านระบบการขนส่ งต่ อเนื่ อ งหลายรู ป แบบ นั บ ว่ า มี
ความส้าคั ญอย่างยิ่ งกั บการพั ฒนาระบบโลจิสติ กส์ ของ
ประเทศไทย เพราะการที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการที่
การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังอาศัยการขนส่ง
ทางถนน มิได้ใช้รูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนการขนส่งต่อ
หน่ ว ยต่้ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ เชื้ อ เพลิ งสู ง
(เช่น การขนส่งทางรางและการขนส่งทางน้้า) ในสัดส่วนที่
มาก ดั งนั้ น หากภาครั ฐสามารถด้ าเนิ น การปรั บปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งประสิทธิภาพการให้บริการของ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการขนส่งทาง
ราง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ได้ แล้ ว จะเป็ น ประโยชน์ ไม่
เพี ยงแต่ ในอุ ตสาหกรรมปาล์ มน้้ ามั นเท่ านั้ น ยั งจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ ออุ ตสาหกรรมสิ นค้ าส่ งออกอื่ นๆ อี ก เป็ น
จ้านวนมาก รวมทั้งจะส่งผลถึงการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยได้อย่างมากอีกด้วย จตุพร สังขวรรณ (2557)
กล่าวว่าการจัดการโลจิสติกส์ปัจจัยส้าคัญที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด้านของประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่
เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
ว่า ควรพิจารณาการควบคุมต้นทุนค่าขนส่ง และการคิด
อัตราค่าขนส่งอย่างมีหลักการโดยก้าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่ าขนส่ งที่ พิ จารณาทั้ งน้้ าหนั กบรรทุ กและระยะทางก
ารขนส่ ง เพื่ อให้ เกิดความยุติ ธรรมระหว่างผู้ ว่าจ้างและ
ผู้ประกอบการขนส่ง

5. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครังต่อไป
5.1 ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดยตั ว แปรอิ ส ระใน
การศึกษา เช่น ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัย
ด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการบริหารโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน
5.2 ควรศึ ก ษาถึ งความต้ อ งการด้ า นอื่ น ๆ ของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการในส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโซ่อุปทาน ได้แก่ การเพาะปลูก การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การ
จัดการลานเทปาล์มน้้ามัน การขนส่ง เป็นต้น
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พลังสื่อมวลชนในสื่อสังคมออนไลน์
The Power of Mass Media in Social Media
พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์1
บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่อง “พลังสื่อมวลชนในสื่อสังคมออนไลน์ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงการสร้างตัวตนของ
สื่อมวลชนในสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการศึกษาเรียบเรียงจากแนวคิด ทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันภูมิทัศน์สื่อ
(Media Landscape) เปลี่ยนแปลงไปทาให้รูปแบบ “สื่อสังคมออนไลน์” เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความคิดของ
มนุษย์จนนาไปสู่การประกอบสร้างตัวตนของสื่อมวลชนและใช้มายาคติเพื่อช่วงชิงให้ผู้บริโภครับรู้ชุดข้อมูลและความรู้ที่
ต้องการด้วยสัญลักษณ์และภาพตัวแทน (Symbols&representations) ขึ้นในใจผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเสนอความล้า
จริง (Hyper-reality) เพราะ “ดูดีกว่าของจริง” “ล้ากว่าของจริง”
สื่อมวลชนใช้ “สื่อสังคมออนไลน์” เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น แชร์ความรู้สึกระหว่าง
สื่อมวลชนด้วยกัน หรือแชร์ข้อมูลความคิดเห็นกับคนอ่าน อันเป็นเหมือนสภากาแฟในโลกดิจิทัล มีการใช้โทรศัพท์มือถือ
รายงานข่ า วที่ เรี ย กว่ า Mojo (Mobile Journalist) เพื่ อ เพิ่ ม เรตติ้ งก่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ห นึ่ ง ที่ เรี ย กว่ า EmoJournalism ที่เน้นแต่อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เสพข่าวสารเป็นหลัก มีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการรายงานข่าว
กลายเป็นเรื่อง “ดราม่า” ความเร้าอารมณ์ในรูปแบบของ Cinematic Journalism สามารถปลุกอารมณ์ผู้รับสารได้มาก
จนเกิดปัญหาสาคัญคือรูปแบบการนาเสนอข่าวเหนือกว่าการนาเสนอข้อเท็จจริง หนทางสุดท้ายคงต้องพึ่งปัญญาแห่งการ
รู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) ที่จะทัดทานความเป็น “ดราม่า” ของสื่อมวลชนนั่นเอง
คำสำคัญ: สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์

Abstract
The article entitled “ The Power of Mass Media in Social Media” aims to demonstrate the
materialization of mass media in the online society. The methodology is composed of the concept
and theory in communication arts. Nowadays, the media landscape has changed and thus “ the
online society” has influenced human lifestyle and thinking. This leads to the realization of the
media using the illusion to attract consumers to perceive required knowledge and information by
symbols and representations in their minds. Moreover, the media also presents hyper-reality as it
looks better than reality.
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The media’s “the online society” is used as a tool to exchange information and views, share
feelings among mass media or share information and views with readers, as the coffee club in the
digital world. Mobile phones are used for news releases called Mojo (Moblie Journalist) in order to
raise rating. This phenomenon is called emo-journalism which mainly focuses on emotion and feeling
of perceivers. The feeling is expressed via press releases so called “drama”. Feeling arousing in form
of cinematic journalism can extremely alert perceivers. This leads to the problem that press release
presentation is more popular than facts. Finally, people would have to rely on media literacy in
order to protect drama of mass media.
Keywords: Mass media, Social Media

1. บทนำ
หลายปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนมีบทบาทสาคัญ
อย่างมากในด้ านการกาหนดวาระข่าวสาร (Agenda
Setting) ความเป็นตัวกลางการนาคัดและเลือกเสนอ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารในสั งคม (Gatekeeper) หรื อ แนวคิ ด
ผู้ น าทางความคิ ด ของสั งคม (Opinion Leader) แต่
ปัจจุบันนี้ บทบาทของสื่อมวลชนซึ่งถือเป็นแกนสาคัญ
กาลังถูกสื่อใหม่ท้าทายมากขึ้นหรืออาจถึงขั้นที่แนวคิด
และทฤษฎีบางทฤษฎีถูกลบความสาคัญ จากตารายุค
ใหม่ ให้ เป็ น เพี ย งประวั ติ ก ารศึ ก ษาถึ งผลกระทบของ
สื่อมวลชนต่อผู้อ่านเท่านัน้
อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ร วมถึ ง แนวคิ ด และทฤษฎี ใ น
วิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนอีกหลาย
ทฤษฎีที่ปรากฏการณ์ของสื่อใหม่ได้ทาให้แนวคิดและ
ทฤษฎีเหล่านั้นลดความสาคัญไปมาก เช่น ทฤษฎีการ
ไหลของข่ าวสาร (Information Flow) ได้ แ ก่ ทฤษฎี
เข็มฉีดยา (Hypodermic Needle) ที่เชื่อว่าสื่อมวลชน
มีบทบาทและทรงอิทธิพลอย่างมากต่อผู้รับสาร ทฤษฎี
การไหลของข่าวสารสองขั้นตอน (Two step flow) ที่
สื่อมวลชนมีบทบาทในการเลือกนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
และกระจายไปยังคนในสังคม
นอกจากนั้น ทฤษฎีแนวเศรษฐศาสตร์ของสื่อ
(Media Economics) ได้แก่ การผลิตข่าวสารมวลชน

(Mass Production) การเผยแพร่ ข่ า วสารมวลชน
(Mass Distribution) การผู กขาด ของสื่ อ ม วลชน
(Media Monopolies) ก็กาลังถูกท้าทายจากสื่อใหม่
หากย้อนรอยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นของสื่อใหม่
ทาให้การทาความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทและอิทธิพล
ของสื่ อ มวลชนต้ อ งหั น ไปในทฤษฎี บ างส านั ก ที่ จ ะมี
บทบาทมากยิ่งขึ้น เช่น ทฤษฎีแนววิพากษ์สื่อ (Media
Criticism) หรื อ ทฤษฎี เ ทคโนโลยี เ ป็ น ตั ว ก าหนด
(Technology Determinism) นักวิชาการคนแรกๆ ที่
สนใจเรื่ อ งนี้ คื อ ฮาโรลด์ อิ น นิ ส (Harold A Innis)
นักวิชาการชาวแคนาดา แห่ งมหาวิท ยาลัยโตรอนโต้
(University of Toronto) ปรากฏความคิดในหนังสือ
ชื่ อ “Empire and Communication” ตี พิ ม พ์ ค รั้ ง
แ ร ก ใ น ปี ค .ศ . 1 9 5 0 แ ล ะ “ The BIAS of
Communication” ตี พิ ม พ์ ค รั้ งแรกในปี ค.ศ. 1951
(Innis, 19 51 , p.23) ค วาม ชั ด เจ น ข อ งแ น วคิ ด
เทคโนโลยีเป็นตัวกาหนดชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีคาพูดของ
มาร์แชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan) นักวิชาการ
สื่อชาวแคนาดาซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของอินนิส
ที่ ว่ า “ Medium is Massage” ใ น ห นั ง สื อ ชื่ อ
“ Understanding Media : The Extensions of
Man” ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1964 คาพูดที่นับว่า
เป็นการจุดประกายในหนังสือเล่มนี้ แสดงให้เห็นว่า สื่อ
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เป็นตัวกาหนดรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติ ขึ้นมา
(Marshall, 1964, pp. 1-11)
จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1989 หนังสืออีกเล่มของ
แมคลูฮัน ชื่อ “The Global Village” ซึ่งปรากฏคาว่า
“สังคมข่าวสาร” (Information Society) เป็นครั้งแรก
(Marshall, 1989, pp. 39-62) อาจถื อ เป็ น ครั้งแรกที่
จุดประกายแก่นักวิชาการสื่อสารมวลชนทั่วโลกให้หัน
มาสนใจทาความเข้าใจกับการสื่อสารไร้พรมแดนนับแต่
บั ด นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า อิ น เทอร์ เน็ ต เกิ ด ขึ้ น ครั้ งแรกใน
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2512 และประมาณปี พ.ศ.
2530 ขณะที่นักวิชาการคนไทยได้เริ่มนาอินเทอร์เน็ต
เข้ามาในประเทศไทย นับเป็นเวลาไล่เลี่ยกับการตีพิมพ์
หนังสือเล่มนี้ของ แมคลูฮัน จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
ของแมคลู ฮั น คื อ การน าเสนอให้ เห็ น ถึ งสภาพของ
เทคโนโลยี สื่อ ในศตวรรษที่ 21 นั่ น เอง หลั งจากนั้ น
ค าว่ า “สื่ อ ใหม่ ” ก็ ค่ อ ยๆ ปรากฏมากขึ้ น โดยมี
นักวิชาการผู้สนใจศึกษาทาความเข้าใจสื่อมวลชนตาม
แนวคิดเทคโนโลยีเป็นตัวกาหนด
เมื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเปลี่ ย นแปลงไป
ระบบการสื่อสารของสังคมโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนก็
จะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่โลกเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ด้วย โดยที่ยังทาหน้าที่และบทบาทหลักของตนเองอยู่
ในด้ า นปรั ช ญาพื้ น ฐานส าคั ญ ของความจริ ง ความ
ถูกต้อง ความตรงไปตรงมา ความเป็นกลาง ความเป็น
ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบ โดยยั งเป็ น แหล่ งข้ อ มู ล
ข่ า วสาร แหล่ งบั น เทิ งใจ เมื่ อ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
เปลี่ยน รูปแบบและกระบวนการสื่อสารก็เปลี่ยนตาม
ไปด้วย ดังเช่น กรณี การเกิดขึ้นของ “ชุมชนไซเบอร์ ”
(Cyber Community)
เทคโนโลยี การสื่ อสารย่ อมส่ งผลกระทบต่ อ
สังคมและวัฒนธรรม จากเดิมที่เน้นการสื่อสารด้วยภาษา
คาพูดมาเป็นภาษาตัวอักษร จนปัจจุบันเป็นภาษาดิจิทัล
(Digital Language) ใน รู ป แ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สื่ อ สั งคมออนไลน์ (Social Media)

เป็นต้น ทาให้พฤติกรรมและจิตวิทยาการสื่อสารในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของผู้รับสารส่วนใหญ่ ในสังคม
ก็เปลี่ยนจากเดิมที่เคยเป็นเพียงผู้รับ (Passive Audience)
มาเป็ นผู้ สื บค้ นและรับรู้ ข้ อมู ลข่ าวสารด้ วยตั วเองแทน
(The Active Audience) นอกจากนั้ น การไหลของ
ข่าวสารในสังคมจะมีช่องทางหลากหลายมากขึ้น
ข้ อสั งเกตที่ น่ าสนใจประการหนึ่ งคื อ จากยุ ค
ดั้งเดิมมนุ ษย์มี การสื่ อสารตั วต่ อตั วเป็ นคาพู ด และเมื่ อ
เทคโนโลยี ไ ด้ พั ฒนาสื่ อ ให้ มี หลากหลายประเภท
เช่ น วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หนั งสื อ พิ ม พ์
แต่ปัจจุบันการสื่อสารในสังคมกลับเป็นแบบเฉพาะเจาะจง
ตัวบุคคลมากขึ้น มีความหลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน
จึงอาจกล่าวได้ว่า “สื่อสั งคมออนไลน์ ” (Social Media)
เช่ น Facebook, Twitter, Youtube, Line ได้ น าผู้ คน
กลับมาพบกันแบบตัวต่อตัวมากขึ้นพร้อมๆ กัน บางกรณี
ก็ เป็ น คนในเครื อข่ ายเดี ย วกั น แต่ สิ่ งที่ ย อมรั บ กั น ว่ า
ไม่มี ในสื่ อเก่ ามากนั กก็ คือความเป็ น “พื้ นที่ สาธารณะ”
ของการแสดงความคิดความเห็นทางการเมื อง (Political
public sphere) ซึ่ งเพราะว่ าในสั งคมไทยสื่ อหลั กยั งอยู่
ภายใต้การดูแลควบคุมของรัฐบาล
ที่ ก ล่ า วมานี้ เพื่ อ ชี้ ให้ เห็ น ว่ า ภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ
(Media Landscape) ได้ เปลี่ ยนแปลงไป ท าให้ รู ปแบบ
การสื่อสารของคนในสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป
ทั้ งด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง วั ฒ นธรรม และ
เทคโนโลยี ห รื อ “สื่ อ สั งคมออนไลน์ ” ก าลั งเข้ ามามี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในปั จจุ บั น และคาดว่ าใน
อนาคต “สื่อสังคมออนไลน์” จะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ
ย่อมส่ งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม วิ ถี ชีวิ ต หรื อ
แม้ กระทั่ งความคิ ดของผู้ คน จนน าไปสู่ การประกอบ
สร้ างตั วตนผ่ าน “สื่ อสั งคมออนไลน์ ” ผลกระทบของ
การเปลี่ ย นแปลงนี้ มี ผ ลต่ อ กลุ่ ม คนต่ า งๆ มากมาย
ทั้ งผู้ ส่ งสาร และผู้ รั บ สาร ในที่ นี้ จะแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ผลกระทบด้านการสร้างความเป็นตัวตนของสื่อมวลชน
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2. เนื้อหำ
กำรสร้ำงตัวตนของสื่อมวลชน
ภ ายใต้ โล กที่ ไม่ มี ค วาม ส ม บู รณ์ ใน ตั วเอ ง
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกที
ผู้คนต่างค้นหาตั วเองจากสิ่ งรอบตั ว เพื่ อประกอบสร้าง
ความเป็นตัวตนในสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ผ่านการผลิตซ้าจากตัวตนของมนุษย์ผู้สร้าง มนุษย์จะ
อยู่อย่างไรเมื่อเทคโนโลยีกาลังย้อนกลับมากาหนดความ
เป็นไปของมนุษย์
ในปั จจุ บั นเทคโนโลยีสารสนเทศมีช่องทางให้
ความรู้ มากมาย ข้ อมู ล ต่ าง ๆ จะมี ความสั มพั นธ์ เชิ ง
อานาจเข้ามาเกี่ยวข้องกันว่าอะไรคือข้อมูลและความรู้ที่
ผู้ บริ โภคได้ รั บ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของมิ เชล ฟู โ กต์
(Foucault, 1972, pp. 3-17) ที่เชื่อเรื่องความสัมพันธ์กัน
ของอ านาจและความรู้ ว่ า วาทกรรมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
อุดมการณ์ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจอีกต่อหนึ่ง
ในโลกปัจจุบันเห็นได้ว่ามีการใช้สื่อช่วงชิงกัน ให้ผู้บริโภค
รับรู้ชุดข้อมูลและความรู้ที่ต้องการให้รับรู้ ช่วงชิงสร้างคา
นิ ย ามของชุ ด ความรู้ แ ละข้ อ มู ล ของตนมี ก ารสร้ า ง
สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ภ า พ ตั ว แ ท น (Symbols &
representations) ขึ้นในใจผู้บริโภค สัญลักษณ์และภาพ
ตัวแทนเป็นสิ่งสาคัญกว่าความเป็นจริง โดยสิ่งทุกอย่าง
ล้ วนแต่ ประกอบสร้ างเพื่ อการโน้ มน้ าวใจในโลกดิ จิ ทั ล
เพื่อให้เป็ นชุดข้อมูลและความรู้ที่ น่าเชื่อถือ นอกจากนี้
ความล้าจริง (Hyper-reality) นั้นยังเป็นมากกว่าความจริง
เพ ราะ “ดู ดี กว่ าของจริ ง” “ล้ ากว่ าของจริ ง”
ประสบการณ์จริงที่คนเรามีอยู่ในโลกความจริงเริ่มปะปน
กั บ โลกเสมื อ นความจริ งในทุ ก วั น นี้ และถ้ าคนเรามี
จุดมุ่งหมายคือตัวบุคคลที่เราชื่นชมก็จะเป็นเส้นทางที่เรา
จะบริโภคในวิถีแบบนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วน้อยคนนักที่จะค้นพบ
ความจริง เบื้องหลังของ Hyper-reality คนเราเริ่มตกอยู่
ในสภาพโลกเสมือน โลกแห่ งการลวง อย่างสุภาษิ ตที่ ว่า
“ใส่ สี ตี ไข่ ” สะท้ อ นสั งคมมนุ ษ ย์ ว่ าการใช้ ภ าพมั น มี
ความหมาย มีสัญญะ (sign) ในโลกแห่งความจริงคนเรา

ถู กก าหนดด้ วยศู นย์ กลางของโลกแต่ ในโลกดิ จิ ทั ลนั้ น
สามารถเปลี่ยนคน สังคม และหน่วยงาน ให้มี อัตลักษณ์
ตามที่ตนเองต้องการให้เป็น
เมื่อเวลาที่มนุษย์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
แต่ ม นุ ษ ย์ ห ารู้ ไม่ ว่ าเทคโนโลยี ก็ ก าลั ง เล่ น งานหรื อ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาในตัวมนุษย์เช่นเดียวกัน เช่น เวลาฟัง
เพลงกั บเพื่ อน ถ้ าสมั ยก่ อนก็ จะมี เครื่ องเล่ นเทปแบบ
พกพาอยู่อันหนึ่ง ก็จะเสียบหูฟังกับเพื่อนคนละข้างเพื่อ
ฟังเพลงเดียวกัน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้
มนุ ษย์มากขึ้น ยิ่งนานวันเทคโนโลยี ยิ่งแยกมนุษย์ออก
จากกันมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ว่าในเบื้องลึกของมนุษย์ยังคง
ต้ องการความเป็ นสั งคม ต้ องการความมี สั มพั นธ์ กั บ
บุคคลรอบๆ ตัวเหมือนสังคมแบบดั้งเดิม จึงกลายเป็ น
ปฏิ กิ ริ ยาแบบที่ 2 คื อ เทคโนโลยี น ามนุ ษย์ กลั บมาอยู่
ด้ วยกั น อี ก ครั้ งหนึ่ งในรู ป แบบสั งคมออนไลน์ และก็
กลับมารวมกันในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมอีกแล้ว
เป็นการรวมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
Facebook, Line เช่ น ทุ ก วั น นี้ ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น
ห้ างสรรพสิ นค้ า ร้ านอาหาร รถไฟฟ้ า สวนสาธารณะ
สถานศึกษา ฯลฯ มนุษย์ทุกคนก้มหน้ามองสมาร์ทโฟน
ในมือ ทุกคนถูกแยกออกจากกัน กลายเป็นสังคมก้มหน้า
กลายเป็นคนแปลกหน้ากันแต่ไปมีความสัมพันธ์กับใครก็
ไม่รู้ที่อยู่ในโทรศัพท์ อยู่ในเครือข่ายที่เราตั้งใจลงไปอยู่ใน
เครื อ ข่ า ยนั้ น ๆ ท าให้ ไม่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ มนุ ษ ย์
กลายเป็นสังคมที่ไม่เคยเห็น มนุษย์สมัยนี้จึงไม่เข้าใจว่า
ตั วตนเป็ นใคร กลายเป็ นว่ าหน้ าจอโทรศั พท์ แท็ บเล็ ต
เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ เล่ นออนไลน์ กั น ตอนกลางคื น
เปรี ยบเสมื อนกระจก เพราะในความจริ งแล้ วขณะเล่ น
ไม่ ได้ ดู โลก แต่ ก าลั งมองดู ตั วเอง เช่ น เรื่ องที่ น าเสนอ
(Post) จะรอดู ว่ ามี คนมากดไลค์ (Like) กี่ คน มี คนมา
แสดงความคิดเห็ นในเรื่องนั้น (Comment) กี่คน มี คน
แชร์ (Share) ข้อความที่นาเสนอกี่ครั้ง มีคนส่งข้อความ
มาในกล่ องข้ อความ (Message) แค่ ไหน จริ ง ๆ แล้ วสิ่ ง
เหล่านี้คือ กระจกที่ทาให้มนุษย์พยายามปรับปรุงตนเอง
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ให้ เข้ ากั บ คนในสั งคมออนไลน์ ดั งที่ ส านั กชิ ค าโกให้
แนวคิ ดเรื่ องของ Self อั นเป็ นคุ ณู ปการต่ อการความ
เข้าใจด้านการสื่อสารของมนุษย์ นักวิชาการกลุ่มนี้เสนอ
มุ มมองใหม่ ที่ ต่ อมาคื อการปฏิ สั มพั นธ์ เชิ งสั ญ ลั กษณ์
(symbolic interactionism) และเป็ นต้นแบบให้กับการ
วิ จั ยการสื่ อสารมวลชน ในประเด็ นผลกระทบของสื่ อ
(media effects) ในอนาคต
จอร์ จ ซิ ม เมล (George Simmel) นั ก สั งคม
วิทยาแห่งชิคาโก การทาความเข้าใจกับกระบวนการสังคม
ประกิต (socialization) คือ กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
ซึ่ งด าเนิ น อยู่ ต ลอดเวลาที่ ม นุ ษ ย์ มี ล มหายใจ เป็ น
กระบวนการได้ มาซึ่ งวัฒนธรรมและลั กษณะทางสั งคม
เพื่อที่สังคมจะได้ใช้เป็นกระบวนการที่มาให้สมาชิกทุกคน
โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ของสังคมได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์
ของสั งคมและเนื้ อหาของวั ฒนธรรมในขั้ นต่ อมาเพื่ อที่
สมาชิกจะได้ยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านั้น และในท้ายที่สุด
สมาชิ กซึ มซั บเอากฎเกณฑ์ และเนื้ อหานั้ นเข้ าไปไว้ เป็ น
หลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปของสังคมและเป็นไปตามวัฒนธรรม
ของกลุ่มตน
“ The Metropolis and Mental life”
โด ย จ อ ร์ จ ซิ ม เม ล (Simmel, 1903, pp. 409-424)
ในบทความของ จอร์จ ซิมเมล เป็นงานศึกษาแบบแผนการ
ดารงชีพในชีวิตประจาวันของชาวกรุงเบอร์ลินช่วงปลาย
ศตวรรษ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 โดยซิมเมลเสนอว่า
ชาวกรุงเบอร์ลินนั้นต้องดารงชีวิตอยู่ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมชนิดใหม่นั่นคือ นครหลวง (Metropolis) ด้วย
สภาพแวดล้อมของเมืองแบบใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิ ถี
การดาเนินชีวิตของผู้คนอย่างรุนแรงในหลายๆทาง ซิมเมล
วิเคราะห์ว่า “ร้านรวง รวมทั้งสถานบริการกิจกรรมในยาม
ว่างของชาวเมือง เช่น โรงมหรสพ โรงดนตรี สนามกีฬา
และโรงภาพยนตร์ ล้ ว นแล้ ว แต่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมและความต้องการทาง
จิตใจของผู้อาศัยในเมืองกระฏุมพีแบบใหม่ล่าสุด”

ซิมเมล เสนอว่า “ปัญหาเบื้องลึกที่สุดของชีวิต
สมัยใหม่ คื อ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากการอ้างอิงสถานะ
ให้ กั บตั วเองในฐานะของปั จเจกชน และความต้ องการ
รั ก ษาอิ ส รภาพของตั วในการด ารงชี วิ ต อยู่ อย่ าง
ประจันหน้ากับพลังทางสังคมที่กาลังถาโถมเข้าล้อมครอบ
มนุ ษย์ มากขึ้ นทุ กขณะ ตลอดจนแบบแผนการบริ โภค
สมั ยใหม่เป็นส่ วนหนึ่งของผลลั พธ์จากการที่ต้ องดาเนิ น
ชีวิตอยู่ในนครหลวงและเป็ น ผลพวงของความพยายาม
รักษาอิสรภาพ (Autonomy)
จากแนวคิ ด ข้ างต้ น จะเห็ น ว่ า นั ก บริ โภคใน
ปัจจุบันเชื่อมโยงการบริโภคเข้ากับสานึกเรื่องอัตลักษณ์
ตั ว ตน (Identity) การเลื อ กใช้ การดื่ ม การกิ น ผ่ า น
เครื่ อ งหมาย (Sign) โดยการเปลี่ ย นสิ น ค้ า นั้ น ๆให้ มี
ความหมาย ซึ่ งก่ อนที่ ตั วสิ นค้ าทางวั ฒนธรรมใดๆ นั้ น
จะถู กบริ โภค ตั วสิ นค้ านั้ นๆ จะต้ องถู กเปลี่ ยนไปเป็ น
เครื่ อ งหมายและความหมายในทางด้ านใดด้ านหนึ่ ง
(สัญญะ) เสียก่อน การสร้างตัวตนในสังคมออนไลน์ของ
ผู้รับสารก็เช่นกัน
แนวคิดนี้ ได้ตอกย้าให้เห็ นถึงความสาคัญของ
การสื่อสารระหว่างบุคคลในกระบวนการสังคมประกิตที่
หล่อหลอมบุคลิกนิสัยของมนุษย์และได้กลายเป็นวัตถุดิบ
ในการสร้างแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ “ตั วตน” (self) ของจอร์ จ
เฮอร์ เบิ ร์ ต มี้ ด (Mead, 1934) อั น สรุ ป ความได้ ว่ า
ความคิดเรื่องตัวตนเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลคิดออกไปนอกตัว
แล้วมองสะท้อนกลับมา เหมือนผู้อื่นมองเรา = บทบาท
ของผู้อื่น (Role of Another ) การรับรู้บทบาทนี้ไม่ได้ติด
ตัวมาแต่กาเนิด ต้องมาเรียนในภายหลัง และเรียนรู้ตอน
เป็นเด็ก
มองว่ า จิ ต ใจ (Mind) มี ลั ก ษณะเชิ ง สั ง คม
เพราะพัฒนาขึ้นระหว่างการสื่อสารกับผู้อื่น นั่นคือการ
อธิบายว่าปัจเจกบุคคลค่อย ๆ ทาความรู้จักตนเองผ่าน
การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่สื่อสารกับตนว่าพวกเขา
คื อ ใคร แนวคิ ด ส าคั ญ ของมี้ ด คื อ การสวมบทบาท
มี้ดว่า ไม่ มีใครเกิด มาพร้อ มกับ ตัวตน ตัวตนพัฒ นา
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จากกระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมกั บ ผู้ อื่ น
มี ก ารซึ ม ซั บ รั บ เอาความคิ ด เห็ น การตี ค วามและ
ความหมายต่ า ง ๆ นั่ น ก็ คื อ สิ่ งที่ ก าหนดความเป็ น
ตัวตนของมนุษย์ ประกอบไปด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ Mind,
Self and Society
เป็ น ที่ น่ าสนใจว่า วาไรตี้ เกมส์ โชว์ ทอล์ ก
โชว์ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ละครดัง รายการ
The Voice รายการคนอวดผี รายการทู ไ นท์ โ ชว์
รายการตีสิบ รายการ 3 แซ่บ รายการที่ดังเปรี้ยงปร้าง
ขณะนี้ มีการพูดถึงเหตุการณ์ ข้อมูลที่อยู่ในรายการ
ทุก ครั้ง เครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ ก็มี มากขึ้น ทุ กขณะ
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับ
สั งคมส่ ว นใหญ่ เข้ า ไปมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนอื่ น เช่ น
ทุกวันนี้กลับถึงคอนโดมิเนียมหรือห้องพักโดยไม่รู้จักกับ
เพื่ อ นบ้ า น เมื่ อ กลั บ บ้ า น เปิ ด ที วี ดู สื่ อ ออนไลน์
และแชร์ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ละครลงไป มี ก ารแสดง
ความเป็ น ตั วตนในขณะที่ สื่ อนั้ น แสดงอยู่บ นสื่ อหลั ก
รวมทั้ ง มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
ออนไลน์เมื่อรับชมรับฟังภายหลัง สิ่งเหล่านี้กลายเป็น
เครื่ อ งมื อ เชื่ อ มต่ อ กั น อาจจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ทาง
การเมือง ธุรกิจ แล้วแต่จุดประสงค์
มนุษย์สร้างตัวตนขึ้นมาจากการปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่น แต่ว่าถ้าเป็นสังคมดั้งเดิม สังคมชาวบ้านที่ยัง
ไม่มีความทันสมัยมากจะมีโอกาสทางสังคมมากกว่าที่
จะได้ อ ยู่ ร่ว มกั บ คนอื่ น แต่ ปั จ จุบั น สั งคมมี ค วามเป็ น
เมื อ ง มี เทคโนโลยี ม ากขึ้ น แยกมนุ ษ ย์ อ อกจากกั น
ถ้าวันไหนส่องกระจก แล้วเห็นกระจกเป็นกระจกที่ว่าง
เปล่า มนุษย์ผู้นั้นก็จะไม่รู้ว่า วันนี้เราจะมีหน้าตาเป็น
อย่างไร แต่ถ้าวัน ไหนเป็น กระจกใส มีแสงสว่างส่อ ง
มาถึงตัว วันนี้ได้มีคนมากด 100 ไลค์ มีคนมาแสดง
ความคิ ด เห็ น 30 คน มี ค นแชร์ ข้ อ ความไป 40 คน
สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพลังสร้างความมั่นใจให้แสดงความ
เป็นตัวตนมากขึ้นทุกวัน ๆ

ทั้งที่ในตอนแรกมนุษย์อาจเข้าใจว่า มนุษย์ใช้
สั ง คมออนไลน์ เ พื่ อ เสพข้ อ มู ล ข่ า วสารทั้ ง โลก แต่
จริ ง ๆ แล้ ว มนุ ษ ย์ ก ลั บ เข้ า ใจผิ ด กลั บ น าเอาสั งคม
ออนไลน์ม าเป็ นส่วนใหญ่ ข องชีวิต น าสิ่งที่อ ยู่ในโลก
ออนไลน์ ม าเป็ น กระจกสะท้ อ นการสร้ า งความเป็ น
ตัวตนให้เกิดการยอมรับ ถ้าจานวนไลค์ จานวนการ
แสดงความคิดเห็น จานวนการแชร์ คือ เครื่องมือการ
สร้างตัวตน โลกนี้คงต้องมีการแข่งขันกันสร้างสเตตัส
(Status) ที่นาหน้าหรือที่ถูกใจตลอดเวลา ซึ่งวงการ
สื่อมวลชนได้กระทาอยู่นั้นล้วนแต่มีการแข่งขันกันสร้าง
ความเป็นตัวตนให้โลกรับรู้ทั้งสิ้น
เดิมจรรยาบรรณของกลุ่มคนที่เป็นสื่อมวลชน
ต้องเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็ นกลาง โดยให้ข้อมูลทั้ ง
สองฝ่ายไม่มีการแสดงความคิดเห็นโน้มเอียงไปด้านใด
ด้ า นหนึ่ ง แต่ เมื่ อ กาลเวลาด าเนิ น ผ่ า นไป ความ
พยายามในการแสดงความเป็นตัวตนของกลุ่มผู้ส่งสารก็
เปลี่ ยนไปเช่ นกั น ความพยายามในการใส่สี ตีไข่ก็ได้
เกิ ด ขึ้ น จนปั จ จุ บั น ให้ ดู เ หมื อ นเป็ น เรื่ อ งธรรมดา
เสมือนกับการแต่งหน้า ทาปาก ของนักแสดงไม่ว่าหญิง
และชายที่ดูเป็นเรื่องปกติ เป็นการพยายามเสนอเพื่อ
การยอมรับจากสังคมรอบข้าง
การนั่งส่องกระจกมองตัวเองทั้งวัน เป็นสิ่งที่
ท้ า ทายถู ก ใจคนรุ่ น ใหม่ เ พราะทุ ก อย่ า งส าเร็ จ รู ป
รวดเร็ ว ได้ ผ ลลั พ ธ์ ทั น ที ทั น ใด เมื่ อ โลกออนไลน์
ขับเคลื่อนแสดงผลที่รวดเร็วขนาดนี้ การสร้างตัวตน
ได้รวดเร็วย่อมดึงดูดความสนใจในตัว ผู้ส่งสารมากขึ้น
ผู้ส่งสารก็จะดูทิศทางว่าสังคมยอมรับแบบไหน คาคม
แบบไหนที่โดนใจผู้รับสาร การสร้างตัวตนของตนเอง
หรือหน่วยงานควรเป็นในแนวทางไหนถึงจะได้ใจผู้รับ
สารมากขึ้น
ความส าเร็ จ ที่ ผู้ ส่ ง สารก าลั ง มุ่ ง ตรงไปหา
บางครั้งอาจจะเป็นหลุมที่อาจจะเขียนว่า Facebook,
Twitter หรื อ อย่ า งอื่ น ที่ ม นุ ษ ย์ วิ่ ง เข้ า ไปหาหลุ ม
อุปสรรคนั้นเอง จนทาให้มองไม่เห็นโลกแห่งความเป็น
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จริง โลกแห่งศีลธรรมที่ รอมนุ ษย์ไปให้ ถึง การสร้าง
เนื้อหา (Content) ดี ๆ ที่สร้างสรรค์สังคม รณรงค์ สิ่ง
ที่ ดี เพื่ อ สั งคม คงยากขึ้ น เรื่อ ย ๆ หากผู้ ส่ งสารที่ เป็ น
สื่อมวลชนยังคงส่งสารที่ทาหน้า ปะแป้งแต่งเติมจนไม่
เห็นความเป็นตัวตนที่แท้จริง
ทุกวันนี้ผู้ที่อยากถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ดี
จริง ๆ เนื้อหาดีนั้นมีน้อยลงไป เพราะทุกคนต่างรอคอย
ละคร รายการวาไรตี้ สินค้าใหม่ ๆ ที่ สามารถกดได้
ง่ า ย แชร์ ไ ด้ ง่ า ย ได้ รั บ ปฏิ กิ ริ ย าโต้ ต อบกลั บ ในสื่ อ
ออนไลน์ ทั น ที ทั น ใด การที่ ม นุ ษ ย์ ตั้ ง ใจให้ เนื้ อ หามี
คุ ณ ภาพเป็ น เรื่ อ งรองไปแล้ ว ผลในอนาคตจะเป็ น
อย่ า งไร ไม่ มี ใครสนใจ เทคโนโลยี ส ร้ า งสิ่ ง ที่ ท าให้
มนุษย์ไม่เห็นตัวตนที่แท้จริง มีแต่ทาอย่างไรถึงจะสร้าง
ตั ว ตนให้ ถู ก ใจผู้ อื่ น ซึ่ งตั ว ตนของผู้ ส่ งสารขึ้ น อยู่ กั บ
เวลา (Time) และพื้ นที่ (Space) เวลาอยู่ที่ บ้านเป็ น
คนหนึ่ง แต่เมื่อสวมหัวโขนเป็นสื่อมวลชนที่ทาหน้าที่ส่ง
สารก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ตัวตนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
มนุษย์ทุกคนล้วนสร้างความเป็นตัวตนเพื่อเป็นโลกแห่ง
ความสมบูรณ์ ในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นเหมือน
ภาพยนตร์โรแมนติกหรือไม่
การแบ่ งตั ว ตนในช่ ว งเวลาและพื้ น ที่ นั้ น ยิ่ ง
ตัวตนห่างกันมากเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหาและจะจัดการยาก
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ สุ ด ท้ า ยจะกลายเป็ น ปั ญ หาในระยะยาว
ปกติมนุษย์สามารถแสดงพลังความเป็นตัวตนมากเมื่อ
อยู่ ที่ แ ป้ น พิ ม พ์ (Keyboard) เพราะว่ า ในโลกแห่ ง
ความเป็นจริง อาจจะเป็นผู้ที่ขี้อาย ไม่เอาไหน แต่เมื่อ
เวลาอยู่หน้าแป้นพิมพ์กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ สามารถ
แสดงความเห็นถึงเรื่องอุดมคติ แล้วตัวตนไหนคือตัวตน
ที่แท้จริงกันแน่ หรือตัวตนของมนุษย์ผู้ส่งสารที่แท้จริง
อาจจะไม่มีอยู่ก็ได้
ทางแก้ไขหากสามารถจัดการตัวตนในแต่ละ
โลกได้ ใ กล้ เคี ย งกั น ก็ จ ะรู้ สึ ก สบายใจ ควรพยายาม
จัดการให้ ตัวตนทั้งสองที่ทั้งสองเวลาใกล้เคียงกันมาก
ที่สุ ด ไม่ เป็น ภาระที่ ต้อ งหนั กใจหรือ กังวล การเป็ น

สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็น นักข่าว นักแสดง นักเขียน
ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบกั บ สิ่ งที่ ถ่ า ยทอดออกไปผ่ านสื่ อ ต้ อ ง
คานึงถึงข้อจริงเท็จ เพราะมีผู้รับสารอีกจานวนมากที่
ยังไม่รู้เท่าทันสื่อ ต้องมีการกากับให้สิ่งที่เสนอไม่ใหญ่ไป
กว่าตัวตนที่แท้จริงของตน เพราะหากเขียน หรือ พูด
ถึงคาที่ยิ่งใหญ่ แสดงอุดมการณ์ล้นฟ้า ต่อสู้ เกลียดชัง
รักชอบบุ คคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้ที่ เสนอข้อมูลนั้นจะ
เหนื่ อ ยและหนั กใจเอง เพราะจะต้ อ งเล่ น เพิ่ ม มูล ค่ า
ให้ กั บ สิ่ งที่ น าเสนอมากขึ้ น เรื่อ ย ๆ ค าก็ ต้ อ งใหญ่ ขึ้ น
เรื่ อ ย ๆ เพื่ อ กองเชี ย ร์ ที่ ก ดไลค์ (like) เพื่ อ คนที่ แ ชร์
จะต้ อ งคอยป้ อ นค าใหญ่ ๆ เหล่ า นั้ น ซ้ าแล้ ว ซ้ าเล่ า
เหมือนเป็นการหลอกตนเองขึ้นเรื่อย ๆ เสมือนขี่หลัง
เสื อ เมื่ อ ขึ้ น แล้ ว ย่ อ มลงไม่ ได้ ในบางสถานการณ์ เมื่ อ
เวลาเราไปอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ จะเห็นการทะเลาะ
กัน เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ทุกสิ่งทุกอย่างอาจเป็น
เพี ยงเล่ห์ กลที่ผู้ส่งสารต้องการส่งสารไปเรื่อย ๆ เพื่ อ
เป็นการสร้างกระแสให้โด่งดัง นั่นเอง
เมื่อมีสังคมออนไลน์แล้ว สถาบันสื่อมวลชนที่
ยิ่ งใหญ่ จ ะไม่ มี ค วามจ าเป็ น อี ก ต่ อ ไป เพราะมนุ ษ ย์
สามารถสร้ า งเนื้ อ หาของตั ว เองได้ โ ดยแต่ ล ะคนก็ มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เดิมเคยมองสังคม
ในอุ ด มคติ ว่ า จะต้ อ งเป็ น สั ง คมที่ เต็ ม ไปด้ ว ยข้ อ มู ล
ข่าวสารที่ดี เช่นเดียวกับตอนนี้สังคมคาดหวังข้อมูล
ข่าวสารที่ดีให้มีอยู่ในสังคมออนไลน์ แต่กลับกลายเป็น
ว่าผู้ส่งสารกลับใช้สื่อออนไลน์เสนอความคิดเดิม ๆ ซ้า
แล้วซ้าเล่า เกลียดคนนั้นคนนี้ รักคนนั้น รักคนนี้ เป็ น
การตอกย้า มีคนเห็นด้วย มีคนมากดไลค์ แสดงความ
คิดเห็น ส่งผลให้สุดท้ายตัวผู้ส่งสารก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ
จนกลายเป็นนักมายากล

มำยำคติภำพลวงตำ
ม า ย า ค ติ (Myth) เป็ น ก า ร ส ร้ า งก า ร
เปลี่ยนแปลงหรือภาพลวงตา เพื่อทาให้การเทียบเคียงคู่
ตรงข้ าม (binary opposition) ในตั วอย่ างค าว่า ด า-ขาว
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ธรรมมะ-อธรรม หนา-บาง โง่-ฉลาด อ้วน-ผอม ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้รับสาร ตามแนวคิดของ โรล็องด์
บาร์ตส์ (Roland Barthes, 1957) จุดเริ่มต้นเกิดจากการ
ที่รู้สึกตนเองหมดสิ้นกับความอดทนในสิ่งที่เรียกว่าความ
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ (Being nature) ที่กาลังจะหมด
ลงไป มีผู้คนพากันเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเป็นความคิดใหม่
ให้กับสรรพสิ่งในสังคม ไม่ว่าที่กาลังเป็นข่าวอยู่ตามหน้า
หนังสือพิมพ์ หรือแฝงอยู่ในงานศิลปะ และในสามัญสานึก
ของผู้ คนทั่ วไป โดยเฉพาะในงานสื่ อมวลชน โรล็ องด์
บาร์ตส์จึงได้วิเคราะห์ค้นหาเล่ห์กลในการสื่ออุดมการณ์
ของผู้คน โดยรู้สึกเศร้าใจที่ได้เห็นผู้คนเล่าถึงเหตุการณ์
รอบตั วโดยเอาธรรมชาติ (nature) ไปปนกั บวัฒนธรรม
(culture) ด้วยการนาเอาแนวคิดเรื่อง “มำยำคติ” ที่ได้
แสดงให้ เห็ นถึ ง “ควำมลวง” ไปปรากฏขึ้ นรอบ ๆ ตั ว
คนเราอย่างแนบเนียน
มายาคติจึงเป็ นผลผลิ ตทางสังคม วัฒนธรรม
การเมื อง เศรษฐกิ จและสั งคมอย่างแน่ นแฟ้ นในฐานะที่
เป็นบริบทของการดารงอยู่ของมนุษย์ โดยใช้วิจารณญาณ
การมองผ่านวาทกรรมของสังคม เพื่อให้เห็นถึงความเที่ยง
แท้ การเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และปรากฏการณ์
ที่กาลังเกิดขึ้นในสังคมไทย และเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์
สั งคมไทยในปั จจุ บั นนี้ ก็ เช่ นเดี ยวกั น "มายา
คติ" นั้นอยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ และแน่นอนมายาคติได้แฝง
เร้ น อยู่ ร อบกาย ไม่ ว่ า จะเป็ น บริ บ ททางการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคมของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น จนกระทั่ง
ยากที่ “ผู้ ไม่ รู้ เท่ ำ ทั น ” ในบริ บ ทนั้ น ๆ จะรู้ ตั ว ได้
จนกระทั่ งพฤติกรรมที่ แฝงมาในรูปของมายาคติ ได้ ปอก
ลอกเอา “ควำมเป็นจริง” ไปหมดสิ้น
มนุษย์เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเพื่อสร้างความจริง
แต่สุดท้ายแล้วเทคโนโลยีย้อนกลับมากาหนดมนุษย์ โดย
มนุ ษ ย์ ไม่ สามารถจะนึ กถึ งตั วตนอื่ น หรื อโลกอื่ น หรื อ
กระทัง่ ความจริงในลักษณะอื่นที่มาก่อนเทคโนโลยี มนุษย์
อยู่ ภายใต้กรอบความคิดบางอย่างที่ มนุษย์มีอยู่แล้ว ซึ่ ง

สานต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ทุกวันนี้เทคโนโลยีผลิตซ้าตัวตน
ต่างๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ งมองโลกที่ เกิ ดขึ้นมาหรือ
เกิดก่อนเทคโนโลยีไม่ได้ เพราะฉะนั้ นความจริง ความดี
ความงาม ที่ มาก่ อนสิ่ งเหล่ านี้ จึ งนึ กไม่ ออกว่ าคื ออะไร
มนุษย์เป็นตัวของตัวเองได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง
มนุษย์ไม่สามารถอยู่กับเทคโนโลยีในโลกสังคม
ออนไลน์ ได้ อย่ างสมดุ ลหากยั งคิ ดแต่ จะสร้างความเป็ น
ตัวตนของตนเองมากกว่าที่จะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา
ใช้กับการดารงชีวิต เทคโนโลยีจะกัดกินความเป็นมนุษย์
ให้ กลายเป็ นร่ างที่ ไร้ วิ ญญาณความดี จมอยู่ กั บความ
ปวกเปียกในจิตใจ กลายเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้
ของมนุษย์ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์จะยิ่งใหญ่ จะก้าวไปสู่สิ่ง
ที่ ดี กว่ า พอมี สั งคมออนไลน์ ต่ อไปนี้ ประชาธิ ปไตยจะ
ยิ่ งใหญ่ จริ งแท้ มนุ ษ ย์ ตกหลุ มและจมอยู่ ในห้ วงของ
เทคโนโลยีที่ครอบงานั่นเอง
ผู้ คนที่ อ ยู่ ในบริ บ ทของสื่ อมวลชนทุ กแขนง
ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักร้อง นักแสดง ศิลปิน ผู้ประกาศ
ข่ าว ผู้ ด าเนิ นรายการ รวมถึ งนั กข่ าวล้ วนแล้ วแต่ ใช้
Social media อย่ าง Facebook หรื อ Twitter กั น มาก
ขึ้น ทั้งเพื่อการทางานและเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
อารมณ์ เครี ย ดจากการท างาน ตลอดจนเพื่ อ สร้ า ง
เครือข่าย ชุมชน สร้างแฟนคลับของตนเองขึ้นมาเพื่ อใช้
เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ตรวจสอบแหล่งข่าว หรือ
ใช้ เป็ นช่ องทางกระจายข้ อมู ลข่ าวสาร หรื อใช้ ดึ งความ
ร่วมมือมาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มกระแสความนิยม
ดังนั้น Social media จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ งใน
การแสวงหาข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ งและการเสริ มปรุ งแต่ ง
ข้ อมู ล ทั้ งนี้ ก่ อนอื่ น จ าเป็ น ต้ องเรี ยนรู้ ท าความรู้ จั ก
ธรรมชาติ ของ Social Media เสี ยก่ อนว่า Social media
ที่ เรี ยกว่ า “สื่ อสั งคมออนไลน์ ” คื อ สื่ อดิ จิ ทั ล ที่ เป็ น
เครื่องมื อใช้ ในการปฏิ บั ติ การทางสั งคม ทั้ งการสื่ อสาร
ปฏิสัมพันธ์ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ภาพ เสียงระหว่าง
กั นโดยเน้ นการมี ส่ วนร่ วม (Collaborative) ในการผลิ ต
เนื้ อหาจากผู้ บริ โภคหรื อผู้ รั บ สาร ท าให้ บ างคนเรี ยก
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Social media ว่ า เป็ น User-Generated Content
(UGC) หรือ Consumer-Generated Media (CGM)
จากที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น ว่ ามี ผู้ ที่ อ ยู่ ในแวดวง
สื่อมวลชนที่ใช้ Social media กันหลากหลาย แต่สาหรับ
สื่อมวลชนแล้วสามารถใช้ Social media เป็นเวทีกลางใน
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น หรื อ ร่ ว มแชร์
ความรู้สึกระหว่างสื่อมวลชนด้วยกัน หรือแชร์ข้อมูลความ
คิดเห็นกับคนอ่าน อันเป็นเหมือนสภากาแฟในโลกดิจิทัล
นอกจากนี้ สื่ อ มวลชนยั งอาจใช้ Social media สร้ า ง
เครื อข่ าย ชุ มชน แฟนคลั บของนั กข่ าวและของ คอลั ม
นิสต์ ได้อีกด้วยและเชื่อว่า ในอนาคตคอลัมนิสต์คงต้อง
สร้างจุดขาย สร้างจุดเด่น สร้างตัวตนแบบดารา นักร้อง
เพื่อให้มีกลุ่มแฟนคลับเฉพาะในสังคมออนไลน์ของตน
ด้ วยเทคโนโลยี การสื่ อสารพั ฒ นาขึ้ นทุ กวั น
โดยเฉพาะโทรศั พท์ มื อถื อได้ ก้ าวล้ าผนวกรวมอุ ปกรณ์
หลากหลายชนิ ดเข้ าไปอยู่ ในเครื่ องเล็ ก ๆ เครื่ องเดี ยว
ไม่ ว่ าจะเป็ น คอมพิ วเตอร์ อิ น เตอร์ เน็ ต กล้ อ งถ่ ายรู ป
กล้ องวี ดี โอ เกม ฯลฯ ท าให้ โทรศั พ ท์ มื อถื อขยายขี ด
ความสามารถของตนเองมากกว่ าการติ ดต่อสื่อสารด้ วย
เสี ยงเพี ยงอย่างเดียว จึงไม่ น่ าแปลกใจเมื่อมี เหตุ การณ์
สาคัญใด ๆ เกิดขึ้น จะเห็นผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างหยิบ
โทรศัพท์ มื อถื อของตนเองขึ้นมาถ่ายรูป ถ่ ายคลิ ปวิ ดีโอ
จากนั้นก็ส่งผ่านสัญญาณ wifi หรืออินเทอร์เน็ตไปปรากฏ
ในสังคมออนไลน์ต่างๆ
โทรศั พท์ มื อถื อกลายเป็ นเครื่ องมื อชิ้ นส าคั ญ
ของนั กข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) รวมทั้ งนักข่าว
มื อ อาชี พ (Professional Journalist) ในการถ่ า ยทอด
ข่ าวสาร เรื่ อ งราว ภาพเหตุ ก ารณ์ ที่ ส ดใหม่ รวดเร็ ว
ในแวดวงวิ ช าวารสารศาสตร์ เรี ย กคนที่ ใช้ เฉพาะ
โทรศัพท์มือถือในการรายงานข่าวว่า Mojo ซึ่งย่อมาจาก
คาว่า Mobile Journalist
Mojo จั ดเป็ นนั กข่ าวสายพั นธุ์ ใหม่ แตกต่ าง
จากนักข่าวมืออาชีพแบบดั้งเดิม เพราะธรรมดาแล้ว การ
ทาข่าวโทรทัศน์แบบมืออาชีพจะต้องใช้ทีมงานไม่น้อยกว่า

3 คน แต่ Mojo สามารถทาข่าวทั้งกระบวนการจบสิ้นได้
โดยคนคนเดี ยว ผ่ านโทรศั พ ท์ มื อ ถื อประเภท Smart
Phone ใช้ Free software เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการตั ด ต่ อ
ก่อนจะเผยแพร่ผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
Mojo กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของแวดวงนักข่าว โดยเฉพาะ
นักข่าวพลเมือง ซึ่งเน้นความดิบ สดใหม่ รวดเร็ว
การแพร่ขยายของ Mojo เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งใน
การกระตุ้ นให้ สื่ อมวลชนไม่ ว่ าจะเป็ นนั ก ข่ าวมื ออาชี พ
ช่ างภาพโทรทั ศน์ ต้ องปรั บตั วเพื่ อดึ งเรตติ้ งคนดู ของ
ตนเอง ก่ อ ให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ ห นึ่ งที่ เรี ย กว่ า EmoJournalism ซึ่ งย่ อมาจาก Emotion Journalism อั น
หมายถึง วารสารศาสตร์ที่เน้นแต่อารมณ์ ความรู้สึกของผู้
เสพข่าวสารเป็นหลัก
บทบาทของสื่ อ มวลชนในแนวของ EmoJournalism ผิ ดแผกแตกต่ างจากสื่ อมวลชนในแบบเดิ ม
ที่ ได้ รั บการสั่ งสอน บ่ มเพาะให้ น าเสนอข่ าวด้ วยความ
เป็นกลาง เที่ยงตรง เป็นธรรม พยายามดึงตัวเองออกจาก
เรื่องราวข่าวสารที่กาลังนาเสนอ ที่สาคัญคือ สื่อมวลชน
รวมทั้งผู้ประกาศข่าวต้องไม่แสดงอารมณ์รัก ชอบ เกลียด
โกรธ ผ่านออกมาทางการรายงานข่าว แต่สื่อมวลชนหรือ
ผู้รายงานข่าวในแนว Emo-Journalism ไม่เพียงแต่แสดง
อารมณ์ความรู้สึกผ่านการรายงานข่าวเท่านั้น หากแต่ยัง
กระโดดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตัวละครข่าว พูดง่าย ๆ ว่า
ข่าวกลายเป็นเรื่อง “ดราม่า” โดยมีนักข่าวเป็นตัวละคร
เอกคนหนึ่ งในข่ าว ทั้ งนี้ การท าข่ าวในแนวของ EmoJournalism ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ทุกอย่างล้วน
ผ่านการกลั่นกรอง คัดสรร ประกอบสร้างด้วยการจัดฉาก
เลือกมุมกล้อง เลือกตัวละครมาร่วมการเสนอข่าว
นอกจาก Emo-Journalism แล้ ว ในแวดวง
วารสารศาสตร์ ยั งมี อี กปรากฏการณ์ ห นึ่ งเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง
“ดราม่า”และเร้าอารมณ์ ผู้เสพสื่อคล้ายคลึงกัน นั่ นคือ
“Cinematic Journalism” อันเป็ นการผนวกรวมของ 2
ศาสตร์เข้าหากัน ได้แก่ศาสตร์แห่งภาพยนตร์ กับวารสาร
ศาสตร์ (มานะ ตรี รยาภิ วั ฒ น์ , 2555) สื่ อมวลชนทั้ ง
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นักข่าว ช่างภาพมืออาชีพ และอื่น ๆ จาต้องพัฒนาฝีมือ
การเล่าเรื่องของตนเองให้เหนือกว่าข่าวที่ปรากฏตามสื่อ
โทรทัศน์ในทุกวันนี้ เพราะในอนาคต Mojo หรือ “นักข่าว
มือถือ” จะเหนือนักข่าวมืออาชีพตรงที่สามารถนาเสนอ
ข่ าวได้ ส ด และไวกว่ า เนื่ อ งเพราะอยู่ ในสถานที่ เกิ ด
เหตุการณ์ ดังนั้นนักข่าวมืออาชีพต้องสู้ด้วยการนาเสนอ
ข่าวที่มีคุณภาพทั้งภาพและเสียง
ความเร้ าอารมณ์ ในรู ป แบบของ Cinematic
Journalism สามารถปลุ กอารมณ์ ผู้ รั บ สารได้ มาก
แนวโน้ มของสื่ อมวลชนสายพั นธุ์ ใหม่ แบบ Cinematic
Journalism และ Emo-Journalism เกิ ด ขึ้ น แล้ วในซี ก
โลกตะวันตกและเข้าสู่สังคมไทย ปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นนั่น
คื อ การเน้ นแต่ รู ปแบบการน าเสนอข่ าว เหนื อกว่ าการ
นาเสนอข้อมูล หรือการนาเสนอข้อเท็จจริงของข่าวด้วย
ความตั้งใจดึงความสนใจของผู้บริโภคสื่อด้วยกลวิธีการเร้า
อารมณ์แบบอิงการแสดงเพื่อเพิ่มอรรถรสแก่คนดูนั่นเอง

3. บทสรุป
การนาเสนอข่าว ข้อมูลด้วยการเร้าอารมณ์
อาจจะกลายเป็นเครื่องมือของสื่อมวลชนทั้งในเรื่องการ
เพิ่มเรตติ้งให้กับตนเอง รายการ ตลอดจนโฆษณาชวน
เชื่อของโฆษณาสินค้าที่จะมอมเมาผู้บริโภคสื่อ หนทาง
รอดเดียวคือการสร้างพลังถ่วงดุลจากผู้บริโภคสื่อ ให้
รู้เท่าทันนัยยะที่ซ่อนเร้นผ่านเปลือกสวยงามของความ
เป็ นดราม่าในข่าวสารนั้น ว่า แก่น แท้ แล้วข่าวสารนั้ น
ต้องการโน้มน้าวใจเรื่องอะไร อะไรคือข้อเท็จจริง อะไร
คือการปรุงแต่งขึ้น
สุดท้ายคงต้องพึ่งปัญญาแห่งการรู้เ ท่าทันสื่อ
(Media literacy) ที่ จ ะทั ด ทานความเป็ น “ดราม่ า ”
ของสื่อที่มีมากมายหลายรูปแบบนั่นเอง การรู้เท่าทัน
สื่อเป็นเรื่องที่ปัจเจกชนและรัฐบาลควรเอาใจใส่ เพราะ
ข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ในสังคมนั้นไม่ยั่งยืนมีการเกิด
และดั บ ต่ อ เนื่ อ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด อุ ด มการณ์
ความคิด ล้วนเป็นสิ่งที่คนเราต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจใน
การเปลี่ ย นแปลงตั ว เองเพื่ อ ท าให้ เ ป็ น สั ง คม แห่ ง
คุณธรรมที่น่าชื่นชม
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แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา วัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
The Approaches to Manage Buddhist Tourism: Temples in the Thonburi Area

มนชนก จุลสิกขี1
บทคัดย่อ
การท่ องเที่ยวเชิงพุ ทธศาสนาเป็ นรูป แบบการท่องเที่ ยวที่มุ่งหวังให้นักท่ องเที่ ยวได้รับประสบการณ์ ต่าง ๆ
อันส่งผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจเป็นสาคัญ และยังเป็นการจูงใจในการแสวงบุญในมิติทางศาสนาและความเชื่อ
วัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่และมีความสวยงาม ตลอดจนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัดบางแห่งมี
ความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อม ทาเลตั้งอยู่ริมคลองและความศักดิ์สิทธิ์ของครูอาจารย์ตั้งแต่อดีต แต่หลาย ๆ วัด
ยังไม่ เป็ น ที่ รู้จั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากนั ก เช่น วัด ก าแพงบางจาก วัด ท่ า พระ วั ด สังข์ ก ระจายวรวิ ห าร วัด โพธินิ มิ ต
สถิตมหาสีมาราม วัดราชโอรสารามราชวรวิห าร วัดทองศาลางาม วัดวรามาตยภั ณ ฑสาราราม (วัดขุน จัน ทร์) และ
วัดนาคปรก ซึ่งเป็นวัดที่มีศักยภาพด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในพื้นที่
ของวัดดังกล่าวทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย
และด้านการสนับสนุน ถือเป็นการส่งเสริมให้แต่ละวัดมีศักยภาพและเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่
และที่สาคัญคือเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาต่อไป
ในอนาคต
คาสาคัญ : การจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัด ธนบุรี

Abstract
Buddhist tourism is a type of tourism aimed for tourists to obtain various experiences which
most importantly improves the quality of life and mind, and is also a motivation to pilgrimage under
the aspects of religions and beliefs. Temples in the Thonburi area have archaic origins and beauty
besides their historic values. Some are appropriate due to the environment, with the locations being
waterside, as well as the sanctity of deities since ancient times. Nevertheless, numerous temples are
still considerably unknown to tourists, i.e. , Wat Kamphangbangchak, Wat Tha Phra, Wat Sangagai
Worawiharn, Wat Phonimit Satitmahasimaram, Wat Ratcha Orasaram Ratchoworawiharn, Wat Thong
Sala Ngam, Wat Waramattaya Pantasararam ( Wat Khunchan) , and Wat Nakprok. These
aforementioned temples have the potential of Buddhist tourism promotion in each of the four
1
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elements: incentives, access to tourist attractions, safety, and promotion. All of this is for the
purposes of effectively inheriting the tradition and culture, being renowned in their local areas, and
becoming the method to improve, develop and publicize the temples into Buddhist tourist
attractions in the future.
Keywords: Tourism Management, Buddhist Tourism, Religious Tourism Management, Temples, Thonburi

1. บทนา
นั บ จากอดี ต พุ ท ธศาสนาเป็ น ปั จจั ย ส าคั ญ ใน
การกาหนดวิถีชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่ง
ที่รวบรวมงานศิลป์ วิทยาการและความรู้มากมายหลายสาขา
ตลอดจนเป็ นแหล่ ง รวมของศิ ลปกรรมที่ มี ค่ า เช่ น
โบราณสถาน โบราณวั ตถุ และจิ ตรกรรมฝาผนั ง ซึ่ งงาน
ศิลปกรรมต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้า
ค่ าและเป็ นเสมื อนเอกลั กษณ์ ของความเป็ นชาติ ไทยด้ วย
ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นอารยธรรมและความเจริญ
ของชาติ อั นเป็ นแหล่ งรวมที่ สามารถศึ กษาย้ อนกลั บได้ใน
ด้ านประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี วั ฒ นธรรม ศิ ล ปกรรม
สถาปั ต ยกรรม รวมทั้ งการเชื่ อ มโยงความเป็ น มาของ
วัฒนธรรมกับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ปัจจุบันวัดหรือศาสนสถาน ได้กลายเป็นอีกหนึ่ง
แหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ
เป็นเหตุให้วัดหรือศาสนสถานบางแห่งได้ปรับบทบาทใหม่
เพิ่ม จากเดิมที่เคยจากัดไว้สาหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของ
สงฆ์และศาสนพิธีของชาวบ้าน หรือเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันของผู้คนในชุมชนที่แต่ละวัดนั้นตั้งอยู่กระทั่งกลายมา
เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่น มีสาเหตุมา
จากการที่วัดได้ขยายบทบาทโดยอาศัยคุณสมบัติของศาสนา
สถานเป็ นแรงจู งใจให้ เกิ ดการท่ องเที่ ยว ซึ่ งการปรั บแต่ ง
บทบาทของวัดในมิติของการท่องเที่ยวโดยไม่สูญเสียสภาพ
เดิม (กรรณิกา คาดี, 2558, หน้า 175-191)

นอกจากนี้ กรมการศาสนา ได้มีแนวทางการดาเนินงานใน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทาง
ศาสนาปี พ.ศ. 2558 โดยสนับสนุนให้นาทุนทางวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่น มาเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งบางแห่ง
ก็ เป็ น มรดกของชุ ม ชน ประกอบกั บ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามีวัดเป็นศูนย์กลางของสังคม
(กรมการศาสนา, 2558) การผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีมิติของ
การพั ฒนาจิ ตใจควบคู่ ไปพร้อมกั บส่ งเสริ มความเป็ นไทย
ทั้งยังเป็นการสืบสานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยให้ เป็ นสิ่ งที่ ด ารงอยู่ คู่ ประเทศชาติ ภายใต้ โครงการ
ส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมสร้ างสรรค์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การแข่งขัน เพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่เป็น
ต้นแบบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
(เบญจวรรณ บวรกุลภา, 2557)
กรมศาสนา ในสั งกั ดกระทรวงวั ฒ นธรรม จึ งมี
นโยบายส่ งเสริมให้ ทุ กภาคส่ วนของสั งคม ทั้ งภาครัฐและ
เอกชนตระหนักถึงความสาคัญและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดโครงการท่องเที่ยวแนวศาสนาให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้
เกิดความรัก ความศรัทธาต่อพุทธศาสนา ทั้งยังมุ่งหวังให้เกิด
การพั ฒ นาและจั ดระบบ การท่ องเที่ ยวภายในวั ด หรื อ
ศาสนสถานให้เหมาะสมและมีการบริการที่ดีสามารถสร้าง
ความเลื่ อมใสศรั ทธา ให้ แก่ นั กท่ องเที่ ยวทั้ งชาวไทยและ
ต่างประเทศได้ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งระดับประเทศและระดับโลกบนพื้นฐานของ
ความรั บผิ ดชอบและมี จิ ตส านึ กต่ อการรั กษามรดกทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
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ของชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา (กรมการศาสนา, 2558)
ดั งจะเห็ น ได้ ว่ า กรมการศาสนา เล็ งเห็ น ถึ ง
ความสาคัญที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวสัมพันธ์กับศาสนา
เพื่อให้วัดต่าง ๆ ในเส้นทางแสวงบุญเป็นสิ่งเชื่อมโยงศาสนา
กั บนั กท่ องเที่ ยวเข้ าด้ วยกั น โดยให้ วั ดเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้
ที่สาคัญที่จะทาให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับเอาคุณค่าทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดีของวิถีชีวิตแบบไทยไปสู่การยกระดั บ
สังคมที่มีคุณภาพ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนามี
ส่ วนช่ วยกระตุ้ นให้ ผู้ คนในชุ มชนเกิ ดจิ ตส านึ กถึ งความ
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลและส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน
ขณะเดี ยวกั นนั กท่ องเที่ ยวเองก็ จะมี จิ ตผู กพั นกั บศาสนา
ผ่ านความประทั บใจที่ ได้ จากการท่ องเที่ ยว ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ อารีย์ นัยพินิจ, ฐิรชญา
มณี เน ตร, ธงพ ล พ รห ม สาขา ณ สกลน คร และ
ภั ท รพงษ์ เกริ ก สกุ ล (2556, หน้ า 31-40) ที่ ศึ ก ษาถึ ง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัด พบว่านักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาในเทศกาลและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
จะมุ่ งเน้ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเจริ ญ จิ ต อาทิ
การตั ก บาตรถวายทาน เวี ยนเที ยนในวั น ส าคั ญ ต่ าง ๆ
ทางศาสนา ทาให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่นอกจาก
จะได้รับความเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์จากวัดที่เป็นแหล่งเอื้อ
ต่อการท่องเที่ยวแล้ว ยังได้ตระหนักถึงการเรียนรู้และเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น นั้น ๆ ซึ่งเป็น
ความคาดหวัง เป็นความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
ที่คาดการณ์ล่วงหน้าต่อบางสิ่ง บางอย่างว่าควรจะเป็น หรือ
ควรจะเกิดขึ้น
วัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีมี ประวัติความเป็นมาเก่าแก่
และมี ความสวยงาม ตลอดจนคุ ณ ค่ าทางประวั ติ ศาสตร์
วัดบางแห่งมีความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อม ทาเลตั้งอยู่
ริ มคลองและความศั กดิ์ สิ ทธิ์ ของครู อาจารย์ ตั้ งแต่ อดี ต
แต่ หลาย ๆ วั ดยั งไม่ เป็ นที่ รู้จั กนั กท่ องเที่ ยวมากนั ก เช่ น
วัดกาแพง บางจาก วัดท่าพระ วัดสังข์กระจาย วัดโพธินิมิต
สถิ ตมหาสี มาราม วั ด ราชโอรสารามราชวรวิ ห าร
วัดทองศาลางาม วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์)

และวัดนาคปรก ซึ่งเป็นวัดที่มีศักยภาพด้านการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นวัดที่อยู่ไม่ ไกลจากกัน และเป็นวัดชุมชนที่มี
ชื่อเสี ยงแต่ละด้ านแตกต่างกัน ซึ่งเหมาะสมในการจัดการ
ท่ องเที่ ยงเชิ งพุ ทธศาสนา และยั งเป็ นการสร้างศรัทธาแก่
พุ ท ธศาสนิ ก ชนในการเข้ า วั ด และการท าบุ ญ การหา
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุ ทธศาสนา วัดในเขตฝั่ ง
ธนบุ รี จะท าให้ได้ ข้อมูลซึ่ งเป็ นแนวทางในการพั ฒนาการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาต่อไป

2. เนื้อหา
2.1 การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาคืออะไร
วัดเป็ นทรั พยากรการท่ องเที่ ยวที่ มี โอกาสดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวได้มาก เกิดจากการที่ตัวของวัดเอง มีลักษณะ
ทางสถาปั ตยกรรม ศิ ลปกรรม หรื อความส าคั ญทางด้ าน
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ที่น่าสนใจ หรือวัดอาจอยู่ใน
พื้ น ที่ ซึ่ งมี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วประเภทอื่ น ๆ เป็ น
ตั ว ดึ งดู ด ท าให้ วั ด เป็ น ผลพลอยได้ จ ากทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา
เป็ นพฤติ กรรมอี กประเภทหนึ่ งที่ กระแสสั งคมในปั จจุ บั น
ต้ อ งการเนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ ย วเชิ งพุ ท ธศาสนาเป็ น
การเดินทางที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมของสังคมไทย ดังนั้นพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง พุ ท ธศาสนามาจากค าว่ า
Bhuddhist Tourism ซึ่ งสามารถสรุป ความหมายของ
การท่องเที่ยวเชิงพุท ธศาสนาได้คือเป็นการท่องเที่ยวที่
ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมประเพณี เป็ น การสื บ ทอดอายุ
พระพุ ท ธศาสนา และเป็ น การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เพิ่ ม พู น
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และปันผลประโยชน์
ต่าง ๆ กลับ สู่ ชุม ชนท้ องถิ่น ในแหล่ งชุม ชนต่ าง ๆ ที่วั ด
ตั้ งอยู่ ท าให้ เกิ ด ธุ ร กิ จ ข้ า งเคี ย ง เช่ น ร้ า นค้ า ขายของ
ขายอาหารปลา ตลอดถึงขายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองใน
ท้องถิ่น เป็นต้น (ธนิต บุตรทิพย์สกุล, 2558)
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ดั งนั้ น การท่ องเที่ ยวเชิ ง พุ ท ธศ าส น าจึ งมี
จุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แ ก่ ชุ ม ชนและเป็ น
การสื บ ทอดพระพุ ท ธศาสนา โดยการส่ ง เสริ ม ให้
นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทวัดมากขึ้น

2.2 ประโยชน์ ที่ ได้ รั บจากการท่ องเที่ ยวเชิ ง
พุทธศาสนา
จากความหมายของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง พุ ท ธ
ศาสนาที่กล่าวในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญต่อ
ทั้งสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ กรมการ
ศาสนา (2558) จึงได้มีการกล่าวถึงประโยชน์และคุณค่า
ของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา สรุปได้ดังนี้คือ
1. เป็ น การใช้ ทุ น ทางสั งคมที่ มี อ ยู่ ในสั งคม
ให้ เกิ ดประโยชน์ต่ อคนในชุมชน ท าให้ วัดและศาสนสถาน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิต และมีศักยภาพ
2. เป็ นการสนั บสนุ นและส่ งเสริมการท่ องเที่ ยว
ของไทยให้ เกิ ดทางเลื อกตามรสนิ ยมใหม่ ที่ นั กท่ องเที่ ยว
ต้องการความสุขทั้งทางกายและใจไปพร้อมกัน
3. ได้ มี ระบบ การบริ หารจั ดการเส้ นทาง
การท่ องเที่ ยวเชิ งพุ ทธศาสนาต้ นแบบที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ
รองรับความต้องการของการท่องเที่ยวเชิงธรรมะของสังคม
4. เกิ ดการบู รณาการความร่วมมื อและส่ งเสริ ม
สนับสนุนบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มี
ส่ วนร่วมในการสื บสานสร้ างสรรค์ ต่ อยอดการพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา
5. วัดและชุมชนมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
6. ท าให้ แ หล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งพุ ท ธศาสนาเป็ น
ที่รู้จักไปทั่วประเทศและทั่วโลก
7. ท าให้ วั ดให้ มี บทบาทต่ อการท่ องเที่ ยว ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรง คือ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
และเกิดประโยชน์ทางอ้อม คือ เพื่อบริการชุมชน

8. เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็ นพื้ นฐานที่ ศาสนิ กชนต้องการ และเป็ นการสร้างความ
เข้าใจ อันดีและสัมพันธภาพระหว่างมนุษยชาติ
ดังจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
ท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว คื อ
ได้ ป ระกอบศาสนกิ จ ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ ตนเองและสั ง คม
ได้พบบุคคลต้นแบบที่ดีงาม ได้พบบัณฑิตผู้มีความรู้ทาง
ธรรม ได้บูชาคนที่ควรบูชา ได้ฝึกจิตให้มั่นคง ทาให้จิตไม่
เศร้าโศกไม่มัวหมอง มีจิตที่อิ่มเอิบ ผ่องใส สามารถเข้าถึง
พระนิ พ พาน ได้พบความสุขที่ แท้ จริงได้ฝึ กวินัยในตัวเอง
ให้รู้จักระวังตัว ควบคุมตัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้สร้าง
รอยยิ้มให้เพื่อนมนุษย์ เป็นการเดินทางท่องเที่ ยวแสวง
บุ ญ ที่ พ บแต่ สิ่ ง สวยงามของวั ด หรื อ ศาสนสถาน พบ
ธรรมะที่ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ละยั ง ได้ ช่ ว ยสร้ า งรอยยิ้ ม จากการ
กระจายรายได้ไปสู่ชาวบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ ตามกาลังซื้อ
ของผู้ แ สวงบุ ญ ได้ สัม ผั ส วิถี แ ห่ งบุ ญ ซึ่งเป็ น กิ จกรรมที่
เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สร้าง
ขวั ญและก าลั งใจ จากความเชื่ อ ความศรั ท ธาที่ มี ต่ อ สิ่ ง
ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ในวั ด นั้ น ๆ และเป็ น การเปิ ด โลกทั ศ น์ ท าให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้แสวงบุญมีทัศนคติที่ ดี รวมทั้งได้ผ่อน
คลายความเครียดเกิดความสนุกสนาน เป็นการพักผ่อน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทาให้มีความสุขทางใจ

2.3 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การท่ องเที่ ย ว
เชิงพุทธศาสนา
ในการบริหารจัดการที่ทาให้วัดในเขตธนบุรีที่มี
ศักยภาพเพียงพอในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
จึงควรต้องมีการบริหารจัดการกับการท่ องเที่ ยวเชิงพุ ทธ
ศาสนาอย่างถูกต้อง โดยอารีย์ นัยพินิจ และคณะ (2559)
ได้ให้แนวคิดด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
อั นประกอบไปด้ วย 4 องค์ ประกอบ ที่ จะสามารถน ามา
ปรับใช้กับวัดในพื้นที่เขตธนบุรี ได้ดังนี้
1. องค์ ป ระกอบด้ านสิ่ งดึ งดู ดใจ คื อ สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งพุ ท ธศาสนา ให้ ค วามรู้ สึ ก ทางจิ ต ใจใน
ด้านบวก และมีสิ่งดึงดูดใจในด้านต่าง ๆ เช่น ความสวยงาม
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ของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านเอกลักษณ์และคุณค่าทางศาสนา
ด้านเอกลักษณ์และคุณค่าทางศาสนา
2. องค์ ประกอบด้ านการเข้าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว
ได้ แก่ การเดิ นทางมาจากสถานที่ อื่ น ๆ มายั งวั ดในพื้ นที่
ฝั่งธนบุรี มีความสะดวก ไม่ว่าจะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัว
หรื อเดิ นทางด้ วยรถประจ าทาง มี ป้ ายบอกทางที่ ชั ดเจน
สามารถเดิ น ทางมาได้ ง่ าย และถนนในการสั ญ จรเรี ยบ
ไม่ ขรุขระ และมีการประชาสัมพั นธ์ข้อมูล ข่ าวสารต่ าง ๆ
ของวัดให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้
3. องค์ ป ระกอบด้ า นความปลอดภั ย ได้ แ ก่
เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนดูแล มีความปลอดภัย คนในชุมชน
ช่วยกันเป็ นหู เป็ นตาทางวัดมี มาตรการเกี่ยวกั บการรักษา
ความปลอดภั ยในด้ านต่ าง ๆ เช่ น ความปลอดภั ยในด้ าน
การใช้รถ ความปลอดภัยใน การใช้เส้นทางในการเดินทาง
ความปลอดภัยใน การให้ บริการ ความพร้อมของอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของอาหาร
และเครื่องดื่ม
4. องค์ ป ระกอบด้ า นการสนั บ สนุ น ได้ แ ก่
วั ด มี การจั ด กิ จ กรรม ตล อด ใน ทุ ก ๆ ปี เพื่ อให้ มี
นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาทาบุญมาก และมีการให้การ
สนั บ สนุ น ในด้ านต่ าง ๆ และมี หน่ วยงานเข้ ามาให้ การ
สนับสนุน เป็นต้น
โดยสรุปแล้วการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ด้ านการเข้ าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว ด้ านความปลอดภั ย และ
ด้านการสนับสนุน

2.4 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา วัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
แนวทางการจั ดการท่ องเที่ ยวเชิ งพุ ทธศาสนา
วั ด ในพื้ น ที่ ฝั่ งธนบุ รี ให้ เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ
การสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของวัดกาแพงบางจาก
วัดท่ าพระ วัดสั งข์ กระจาย วัดโพธิ์นิ มิตสถิตมหาสีมาราม
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร วัดทองศาลางาม วัดวรามาตย
ภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) และวัดนาคปรก โดยมุ่งหวังให้

เกิ ดการพั ฒ นาและจั ดระบบการท่ องเที่ ยวภายในวั ดให้
เหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ เพื่อรองรับความต้องการ
ของการท่ องเที่ ยว เชิ งพุ ทธศาสนาที่ ได้ มาตรฐานเป็ น ที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. องค์ ป ระกอบด้ า นสิ่ งดึ งดู ด ใจโดยการจั ด
บริ เวณวั ด ให้ เป็ น ระเบี ยบเรี ยบร้ อ ยสวยงาม เรี ย บง่ าย
มี สภาพแวดล้ อมที่ เงี ยบสงบ มี ความสะอาด ร่ มรื่ นและ
งดงามตามธรรมชาติ โดยอาจปรั บ สภาพ แวดล้ อมตาม
ศั ก ยภาพ ของวั ด ให้ ตรงตามอารยสถาปั ต ย์ (Universal
Design) เปิดพระอุโบสถหรือ พระวิหาร ให้พุทธศาสนิกชน
ได้เข้าไปทาบุญและปฏิบัติศาสนกิจในทุกเทศกาลวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละวัดที่ผู้ เขียนไปเก็บข้อมู ล
โดยการลงพื้นที่ในแต่ละวัดได้ดังนี้
1.1 วัดกาแพงบางจาก เป็นที่มีประวัติความ
เป็นมาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีการสันนิษฐานว่ามีการสร้าง
ตั้ งแต่ ส มั ย อยุ ธ ยา และมี ก ารบู รณปฏิ สั งขรณ์ ในสมั ย
รัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบพระพุทธรูปโบราณ
จานวนมาก มีรูปแบบ ลวดลายประดับแสดงถึงศิลปะในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นและวัดกาแพงบางจากสามารถเชื่อมโยง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจ เช่น บ้ านศิลปิน คลอง
บางหลวง เป็นต้น
1.2 วั ด ท่ า พระ เป็ น วั ด โบราณ ที่ มี ก าร
สันนิษ ฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ใกล้
คลองมอญ เขตบางกอกใหญ่ แต่เดิมบริเวณวัดล้อมรอบ
ด้วยคลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ และแม่น้าเจ้าพระยา
จึงเรียกกัน ว่า "วัด เกาะ" มี ค ลองเล็ ก ๆ แยกจากคลอง
บางกอกใหญ่ ไปจนถึงหน้าวัดผ่านไปถึงวัดสังข์กระจาย
และวัด ราชสิ ท ธาราม ในเวลาต่ อ มา ได้ พ บหลวงพ่ อ
เกษรลอยน้ ามาที่ ค ลองหน้ า วั ด ชาวบ้ า นจึ ง เรี ย กว่ า
“วั ด ท่ า พระ” แทนชื่ อ วั ด เกาะจากเดิ ม โดยวั ด ท่ า พระ
นักท่องเที่ยวจะนิยมมากราบไหว้ หลวงพ่อเกษรซึ่งเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และบูชาวัตถุมงคล
1.3 วัดสังข์กระจายวรวิหาร เป็นพระอาราม
หลวงชั้ นตรี ชนิ ดวรวิ หาร มี ประวั ติ ปรากฏอยู่ ในหนั งสื อ
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ต านานพระอารามหลวงฉบั บหอสมุ ด วชิ ร ญาณว่ า
“อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ เป็นวัดโบราณ รัชกาลที่
1 พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลก ทรงสถาปนา
ใหม่พระราชทานเจ้าจอมแว่นหรือนัยหนึ่งเรียกว่า คุณเสือ
พระสนมเอก ถึ งรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ ” และในวัดยังปรากฎประวัติของ
พระเทพมุนี (ด้วง) อดีตเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าอาสวาสรูป
แรกที่เป็นผู้แต่งมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชกที่เป็นที่รู้จัก
กันในปัจจุบัน
1.4 วัดโพธินิมิ ตรสถิตมหาสีมาราม สร้างใน
สมั ยรั ชกาลที่ 5 พ.ศ 2416 สมเด็ จพระวั นรั ต วั ดสุ ทั ศน์
เทพ วราราม ได้อุทิศที่ดินซึ่งเป็นมรดกบิดามารดา สร้างเป็น
พระอารามมี ชื่ อว่ า "วั ดโพมิ " เพื่ ออุ ทิ ศส่ วนกุ ศลให้ ท่ าน
ทั้ งสอง และได้ ขอพระราชทานวิ สุ งคามสี มา โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
นามวั ดใหม่ ว่ า "วั ดโพธิ นิ มิ ตร" ชาวบ้ านนิ ยมเรี ยกกั นว่ า
“วัดโพธิตลาดพลู” ซึ่งวัดแห่งนี้มีสิ่งสาคัญได้แก่ พระอุโบสถ
ภายในมี พ ระพุ ท ธรู ป หล่ อ ลงรั ก ปิ ดทอง ปางมารวิ ชั ย
เป็ น พระประทานอยู่ ใน พระอุ โบสถ มี พ ระมหาเจดี ย์
พลั บพลารั บเสด็ จรัชกาลที่ 5 หอระฆั ง ศาลาการเปรี ยญ
ศาลาอเนกวนิ ช เป็ นศาลาตรี มุ ข และศาลาท่ าน้ า
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้และทาบุญ
1.5 วั ดนาคปรก ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป
ปางมารวิชัยมาจากเมืองสุโขทัยไว้ในวิหารพระประธานองค์
ประดิ ษ ฐานที่ วิ ห ารนั้ น มี พ ญานาค 7 เศี ยรแผ่ พั งพาน
เป็ น รู ป ปู น ปั้ น องค์ พ ระเป็ น พระปางมารวิ ชั ย สั ม ฤทธิ์
ชาวบ้ า นจึ งได้ เรี ย กว่ า “วั ด นาคปรก” ตามลั ก ษณะ
พระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ และตามประวัติของ
วัดมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพ่อค้าเรือสาเภาจีนที่เดินทาง
มาประกอบการค้าขายที่ย่านตลาดพลู แล้วมีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงคิดริเริ่มก่อสร้างวัดขึ้นเธอเป็น
การตอบแทนคุณชาวไทยที่ทาให้ตนได้สามารถก่อร่างสร้าง
ตัวขึ้นมาได้พร้อมกับเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเครื่อง
บูชาของชาวจีนเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่ตน และสร้างวิหารที่มี

ลักษณะทรงไทยเป็ นอนุ สรณ์ แก่ภรรยาชาวไทยเขียนภาพ
จิ ตรกรรมฝาผนั งลายไทยเล่ าเรื่ อ งราวการเสด็ จลงจาก
ดาวดึงส์ และเรื่องราวการชนะมารของพระพุทธเจ้า
1.6 วัดวรามาตยภันฑสาราราม (วัดขุนจันทร์)
เป็ นวั ดเก่ าแก่ ที่ อยู่ ในย่ านตลาดพลู โดยวั ดนี้ ถู กสร้างขึ้ น
เมื่ อปี 2370 ภายหลั งจากการบุ กปราบกบฏ พร้อมน าตั ว
เชลยกลั บมาจาก “นครเวี ยงจั นทร์ ” ของ “พระยามหา
อามาตย์” (ป้ อม) พระสุริยภักดี เจ้ากรมพระต ารวจสนม
ทหารขวาในรัชกาลที่ 3 จวบจนตัววัดได้ชารุดทรุดโทรมลง
“ท้ าวภั ณ ฑ สาร” ธิ ด าของพ ระองค์ จึ งได้ ท าการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ส่วนต่าง ๆ ภายในวัดขึ้นเสียใหม่ และให้
ใช้ชื่อ “วัดวรามาตยภันฑสาราราม” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นอกจากนี้ ทางวัดขุ นจันทร์ยั งมีความโดดเด่ นในเรื่องของ
การสะเดาะเคราะห์ปีชงและบูชาพระราหู โดยจะมีพิธีสวด
มนต์นพเคราะห์ราหูที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วม
อยู่เป็นประจาทุกปี
1.7 วั ดราชโอรสารามราชวรมหาวิ หารเป็ น
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิ ดราชวรมหาวิหาร สร้างขึ้นใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดจอมทอง พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงผูกพันกับวัดนี้เนื่องจาก
พระปัยยิกา (ยายทวด) ของพระองค์มีนิวาสสถานอยู่ในย่าน
นี้ จึ งทรงมี พ ระญาติ อ ยู่ ม าก ทั้ งยั งเป็ น วั ด ที่ พ ระชนก
พระชนนี ในสมเด็ จพระศรี สุ ลาไลยพระบรมราชชนนี ใน
พระองค์ ทรงทานุบารุงอยู่ด้วยภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรม
สรีรังคารมาบรรจุไว้ ณ พระพุทธอาสน์ของพระประธานใน
พระอุโบสถ และทรงเติ มสร้อยนามวัดเป็ น "วัดราชโอรสา
ราม" หลังจากนั้นจึงถือกันว่าเป็นพระอารามหลวงประจ า
รัชกาลที่ 3
1.8 วั ด ทองศาลางาม สร้ า งเมื่ อ ประมาณ
พ.ศ.2300 แต่ ไม่ ผู้ ใดทราบประวั ติ ก ารก่ อสร้ างในอดี ต
ชาวบ้ านเรียกว่า (วัดทองล่าง) หรือ “วัดทอง”แต่ปั จจุบั น
เรียกว่า “วัดทอง” หรือ “วัดทองบางไผ่ ” แต่ นามวัดทาง
ราชการคือ “วัดทองศาลางาม” และวัดนี้ได้รับพระราชทาน
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วิ สุ งคามสี ม าเมื่ อ พ.ศ. 2320 ภายในอุ โบสถหลั งเก่ า
ประดิ ษฐานพระพุ ทธรู ปทรงเครื่ องศิ ลปะสมั ยกรุ งธนบุ รี
ส่ ว นพระประธานอุ โบสถหลั ง ใหม่ พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั วเมื่ อ ครั้ ง ด ารงพระอิ ส ริ ย ยศ
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ าฟ้ ามหาวชิ ราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธีเท
ทองหล่อพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในอุโบสถ
2. องค์ ประกอบด้ านการเข้ าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว
จัดบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
ง่ายสะดวกด้วยรถส่วนตัวและรถประจาทาง จัดการจราจร
การคมนาคมสะดวกมี ป้ ายบอกทางชั ดเจน และภายใน
บริเวณวัดจัดให้มีแผนผังแสดงแหล่งท่องเที่ยวในวัด แผนที่
แสดงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาภายในวัด เพื่อแสดงจุดที่
น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวหรือผู้แสวงบุญไม่ควรพลาดชม
3. องค์ ประกอบด้ านความปลอดภั ย วัดทุ กแห่ ง
ควรให้มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย โดยให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
4. องค์ ประกอบด้ านการสนั บสนุ น ทุ กฝ่ ายทุ ก
หน่ วยงานที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง ต้ องมี ส่วนร่วมในการจั ดการ
ท่องเที่ยวของวัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เพื่อให้ การต้อนรับและช่วยกันสอดส่องดูแล อานวยความ
สะดวก เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สร้ างความร่ วมมื อของคนในชุ มชน การประสานความ
ร่วมมื อกั บภาคส่ วนต่ าง ๆ รวมทั้ งการได้ ร่วมแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับวัดอื่น ๆ และการช่วยเหลือพึ่งพา ซึ่ง
กันและกันในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อการท่องเที่ยว

3. บทสรุป
แนวทางการจั ดการท่ องเที่ ยวเชิ งพุ ทธศาสนา
วั ด ในพื้ น ที่ ฝั่ งธนบุ รี ต้ อ งจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด
ความน่ าเชื่ อถื อความศรั ทธา มี กิ จกรรมที่ สอดคล้ องกั บ
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการการ

ท่ องเที่ ยวในอนาคตได้ ดั งที่ ดลใจ มณี งาม (2557) ซึ่ งได้
ศึกษาพฤติ กรรมและความพึ งพอใจของผู้น าเที่ ยวที่ มี การ
บริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า การจัดการท่องเที่ยวจะต้องมีการดาเนินงานในแต่ละ
องค์ประกอบในระดับมาก
วั ด มี จุ ด เน้ น เพื่ อ สร้ า งสิ่ ง ดึ งดู ด ใจ ชื่ อ เสี ย ง
ในด้านความศักดิ์สิทธิ์ มีเอกลักษณ์ และคุณค่าทางศาสนา
และความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจใน
การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ สมเกี ย รติ ชั ย ไพบู ล ย์ (2557) ที่ ศึ ก ษา
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาศักยภาพของ
ชุ ม ชนนครชุ ม อ าเภอเมื อง จั งหวั ด ก าแพงเพชร พบว่ า
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนนครชุมมีองค์ประกอบด้าน
ดึงดูดใจ อยู่ในระดับมาก
ด้านการเข้าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว นั กท่ องเที่ ยวจะ
เกิดความพึงพอใจ หากการคมนาคมสะดวก สามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกทั้งรถส่วนตัว หรือรถประจาทาง
มีป้ายบอกทางชัดเจน และที่สาคัญจัดการด้านเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในวัดอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดลใจ มณีงาม (2557) ทาการศึกษาเรื่องศึกษา
พฤติกรรมและความพึ งพอใจของผู้น าเที่ยวที่มีการบริหาร
จั ดการสถานที่ ท่ องเที่ ยวในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยาที่
พบว่ าเมื่ อนั กท่ องเที่ ยวสามารถเข้ าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยวได้
โดยสะดวก ก็ จะท าให้ นั กท่ องเที่ ยวตั ดสิ นใจเดิ นทางมา
ท่องเที่ยวอีก
ด้ านความปลอดภั ย การมาท่ องเที่ ยวเชิ งพุ ท ธ
ศาสนา ถ้าเกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย
ในด้ านการใช้ รถ การป้ องกั นปั ญ หาอาชญากรรมที่ อาจ
เกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและให้การสนับสนุน
ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิ ด
สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
(2554) ที่ กล่ าวไว้ ว่า ในการจั ดการท่ องเที่ ยวนั้ นจะต้ องมี
การจั ดการที่ ดี ในด้ านพื้ นที่ ต้ องมี สถานที่ จอดรถส าหรั บ
นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ มีที่จอดรถปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวจะเป็น
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การสร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและให้
นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้า
ด้านการสนับสนุน การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา ด้ านการสนั บ สนุ นมี ระบบสาธารณู ปโภคทั่ วถึ ง
มีลานจอดรถเพียงพอต่อความต้องการ ห้องสุขาสะอาด และ
มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทาในเทศกาลต่าง ๆ อยู่เสมอย่อม
ทาให้ผู้มาท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในระยะยาว
วัดจะต้องคานึงถึง ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม ก าหนดทิ ศทางโดยให้ ทุ กฝ่ ายได้ มี ส่ วนร่วมให้
ชุมชนมีบทบาทเป็ นเจ้าของ คนในชุมชนต้องมี การพั ฒนา
ตนเองเรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นโดยไม่ ทอดทิ้ งมรดกทาง
วัฒนธรรมเดิมและชุมชนจะต้องเป็นองค์ประกอบสาคัญใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของวัด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ภายในวั ด กิ จกรรมทางศาสนา ประเพณี หรื อวัฒนธรรม
ผลิ ตภั ณฑ์ สิ นค้าที่ ได้ มาตรฐาน เพื่ อการเรียนรู้และสร้าง
ความบันเทิงใจให้กับนักท่องเที่ยวผสมผสานกันอย่างลงตัว
ซึ่ งจะส่ งผลให้ การพั ฒนาการท่ องเที่ ย วของวั ด เกิ ด
ความยั่ งยื นตลอดไป วั ดต้ องเป็ นศู นย์ กลางพั ฒ นาจิ ตใจ
สร้ า งคนดี มี คุ ณ ธรรมเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมทางศาสนาที่คู่ขนานไปกับ
การเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวเพื่ อรองรั บ นั กท่ องเที่ ยวหรื อ
ผู้แสวงบุญ
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นฤมล ญาณสมบัติ1 เมธารัตน์ จันตะนี2
บทคัดย่อ
บทความนี้ ผู้ เขี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ อธิ บ ายขั้ น ตอนในการจั ด การการค้ า สมั ย ใหม่ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ งเป็ น
กระบวนการการจัดจาหน่าย มุ่งเน้นการนาเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการโดยอาศัยความชานาญ
และเทคโนโลยี เข้ามาช่ว ยในการตอบสนองความต้ อ งการของลู กค้ า ซึ่ งการค้ า สมั ยใหม่ ในยุ ค ดิ จิทั ล ประกอบด้ว ย
8 ขั้น ตอนสาคัญ ดังนี้ การก าหนดวัต ถุประสงค์ การวิเคราะห์ สถานการณ์ ตลาด การสร้างตัวตนบนช่อ งทางดิจิทั ล
การสร้าง Content บนโลกดิจิทัล การโปรโมทการโฆษณา การใช้ Search Engine การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
และการวัดผล ทั้งนี้เพื่อท าให้ การจัดการการค้าสมัยใหม่ในยุค ดิจิทัลประสบความสาเร็จได้ในอนาคต เป็น การเพิ่ ม
ช่องทางการตลาดดิจิทั ล และเป็น การเพิ่ม กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายรวมถึงการดู แลลูกค้าเดิมให้ จงรักภัก ดีต่อตราสินค้ า
โดยเน้นช่องทางการทาการตลาดดิจิทัล จะทาให้ธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุด และมีความยั่งยืนของธุรกิจทีแ่ ท้จริง
คาสาคัญ : การจัดการ การค้าสมัยใหม่ ดิจิทัล

Abstract
The author aims to explain the steps in managing modern trade in the digital age which is the
distribution process focusing on presenting diverse products. There is a management system based on
expertise and technology to help meet the needs of customers. Modern trade in the digital age consists of 8
important steps as follows: defining objectives, market situation analysis, creating an identity on digital channels,
digital content creation, advertising promotion, use of search engine, customer relationship management, and
measurement. These are done in order to make future commercial management in the digital age successful in
the future, increasing digital marketing channels, and to increase the target customers as well as to make sure
that the existing customers will be loyal to our brand forever. Focusing on digital marketing channels will make
the business get the most benefit with true business sustainability.
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1. บทนา
กระแสสาคัญของโลกธุรกิจปัจจุบันโลกออนไลน์
กาลังเป็นปัจจัยสาคัญที่นิยมอย่างมากในการดาเนินธุรกิจ
สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์ได้เข้ามา
มีอิทธิพลต่อธุรกิจและผู้บริโภคเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็ น
การทาธุรกิจอะไรก็ตาม ต่างเล็งเห็นแล้วว่ามันจะทาให้ธุรกิจ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว หากธุรกิจสามารถจับทางได้ว่าองค์กร
จะทาการค้าสมัยใหม่อย่างไรให้โดนใจกลุ่มลูกค้ามากที่สุด
และสามารถหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ด้ วย การค้ าสมั ยใหม่ (Modern Trade) เป็ นกระบวนการ
การจั ด จ าหน่ า ย มุ่ งเน้ น การน าเสนอสิ น ค้ า ที่ มี ค วาม
หลากหลาย มีระบบการจัดการโดยอาศัยความชานาญและ
เทคโนโลยี เข้ ามาช่ วยในการตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้า สามารถซื้อขายติดต่อกันในทุกรูปแบบทั้งไกลและใกล้
ใช้ ระบบของเทคโนโลยี ช่ วยในการจั ด ระเบี ย บสิ น ค้ า
ท าธุ ร กิ จ ทางการค้ า การควบคุ ม สิ น ค้ า และบริ ก าร
การบริ หารคน การเงิ นและการตลาด เมื่ อพู ดถึ งการท า
การค้าสมั ยใหม่ ในยุคดิ จิทั ล ก็คงจะหนี ไม่ พ้ นเรื่องการท า
การตลาดดิ จิ ทั ล (Digital Marketing) หลาย ๆ คนยั งไม่
เข้ าใจว่ าคื ออะไร และท าไมถึ งมี ความนิ ยมเป็ นอย่ างมาก
ในปั จ จุ บั น ความหมายหลั ก ของการท าตลาดดิ จิ ทั ล
(Digital Marketing)
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คือ การทา
การตลาดในสื่ อต่ าง ๆ ผ่ านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ที่ สามารถ
เข้ าถึ งกลุ่ มลู กค้ าได้ อย่ างรวดเร็ วและเข้ าถึ งกลุ่ มลู กค้ า
มากมายทั่ ว โลก ซึ่ ง การท าการตลาดดิ จิ ทั ล (Digital
Marketing) นั้ นช่ วยให้ ผู้ ประกอบการประหยั ดค่ าใช้ จ่ าย
อย่ างมาก และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สามารถตรวจสอบ
วิเคราะห์ และวางแผนการทาธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วย สามารถ
ท าได้ ห ลายช่ องทาง ดั งนี้ การใช้ Search Engine เป็ น
การท าให้ สิ นค้ าของเราติ ดอั นดั บในการค้ นหาเป็ นล าดั บ
ต้น ๆ ซึ่งจะทาให้ สินค้าหรือบริการของธุรกิจถูกค้นพบได้
ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่าง ซึ่ง Search
Engine ที่นิ ยมใช้ในประเทศไทย เช่น Google การตลาดที่

ท าผ่ านอี เมล (Email Marketing) เพื่ อส่ งข่ าวสาร ข้ อมู ล
สินค้า โปรโมชั่นต่างๆ ถึ งลู กค้ าที่ ต้ องการเข้ าถึ งและเป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย Email Marketing เป็ นการตลาดที่ มีต้ นทุ น
ต่าที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็น
การทาการตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายใน
เวลารวดเร็ ว อี กด้ วย การท าการตลาดผ่ าน Social
Network ต่ างๆ เช่ น Facebook, Twitter, YouTube หรื อ
Instagram ซึ่ ง Social Marketing ก าลั งได้ รั บ ความนิ ย ม
อย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าประเภทอื่น ๆ หรือ
ผ่ า นทางช่ อ งทาง Mobile Application E-Marketplace
ลักษณะพิเศษของการทาตลาดดิจิทัล คือ สามารถทาการซื้อ
ขายได้ ทุ กๆ ที่ และตลอดเวลา สามารถเข้ าถึ งผู้ บริ โภคได้
ทั่ วโลก มี ความเป็ นมาตรฐานในระดั บสากล สามารถให้
ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและความละเอียด ความสามารถใน
การสื่อสารโต้ตอบสองทาง ทาให้ข้อมูลมีจานวนมากขึ้นและ
มีคุ ณภาพสู งขึ้ น สามารถสื่อสารหรือเสนอขายสินค้าหรือ
บริการได้แบบรายบุคคล
บทความนี้ ผู้ เขี ยนมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ ออธิ บ าย
ขั้นตอนในการจัดการการค้าสมั ยใหม่ ในยุ คดิจิ ทัล ซึ่ งเป็ น
กระบวนการการจัดจาหน่าย มุ่งเน้นการนาเสนอสินค้าที่มี
ความหลากหลาย มีระบบการจัดการโดยอาศัยความชานาญ
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอนสาคัญ ดังนี้ การกาหนด
วั ตถุ ประสงค์ การวิ เคราะห์ สถานการณ์ ตลาด การสร้ า ง
ตัวตนบนช่องทางดิจิทัล การสร้าง Content บนโลกดิจิทัล
การโปรโมทการโฆษณา การใช้ Search Engine การบริหาร
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า และการวั ดผล ทั้ งนี้ เพื่ อ ท าให้
การจัดการการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลประสบความสาเร็จได้
ในอนาคต เป็ นการเพิ่ มช่องทางการตลาดดิ จิทั ล และเป็ น
การเพิ่ มกลุ่ มลู กค้ าเป้ าหมายรวมถึ งการดู แลลู กค้ าเดิ มให้
จงรั กภั กดี ต่ อตราสิ น ค้ าของเราตลอดไป โดยเน้ น ช่ อ ง
ทางการทาการตลาดดิจิทัล
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2. เนื้อหา
2.1 ขั้นตอนการจัดการการค้าสมัยใหม่ยุคดิจิทัล
อิสรีย์ ด่ อนคร้าม ได้ กล่ าวไว้ว่าการค้ าสมั ยใหม่
(Modern Trade หมายถึ ง กระบวนการการจั ดจ าหน่ าย
มุ่งเน้นการนาเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการ
จัดการโดยอาศัยความชานาญและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า สามารถซื้ อขาย
ติ ด ต่ อ กั น ในทุ ก รู ป แบบทั้ งไกลและใกล้ ใช้ ระบบของ
เทคโนโลยี ช่วยในการจัดระเบียบสินค้า ทาธุรกิจทางการค้า
การควบคุ มสินค้าและบริการ การบริหารคน การเงินและ
การตลาด
สานักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้กล่าวไว้ว่า การค้าสมัยใหม่สามารถสรุปลักษณะที่สาคัญ
ของการค้าสมัยใหม่ ดังนี้
1. เป็นการค้าสมัยใหม่ ที่สามารถค้าขายติดต่อ
ไปในทุกรูปแบบทั้งใกล้และไกล
2. ใช้ระบบของเทคโนโลยี ช่วยในการจัดระเบียบ
สินค้า ทาธุรกรรมทางการค้า และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
3. ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การด้ วยระบบ
ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. สินค้ามีความหลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภค
และบริโภค และมีการจัดหมวดหมู่ของสินค้าอย่างเป็ น
ระเบียบ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามที่ตัวเองต้องการ
5. จัดรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจ และมีการ
ใช้ระบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้ น ตามทั ศนะของผู้ เขีย นบทความ จึงขอ
สรุป ขั้ น ตอนในการจั ดการการค้ าสมั ย ใหม่ ในยุ คดิ จิทั ล
โดยเน้นช่องทางการทาการตลาดดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย
8 ขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่
สาคัญ บางธุรกิจมีร้านค้ามีหน้าร้านสาหรับขายสินค้าอยู่
แล้วอยากทาการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างลูกค้าบนช่องทาง

ออนไลน์หรือเชิญให้ลูกค้าไปเยีย่ มชมสินค้าที่ร้านที่เปิดอยู่
(ออฟไลน์) บางธุรกิจไม่มีร้านค้าไม่มีหน้าร้าน ต้องการทา
การตลาดดิจิทัล สร้างเว็บไซต์ สร้างตัวตนออนไลน์แ ละ
สร้างยอดขาย ดังนั้นเราสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ในการ
ทาการตลาดดิจิทัลได้ 4 ประเภท คือ 1. เพื่อเชิญชวนให้
ไปเยี่ยมชมที่ร้านค้าของเขา สาหรับกลุ่มที่มีร้านค้าอยูแ่ ล้ว
เช่ น เปิ ด ร้ า นขายหนั งสื อ ใช้ ก ารตลาดออนไลน์ สร้ า ง
เว็บไชต์ เพื่อโปรโมทไปยังกลุ่มคนที่รักการอ่าน นาเสนอ
หนั งสื อ ใหม่ ป ระจ าสั ป ดาห์ ประจ าเดื อ น หรื อ หนั งสื อ
ขายดี ติ ด อั น ดั บ กระตุ้ น ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความสนใจมาซื้ อ
หนั ง สื อ ที่ ร้ า น ได้ ลู ก ค้ า เพิ่ ม จากช่ อ งทางออนไลน์
2. เพื่อสร้างยอดขายออนไลน์ สาหรับกลุ่มที่มีร้านค้าปกติ
อยู่แล้ว สร้างเว็บไซต์ อี-คอมเมิร์ซ มีระบบการชาระเงิน
ออนไลน์(E-payment) ชาระผ่านเครดิตการ์ด หรือชาระ
ในช่องทางออฟไลน์ เช่นการโอนเงิน และแจ้งหลักฐาน
การชาระเงิน เมื่ อได้ รับแจ้งจากลูก ค้าก็ปิ ดการขายบน
ช่ อ งทางออนไลน์ ส่ งสิ น ค้ าให้ ลู ก ค้ า ต่ อ ไป 3.เพื่ อ สร้ า ง
การติดต่อ สร้างผู้สนใจ ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมที่มี
การผลิตสินค้าครั้งละจานวนมาก การปิดการขายเป็นการ
พูดคุยระหว่างเซลล์กับลูกค้า มีการเจรจาหลายรอบกว่า
จะตกลงทาสัญญากัน เช่น บริษัทผลิตกล่องกระดาษ จะ
ผลิตครั้งละ 2000 กล่องขึ้น ไป ไม่ได้มี วัตถุป ระสงค์ จะ
เชิญชวนให้ลูกค้ามาที่โรงงานเพราะไม่มีหน้าร้าน ไม่ได้
ขายสิ น ค้ าเป็ น ชิ้ น แต่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้า งผู้ ติ ด ต่ อ
สร้ า งผู้ ส นใจ โดยใช้ ช่ อ งทางออนไลน์ เช่ น การสร้ า ง
เว็ บ ไซต์ โซเชี ย ลมี เ ดี ย สร้ า งผู้ ส นใจให้ ติ ด ต่ อ เข้ า มา
ผ่านการแชท โทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์ม อีเมล์ หรือ
วิธีการอื่ น ๆ เมื่ อลู กค่ าติ ดต่ อ เข้ามาก็ จะเป็ น หน้ าที่ ข อง
เซลล์ ที่ จ ะพู ด คุ ย ให้ ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
บริ ษั ท แก่ ลู ก ค้ า น าไปสู่ ก ารผลิ ต การส่ ง มอบ และ
การชาระเงินต่อ ไป 4. เพื่ อสร้างฐานสมาชิก สร้างกลุ่ ม
สมาชิกที่มีความสนใจในธุรกิจให้มากที่สุดและส่งข่าวสาร
สร้างความสัมพันธ์จากธุรกิจไปยังกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจยัง
ไม่ปิดการขายต้องการที่จะมีผู้ติดตาม หรือเรียกว่าการทา
CRM เริ่มจากลูกค้ายอมรับให้ทางเว็บไซต์เสนอสินค้าหรือ
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บริการผ่านทางอีเมล์ พร้อมทั้ งให้ ข้อมูลความชอบหรือ
ความต้ อ งการของตน ในระหว่ า งนั้ น ลู ก ค้ า อาจจะซื้ อ
สิน ค้ าหรือ บริการของเว็ บ ไซต์บ้ าง หากเกิ ดปั ญ หาทาง
เว็บไซด์ก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
ธุรกิจไม่จาเป็นต้องมีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวใน
การทาการตลาดดิจิทัล ธุรกิจสามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ได้หลายกลุ่ม กาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มว่าต้องการ
ความส าเร็จอย่างไร เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์ แล้วขั้นตอน
ต่อไปคื อการก าหนดเป้ าหมาย เพื่ อให้ วัดผลได้ เกณฑ์ ใน
การวัดผล เช่น เพิ่มอัตราการขยายตัวของยอดขาย ต้องการ
ส่วนแบ่ งทางการตลาดเพิ่ มขึ้น ต้ องการให้ มีจ านวนลูกค้ า
เพิ่ มขึ้ น ต้ องการชื่ อเสี ยง และน ามาเปรี ยบเที ยบกั บผลที่
เกิดขึ้นจริงปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป
2.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาด
การวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาด แบ่งออกเป็น
2 ปั จจั ย คื อ ปั จจั ยภ ายน อก และปั จจั ยภ ายใน
ปั จจั ยภายนอกที่ ส าคั ญ คื อ ลู กค้ าและคู่ แข่ งขั น ธุ รกิ จ
จะต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร คู่แข่งของเราเป็นใคร จะทา
ให้เราสามารถทาการตลาดในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น เช่น
การสร้ า งเนื้ อ หาให้ ต รงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า
การท าโฆษณาออนไลน์ ให้ ตรงกั บ ลู กค้ าแต่ ล ะกลุ่ ม ใช้
เครื่องมื อทางการตลาดที่ เรียกว่ า Marget Segmentation
ท าได้ ห ลายมิ ติ ด้ วย เพศ อายุ ความสนใจ ไลฟ์ ส ไตล์
เลื อกกลุ่ ม ที่ ต รงกั บ สิ น ค้ าของเรามากที่ สุ ด อย่ างไรก็ ดี
เราควรวิเคราะห์ด้วยว่าแต่ละกลุ่มในการตัดสินใจซื้อสิ นค้า
ของเราด้วยเหตุผลใด ธุรกิจสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้
หลายกลุ่ ม หากได้ ท าความเข้ าใจและแบ่ งรายละเอี ยดที่
ชัดเจนว่าลูกค้าของเรามีกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มตัดสินใจซื้อด้วย
ปัจจัยอะไร ในช่ องทางออนไลน์ คู่แข่งขันอยู่ห่างกั นเพียง
ปลายนิ้ วคลิ ก และมี อ ยู่ ม ากมาย ตั ว อย่ างเช่ น ในโลก
ออฟไลน์เราเปิดร้านขายรองเท้า คู่แข่งของเราคือร้านค้าที่
อยู่ทาเลใกล้กัน มีเพียง 2- 3 ร้าน แต่ในช่องทางออนไลน์ไม่
มีท าเล ไม่ มี ลูกค้ าในท้ องถิ่นใดๆจะเห็ นผู้ขายเพี ยง 2 ราย
ผู้ ขายออนไลน์ สามารถขายลู กค้ าได้ ทุ กคนทั่ วโลก ลู กค้ า

สามารถเปรี ยบเที ยบได้ อย่ างสะดวกว่าผู้ ขายแต่ ละรายมี
ความแตกต่างกันอย่างไร และตัดสินใจว่าจะติดต่อกับผู้ขาย
รายใด การรู้ จั กคู่ แข่ งขั น จึ งเป็ นสิ่ งส าคั ญ วิ ธี การค้ นหา
คู่ แข่ งขั นในช่ องทางออนไลน์ สามารถท าได้ โดย Search
Google ด้ ว ยค าค้ น หาหรื อ คี ย์ เวิ ร์ ด ที่ ธุ รกิ จ เราท าอยู่
ดูว่ามีผู้ขายรายใดบ้างที่ติดอันดับอยู่บน Google ซึ่งผลลัพธ์
ด้านบนก็คืออันดับตามพื้นที่โฆษณา อันดับตามธรรมชาติซึ่ง
อยู่ ถั ดลงมา เราสามารถท าความรู้ จั กคู่ แข่ งผ่ านการคลิ ก
ผลลัพธ์บนหน้า Google เข้าไป คู่แข่งแต่ละรายมีการสร้าง
ความแตกต่ างอย่ างไร มี จุ ด เด่ น อะไรเพื่ อน ามาก าหนด
จุดเด่นและจุดขายของธุรกิจต่อไปการวิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอก สิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น เศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง
กฎหมายและเทคโนโลยี การแข่ งขั นทั้ งทางตรงทางอ้ อม
การตั ดสิ นใจซื้ อของผู้ บริ โภค การใช้ สิ นค้ าของผู้ บริ โภค
ส่วนปัจจัยภายใน คือเรื่องของธุรกิจนั่นเอง รู้ว่าจุดเด่นจุด
ด้ อยของสิ นค้ าคื ออะไร ใช้ กลยุ ทธ์ ดึ งจุ ดแข็งออกมาสร้ าง
เนื้อหา (Content) ใส่ในเว็บไซต์ ตอบคาถามให้ได้ว่าทาไม
ลูกค้าจึงต้องซื้อสินค้าของเรา จุดเด่นอะไรที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เราได้เลือกไว้ การวิเคราะห์
สถานการณ์ภายในเป็นการวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจ
ที่จะปฏิบัติตามโปรแกรมการตลาด จัดรูปแบบองค์กรเพื่อ
ปฎิ บั ติ ต ามแผนการตลาด การวิ เคราะห์ ธุ ร กิ จ และ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ
2.4 การสร้างตัวตนบนช่องทางดิจิทัล
หากเราจะซื้อสินค้าหรือใช้บ ริการ เราจะดูว่า
ธุรกิ จนั้ น มี ค วามน่ าเชื่อ ถื อเพี ยงใด มี สิ น ค้ าหรือ บริการ
อะไรบ้าง เราจะเข้าไปดูที่ช่องทางออนไลน์ที่ธุรกิจนั้นมี
ตัวตนอยู่ ซึ่งตัวตนออนไลน์นี้ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย
โมบายแอพพลิเคชั่น อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace)
ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด ข้ อ ดี -ข้ อ ด้ อ ย ดั ง นี้ 1) เว็ บ ไซต์
เป็นตัวตนสาคัญอันดับแรก ข้อมูลเป็นทางการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชม บอกข้อมูลทั้งหมดของ
ธุ ร กิ จ โดยการจั ด หมวดหมู่ ข องสิ น ค้ า บอกประวั ติ อั น
ยาวนานของธุ ร กิ จ ผ่ า นห น้ า ที่ เ รี ย กว่ า About us
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มีฟังก์ชั่นสาหรับการสั่งสินค้าและจ่ายเงินออนไลน์ ธุรกิจ
เป็ น เจ้ า ของโดเมนเนม สร้ า งแบรนด์ ผ่ า นโซเชี ย ล
แพลตฟอร์มอื่ น ที่เป็ น ตัวตนของธุรกิ จ โดยน าลิงค์ ห น้ า
เว็บไซต์ไปโพสต์ เพื่อนาลูกค้ามาที่เว็บไซต์ของเรา การ
ค้นหาผ่าน Search Engine ทาได้ง่าย คือการทาเว็บไซต์
ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราทาเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
สะดวกขึ้น ไม่ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคมากเหมือน
ในอดีตแต่ธุรกิจเองต้องใส่ใจที่จะเข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้
มีความทันสมัย การออกแบบเว็บไซต์ต้องมีความสวยงาม
ตอบโจทย์ ธี ม หรื อ เอกลั ก ษณ์ ข องธุ ร กิ จ ในเรื่ อ งโทนสี
รู ป แบ บ ไลฟ์ ส ไตล์ ต้ อ งมี เ ว็ บ มาสเตอร์ แอดมิ น
ในการเข้าไปดูแลเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์ก็มขี ้อท้าทายสาหรับ
ธุรกิจคือไม่สามารถทาการตลาดเชิงรุกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ได้ ท าหน้ า ที่ ตั้ งรั บ ผู้ ม าเยี่ ย มชมซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะมาจาก
Search Engine ประโยชน์ ข องเว็ บ ไซต์ ที่ เ ราจะได้ คื อ
การสร้ า งความยั่ ง ยื น ในระยะยาว 2) โซเชี ย ลมี เ ดี ย
กระบวนการท างานคื อ เชิ ญ ชวนผู้ ใช้ ง านให้ ม าสมั ค ร
สมาชิ ก และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั น โซเชี ย ลมี เ ดี ย
แพลตฟอร์มที่นิยม เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์
หรือแม้กระทั่งยูทูปซึ่งอยู่ในรูปวีดีโอ เหล่านี้ถือเป็นตัวตน
ออนไลน์ ที่ เราสามารถโพสต์ คอมเมนต์ ในสมั ย แรก
โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มคือการให้คนทั่วไปเข้ามาใช้งาน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยการเป็ น เพื่ อ นกั น สามารถโพสต์
เรื่อ งราวของตนเองให้ เพื่อ นรู้ว่าเรากาลังท าอะไร และ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ผ่ า นการไลค์ คอมเมนต์ แชร์ เป็ น ต้ น
ในหลักของการตลาดที่ มีคนอยู่รวมกันมากๆ ธุรกิจก็จะ
เข้า มาขายของไม่ว่าในโลกออฟไลน์หรือออนไลน์ บนโลก
ดิจิทัลเมื่อผู้บริโภคมารวมตัวกัน โซเชียลแพลตฟอร์มนั้น
จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้ามาสร้างตัวตน เช่น เฟสบุ๊คเพจ
Instagram account ยู ทู ป ชาแนล ทวิ ต เตอร์ ช าแนล
ซึ่งเป็นช่องของธุรกิจที่จะเข้ามาโพสต์เรื่องราวของธุรกิจ
และเข้าสู่กลุ่มผู้ติดตามตามวิธีคิดของแพลตฟอร์มนั้นๆ
ด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคมาซื้อและปิดการขายบน
แพลตฟอร์ม แม้จะมีระบบการทาโฆษณาที่เอื้อให้ธุรกิจ
เข้าสู่เป้าหมายได้ง่ายแต่ต้องใช้งบประมาณค่าโฆษณาสูง

การท าโฆ ษ ณ าเพื่ อ ให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์ จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี
การวางแผน ทั้ งระยะสั้ น ระยะกลาง ระยะยาว เช่ น
แผนระยะสั้น เพื่อสร้างการรับรู้ แผนระยะกลางเพื่อนา
กลุ่ ม ผู้ รั บ รู้ ม าปิ ด การขาย แผนระยะยาวเพื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ข้อท้าท้ายอีกประการหนึ่งคือ
ระบบของโซเชียลต่างๆ จะมีการเปลี่ ยนแปลงบ่อย เช่น
การมองเห็ น โพสต์ จะต้ อ งมี ผู้ รู้ ค อยอั พ เดตข้ อ มู ล ว่ า
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งไร มิ ฉ ะนั้ น การโพสต์ ก็ จ ะ
ไม่ ส ามารถเข้ า ถึงกลุ่ ม ผู้ ติ ด ตามได้ การท าโฆษณาก็ จ ะ
ไม่ เกิ ดผลลั พ ธ์ต ามที่ ต้ องการ 3) โมบายแอพพลิ เคชั่ น
หลายธุร กิ จ มี โมบายแอพพลิ เคชั่ น เป็ น ของตนเองและ
เชิ ญ ชวนให้ ลู ก ค้ า ของธุ ร กิ จ ดาวน์ โหลดแอพพลิ เคชั่ น
โมบายแอพพลิ เคชั่ น ท าหน้ า ที่ ส่ งการแจ้ งเตื อ นข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ดาวน์โหลด
แล้ว ธุรกิจใดก็ตามที่เชิญชวนให้ผู้ บริโภคมาดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นของตนเองได้ ก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
ขึ้น มีฐานสมาชิกที่จงรักภักดีเป็นลูกค้าประจา เป็นผู้ที่มา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของธุรกิจบ่อยๆ และพบว่าการใช้โซเชียล
มีเดียและเว็บไซต์ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ครบถ้วน เช่น โมบายแอพพลิ เคชั่น ของธนาคารต่างๆ
ที่น อกจากจะมีรายการข้ อมู ลบั ญ ชี ของลูก ค้าแล้ ว ยังมี
ฟั ง ก์ ชั่ น ของการโอนเงิ น ช าระบิ ล เติ ม เงิ น โทรศั พ ท์
ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ประกั น รู ป แบบต่ า งๆ ฯลฯ ซึ่ ง มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า แต่ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะทาให้ ผู้บริโภคดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั่นของธุรกิจ หากความสัมพันธ์ไม่สูงมาก
คือต้องมีการใช้บริการอย่างสม่าเสมอ 4. อี-มาร์เก็ตเพลส
(E-Marketplace) คื อ เว็ บ ไซ ต์ สื่ อ ก ล าง ท าห น้ า ที่
เหมือนตลาด เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวม
ข้อ มู ลผู้ ซื้ อ ผู้ข ายและบริการ เป็ น ตลาดออนไลน์ ขนาด
ใหญ่ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเจอลูกค้าทั่วโลก ผู้ให้บริการ
อี-มาร์เก็ตเพลส จะทาหน้าที่จูงใจให้ร้านค้า บนเว็บไซต์
ของเขา และเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าบนเซ็บไซต์
ของเขาเช่นกัน ได้ประโยชน์จากร้านค้าที่มาเปิดเป็นค่า
เช่าพื้นที่หรือส่วนแบ่งจากการขาย ข้อดีสาหรับผู้ขายที่อยู่
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บนอี -มาร์ เก็ ตเพลส คื อ ประหยั ด เวลาในการน าสิ น ค้ า
เข้ า สู่ ต ลาด ลดต้ น ทุ น ในการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์
สร้ างโอกาสทางการค้ าได้ 24 ชม. ลดข้ อจ ากั ดด้ านพื้ นที่
ราคา พนักงานขาย ตัวอย่าง อี-มาร์เก็ตเพลส เช่น Lazada
Shopee We love shopping ตลาดดอทคอมข้อดีสาหรับผู้
ซื้ อบน อี -มาร์ เก็ ตเพลส คื อ ลดต้ นทุ นและระยะเวลาใน
การจั ดซื้ อ ค้ นหาผู้ ขายได้ อย่ างหลากหลาย สามารถลง
ประกาศซื้ อ เพื่ อ ให้ ผู้ ข ายติ ด ต่ อ เสนอขายได้ สามารถ
เปรียบเที ยบข้ อมูลสิ นค้าและบริการได้ ตามความต้ องการ
การเปิ ดร้ านบน อี -มาร์ เก็ ตเพลส ท าได้ ง่ายกว่ าการสร้ าง
เว็บไซต์ แต่ข้อจากัดคือไม่มีโดเมนเนมของธุรกิจเอง การโป
รโมทการประชาสัมพั นธ์ ความนิ ยมผู้มาเยี่ยมชมมากน้ อย
เพี ยงไรขึ้ นอยู่ กั บ อี -มาร์ เก็ ตเพลส นั้ นผลลั พธ์ ทางธุ รกิ จ
ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของ อี-มาร์เก็ตเพลส ไม่สามารถควบคุมได้
แต่เริ่มต้นได้ง่ายสามารถเข้ามาทดลองขายออนไลน์ได้ง่าย
ถ้าหากไม่ประสบความสาเร็จ ก็เลิกกิจการง่าย
2.5 การสร้าง Content บนโลกดิจิทัล
Content หรื อ เนื้ อ หา หมายความรวมถึ ง
เนื้ อ หาที่ เ ป็ น ข้ อ ความ รู ป ภาพ วี ดี โ อ ซึ่ ง ธุ ร กิ จ ใช้ ใ น
การสื่อสารข้อมูลของตนเองไปยังกลุ่มเป้าหมาย การสร้าง
เนื้ อห าที่ มี คุ ณ ค่ า ไม่ ใชการบ อกว่ า เราขายอะไร
ราคาเท่ า ไหร่ เนื่ อ งจากบนโลกดิ จิ ทั ล เรามี คู่ แ ข่ ง
กลุ่ ม เป้ า ห มายของเรามี หลายกลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม มี
ความต้องการแตกต่างกันไป จุดเด่นที่จะนาเสนอสินค้า
ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายแต่ ล ะกลุ่ ม แตกต่ า งกั น ดั งนั้ น ธุ ร กิ จ
จึงต้องมีการวางแผนในการสร้างเนื้อหา ทาให้เนื้อหาที่
สร้ า งออกมาตอบโจทย์ ก ลุ่ ม เป้ า หมายและมี โอกาส
สร้างยอดขายได้ดีกว่า การสร้างเนื้อหาจาเป็นจะต้องใช้
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ในขั้นตอนก่อน
หน้านี้ว่ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแต่
ละกลุ่ ม มี พ ฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ด้ ว ยปั จ จั ย ด้ า นใด
เรามี ตั ว ตนออนไลน์ ใดบ้ า งที่ จ ะต้ อ งสร้ า งเนื้ อ หาลงไป
ข้ อ มู ล หลั ก ๆ ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และ
บริการ และสินค้านั้ นให้ คุณ ประโยชน์อย่างไรต่อลูกค้า

การสร้างเนื้อหาเราจะเน้นที่คุณประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
มากกว่าฟังก์ชั่น เช่น นาฬิกาที่บอกว่ามีคุณสมบัติอย่างไร
ใช้อย่างไร สามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจได้ ทาให้
เป็นการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก คุณค่า
ของการบรรยายแบบนี้จะเหนือกว่าการบอกว่าสามารถ
วั ด อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจได้ เนื้ อ หาต้ อ งเล่ า เรื่ อ งให้
ผู้บริโภคเข้าใจและดึงดูดให้มาซื้อสินค้าในที่สุด อีกหนึ่งสิ่ง
ที่สามารถนามาสร้างเนื้อหาได้คือเรื่องของการให้ความรู้
สินค้าจานวนมากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจากความเชี่ยวชาญ
ของผู้ ข าย ดั งนั้ น การอธิ บ ายว่ า ธุ ร กิ จ เป็ น ใคร มี ค วาม
เชี่ยวชาญอย่างไรในสินค้านั้น สนับสนุนให้ลูกค้าประสบ
ความส าเร็ จ ได้ อ ย่ า งไร จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า ง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ผู้ ซื้ อ หั ว ข้ อ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ตั ว อย่ า ง
ลู ก ค้ า ที่ เคยใช้ แ ล้ ว ประสบผลส าเร็ จ เว็ บ ไซต์ คื อ ที่ ร วม
เนื้ อ หาเรื่ อ งราวทั้ งหมดของธุ ร กิ จ โซเชี ย ลมี เดี ย เช่ น
เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ เราสามารถโพสต์เนื้อหาบาง
แง่มุม เพื่อเข้าสู่กลุ่ม เป้าหมายที่เป็นผู้ติดตามบนโซเชียล
เรื่องของอีเว้นต์หรือเหตุการณ์ ที่ธุรกิจไปร่วม ก็จะเสริม
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ด้ ว ยเช่ น กั น เช่ น การออกบู ธ ในงาน
แสดงสิน ค้า หรือการจับ มือกับ partner ก็เป็น การเพิ่ ม
ความน่าเชื่อถือได้เช่นกัน หยิบบางแง่มุมไปนาเสนอบน
โซเชียลและมีการปรับแต่งแง่มุมในการโพสต์แต่ละครั้ง
การสร้างเนื้อหาเราสามารถสร้างได้หลายมิติ เรื่องของ
การให้ข้อมูล การสร้าง story จากข้อมูลจริง นามาสร้าง
ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ให้ ค วามรู้ สร้ า งแรงบั น ดาลใจ ท าให้
กลุ่มเป้าหมายประสบความสาเร็จ สร้างสัมพันธ์กับฐาน
สมาชิก เชิญชวนมาร่วมกิจกรรม
2.6 การโปรโมทและการโฆษณา
หลายธุ ร กิ จ ใช้ ง บประมาณในขั้ น ตอนการ
โปรโมทและโฆษณา จ านวนมากทั้ งด้ านแรงงานและ
จานวนเงิน เพื่อจะเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่เราได้วิเคราะห์
ไว้แล้ว บนโลกอินเทอร์เน็ตผู้บริโภคจะไปยังช่องทางที่เขา
ชื่นชอบ โซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์
ไลน์ ยู ทู ป รวมถึ งการฟั งเพลงในแอพพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ
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การโปรโมทและโฆษณาไปยังกลุ่มเป้ามายที่กาหนดไว้ก็
ต้ อ งไปในสถานที่ ต่ า งๆ ข้ า งต้ น เราสามารถแบ่ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่มีความ
ต้ อ งการในสิ น ค้ า หรื อ บ ริ ก าร และเข้ า มา search
ซึ่ ง Search Engine ที่ นิ ย มคื อ Google ได้ ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดเกือบทั้งหมดในประเทศไทย เราจึงต้องการ
ปรากฎบนหน้าผล search ของกูเกิ้ล เพื่อเข้าถึงคนกลุ่มนี้
นั่ น เอง อี ก กลุ่ ม หนึ่ งคื อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไม่ ไ ด้ มี ค วาม
ต้องการโดยตรง แม้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก็ตามแต่
ยังไม่ได้มีความต้องการในขณะนี้หรือความต้องการยังไม่
มากพอ เมื่อใดก็ตามที่เขามีความต้องการเขาจะ search
ดั งนั้ น การโปรโมทและโฆษณา คื อ การเข้ า สู่ ก ลุ่ ม คนที่
search และไม่ search นั่ น เอง การเข้ า สู่ ก ลุ่ ม คนที่
search ท าได้ โดยเครื่ อ งมื อ ที่ เรี ย กว่ า Search Engine
Marketing เพื่อให้ติดอันดับการค้นหาบนกูเกิ้ล ส่วนคน
ที่ ไม่ search แต่ เขาก็ ยั งอยู่ บ นอิ น เทอร์เน็ ต ซึ่ งเราต้ อ ง
ทราบว่าเขาเป็นใคร และอยู่ที่ไหน มีพฤติกรรมอย่างไร
เพื่ อ ที่ จ ะท าการตลาดไปยั งกลุ่ ม คนเหล่านี้ มี เครื่อ งมื อ
เช่น facebook marketing youtube marketing หรื อ
โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ่งในช่องทางอื่น ๆ
2.7 Search Engine Marketing
Search Engine Optimization ( SEO)
คือ การท าให้ หน้ าเพจหน้าใดหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ติดอยู่ใน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาในลาดับต้นๆ ของเครื่องมือค้นหา
ส าหรั บ ในประเทศไทยก็ คื อกู เกิ้ ลนั่ น เอง กู เกิ้ ลมี วิ ธี การ
ทางานโดยจะส่งโปรแกรม มาอ่านข้อมูลของทุกเว็บไซต์ใน
โลกและน าไปเก็บเป็ นฐานข้ อมู ล จั ดเรียงข้ อมู ลที่ ได้ จาก
หน้าเว็บไซต์ ว่ามีหน้าไหนบ้าง เกี่ยวข้องกับเรื่องแต่ละเรื่อง
เวลาที่ผู้บริโภคเข้ามาค้นหา กูเกิ้ลก็จะดึงข้อมูลเกี่ยวกับคา
ค้ นหามาแสดง การท าให้ ติ ดอั นดั บ บนกู เกิ้ ล มี ปั จจั ยที่
เกี่ ยวข้ องดั งนี้ 1 .ต้ องรู้ ว่ าสิ นค้ าหรื อบริ การของเรานั้ น
ผู้บริโภคจะค้นหาด้วยคาอะไรบ้าง เรียกว่าคีย์เวิร์ด นั่นเอง
2. การติดอันดับตามธรรมชาติเวลาที่มีผู้บริโภคมาค้นหาทา
อย่างไร 3. คาค้นหาที่ติดอันดับอยู่แล้วจะเพิ่มพื้นที่ให้แสดง

สู่เป้าหมายได้มากขึ้นอย่างไร การหาคาค้นหา เริ่มจากคาที่
เรานึก คิด และมั่นใจว่าเป็นคีย์เวิร์ดของเรา หลังจากนั้นใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ เรี ย กว่ า Keyword Tool keyword Planner
เพื่ อ ดู ว่ ามี ค าค้ น หาใดอี ก บ้ างที่ เรานึ ก ไม่ ถึ ง เนื่ อ งจาก
พฤติ ก รรมการค้ น หาของผู้ บ ริ โภคจะค้ น หาตามความ
คาดหวังของเขามีการคิดคาค้นหาแตกต่างกันออกไป เมื่อได้
คาค้นหาแล้วก็มาวิเคราะห์ ว่าคาใดบ้ างที่ ดึงความสนใจใน
การซื้อ ขั้นต่อไปคือการนาคีย์เวิร์ดใส่ในเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์
ประกอบด้วยเว็บเพจแต่ละหน้าจะมีวัตถุประสงค์ในการตอบ
โจทย์หรือคาค้นหาของลูกค้าเพียงไม่กี่คา ในขั้นตอนนี้จะทา
ให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับคาค้นหาตามธรรมชาติ การทา
โฆษณาเรายั งหวั งว่ าจะน าผู้ สนใจมายั งเว็ บ ไซต์ ของเรา
จุดเด่ นของการท าโปรโมทโฆษณาคื อเราสามารถเลื อกค า
ค้นหาได้ไม่จากัด สามารถเขียนคาบรรยายบนหน้าคาค้นหา
ได้ตามที่เราต้องการ แต่สิ่งที่ท้าทาย คือ ทุกครั้งที่มีการคลิก
นั่ น คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เราต้ อ งเสี ย ดั งนั้ น ธุ ร กิ จ จะต้ อ งมี
การวิ เคราะห์ กลุ่ มเป้ าหมายที่ ดี ว่ ามี คุ ณ ลั กษณะอย่ างไร
มีพฤติกรรมอย่างไร ขั้นตอนหลังจากการทาโปรโมทโฆษณา
คือ การปิดการขายการบริหารผู้ติดต่อ การบริหารคาสั่งซื้ อ
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเรา
ในครั้งนี้ให้มาเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภัดดีต่อไป
2.8 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การท า CRM หรือ Customer Relationship
Management กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มยอดขายสินค้าหรือ
บริการของธุรกิจ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการ
เพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อธุรกิจ หรือเพื่อให้ลูกค้า
แนะนาสินค้าหรือบริการต่อไปยังผู้อื่น เริ่มต้นจากการใช้
ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือตัวตนในช่องทางดิจิทัลที่ธุรกิจ
มี อ ยู่ ผู้ บ ริ โภคจ านวนมากไม่ ส ามารถตั ด สิ น ใจซื้ อ และ
ชาระเงิน ได้เลย ดังนั้ นเราควรจะมี ระบบแชทที่ อานวย
ความสะดวกให้ผู้บริโภคติดต่อ สาหรับในประเทศไทยที่
นิ ย ม ได้ แ ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ ค อิ น บ๊ อ กซ์ อเมริก าและยุ โรป
นิยมใช้ วอตส์แอปป์ เฟสบุ๊ค จีนนิยมใช้ วีแชท การศึกษา
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และเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างผู้ติดต่อได้ง่ายขึ้น
นอกจากการแชทแล้วยังสามารถใช้แบบฟอร์มตอบกลับ
เพื่อให้ผู้สนใจฝากคาถามไว้ หรือให้อีเมล์ติดต่อกลับ การ
จัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อรวมถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ติดต่อ
นั้นสนใจเข้าระบบ จะทาให้ทราบว่าลักษณะการติดต่อ
ของผู้ ส นใจแต่ ล ะรายอยู่ ใ นขั้ น ตอนใด หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพนักงานที่ดูแลก็จะทาให้สามารถทางานได้
อย่างต่อเนื่อง การบริหารกลุ่มผู้ติดต่อที่มีประสิทธิภาพจะ
ช่วยเปลี่ยนผู้ติดต่อให้เป็นผู้ซื้อจริงได้
2.9 การวัดผล
เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย เราควรจะทราบว่ า ใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่เราท าการตลาดไปได้ผลลัพธ์ตามที่ ตั้งไว้
หรื อ ไม่ มากน้ อ ยเพี ย งไร เป้ า หมายที่ วั ด ผลได้ มี อ ยู่
3 เรื่องด้วยกัน 1) พฤติกรรม เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด
ของการตั้งเป้าหมาย ธุรกิจอยากให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักธุรกิจ
มากขึ้ น หรื อ อยากให้ กลุ่ ม เป้ าหมายท าอะไรบางอย่ าง
2) ปริมาณการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจจะต้องระบุให้ได้ว่าอยาก
เปลี่ ยนพฤติ กรรมผู้ บริโภคมากน้ อยเพี ยงใด สามารถระบุ
ตั วเลขคร่ าวๆ เช่ น มี ลู กค้ าเข้ ามาเยี่ ยมชมหน้ าเว็ บไซต์
เพิ่มขึ้น 5,000 คน หรือ มีลูกค้าใหม่เดินเข้ามาที่ร้านเพิ่มขึ้น
10% มี จ านวนผู้ สนใจที่ สอบถามเข้ ามา จ านวนผู้ ติ ดตาม
3) เวลา ทุกเป้าหมายควรมีกาหนดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปี เดือน
หรือวัน การวัดผลด้านตัวเงินเป็นสิ่งที่ธุรกิจจะต้องทาเพราะ
เราได้กาหนดเป้าหมายมีการวางงบบประมาณรวมถึงการใช้
ทรัพยากรบุคคล ในการทาดิจิทัล มาร์เก็ตติ่ง ธุรกิจต้องเสีย
เงิ น ค่ าโฆษณาให้ กั บ แพลตฟอร์ ม เช่ น Search Engine
Marketing ก็ จ่ าย ให้ กั บ กู เกิ้ ล facebook advertising
ก็จ่ายให้กับเฟสบุ๊ค หรือโปรโมทผ่าน ไลน์แอท สินค้าหลาย
อย่างผู้บริโภคจะใช้เวลาในการตัดสินใจ โดยเฉพาะสินค้าที่มี
มูลค่าสูงการทาโฆษณาจึงเป็นการเสริมการตัดสินใจ สร้าง
การรับรู้ให้ลูกค้าสนใจ ตัดสินใจซื้อ ระยะเวลา 3 เดือนจะทา
ให้ เราเข้ าถึ งผู้ บริ โภคได้ ครบวงจรการตั ดสิ นใจ ใช้ วิ ธี การ
วัดผลแบบขั้นตอนแบบกรวย ว่าเราใช้เงินดึงกลุ่มเป้าหมาย
เข้ามาในกรวย ซึ่งก็คือจานวนกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักเรา รับรู้

เรา จ านวนผู้ ติ ดต่ อสอบถาม ส่ วนปลายสุ ดของกรวยคื อ
จานวนผู้ซื้อ สินค้าที่ซื้อ ซื้อเป็นเงินจานวนเท่าใด รายได้ที่
แท้จริงเกิดขึ้นเท่าใด และรายได้นั้นแปลงเป็นกาไรของธุรกิจ
เท่าไรเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เราควรจะวัดผลที่
ไม่ได้เป็นตัวเงินควบคู่กันไปด้วย เช่น ยอดไลค์ การเข้าถึง
การมี ส่ วนร่ วม คอมเมนต์ และการส่ งต่ อ จ านวนผู้ รั บชม
ผู้ติดตาม ผู้มาเยี่ยมชมมาจากช่องทางไหน ใช้เวลานานเท่าไร
และออกไปจากหน้ าไหน จึ งควรท าอย่ างสม่ าเสมอและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะย้อนขึ้นไปสู่กระบวนการของ
การวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ตลาด สร้างเนื้อหา โป
รโมทโฆษณา บริหารความสัมพันธ์กลุ่มผู้ติดต่อ และวัดผล
ต่อไป

3. สรุป
การจั ดการการค้ าสมั ยใหม่ ในยุ คดิ จิ ทั ล ซึ่ งเป็ น
กระบวนการการจั ดจ าหน่ าย มุ่ งเน้ นการน าเสนอสิ นค้ า
ที่ มี ความหลากหลาย มี ระบบการจั ดการโดยอาศั ยความ
ชานาญและเทคโนโลยี เข้ ามาช่ วยในการตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ซึ่ งการค้ า สมั ย ใหม่ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ประกอบด้ วย 8 ขั้ น ตอนส าคั ญ ดั งนี้ การก าหนด
วั ตถุ ประสงค์ การวิ เคราะห์ สถานการณ์ ตลาด การสร้ าง
ตัวตนบนช่องทางดิจิทัล การสร้าง Content บนโลกดิจิทัล
การโปรโมทการโฆษณา การใช้ Search Engine การบริหาร
ความสัมพั นธ์กับลู กค้า และการวัดผล ทั้ งนี้เพื่ อทาให้ การ
จัดการการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลประสบความสาเร็จได้ใน
อนาคต เป็ นการเพิ่ มช่ องทางการตลาดดิ จิ ทั ล และเป็ น
การเพิ่ มกลุ่ มลู กค้ าเป้ าหมายรวมถึ งการดู แลลู กค้ าเดิ มให้
จงรั กภั กดี ต่ อตราสิ น ค้ าของเราตลอดไป โดยเน้ น ช่ อ ง
ทางการทาการตลาดดิจิทัล จะทาให้ธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุด
และมีความยั่งยืนของธุรกิจที่แท้จริง
การทา Digital Marketing จุดเริ่มต้นที่สาคัญคือ
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องธุ ร กิ จ ว่ า ต้ อ งการบรรลุ
สู่ ค วามส าเร็ จ ด้ า นใด เพื่ อ การดึ งดู ด ลู ก ค้ า การสร้ า ง
ช่ องทางการขายเพิ่ มเติ ม การเพิ่ ม ลู กค้ าใหม่ การสร้ าง
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ผู้ ติ ดต่ อ การสร้างฐานสมาชิ กเพิ่ ม หรื อการท า CRM โดย
สอดคล้องกับธุรกิจว่ามีช่องทางการขาย ลักษณะของลูกค้า
วิ ธี การพบลู กค้ าเป็ น อย่ างไร การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
สามารถก าหนดได้ หลายวั ต ถุ ประสงค์ ขึ้ นอยู่ กั บ
กลุ่ มเป้ าหมายของแต่ ละกลุ่ ม และน าไปสู่ การวิ เคราะห์
สถานการณ์ ตลาด ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก รู้ว่าธุรกิจมีจุดเด่นอย่างไร นาจุดเด่นนี้
ออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร การสร้างตัวตนออนไลน์
อย่ างถู กต้ องจะท าให้ ธุ รกิ จได้ ประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่ งมี ข้ อดี
ข้อเสียแตกต่างกันไป ซึ่งเนื้อหาที่จะนาใส่ในตัวตนออนไลน์
สามารถนาเสนอได้หลายแง่มุม เช่น การให้ข้อมูล การสร้าง
สตอรี่จากข้ อมู ลจริง การสร้างคุ ณค่ าและอรรถประโยชน์
สร้ า งแรงบั น ดาลใจ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ความส าเร็ จ มากกว่ าเน้ นเนื้ อหาที่ เป็ นเรื่ องของฟั งก์ ชั่ น
การที่จะโปรโมทไปยังกลุ่มเป้ าหมาย แบ่ งออกเป็น 2 กลุ่ม
คื อกลุ่ มคนที่ มี ความต้ องการและมา Search บน Search
Engine และกลุ่มคนไม่ Search ซึ่งต่อมาอาจจะมา Search
เมื่ อมี ความต้ องการ ปั จจั ยที่ ท าให้ หน้ าเว็ บไซต์ ของเรา
ติดอันดับการค้นหาก็คือ การสร้างคาค้นหาที่ตรงกับสินค้า
หาวิธีการทาให้การค้นหาของลูกค้าติดอันดับตามธรรมชาติ
ทาโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าหาเราเจอ การเปลี่ยนกลุ่มผู้ที่สนใจ
เป็ นผู้ ซื้ อ รวมถึ งการดู แลหลั งการขาย การเชื่ อม
ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ หรือผู้สนใจ จะช่วยทาให้เกิดการซื้อ
ซ้าแนะนาและบอกต่อ การวัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทา Digital Marketing
ผู้ เขี ยนมี ความเห็ นว่ าความท้ าทายของการท า
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketin) ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการ
การค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล มีผลทาให้ธุรกิจมี จานวนลูกค้า
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีมีความสะดวก ง่ายขึ้น มีความ
ต้ องการการใส่ ใจการปรั บปรุ งข้ อมู ลให้ ทั นสมั ย และยั ง
ต้องการผู้ดูแลระบบเนื่องจากเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มมี
การเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้ าหมาย รู้ว่าจะเข้าถึงแต่ละกลุ่ มได้ อย่างไร ถ้ าหาก
วิ เคราะห์ ไม่ แม่ นย าก็ จะท าให้ เราได้ ผลลั พธ์ ไม่ คุ้ มค่ ากั บ
งบประมาณที่ เสียไป อย่างไรก็ ดี การสร้างฐานสมาชิกของ

ผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง จะเกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจเมื่อได้ทาครบ
ทุ กกระบวนการในระยะเวลาหนึ่ ง สร้ างแบรนด์ ที่ ชัดเจน
สร้างการรับรู้และจดจาทางการตลาด จะมีผู้มาเยี่ยมชมตาม
ธรรมชาติ มีการบอกต่อ การแชร์ ทั้งในช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ นี่คือความยั่งยืนของธุรกิจอย่างแท้จริง
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การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
Analysis of the Performance of Curriculum Standard Criteria 2015

อภินันท์ จันตะนี1 สิรตา ชื่นโชติกิตติ2
บทคัดย่อ
การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้ มคอ.2 เป็นแนวทางการวิเคราะห์
คุณภาพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจสาระสาคัญใน มคอ.2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในแต่ละข้อ ผลการวิเคราะห์โดยสรุปการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่
1.1 มีปัญหาสาหรับการตีความและปฏิบัติตามในข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีทั้งการใช้เกณฑม์ าตรฐาน 2548 และเกณฑ์มาตรฐาน 2558 สาหรับ
การประเมินคุณภาพหลักสูตรในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) มีปัญหาเพราะส่วนใหญ่ไม่
สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังประเมินตาม มคอ.7
คาสาคัญ : การปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร

Abstract
This article analyzes the results of the undergraduate curriculum standards using TQF2 as a
guideline for quality analysis. Its objective is to understand the content of the TQF2, roles and duties
of full time instructors for a curriculum and instructors’ responsibility of a curriculum whose
problems and obstacles are in implementing each indicator. The summary analysis results in the
performance of indicators 1 . 1 , there are problems for interpreting and acting in item 2 of the
instructors’ qualifications responsible for a curriculum, item 3 the qualifications of full time
instructors for a curriculum, item 4 the qualifications of teaching instructors. Both the standard
criteria of 2005 and of 2015 are used for evaluating curriculum quality in process indicators (3.1, 3.2,
4.1, 5.1, 5.2, 5.3 and 6.1). There are problems because most of them are unable to comply with the
PDCA process, because higher education institutions still follow TQA 7.
Keywords: Performance, Standard Criteria, Curriculum
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1. บทนา
โดยที่ สถาบั นอุ ดมศึ กษาจะต้ องปฏิ บั ติ ตาม
ภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่ งภารกิ จทั้ ง 4 ดั งกล่ าว มี ความส าคั ญ
ต่อการพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานของนิสิ ตนักศึ กษา
ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกั บพลวั ต ของโลกที่
เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว ซึ่ งจะส่ งต่ อคุ ณภาพของ
บัณฑิตตามที่ได้กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 และรายละเอียดของหลักสูตร
(Program Specification) หรื อ มคอ.2 โดยการบริ ห าร
จัดการหลั กสู ตรที่ มี ลั กษณะที่ แตกต่ างตามจุ ดเน้ นของ
สาขาวิ ชาและวิ ช าชี พ ต่ างๆ ตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้ งบริ บทของสั งคมไทยที่ เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งเป็ น
การอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่ จ ะท าให้ บั ณ ฑิ ต บรรลุ ผ ลการเรี ย นรู้ ข อง
หลั กสู ตรนั้ นๆ โดยจะถ่ ายทอดผลการเรียนรู้ ที่ คาดหวั ง
ของบั ณ ฑิ ต ที่ ก าหนดไว้ ในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ และมาตรฐานคุ ณวุฒิ สาขา/
สาขาวิ ช าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในหลั ก สู ต ร โดย มคอ.2
ประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป 1) รหั ส และชื่ อ
หลั ก สู ต ร 2) ชื่ อ ปริ ญ ญาและสาขาวิ ช า 3) วิ ช าเอก
4) จานวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 5) รูปแบบของ
หลั กสู ตร 6) สถานภาพของหลักสูตร 7) ความพร้อมใน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 8) อาชีพ
ที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา 9) ชื่อ นามสกุล และ
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ประจาหลักสูตร 10) สถานที่จัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2. ข้ อมู ลเฉพาะของหลั กสู ตร
1) ปรั ชญาของหลั กสู ตร 2) วัตถุ ประสงค์ ของหลั กสู ตร
3) แผน พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง โดยพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง

หลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กระทรวงฯ ได้กาหนด
ไว้
ห ม วด ที่ 3. ระบ บ ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า
การดาเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 1) ระบบการจัด
การศึ กษา 2) คุ ณ สมบั ติ ของผู้ เข้ าศึ กษา 3) โครงสร้ าง
หลักสูตรและรายวิชา 4) แผนการรับนักศึกษา 5) การจัด
งบประมาณตามแผนจัดการศึกษา
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้ านคื อ 1) ด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม 2) ด้ านความรู้
3) ด้ านทั กษะทางปั ญ ญา 4) ด้ านทั กษะความสั มพั นธ์
ระหว่ างบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ 5) ด้ านทั กษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หมวดที่ 5. หลั กเกณฑ์ ในการประเมิ นผล
นิ สิ ต 1) กฎระเบี ย บหรื อหลั กเกณฑ์ ในการให้ ระดั บ
คะแนน (เกรด) 2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 2.1) การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ขณะนิสิต ยังไม่สาเร็จการศึกษา 2.2) การทวนสอบ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
หมวดที่ 6. การพั ฒ นาคณาจารย์ โดยมี
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์ โดยส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในศาสตร์/สาขาวิชาฯ
1) มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่
อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันฯ
และคณะวิ ชาฯ ตลอดในของหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ชาที่
เปิดสอน
2) ส่ งเสริ ม อาจารย์ ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้
สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
ให้ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรื อต่ างประเทศ หรื อการลาเพื่ อเพิ่ มพู น
ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน
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3) การพั ฒนาทั กษะการจั ดการเรี ยนการสอน
พัฒนาวิชาการและวิชีพในด้านที่เกี่ยวข้อง
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพู นความรู้
สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
ที่ตรงในหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้าน
การศึ กษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย น
การสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
(3) มี ก ารกระตุ้ น อาจารย์ ท าผลงานทาง
วิชาการที่ ตรงหรือสั มพั นธ์ กั น และส่ งเสริมการท าวิ จั ย
สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนที่ ส่ งผลให้ อาจารย์ มี ความเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย โดย
จั ดให้ อาจารย์ ทุ กคนเข้ าร่ วมกลุ่ มวิ จั ยต่ าง ๆ ในแต่ ละ
หลักสูตรฯ
(5) จั ดให้ อาจารย์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบริ การ
วิชาการต่าง ๆ ของหลักสูตรหรือคณะที่สังกัด
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร (ปรับให้
สอดรับกับเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2557)
1) การก ากั บมาตรฐานหลั กสู ตร การบริ หาร
หลักสูตรดาเนิ นการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ คณบดีหรือรองคณบดี ที่
เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตร/สาขา
วิชาฯ โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งมี
การจัดประชุมย่างน้อยทุก 2 เดือน
2) บัณฑิต หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์
การเรียนรู้ และการมี งานท า นอกจากนั้ น ยังติด ตาม
ความต้ อ งการของตลาดแรงงานและสั ง คม ซึ่ ง

คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ชาฯ ส ารวจ
ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณ ฑิตเป็ น
ป ร ะ จ า ทุ ก ปี แ ล ะ แ จ้ งผ ล ก า ร ส า ร ว จ ให้ กั บ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับ การปรับ ปรุงพั ฒ นาหลัก สูต รและการจั ดการ
เรียนการสอน หลักสูตรกาหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมี
คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5)
3) นักศึกษา หลักสูตรให้ความสาคัญกับการ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา และผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ห ลั ก สู ต รก าห นดคุ ณ สมบั ติ ข อง
นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาฯจะต้อง
มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามประกาศหรื อ ข้ อ บั งคั บ ของ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยฯ
(2) หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา
(2.1) กาหนดให้การจัด ประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพที่จาเป็นให้กับนักศึกษาโดยเน้นทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
(2.2) มี ร ะบบสนั บ สนุ น และการให้
คาแนะนานักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา
ที่นักศึกษาจะขอรับคาปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่นๆ
ที่เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือ
ปั ญ หาอื่ น ๆ สามารถขอรั บ ค าปรึ ก ษาจากอาจารย์ ที่
ปรึกษาทางวิชาการได้
(2.3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา
ที่ ต้ อ งการอุ ท ธรณ์ ห รื อมี เรื่อ งร้อ งเรีย นทั้ งเรื่อ งทั่ วไป
หรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ที่ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอน
รายวิชานั้นๆ ได้
(3) หลั ก สู ต รมี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล ที่ แ สดง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
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นักศึกษาอัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร
4) อาจารย์ หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและ
พัฒ นาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับ อาจารย์ใหม่ การ
คั ด เลื อ กอาจารย์ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ สมบั ติ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญตามหลักสูตร/สาขาวิชา และ
ความมุ่ ง มั่ น ในการผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) การรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบัน/มหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้ นไปในสาขาที่ ตรงสั มพั นธ์ กั น และจะต้ องสอบผ่ าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบัน/มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้การรับอาจารย์ใหม่จะต้องนาไปสู่การมี
อัตรากาลังที่เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาฯ
(2) การบริหารอาจารย์ หลักสูตรมีการกาหนด
บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยมอบหมายภาระ
งานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจสนั บสนุ นในการพั ฒนา
ผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธารงรักษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ท าให้ อั ตราการคงอยู่ ของอาจารย์ อยู่ ใน
ระดั บ สู ง และมี ค ะแนนความพึ ง พอใจของอาจารย์
มากกว่า 3.5 (จากระดับ 5)
ทั้ งนี้ โดยบทบาทหน้ าที่ อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
จะต้องประชุมร่วมกันใน การวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมิ น ผลและให้ ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ ก
รายวิ ชา เก็ บรวบรวมข้ อมู ลเพื่ อเตรี ยมไว้ ส าหรั บการ
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร/สาขาวิ ชา ตลอดจนปรึ กษาหารื อ
แนวทางที่ จะท าให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(3) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ทุ ก คน ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น

วิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองใน
การสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์
ผู้สอนทุกคน จะต้องผลิตผลงานวิชาการให้ได้ ดังนี้
(3.1) เอกสารประกอบการสอน (แบบที่ 1)
หรือเอกสารคาสอน (แบบที่ 2) ตามรายวิชาที่เปิดสอน
(3.2) ผลงานวิ จั ย ในสาขาที่ ต รงหรื อ
สัมพันธ์กัน จานวน 1 เรื่องในเวลา 2 ปี
(3.3) บทความทางวิ ชาการ ที่ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารที่อยู่ในฐาน TCI จานวน 1 เรื่องต่อปี
(3.4) ต าราหรื อ หนั งสื อ /งานแปล
ประเภทใดประเภทหนึ่ง จานวน 1 เรื่องในเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ทางคณะวิชาฯจะต้องพัฒนาระบบและ
กลไกภายในที่ เอื้ อต่ อ การพั ฒ นาผลงานทางวิ ชาการ
ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความ
พึงพอใจจากนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า
3.5 (จากระดับ 5)
5) หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ตั้ งแต่ ก ารออกแบบ
หลักสูตร มีการควบคุมกากับการจัดทารายวิชา การวาง
ระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิ ชามี ก ารประเมิ น ผู้ เรี ยน การก ากั บ ให้ มี การ
ประเมิ นตามสภาพจริ ง มี วิ ธีการประเมิ นที่ หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) โดยมีดังนี้
(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตร
จัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร/
สาขาวิชา โดยใช้กระบวนการทวนสอบ(ตามคู่มือการทวน
สอบ)ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการกากับให้
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
(2) การวางระบบผู้ สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับ
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รายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชานาญ
ในเนื้ อหา ทั้ งนี้ ค านึ งถึ งรายวิ ชาในหลั กสู ตร/สาขาวิ ชา
ประสบการณ์ ท างาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน
โดยมี ก ารก ากั บ ให้ อ าจารย์ ทุ ก คน จะต้ อ งมี ก ารท า
“รายละเอี ยดของรายวิ ชา (มคอ.3)”ทุ กรายวิชา และมี
การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน (มคอ.5 เป็ น
รายบุ คคล) ทุ กรายวิชา รวมทั้ งมี การประเมิ นหลั กสู ตร
(มคอ.7) อย่างครบถ้วน
ส่ งเสริ ม ให้ อาจารย์ จั ดกิ จกรรม ที่ เป็ น
กระบวนการบู รณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ ากั บ
พั นธกิ จด้ านการวิ จั ย การบริ การวิ ชาการและการท านุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
(3) ก ารป ระ เมิ น ผู้ เรี ย น ห ลั ก สู ต รมี
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย
ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงาน(ชิ้นงานที่ระบุ
ตามจุดดา ความรับผิดชอบหลัก)ที่มอบหมาย การสอบ
ปากเปล่ า การสั งเกตพฤติ ก รรม การวั ด ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
6) สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ หลั ก สู ต รโดย
การสนับสนุนของคณะวิชาฯ จัดเตรียมความพร้อมทาง
กายภาพทั้ง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม
ด้ า นการเรี ย นรู้ รวมทั้ ง จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวก
และสิ่ งสนั บ สนุ น การศึ ก ษา ประกอบด้ วย ห้ อ งสมุ ด
ของคณ ะวิ ช า ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้
วารสารวิ ชาการเพื่ อ การสื บ ค้ น ให้ เพี ย งและทั น สมั ย
มี ก ารบริก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ว สู ง เพี ย งพอและ
ทั่ ว ถึ ง ตามความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษา โดยมี ก าร
ปรั บ ปรุ งสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย
ตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า 3.5 คะแนน
(จากระดับ 5)
7 ) ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ( Key
Performance Indicators : KPI ) ผลการด าเนิ นการ
บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดาเนินการของกรอบ TQF
ต่อไป
หมวดที่ 8 การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการของหลักสูตร 1) การประเมินกลยุทธ์การสอน
และประเมิ นทั กษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุ ทธ์
การสอน 2) ประเมินนิสิต/นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
3) ประเมิ น จากนายจ้ างหรื อ สถานประกอบการ 4)
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 5) การประเมินผล
การด าเนิ นงานตามที่ ก าหนดในรายละเอี ยดหลั กสู ตร
6) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

2. เนื้อหา
2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 7 วันที่ 13 พ.ย.2558)
2.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ปริญญา
ตรี) มี คุ ณ วุฒิ ขั้ น ต่ าปริญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรือ มี
ตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และต้ อ งมี ผ ลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ได้ รับการเผยแพร่ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคล
ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2.1.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ และคุณ สมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รจั ด ให้ มี
วิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต รง/สั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน โดย
ผลงานทางวิ ช าการฯ จะต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่
(อย่ า งน้ อ ย) ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ.เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2) สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 13 ข้อ 3 พ.ศ.2562)
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2.2 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพ
จากการประเมิ น ผลตาม“คู่ มื อการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร” ในปี
การศึกษา 2557 ซึ่งมี 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ โดย
จาแนกเพื่อวิเคราะห์ในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน มีตัว
บ่งชี้ที่ 1.1
มี ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 โดยมี ก ารประเมิ น 5 ข้ อ
ดังนี้
1) เกณฑ์ ป ระเมิ น ข้ อ 1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- โดยก าหนดไว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน (ข้ อ
10.1.2 ราชกิจจานุเบกษา หน้า 7 วันที่ 13 พ.ย.2558)
และเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเกิ น กว่ า 1
หลั ก สู ต รไม่ ได้ (ราชกิ จจานุ เบกษา หน้ า 3 วัน ที่ 13
พ.ย.2558) และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ข้ อสั งเกต มี บางหลั กสู ตร/สถาบั นอุ ดมศึ กษา
ดาเนินการไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อ 1 นี้
2) เกณฑ์ประเมินข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า (ผศ.) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
(บทความวิจัย/วิชาการ) ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- กรณี ที่เป็ นประเภทวิชาชีพฯจานวน 2 ใน
5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการฯ
ข้ อสั งเกต มี บ างหลั กสู ต ร/ไม่ ได้ เผยแพร่ ต าม
เกณฑ์ “เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ต าแหน่ งทางวิ ชาการอย่ างน้ อย 1 รายการ” ซึ่ งจะต้ อง
เผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ.2556 (ส าหรั บ ประกาศ
ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2) สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 (ราชกิ จจานุเบกษา หน้ า
13 ข้อ 3 พ.ศ.2562 จะเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562)
3) เกณฑ์ป ระเมิ นข้อ 3 คุณ สมบัติอาจารย์
ประจาหลักสูตร
- คุณ วุฒิระดับ คุณ วุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
(บทความวิจัย/วิชาการ) ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
-เป็ น อาจารย์ ป ระจ าได้ ไม่ เกิ น 2 หลั ก สู ต ร
(กาหนดในคู่มือ สกอ.เล่มสีชมพู หน้า 38)
4) เกณฑ์ประเมินข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
- อ าจ ารย์ ป ระจ า (ป ระ จ าค ณ ะ ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษา) นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 2 ข้อ 3
- คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
ห รื อ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ (ผศ.) ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ห ากเป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนก่ อ นเกณ ฑ์ นี้
ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
- อาจารย์พิเศษ มีคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาโท
หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี
- มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาที่
สอนฯ โดยมีมี อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
ข้อสังเกต ในทางปฏิบัติ ก็มีบางหลักสูตรฯไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ 4 นี้ และไม่กาหนดอาจารย์เป็น
ผู้รับ ผิดชอบรายวิชาที่ อาจารย์พิ เศษสอน และมี บ าง
วิชาทีแ่ ต่งตั้งผู้สอนและผู้รับผิดชอบ เป็นคนเดียวกัน จึง
ไม่อาจประเมินการสอนให้มีคุณภาพอย่างเต็มที่ได้
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5) เกณฑ์ ป ระเมิ น ข้ อ 10 (หรื อ ข้ อ ที่ 5)
การปรับ ปรุงหลั กสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด
5 ปี
ส าหรั บ เกณฑ์ ข้ อที่ 5 นี้ หลั กสู ตร/สาขา
วิ ชาฯ ส่ วนใหญ่ ได้ ป รั บ ปรุ งเข้ ากั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
พ.ศ.2558 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา
มีข้อสังเกต มีหลักสูตรจานวนไม่น้อย(ประมาณ
30-40 %) ที่ ยั ง ปฏิ บั ติ / ด าเนิ น การไปตามเกณ ฑ์
ม าต รฐาน พ .ศ .2548 ซึ่ งเป็ น เพ ราะ อ าจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประจาหลักสูตรไม่มีผลงาน
ทางวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) จึงเป็น
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท าให้ “ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร/
สาขาวิ ชาฯไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน/คุ ณ ภาพ
หลักสูตรฯ ดังจะพบอยู่เสมอว่า หลักสูตรดังกล่าวไม่
อาจจะเข้ าสู่ ระบบการเผยแพร่ (TQR) คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานได้
ดั งนั้ น อ งค์ ป ระก อ บ ที่ 1 ก ารก ากั บ
มาตรฐาน ที่มีตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณ ฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ก าหนดโดย
สกอ.จึงไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะกลไก
ทางานไม่เต็มที่
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีตัวบ่งชี้ที่ 2.1
และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ดังนี้
ตั วบ่ ง ชี้ ที่ 2.1 คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุดมศึก ษาแห่ งชาติ (TQF)
เป็ น การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในมุ ม มองของผู้ ใช้
บั ณ ฑิ ต หรื อ ผู้ ป ระกอบการฯ โดยประเมิ น ความ
พึ งพ อใจ 5 ด้ าน คื อ ด้ าน คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญ า ด้ า นทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
และด้ านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขต้องถาม
ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 20%

ข้อสังเกต ส่วนใหญ่จะให้หน่วยงานวิชาการ
หรือฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ทาการประเมิน หากจะให้
ได้ คุ ณ ภ าพ (บั ณ ฑิ ต ที่ เข้ า ไป ท างาน ใน องค์ กร)
ทางหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า จะสอบถาม (เชิ งปริ ม าณ)
และสัมภาษณ์เชิงลึก (เชิงคุณภาพ) ไปพร้อมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิ ตปริญ ญา
ตรี ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
โดยจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่น้อยกว่า 70%
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะ ควรจาแนกบัณฑิตที่ได้งานทา
ดังเช่น
1. ได้ ท างานตรงกั บ หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า
ที่เรียน.......คน
2. ได้ทางานสัมพันธ์กับหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่เรียน.......คน
3. ได้ ท างานไม่ ต รงและไม่ สั ม พั นธ์ กั บ
หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เรียน.......คน
องค์ ป ระกอบที่ 3 นั ก ศึ ก ษา มี ตั ว บ่ ง ชี้ ที่
3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 และตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา มี 2 ข้อคือ
การรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเรียนฯ
3.1.1 การรั บ นั ก ศึ ก ษา (ใช้ ว งจรคุ ณ ภาพ
PDCA)
1) มี ร ะบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาอย่ า ง
ชั ด เจน คื อ การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รและ
ขั้นตอน/กระบวนการรับสมัคร/สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในหลักสูตร/สาขาวิชา โดยประกาศเป็นเอกสารหรือ
แผ่นพับที่ต้องรับ(P).....จานวนรุ่น/กลุ่มละ 30 คน
2) โดยมี ก ลไกที่ เป็ นอาจารย์ป ระจ า
หลั ก สู ต รหรื อ หน่ ว ยงานในคณะ/ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และอุปกรณ์/ทรัพยากรต่างๆเพื่อดาเนินการรับสมัคร
นักศึกษาตามแผนที่กาหนดไว้
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3.1.2 การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า
ศึกษา (ใช้วงจรคุณภาพ PDCA)
1) มีระบบการเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดอบรมนักศึกษาที่รับเข้ามาแล้ว....แต่ยังขาด
คุณ สมบั ติ/ไม่เป็ น ไปตามความรู้พื้น ฐานที่ มีไว้ เช่ น
จากการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ผู้มาสมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตร/สาขาวิชา พบว่า (D-C) “ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์”
- โดยจัดอบรม (กลไก-A) เพื่อ
ปรับปรุง/พัฒนาความรู้พื้นฐาน/สุขภาพกายและจิตใจ
ฯทาให้มีความพร้อมก่อนเรียนวิชาในหลักสูตรฯ ซึ่งจะ
ทาให้เรียนได้สาเร็จตามเวลาฯ
- ด าเนิ น ก ารป ระ เมิ น ผ ล
(เปรียบเทียบ)
เพื่อพิจารณาผลการเรียนในแต่
ละภาคเรียน/ปี ซึ่งหากมี ผล (เป็ นรู ปธรรม) จากการน า
ระบบและกลไกมาขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เรียนได้เห็นเป็นรูปธรรม ก็จะได้ถึง 4 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้ -กระบวนการ
1) การควบคุ มการดู แลการให้ ค าปรึ กษา
วิชาการและการแนะแนวนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2) การพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มี 4 กลุ่ ม ดั ง นี้ (1) กลุ่ ม วิ ช าหลั ก (core subjects)
(2) กลุ่ มทั กษะชี วิ ต และอาชี พ (career skills) (3) กลุ่ ม
ทั กษ ะการเรี ยน รู้ และน วั ต กรรม (learning and
innovation skills) (4) กลุ่ มทั กษะสารสนเทศ สื่ อและ
เทคโนโลยี(information media and technology skills)
3.2.1 การควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ให้คาปรึกษาเป็น
รายกลุ่ ม และอาจให้ ค าปรึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คลตาม
แผน (P)
2) โดยมีอาจารย์และอุปกรณ์/ทรัพยากร
ต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกเพื่อให้คาปรึกษารายวิชาลงทะเบียน

เรี ย นและมี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ
จัดทารายงานในแต่ละรายวิชาที่เรียนในหลักสูตร
3.2.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
1) จั ด เตรี ย มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา เช่ น การเชิ ญ วิ ท ยากร/
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ เพื่ อ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ให้ ที่ ยั ง มี
ประสบการณ์ ไม่ เพี ย งพอ โดยก าหนดกิ จ กรรมเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2) การจั ดท าโครงการเพื่ อเสริม สร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การเสริมสร้าง
ทั ก ษะ การเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม (Learning and
Innovation Skills) ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (Life and
Career Skills) และทักษะสารสนเทศ และเทคโนโลยี
( Information Media and Technology Skills)
เป็นต้น
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ผลที่ เกิดกับ นัก ศึก ษา ชนิ ด
ตัวบ่งชี้ -ผลลัพธ์
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
- การวิ เ ค ราะ ห์ อั ต ราก ารค งอยู่ ขอ ง
นักศึกษาในหลักสูตร 3 จุด หรือแนวโน้ม 3 ปี
2) การสาเร็จการศึกษา
- การวิเคราะห์การสาเร็ จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 3 จุดหรือแนวโน้ม 3 ปี
3) ความพึ งพอใจและผลการจั ด การข้ อ
ร้องเรียนของนั กศึ กษา (ประเมิ นจากตั วบ่ งชี้ 3.1 และ
3.2)
- ก ารป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา
3 จุด
องค์ประกอบที่ 4
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4.1 การบริ ห ารและพั ฒ นา
อาจารย์ ชนิดตัวบ่งชี้-กระบวนการ
1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ป ระจา
หลักสูตร
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2) ระบบการบริหารอาจารย์
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
1) ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร/
สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2) ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร/
สาขาวิชาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3) ผลงานวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร/สาขาวิชาฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ชนิดตัว
บ่งชี้-ผลลัพธ์
1) การคงอยู่ของอาจารย์ ประจาหลักสูต ร/
สาขาวิชา ซึ่งมีการพัฒนาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2) ความพึ งพ อใจของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร/สาขาวิชา
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
ตั ว บ่ งชี้ ที่ 5.1 ส าระข องรายวิ ช าใน
หลักสูตร ชนิดตัวบ่งชี้-กระบวนการ
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร/สาขาวิชา
2) การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
ตัวบ่ งชี้ ที่ 5.2 กระบวนการเรียนการสอน
และการวางระบบผู้สอน ชนิดตัวบ่งชี้-กระบวนการ
1) การกาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
2) การกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) จัดการเรียนการสอน
3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่ มี การบู รณาการกั บการวิ จัย การบริการวิ ชาการทาง
สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์
และนักศึกษาจัดทาโครงการบูรณาการและประเมินผล

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ชนิด
ตัวบ่งชี้-กระบวนการ
1) การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาในสาขาวิชาที่ทาการประเมินผล
3) การกากับ การประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร/
สาขาวิชาฯตามกรอบ TQF ชนิดตัวบ่งชี้ โดยมีดัชนี
ชี้วัด KPI จานวน 12 ข้อ
องค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ชนิดของตัวบ่งชี้-กระบวนการ
1) ระบบด าเนิ น งานของภาควิช า/คณะ/
สถาบันฯ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเปิดสอนหลักสูตร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาควรด าเนิ น การต่ อ เมื่ อ สถาบั น มี ค วาม
พร้ อ มและก าหนดความคาดหวั ง สู ง กว่ า ทางด้ า น
ทรัพยากร การเรียนรู้และสิ่งความสะดวกต่างๆ
2) จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทา
วิ จั ย มี ห้ อ งท างานวิ จั ย (ซึ่ งไม่ ใช่ ห้ อ งเรี ย น) เพื่ อ ให้
นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย โดยมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย
3) การปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิ นความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
- การปรับปรุง/พั ฒ นาสิ่งสนั บ สนุน การ
เรียนรู้ตามข้อเสนอของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร
- ก ารป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุง/
พัฒนาขึ้น
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- การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุง/พัฒนาขึ้น

3.12 ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ใช้บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

3. บทสรุป

6. เอกสารอ้างอิง

3.1 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนและเนินงานหลักสูตรฯ
3.2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตาม มคอ.2
ที่ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ของหลั กสู ตร/
สาขาวิชา
3.3 มี รายละเอี ยดของรายวิ ชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ/ มคอ.4 อย่ าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
3.4 จัดทารายงานผลดาเนินการของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ/
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชาฯ
3.5 จั ด ท ารายงานผลด าเนิ น การของหลั ก สู ต รฯ
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
3.6 การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
3.7 มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
จาก มคอ.7
3.8 อาจ ารย์ ใ ห ม่ (ถ้ า มี ) ทุ กค น ได้ รั บ การ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการเรียนการสอน
3.9 อาจารย์ประจาทุกคน ได้รับพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3.10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
3.11 ระดั บ ความพึ งพอใจนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/
บัณ ฑิ ตใหม่ที่ มีต่อคุ ณ ภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า
3.5 จาก 5
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ภาคผนวก

บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร
1. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิ ทยาการจัดการปริทั ศน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิ การ
และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์ โดยผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นการสิ้นสุด
3. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการปริทั ศน์กาหนด และผู้เขียนต้อง
ยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

การจัดเตรียมต้นฉบับ
1. บทความวิชาการ/บทวามวิจัย มีความยาว 8-12 หน้ากระดาษ A4 (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง) พิมพ์
ด้วย Microsoft Word for Windows การตั้งหน้ากระดาษ เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว
2. ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK
1.1 ชื่อบทความวิชาการ/บทความวิจัยภาษาไทย ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ภาษาอังกฤษ ตัวอักษร 14 หนา
1.2 ชื่อผู้เขียนและหัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา
1.3 สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ
1.4 หัวข้อย่อย บทคัดย่อใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา
1.5 เนื้อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ

การเรียงลาดับเนื้อหา
1. ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด มีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับภาษาไทยให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทยก่อนแล้ว
ตามด้วยภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้ระบุชื่อเต็ม -นามสกุลเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด
3. บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200 คา
4. คาสาคัญ (Keyword) กาหนดคาสาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 คา
5. เนื้อหา
5.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนา เนื้อหา และบทสรุป
5.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย(ถ้ามี)
สมมติ ฐ านการวิ จั ย (ถ้ า มี ) วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย สรุ ป ผลการวิ จั ย อภิ ป รายผล ข้ อ เสนอแนะ
และเอกสารอ้างอิง แบบ APA

ตัวอย่างการพิมพ์อ้างอิง และบรรณานุกรม
หนังสือ
การพิมพ์อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,//ปีพิมพ์,//หน้า.)
(รัตนไชย วาสุกรี, 2557, หน้า 9-10.)
การพิมพ์บรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
รัตนไชย วาสุกรี. (2557). พระนครศรีอยุธยาในความทรงจาของข้าพเจ้า. พระนครศรีอยุธยา:
สถาบันอยุธยาศึกษา.
สิ่งพิมพ์ที่มีลกั ษณะเป็นการรวมบทความ
ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//(หน้า).//เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์. (2547). อาการกบต้ม (สุก). ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และชับปนะ ปิ่นเงิน (บก.).
นพีสีเชียงใหม่. (หน้า 90 – 91). เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รายงานการวิจัย / วิทยานิพนธ์
การพิมพ์บรรณานุกรมวิจัย
ชื่อผู้วิจัย.//(ปีพมิ พ์).//ชื่อวิจัย//(รายงานผลการวิจัย).//เมืองที่พิมพ์:/สถาบัน.
ฉันทนา บรรณ และศิริโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กทางาน (รายงานผลการวิจยั ). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
การพิมพ์บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ตามด้วยชื่อปริญญา/สาขาวิชา,//สถาบัน.
จิราภรณ์ ปุญญวิจิตร. (2547). การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนระบบนานาชาติระดับชัน้ อนุบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา.
วารสาร
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่(ฉบับที่),//หน้าที่อ้าง.
ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย. สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 19(2),
34 – 39.
หนังสือพิมพ์

ผู้เขียน.//(ปีพิมพ์,//วัน/เดือน).//ชื่อข่าว,//ชื่อหนังสือพิมพ์,//หน้า.
อธิชัย ต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ข้ามพรมแดนไทย – พม่า – จีน สารวจเส้นทางสีเ่ หลีย่ มเศรษฐกิจ
หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว, มติชน, หน้า 34.

การสัมภาษณ์
การพิมพ์อ้างอิง
(ผู้ให้สัมภาษณ์,//ปี,//วัน/เดือน.)
(บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์, 2552, 8 มิถุนายน.)
การพิมพ์บรรณานุกรม
ผู้ให้สัมภาษณ์.//(ปี,//วัน/เดือน).//ตาแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์.//หน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์.//สัมภาษณ์.
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์. (2552, 8 มิถุนายน). อธิการบดี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
สัมภาษณ์.
รายงานการประชุม
ผู้แต่ง.//(ปีที่ประชุม).//หัวข้อเรื่อง.//ใน/ชื่อเอกสารการประชุม.//ชื่อการประชุม.//สถานที่,//เมืองที่ประชุม.
วิจิตร ศรีสะอ้าน. (2541). ภาพรวมระบบการศึกษาไร้พรมแดน “แผน มทส”. ใน เอกสารประมวลสาระ
หน่วยประสบการณ์ที่ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตชุดสื่อประสมการศึกษาไร้พรมแดน.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.
แหล่งข้อมูลออนไลน์
การพิมพ์อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,//ปีทผี่ ลิตหรือปีที่สืบค้น,//เว็บไซต์.)
(รัตนไชย วาสุกรี, 2550, เว็บไซต์.)
การพิมพ์บรรณานุกรม
1
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,//จาก/URL
2
รัตนไชย วาสุกรี. (2550). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านหัวแหลม. ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2557,
จาก www.ayutthayastudies.aru.ac.th/history.html
ภาพนิ่ง ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และวีดิทัศน์
การพิมพ์อ้างอิง
(ชื่อเรื่อง,//ปีที่ผลิต,//[ชนิดของวัสดุ].)

(ตลาดหัวรอ, 2550, [แผนที่].)
(เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.2555, 2555, [ภาพนิ่ง].)
การพิมพ์บรรณานุกรม
ชื่อเรื่อง.//(ปีที่ผลิต).//[ชนิดของวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผูผ้ ลิต
ตลาดหัวรอ. (2550). [แผนที่]. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยาศึกษา
เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.2555. (2555). [ภาพนิ่ง]. พระนครศรีอยุธยา: รัตนไชย วาสุกรี.
หมายเหตุ
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หมายถึง ระยะเว้นวรรค 1 ครั้ง
หมายถึง ระยะเว้นวรรค 2 ครั้ง

