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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ธนาธารชูโชต ิ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พงษ์  จันทชโลบล มหาวิทยาลัยรังสิต  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน  เจนเขว้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชชา  ทศตา วิทยาลัยนครราชสีมา  
อาจารย์ ดร.จันทร์  ติยะวงศ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี วิทยาลัยนครราชสีมา  
อาจารย์ ดร.สุวรรณ  เดชน้อย วิทยาลัยนครราชสีมา  
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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3            
ของปีที่ 14 ประจ าเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563  ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความ                                 
ทางวิชาการ จ านวน 25 เรื่อง เป็นบทความวิจัย 23 เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง ส าหรับบทความ
วิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยในสาขาการศึกษา สาขารัฐศาสตร์ สาขากฎหมาย สาขา
การท่องเที่ยว สาขาการตลาด ในส่วนบทความวิชาการนั้น เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการพัฒนาตน
ผ่านปรัชญา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับองค์ความรู้จากบทความวิชาการ และได้รับ
ความรู้เพ่ิมขึ้น จากสิ่งทีค่้นพบในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ 

ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความ
วิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ได้
ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า 

สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) 
และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความส าเร็จมาจนถึง  
ทุกวันนี้ ส าหรับท่านที่สนใจจะน าบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ    
กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ   บุญเจริญ 
บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
 
บทความวิจัย   หน้า 

   
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
ณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์,   นงลักษณ์  วิริยะพงษ์ 
 

1 

 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  
ภายใต้การศึกษาที่มุ่งเน้นการสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 
พลอยวรินทร์  แสงสมบุญ,   ปารย์กัญจน์  วิจิตรสงวน,   พาริดา  พรหมบุตร, 
วัลภา  จันดาเบ้า,   ซ๊อส  อกัษรกิตต์ิ 
 

16 

 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
อิงมาตรฐานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง   
 

30 

 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0
ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 
บุญลือ  มีเงิน,   คงศักดิ์  สังฆมานนท ์   
 

45 

 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษที่ 21 
ปวีณา  คงสี,   ช านาญ  ปาณาวงษ์ 
 

55 

 ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลในเขตพื้นที ่
ภาคตะวันออก 
ศักดิพัฒน์  พลิคามินทร์,   พงษ์เสถียร  เหลืองอลงกต        
 

69 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การกับการท างานและคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกระดี 
ธีร์ธวัช  นุกูลกิจ       

82 
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 หน้า 

   
 เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
อภิชิต  ดวงธิสาร,   ธวัฒน์  เขตจัตุรัส,  ดิเรก  ถึงฝั่ง   
 

92 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ดิเรก  ธรรมารกัษ์   
 

107 

 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วม 
ของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
ชัยนันท์ธรณ์  ขาวงาม     
 

121 

 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ธวัชชัย  นิมา,   ภัทรพล  ชุ่มมี,   ชาคริต  ศรีทอง   
 

136 

 การบริหารความเสี่ยงในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กจังหวัดปทุมธานี 
ไพลิน  นุกูลกจิ,   ณิชชาภัทร  ธนศิริรักษ     
 

151 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) ในการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในจังหวัดตาก 
บัวพรรณ  ค าเฉลา,   ภัครมล  ศิรอรุณ,   โยธิน  เทพบุญ 
 

159 

 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระท าละเมิด 
เครื่องหมายทางการค้า 
พีรพล  สิมมา    
 

171 

 กฎหมายกับปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
ภูวดล  ด าสนิท,   พีรพล  สมิมา     
 

185 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)    
อรณิชชา  ทศตา,   อัศวิน  เสนีชัย,   พีรพล  เทพประสิทธิ ์

196 
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการให้บริการ และทัศนคติผู้ใช้บริการ

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ 
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
รักเกียรติ  โรจน์กัญญาพร,   จันทนา  แสนสุข,   วิทยา  นามเสาร,์ 
ศิขรินทร์  เที่ยงทัต 
 

207 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์  
อิศรา  ศิรมณีรตัน,์   พรนภา  ธนโพธิวิรัตน์,   ทิพย์วดี  ศรสีมทรัพย ์
 

220 

 ปัจจัยเหตุและผลที่มีอทิธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์ของผู้ใช้บริการซื้อขายสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย 
โสภณ  ศรีพนมวัน,   ณฐัสพนัธ์  เผ่าพันธ์ 
 

231 

 ปัจจัยที่ส่งเสรมิเศรษฐกิจตลาดนัดชุมชนในเขตจังหวัดสระบุรีในยุค 4.0  
พยอม  ศรีหารตัน,์   ด ารง  สัตยวากย์สกุล 
 

246 

 ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑท์ี่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์  
ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ณัฐวุฒิ  บญุประดับ,   ภิญญดา  รื่นสุข 
 

257 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการค าตอบเชิงพันธ์ุกรรมกับการหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคส าหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง  
จตุรวิทย์  ศศิธรานนท์,   ปรยีาณัฐ  เอี๊ยบศริิเมธ,ี   นันท ิ สุทธิการนฤนัย 
 

270 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากธุรกิจ Food on line กรณีศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  
เสถียรณภัส  ศรีวะรมย,์   สุวรรณ  เดชน้อย,   ดิเรก  แสสนธิ ์
 

285 

บทความวิชาการ 
 

 

 การสื่อสารอัตลักษณ์สินค้าทีร่ะลึกหนุนเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เมธาวี  จ าเนียร 
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 การพัฒนาตนผ่านปรัชญากุญแจเก้าดอก ของสถาบันพลังจิต ธรรมะ จกัรวาล 

ชณภา  ปุญณนันท์    
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ค าแนะน าในการเขียนและสง่ต้นฉบับ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
Development Mathematics Learning Achievement and Mathematical 

Problem Solving Ability on Equation of the Level 1 Vocational Certificate 
Students using Cooperative Learning Technique LT 

 
ณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์1   นงลักษณ์  วิริยะพงษ2์ 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่าง 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  4) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนระหว่าง แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561จ านวน 265 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นแบบปกติ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค LT ใช้ในการสอนกลุ่มทดลอง 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ใช้ในการสอนกลุ่มทดลอง มีประสิทธิภาพ 84.74/82.40  
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 เท่ากับ 0.66 และ 0.61 ตามล าดับ 3) การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค LT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสมการ สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  4) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                                                             
1 นิสิตปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract 

The purposes of this research are to investigate the effect of problem-based 
learning on (1) To development of mathematics subject learning plan for vocational 
certificate level 1 student. By LT practice and conventional approach on subject of 
equations. Following the standard efficiency 75/75 (2) To study the learning efficiency 
achievement of vocational certificate level 1 student. (3) To compare the learning 
achievement of equations subject. (4) To compare performance of hoe to solution the 
mathematics problems by LT practice and conventional approach. The data were 
collected from 50 student of vocational certificate level 1 of Nakhonpanom University By 
group random ness (Cluster Random Sampling) to divided into group control. 

The results were as Follows 1) The efficiency of learning by LT Practice and normal 
learning Practice 84.74/82.40 and 79.24/76.93, respectively, which is higher than the 
specified 75/75 threshold. 2)  With regard to the pupil’s learning by achievement in 
mathematics analytical skill, it was 66% and 61% by standard. 3) The mean score of the 
pupil’s achievement and skill of mathematics problem solving and control group ware 
statistically significant differences as at the .05 of significant. 4) Year 1 vocational certificate 
student at study by learning management Cooperative techniques LT has the ability to. 
Solving mathematical problem on equation higher than student. Study by normal learning 
management. Statistically significant. At the level .05  

. 
Keywords : Development Mathematics Learning Achievement, Cooperative Learning 
Technique LT  
   
บทน า 
 การศึกษาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้พื้นฐานส าหรับการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง เพื่อนักเรียนจะได้รับการพัฒนาเต็มตามความสามารถของตน 
ซึ่งการจัดกิจกรรมควรน่าสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาวิธีคิดและหลักการคิดด้วย
ตนเอง นักเรียนปฏิบัติด้วยความพอใจเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติ  สามารถดัดแปลงน าไปใช้ได้จริง                  
(กรมวิชาการ, 2545) ซึ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ และทุกคนเห็นว่าคณิตศาสตร์ ใช้ความคิดและเหตุผล วิธีท่ีจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ความคิดคณิตศาสตร์ได้ดี คือ การจัดสถานการณ์ส าหรับการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้คิด
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หรือค้นพบด้วยตนเอง ในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ บทบาทหน้าท่ีของผู้สอนท่ีส าคัญ คือ                                       
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถขยายความรู้ออกไปพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในด้านความคิดรวบยอด (Concept) ในเรื่องท่ีเรียน (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) ตลอดจนมีความ
ต้องการในการแสวงหาความรู้อยู่เสมอและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ต่อไป (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2544) 
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ในปีการศึกษา 2560 ท่ีผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควรจะเห็นได้จากผลการประเมินความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ า และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม, 2560 : 1 – 3) เท่ากับ 27 เนื่องจาก
นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบตามท่ีโจทย์ต้องการได้ และจากการสัมภาษณ์นักเรียนก็
เช่นกัน ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)  
 การจัดการเรียนรู้ควรใช้รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง ปฏิบัติจริงการเรียนรู้แบบบูรณาการ (กรมวิชาการ, 2545) และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน
ร่วมกันท างานเป็นกลุ่มเล็ก ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน พัฒนาทักษะการท างาน 
และทักษะทางสังคม ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ท่ีพัฒนาโดย David 
Johnson and Robert Johnson แห่งมหาวิทยาลัยมินิโซต้า ซึ่งได้สร้างโมเดลของการเรียนแบบร่วมมือ
ขึ้น (วิชชุดา อ้วนศรีเมือง, 2554) ; อ้างอิงจาก (Johnson, R. T., & Johnson, D. W., 1986) Johson; & 
Johson, 1986) ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มละ 4 - 5 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายในใบงานกลุ่ม ส่งงานช้ินเดียวกัน และได้รับค าชมหรือรางวัลตามผลงานของกลุ่ม โดยมีหลักการ 
คือ นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีทักษะใน
การท างานด้วยกันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้น ความส าเร็จของบุคคล คือ ความส าเร็จของกลุ่มด้วย (วิมลรัตน์ สุนทร
โรจน์, 2545) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบ
ตัวเองและกลุ่มร่วมกับ ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546) 
สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ ช่วยให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีล าดับข้ันตอน
แน่นอนหรือโจทย์ปัญหา (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546) 
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 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้พยายามศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิดทฤษฎีท่ีจะ
น ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ LT 
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
อภิปราย สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มี
ทักษะความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการ โดยแยกเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
และสมการก าลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT กับการเรียนรู้แบบปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครู นักวิชาการ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องสมการ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  
 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องสมการ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และ
การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ  
 4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องสมการของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษา พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้ผลงานกลุ่ม ในขณะท่ีท างานนักเรียนต้องช่วยกันคิดและ
ช่วยกันตอบค าถาม พยายามท าให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและทุกคนเข้าใจท่ีมาของค าตอบโดยให้นักเรียน
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก่อนท่ีจะถามครู และครูชมเชยหรือให้รางวัลเป็นกลุ่มตามผลงานของกลุ่ม
นั้นๆ ซึ่งสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
   
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน265 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง ห้องละ 25 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 โดยจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เป็นแบบปกติ ใช้ในการสอนกลุ่มควบคุม จ านวน 9 แผน จ านวน 18 ช่ัวโมง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ใช้ในการสอนกลุ่มทดลอง จ านวน 9 แผน จ านวน 18 ช่ัวโมง 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบ
อัตนัย จ านวน 6 ข้อ 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 เรื่องสมการ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีขั้นตอนในการสร้าง  
  1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทฤษฎี 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค LT และแบบปกติ ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT  และแบบปกตวิิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์  
2.ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT  

1. ข้ันเตรียม 
2. ขั้นสอน  
3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  

4. ขั้นตรวจสอบและทดสอบ  

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการ

ท างานกลุ่ม  
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และจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน ามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการ จ านวน 2 แบบคือ แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และแบบปกติ แบบละ 9 แผนแผนละ 2 ช่ัวโมง แล้วเสนอต่อ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  
   1.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ 
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน และให้ข้อเสนอแนะ 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ ท้ัง 2 แบบมาปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน แล้ว
จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 เรื่องสมการ มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
  2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ศึกษาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2545) และส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(2548) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546)  หลังจากนั้นวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 
เพื่อน ามาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 เรื่องสมการ จ านวน 40 ข้อ เพื่อคัดเลือกให้ได้จ านวน 30 ข้อ 
  2.2  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอผู้เช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีอาศัยดุลยพินิจของผู้เช่ียวชาญ โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ( IOC : Index of Item Objective Congruence) (กองวิ จัย
การศึกษา. 2545) โดยเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 60 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเคยเรียนเนื้อหา
ท่ีก าลังศึกษาแล้วและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และ น าแบบทดสอบท่ีได้รับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความยาก ค่า
อ านาจจ าแนก โดยเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากต้ังแต่ .20 ถึง .80 ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ .20 ถึง 1.0 
จากนั้นหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังฉบับโดยใช้สูตร KR – 20 ของ 
Kuder – Richardson (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) แล้วจัดท าฉบับจริง 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนใน
การสร้างดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  วิธีการสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
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  3.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัยจ านวน 3 
ฉบับ ฉบับละ 4 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้ใช้จริง ฉบับละ 2 ข้อ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดยใช้สมบัติการเท่ากันของจ านวนจริงและการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวฉบับท่ี 2 เรื่อง 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยวิธีต่างๆ และการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร ฉบับท่ี 3 เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวและการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสอง
ตัวแปรเดียว แล้วก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย  
  3.3 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบทดสอบ ให้ค าแนะน า แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ น าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เสนอผู้เช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยวิธีอาศัยดุลยพินิจของผู้เช่ียวชาญ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC : Index of Item Objective Congruence) (กองวิจัยการศึกษา. 2545) โดย
เลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ แล้วน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 60 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเคยเรียนเนื้อหาท่ีก าลัง
ศึกษาแล้วและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าแบบทดสอบท่ีได้รับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความยาก ค่าอ านาจ
จ าแนก โดยใช้วิธีของ วิทนีย์ และซาเบอร์ส (Whitney and Sabers) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2539) โดยเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากต้ังแต่ .20 ถึง .80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ถึง 1.0 แล้วหาค่า
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ังฉบับโดยหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha–Coeffcient) ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538) แล้ว
จัดท าฉบับจริง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยด าเนินการ
ตามล าดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการช้ีแจงขั้นตอนในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนเข้าใจ 
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบอัตนัย จ านวน 3 ฉบับ ฉบับละ 2 ข้อ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 เรื่องสมการ                     
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 3. ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค LT ส่วนกลุ่มควบคุม ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ และเก็บคะแนนระหว่างเรียนไว้อย่างเป็น
ระบบ 
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  4. ทดสอบหลังเรียน (Post – Test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้ว
น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองไปท าการตรวจให้คะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ี
ได้รับจากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้และคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
 2. วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือแต่ละฉบับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  วิเคราะห์หาความเท่ียงตรง ค่าความยาก 
อ านาจจ าแนกและความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแต่ละฉบับ 
 3. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT และแบบปกติ 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 75/75  
 4. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT และแบบปกติ 
เรื่องสมการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล  
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT และ แบบปกติ เรื่องสมการ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 โดยใช้ t – test (Independent Samples) 
 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT และ
แบบปกต ิโดยใช้ t – test (Independent Samples) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
สมการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 75/75 ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT วิชาคณิตศาสตร์ 

 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนประเมินระหว่างเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน ค่า
ประสิทธิภาพ 

(
1 2

/E E ) 
คะแนน

เต็ม 
X  คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

เต็ม 
X  คิดเป็น

ร้อยละ 
25 578 489.80 84.74 30 24.72 82.40 84.74/82.40 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.74/82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
คือ 75/75 
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 2. ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 75/75 ดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ วิชาคณิตศาสตร์ 
 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนประเมินระหว่างเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน ค่าประสิทธิภาพ 
(

1 2
/E E ) คะแนน

เต็ม 
X  คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

เต็ม 
X  คิดเป็น

ร้อยละ 
25 254 201.28 79.24 30 23.08 76.93 79.24/76.93 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 79.24/76.93  
 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนนทดสอบ ดัชนีประสิทธิผล 
( . .E I ) ก่อนเรียน หลังเรียน 

กลุ่มทดลอง 25 คน 30 359 618 0.66 
กลุ่มควบคุม 25 คน 30 302 577 0.61 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 กลุ่มทดลองมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 และ กลุ่มควบคุมมี
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 25 คน 0.61 ตามล าดับ 

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องสมการ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวนนักเรียน 

X  S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 25 24.72 2.09 2.807 .007* 
กลุ่มควบคุม 25 23.08 2.03 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ สูงกว่านักเรียนท่ีเรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
LT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนนักเรียน 
X  S.D. t p 

กลุ่มทดลอง 25 37.80 3.09 4.546 .000* 
กลุ่มควบคุม 25 32.88 4.43 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค LT มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ สูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.74/82.40 และ 79.24/76.93 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนดไว้ 
แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีก าหนด ท้ังนี้การท่ีผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้ อาจเนื่องมาจากว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการด าเนินการ
สร้างอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักการจิตวิทยาและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ และด าเนินการสร้าง
อย่างเป็นขั้นตอน คือ ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา สาระการเรียนรู้จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 และการวัดผลประเมินผล ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนร่วมกันอย่างมีความหมาย และให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา
ผ่านส่ือ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีความน่าสนใจ จัดเรียงเนื้อหาจากรูปธรรมไปหานามธรรม จากง่ายไปหา
ยาก และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้ความคิดพิจารณาและศึกษาค้นคว้าจนเกิดความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง
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สมการ นักเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทันที สอดคล้องกับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
(2541) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพิจารณาทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ใหม่ และการยอมรับซึ่งกันและกัน ส่ิงเหล่านี้
จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมๆ กับพัฒนาความดีงาม และความรู้ความสามารถ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือจึงมีผลดี ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับการสอนวิชา
ท่ีมีโจทย์ปัญหา การค านวณหรือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้แนวคิดของ สิริพร ทิพย์คง 
(2544) ท่ีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิภา พิศ
ลืม (2556) ท่ีได้ศึกษาเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT กับการ
เรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ LT กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเท่ากับ 84.23/ 81.77 และ 83.30/ 76.98 
ตามล าดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT และการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ วิชาคณิตศาสตร ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 เรื่อง สมการ เท่ากับ 0.66 
และ 0.61 ตามล าดับ เนื่องมาจากว่า ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดหลักการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในด้านต่างๆ ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็น
กิจกรรมท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง ตรวจสอบ
แก้ไขจากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เช่ียวชาญ น าผลการทดลอง (Tryout) ไปปรับปรุงก่อนการทดลองสอน
จริงเพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น ซึงแสดงว่าหลังการทดลอง
สอนกลุ่มทดลองมีความเป็นไปได้ท่ีจะเปล่ียนแปลงความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง
สมการ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบร่วมมือ LT ท่ีมีรูปแบบการ
เรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือกัน สมาชิกในกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรับผิดชอบในความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ท่ีดีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2545) ท่ีกล่าว
ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ วิธี LT จะจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน) กลุ่มละ 4 
คน ร่วมกันศึกษาเนื้อหาร่วมกัน โดยก าหนดให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ี ช่วยกลุ่มในการเรียนรู้  ผลงาน
กลุ่มได้คะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นจะได้คะแนนนั้นเท่ากันทุกคน นอกจากผลงานวิจัยของ ดุษฎี 
นุสนธ์ (2553) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง 
ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ผลการศึกษาพบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีค่าเท่ากับ 0.7106  
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 3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากว่า
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีช่วยกลุ่มในการเรียนรู้  และสรุปค าตอบร่วมกัน
เป็นผลงานของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองและสามารถอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจได้  ทุกคนจะมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ช่วยเหลือพึ่งพากัน เพื่อการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ผลงานกลุ่มท่ีได้มาจะต้องได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกทุกคน สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2548) ท่ีได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ด้วยตนเอง และด้วยความร่วมมือ
และความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆ เช่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้  
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปิยาภรณ์ เขียวหวาน (2560) ท่ีได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ LT เรื่อง เมทริกซ์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 4 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ LT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 4. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค LT มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากว่าผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ท าความเข้าใจปัญหา โดยอาศัยความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา สามารถวางแผนการ
แก้ปัญหา เพื่อก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม มี
ความสามารถในการคิดค านวณบางปัญหาจะต้องใช้การคิดค านวณ  ซึ่งการคิดค านวณนับว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของการแก้ปัญหา เพราะเมื่อลงมือแก้ปัญหาแล้วคิดค านวณไม่ถูกต้อง การแก้ปัญหา
นั้นถือว่าไม่ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2546) ท่ีกล่าว
ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบ (LT) ช่วยให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและ
กลุ่มร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้น า ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน 
ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง และผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ พิสมัย วีรยาพร (2550) ท่ีได้ศึกษาการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่อง สมการ
และการแปรผัน ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ท่ีเรียนแบบร่วมมือ (LT) กับท่ีเรียนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือ (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการ
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คิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT เป็นการร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม การจัดกลุ่มนักเรียน
จะต้องเป็นกลุ่มคละความสามารถมีท้ังเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อท่ีนักเรียนจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
นักเรียนท่ีอ่อนจะได้สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพส่วนนักเรียนท่ีเก่งจะได้เพิ่มทักษะโดยการ
อธิบายหรือถ่ายทอดให้เพื่อน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีให้
สมาชิกในกลุ่มมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีช่วยกลุ่มในการเรียนรู้ และ
สรุปค าตอบร่วมกันเป็นผลงานของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและสามารถอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจได้ ทุกคนจะมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากัน เพื่อการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ผลงานกลุ่มท่ีได้มาจะต้องได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกทุกคน ในการทดสอบแต่ละครั้งครูผู้สอนจะต้องเน้นถึงความซื่อสัตย์ซึ่งถือเป็นส่ิงส าคัญ 
เพราะถ้าขาดคุณลักษณะนี้แล้วการเรียนรู้แบบ LT ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ 

2. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ สูงขึ้น ส่ิงท่ีมีความส าคัญคือ ครูควรสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการจัดกิจกรรม โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกรรมด้วยตนเอง และร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับคนอื่น เตรียมอุปกรณ์ ส่ือต่างๆ ให้พร้อม ควรมีการแจ้งผลคะแนนจากการท ากิจกรรมให้
นักเรียนทราบทันที เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้ทราบผลการท ากิจกรรมของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ ผู้เรียน
กระตือรือร้น และสนใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมควร
มีความยืดหยุ่น โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ี 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT ร่วมกับรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบอื่น  
 2. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค์ 
 3. ควรท าการศึกษาในลักษณะเช่นนี้กับนักเรียนในระดับช้ันและเนื้อหาอื่นเพื่อท่ีจะได้ทราบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับช่วงช้ันใด และเนื้อหาใด โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาทดลองมาก
ขึ้น โดยเฉพาะขั้นขยายความรู้อาจจะต้องใช้เวลาให้นักเรียนศึกษาค้นหาวิธีการน าความรู้ไปขยายผล สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้มากขึ้นจึงจะบรรลุผล  
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  

ภายใต้การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 
The research of the influence factors affecting the need for future 
education at Bachelor of Faculty of Liberal Arts in Aviation Service 

Industry program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 
under the examination oriented of year 2020 

 
พลอยวรินทร์  แสงสมบุญ1   ปารย์กัญจน์  วิจิตรสงวน2   พาริดา  พรหมบุตร2 

วัลภา  จันดาเบ้า2   ซ๊อส  อักษรกิตต์ิ2 
 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ของนักเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4 - 6 ในเขตปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งวิเคราะห์
ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
การบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลจากนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีท่ี 4 - 6 หรือเทียบเท่า ในเขตปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา จ านวน 245 คน 
ด าเนินการวิจัยโดยวิธีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 6 โรงเรียน โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย ด าเนินการส่งแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ โดยค าถามท่ีใช้
สัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ท าการรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล  
           ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศเป็นเพศหญิง จ านวน 146 คน 
ร้อยละ 59.59 เพศชาย จ านวน 99 คน ร้อยละ 40.41 ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
30 คน ร้อยละ 12.20 รองลงมามัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 60 คน ร้อยละ 24.48  และมัธยมศึกษา                         
ปีท่ี 6 จ านวน 155 คน ร้อยละ 63.26 ตามล าดับ เกรดเฉล่ียสะสมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3.01-3.50                                    
ขึ้นไป จ านวน 65 คน ร้อยละ 26.53 รองลงมาเกรดเฉล่ียระหว่าง 2.81-3.00 จ านวน 61 คน ร้อยละ 
24.89 และเกรดเฉล่ียระหว่าง 3.50 ขึ้นไป จ านวน 58 คน ร้อยละ 23.67 รายได้รวมของครอบครัว

                                                             
1 อาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  E-Mail: ploywarin_s@rmutt.ac.th 
2 อาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 99 คน ร้อยละ 32.24 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 
15,001-20,000 บาท จ านวน 64 คน ร้อยละ 26.12 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 20 ,001-25,000 
จ านวน 47 คน ร้อยละ 19.18 
             จากปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรฯ มทร.ธัญบุรี ภายใต้การศึกษา                     
ท่ีมุ่งเน้นการสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในแต่ละด้าน พบว่าด้านความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาให้เปล่า
ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร                           
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านโปรแกรมการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี               
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านโปรแกรมการศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด และปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล, การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสอบ, อุตสาหกรรมการบริการการบิน 
 
Abstract 
         The objective of the research were to study about The research of the influence 
factors affecting the need for future education at Bachelor of Faculty of Liberal Arts in 
Aviation Service Industry program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 
under the examination oriented of year 2020.  Using sample students was the in 
amount of 245 persons by using simple random sampling from students 4st – 6th year 
in Pathum Thani and Phra Nakhon Si Ayutthaya Including a Study on the Influence 
Factors the need for future education at Bachelor of Aviation Service Industry, Faculty 
of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi under the Exam-
oriented Education. The samples were collected from students in 4st – 6th in Pathum 
Thani and Phra Nakhon Si Ayutthaya. Therefore, a samples group of 245 peoples. Using 
six school samples of conducted in- depth interview by using the Semi- Structured 
interview questions and analyzed the collected data within the criteria. 
         The Result of this research of respondents of 146 persons (59.59 percent) were 
female and 99 persons (59 .59  percent)  were male, from students in 4st 30 persons 
(12.20 percent), 5th 60 persons (24.48 percent) and 6th 155 persons (63.26 percent) , 
grade point average (GPA)  at 3.01-3.50 65 persons (26.53percent) , at 2.81-3 .00 61 
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persons (24 .89 percent)  and 3.50 and above 58 peoples (23.67 percent) .  Average 
income is 15 ,001-20 ,000 bath/month 99 persons (32.24 percent) , 15 ,001-20 ,000 
bath/month 64 persons (26.12 percent) and 20 ,001-25 ,000 bath/month 47 person 
(19.18 percent). 
          In additional result influence factors affecting the need for future education at 
Bachelor of Faculty of Liberal Arts in Aviation Service Industry program, Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi, under the examination oriented of year 2020 
found that the correspondents showed the means of overall institutional expectations, 
Institutional image and educational program were at highest level and the means of 
personal factors at were high level. 
 
Keywords: Influence factors, Examination oriented, Aviation service industry  
 
บทน า 
           สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ  มทร.
ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยรัฐช้ันน าแห่งความภาคภูมิใจด้านวิทยาการและเทคโนโลยี 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดดเด่นด้านความรู้ ทักษะประสบการณ์ เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีระบบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีมี
ความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาและ
ให้บริการท้องถิ่น ท้ังนี้ จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์ภายนอก อาทิ เช่น การรวมตัว
ประชาคมอาเซียน ท าให้คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การท่องเท่ียว และการจัดการโรงแรม 
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ท่ีประสงค์จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของตนเอง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องของการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยยุทธศาสตร์ชาติ 10  อุตสาหกรรม
เป้าหมาย (10 S-Curve) / 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ท่ีเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and 
Logistics)   อุตสาหกรรมเ ช้ือ เพ ลิง ชีวภาพและ เคมี ชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  
           จากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลท่ีตอบรับแผนยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์  จึง
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อตอบรับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - 
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Curve) ด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) จึงได้เปิดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน โดยได้น าศาสตร์
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์มาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งได้พิจารณาจากสถิติ
นักศึกษาท่ีมีความสนใจจะศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี   
            ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อศิลปศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างปีท่ี 4 - 6 ในเขตปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะใช้เป็นประโยชน์
ต่อคณะศิลปศาสตร์ และ มทร.ธัญบุรี เพื่อปรับแผนการบริหารงานการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรฯ ของนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4 - 6 ในเขตปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารหลักสูตรฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
อุตสาหกรรมการบริการการบิน รวมท้ังการน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
             H1. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความความ
ต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรฯ มทร.ธัญบุรี              
             H2. ความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรฯ มทร.ธัญบุรี              
             H3. โปรแกรมการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความความสัมพันธ์กับความ
ต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรฯ มทร.ธัญบุรี              
             H4. เหตุผลส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความความต้องการในการเลือก
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรฯ มทร.ธัญบุรี              
 
ขอบเขตของปัญหา 
           การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีภายใต้การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563” ได้จ ากัดขอบเขตของกลุ่ม
ตัวอย่างและตัวแปรไว้ดังนี้  
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          การวิจัยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีระหว่างปีท่ี 4 - 6  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 4 แห่ง และสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 แห่ง ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 245 คน เป็นชาย 99 คน หญิง 146 คน  
          โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย คือการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อ
หลักสูตรฯ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยโดยบูรณาการตัวแปรจาก Cubillo Sanchez, and 
Cervino, 2006 ดังนี้  
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  

1) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Institutional image)     
2) ปัจจัยด้านความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย (Institutional expectation)  
3) ปัจจัยด้านโปรแกรมการศึกษา (Education Program )   
4) ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวบุคคล (Personal factors) 

ตัวแปรตาม คือ หลักสูตรฯ โดยเขียนเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาดังแสดงในภาพท่ี 1  
 
                                                     ตัวแปรต้น   
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
ที่มา : บูรณาการตัวแปรจาก Cubillo Sanchez, and Cervino, 2006 

H3 ด้านโปรแกรมการศึกษา 

H1 ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 H4 ด้านเหตุผลส่วนตัว

บุคคล 

H2 ด้านความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย 

ตัวแปรตาม 

ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 

 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภายใต้การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

          ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายระหว่างปีท่ี 4 - 6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา และแผนการเรียน
ศิลป์ - ค านวณ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 4 ปทุมธานี จ านวน 4 แห่ง 
และสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 แห่ง ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนรวมท้ังส้ิน 245 คน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) โดยเน้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ (วัชรพล คงเจริญ , 
2557) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) ลักษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Checklist) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555, น. 280) ประกอบด้วย เพศ ก าลังศึกษาระดับช้ัน 
เกรดเฉล่ียสะสม แหล่งเงินทุนท่ีสนับสนุนในการเรียน และรายได้รวมของครอบครัว ผู้อุปการะ  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรฯ มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ประกอบด้วย 1) 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สถาบัน 2) ปัจจัยด้านโปรแกรมการศึกษา 3) ปัจจัยด้านความคาดหวังของ
นักเรียนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย และ 4) ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล  

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรฯ โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 
Questions) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรง                   

เชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 4 คน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (ณัชชา สุวรรณวงศ์, 2560) และ
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตปทุมธานี  และ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน เพื่อน าผลไปตรวจสอบค่าความเท่ียง (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยการวัดความสอดคล้องภายในโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการค านวณมีค่า โดยมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
0.956 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555) ส าหรับการแปล
ความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 2544) คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 

ISSN 2697-5092 (Online)



22           JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.14  No.3  September – December  2020         . 

ถึง 0.999 หมายถึง มีการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกันมากและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.000 
ขึ้นไป หมายถึง มีการกระจายของข้อมูลแตกต่างกันมาก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 1) เก็บข้อมูลในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563  2) น าแบบสอบถามใส่ใน Google Form เพื่อเก็บข้อมูล                       
กลุ่มตัวอย่าง 3) น าแบบสอบถามส่งเป็น Link ให้กับครูแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน                   
กรอกข้อมูล และ 4) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นโรงเรียนมัธยมในเขตปทุมธานี จ านวน 4 แห่ง และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 แห่ง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ในเขตปทุมธานี จ านวน 4 แห่ง และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 แห่ง เก็บรวบรวม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับ
กลับคืน จ านวน 258 ชุด พบว่ามีแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จ านวน 245 ชุด (ส่งกลับคืนภายใน
ก าหนดเวลา) คิดเป็นร้อยละ 94.96 นักเรียนเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 40.41 เพศหญิง 
จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 59.59 โดยน าเสนอข้อมูลในรูปของความถ่ี และค่าร้อยละ  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล    
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 99 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.41 เพศหญิง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 59.59 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ก าลังศึกษาอยู่ในกลุ่มแผนการเรียนวิทย์ – คณิต จ านวน 119 คน ร้อยละ 48.58 รองลงมาแผนการ
เรียนศิลป์ – ภาษา จ านวน 74 คน ร้อยละ 30.21 และแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ จ านวน 52 คน 
ร้อยละ 21.23 ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 155 คน ร้อยละ 63.26 
รองลงมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 60 คน ร้อยละ 24.20 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 30 คน ร้อยละ 12.20  เกรดเฉล่ียสะสมส่วนใหญ่ 3.01 - 3.50 จ านวน 65 คน ร้อยละ 26.53 
รองลงมา 2.81 -3.00 จ านวน 61 คน ร้อยละ 24.89 เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ขึ้นไป จ านวน 58 คน 
ร้อยละ 23.67 เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 - 2.80 จ านวน 37 คน ร้อยละ 15.10 และเกรดเฉล่ียสะสม 
2.30 - 2.50 จ านวน 24 คน ร้อยละ 9.79  รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 
บาท จ านวน 99 คน ร้อยละ 32.24  รองลงมาอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 64 คน                       
ร้อยละ 26.12 อยู่ระหว่าง 20,001-25,000 บาท จ านวน 47 คน ร้อยละ 19.18 อยู่ระหว่าง 25,001-
30,000 บาท จ านวน 32 คน ร้อยละ 13.06 และอยู่ระหว่าง 30 ,001 ขึ้นไป จ านวน 19 คน ร้อยละ 
7.79  
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2. การน าเสนอระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรฯ        
คณะศิลปศาสตร์ มทร. ธัญบุรี  ภายใต้การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563                                  
ในภาพรวม น าเสนอระดับความคิดเห็นและล าดับแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อ
หลักสูตรฯ ในภาพรวม 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ 
คิดเห็น 

 
ระดับ 

1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.49 0.45 มากท่ีสุด 1 
2. ปัจจัยด้านโปรแกรมการศึกษา 4.41 0.49 มากท่ีสุด 3 
3. ปัจจัยด้านความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัย 

4.43 0.72 มากท่ีสุด 2 

4. ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวบุคคล 4.02 0.79 มาก 4 
รวม 4.34 0.61 มากที่สุด  

                     
            จากตารางท่ี  2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยโดยภาพรวม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.34 S.D. = 0.61) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อค่าเฉล่ียรายด้านในอันดับท่ี 1 คือด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.49, S.D. = 0.45)  
            ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยน าเสนอในรูปแบบของข้อมูลค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ระดับความคิดเห็นและล าดับแสดงในตารางท่ี 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 
ระดับ 

1. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีช่ือเสียงมานาน 4.49 0.59 มากท่ีสุด 1 
2. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา 4.05 0.65 มาก 4 
3. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.11 0.68 มาก 6 
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ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 
ระดับ 

4. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคณาจารย์เก่งและมีความรู้
เช่ียวชาญ 

4.37 0.61 มากท่ีสุด 2 

5. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีจบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับ
จากตลาดแรงงาน 

4.32 0.63 มากท่ีสุด 3 

6.เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความพร้อมและความทันสมัยของ
อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 

4.09 0.67 มาก 5 

7.เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดพื้นท่ี ความใหญ่โตและความ
ทันสมัยของอาคารเรียน 

4.18 0.73 มาก 9 

8.เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความสวยงามและความร่มรื่น
ภายในมหาวิทยาลัย 

4.20 0.75 มาก 10 

9.เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของ
นักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า 

4.13 0.69 มาก 7 

10.เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
เช่น หอพัก สนามกีฬา สถานพยาบาล 

4.15 0.71 มาก 8 

รวม 4.20 0.67 มากที่สุด 
 
            จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.20, S.D. = 0.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อค่าเฉล่ียรายข้อในอันดับท่ี 1 คือ  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ี
มีช่ือเสียงมานาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.49, S.D. = 0.59)  
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านโปรแกรมการศึกษา  

 
ปัจจัยด้านโปรแกรมการศึกษา 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 
ระดับ 

1. หลักสูตรท่ีเปิดสอนเน้นสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพ
และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

4.43 0.59 มากท่ีสุด 2 

2. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนหลักสูตรตรงหรือใกล้เคียง
กับท่ีตลาดแรงงานต้องการ 

4.46 0.63 มากท่ีสุด 1 
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ปัจจัยด้านโปรแกรมการศึกษา 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 
ระดับ 

3. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีค่าเล่าเรียนในการศึกษาต่อ
เหมาะสม 

3.98 0.54 มาก 3 

4. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีอัตราการแข่งขันในการสอบเข้า
คณะนั้นๆ 

3.94 0.61 มาก 4 

5. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีรูปแบบการรับนักศึกษา เช่น รับ
นักศึกษาจากคะแนนแอดมิสช่ัน สอบตรง หรือเลือก
รับเข้าจากท้ังสองทาง 

4.14 0.73 มาก 5 

รวม 4.19 0.62 มากที่สุด 
             
              จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านโปรแกรม
การศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.19, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อค่าเฉล่ียรายข้อในอันดับท่ี 1 คือ  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิด
สอนหลักสูตรตรงหรือใกล้เคียงกับท่ีตลาดแรงงานต้องการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.46, 
S.D. = 0.63)  
 
ตารางที่  5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านความคาดหวังของนักเรียนท่ีมี ต่อ
มหาวิทยาลัย  

 
ด้านความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 
ระดับ 

1. มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้เปล่าส าหรับนักเรียนท่ี
เรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีตลอดหลักสูตร 

4.68 0.51 มากท่ีสุด 1 

2. มีโครงการให้นักศึกษามีรายได้ในระหว่างเรียน 4.63 0.63 มาก 5 
3. มีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีผ่านคะแนนภาษาอังกฤษไป
ฝึกงานต่างประเทศ 

4.59 0.61 มาก 4 

4. มีสถานประกอบการรองรับนักศึกษาหลังจากส าเร็จ
การศึกษา 

4.65 0.53 มากท่ีสุด 2 
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ด้านความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 
ระดับ 

5. มีการสนับสนุนด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

4.66 0.56 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.64 0.57 มากที่สุด 
 
         จากตารางท่ี 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความคาดหวังของ
นักเรียนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อค่าเฉล่ียรายข้อในอันดับท่ี 1 คือ  มีการ
จัดสรรทุนการศึกษาให้เปล่าส าหรับนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีตลอดหลักสูตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.59)  
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านเหตุผลส่วนตัวบุคคล  

 
ปัจจัยด้านด้านเหตุผลส่วนตัวบุคคล  

 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 
ระดับ 

1. เพื่อนส่วนใหญ่มีความนิยมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 4.12 0.69 มาก 3 
2. มีบุคคลท่ีท่านประทับใจ (Idol) เป็นศิษย์เก่าสถาบันนี้ 3.89 0.76 มาก 4 
3. มีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน คณะ หรือวิชาท่ีเปิดสอนจาก
อินเตอร์เน็ต 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 1 

4. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีท่านมีรุ่นพี่ / คนรู้จักเรียนอยู่ 4.15 0.62 มาก 2 
5. ข้อมูลของสถาบันการศึกษาท่ีท่านได้จากการเข้า
ร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อ 

4.04 0.83 มาก 5 

รวม 4.15 0.69 มาก 
            
             จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวบุคคล มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.15, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อค่าเฉล่ียรายข้อในอันดับท่ี 1 คือ  มีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน คณะ หรือ
วิชาท่ีเปิดสอนจากอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D. = 0.66)  
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อภิปรายผล 
           จากการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรฯ ผู้ศึกษาสามารถ
อภิปรายผลท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.41 เพศหญิง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 59.59 ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในกลุ่มแผนการเรียน
วิทย์ – คณิต จ านวน 119 คน ร้อยละ 48.58 รองลงมาแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา จ านวน 74 คน 
ร้อยละ 30.21 และแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ จ านวน 52 คน ร้อยละ 21.23  ส่วนใหญ่ก าลัง
ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 155 คน ร้อยละ 63.26 รองลงมาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 60 คน ร้อยละ 24.20 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 คน ร้อยละ 12.20 เกรด
เฉล่ียสะสมส่วนใหญ่ 3.01 - 3.50 จ านวน 65 คน ร้อยละ 26.53 รองลงมา 2.81 -3.00 จ านวน 61 
คน ร้อยละ 24.89 และเกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ขึ้นไป จ านวน 58 คน ร้อยละ 23.67 รายได้ของ
ครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 99 คน ร้อยละ 32.24  รองลงมาอยู่
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 64 คน ร้อยละ 26.12 และอยู่ระหว่าง 20,001-25,000 บาท 
จ านวน 47 คน ร้อยละ 19.18  

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อด้านภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560)                        
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน มทร. อีสาน 
นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
มากท่ีสุดกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนตัว                                
ด้านโปรแกรมการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านโปรแกรม
การศึกษาโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได้ศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการต้ังใจเลือก มทส.ของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรและด้านเหตุผล
ส่วนตัวมีผลต่อการต้ังใจเลือก มทส. ของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  ปัจจัยด้านความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรฯ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และด้านเหตุผลส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านเหตุผลส่วนบุคคลโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เมธาวี สุขปาน (2556) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของ
นักเรียนกรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุด
กับปัจจัยด้านความชอบและความถนัดของส่วนตัวมากท่ีสุด  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมและสรุปไว้ในการท าวิจัยฉบับนี้ คณะศิลปะศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูง โดยมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 s-cave) ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขา
อุตสาหกรรมการบริการการบิน เพื่อตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านอุตสาหกรรมใหม่การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและส่งเสริมทางด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีทางด้านการบิน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังต่อไป  
การท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดเฉพาะนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี                        

4 - 6 ในเขตปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นการน าแนวการศึกษานี้ไปใช้จะต้องพิจารณาถึง
ขอบเขตการศึกษาให้เหมาะสม ผลการศึกษาเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น เพื่อน าไปขยายหรือต่อยอด
ทางด้านวิจัยในด้านอื่นๆ และการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติ แนวทางในการท าวิจัยในอนาคต 
ควรเน้นการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ได้เป็นอย่างดี และสามารถน ามาสร้างเป็น
กรณีศึกษาในช้ันเรียนให้แก่นักศึกษาได้  
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
อิงมาตรฐาน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
The Development of a training course on knowledge of 

standardized Unit design of science and technology learning 
subject teachers  

 
วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ำรง1  

 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำและหำประสิทธิภำพของหลักสูตรฝึกควำมรู้

เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3) เพื่อก ำกบัและติดตำมผลกำรน ำ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติในสถำนศึกษำ โดยใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยและพัฒนำ และประสมประสำน
กำรวิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ประชำกรคือ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ ำนวน 275 คน กลุ่มตัวอย่ำงคือ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 90 คน 
ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบมีระบบ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบควำมรู้ แบบประเมิน 
และแบบสอบถำม วิธีด ำเนินกำรวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำรศึกษำและวิเครำะห์ ขั้นที่ 
2 กำรออกแบบและพัฒนำ ขั้นที่ 3 กำรทดลองภำคสนำม และขั้นที่ 4 กำรติดตำมผล วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมเท่ียงตรง                           
ค่ำควำมยำกง่ำย ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ค่ำควำมเช่ือมั่น ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน                        
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนสองทำงและกำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่โดยใช้วิธีกำรของเชฟเฟ่  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี          
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (2) ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบ
หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน เป็นรำยคู่ของครูกลุ่มทดลองปรำกฏว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และ(3) ผลกำรก ำกับและติดตำม พบว่ำ ครูท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนไปใช้ปฏิบัติในสถำนศึกษำโดยภำพรวมอยู่
ในระดับมำก  
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ค าส าคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน, วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 

Abstract  
 The purposes of this research were: 1) to develop and find the effectiveness of 
the training course on knowledge of standardized unit design Of science and 
technology learning subject teachers, 2) to compare the achievement in knowledge 
about unit-based learning unit design. of science and technology learning subject 
teachers, 3) to supervise and follow up on the application of knowledge about unit-
based learning unit design of science and technology learning subject to be used in 
educational institutions by using research and development methods, and the 
integration of participatory action research. The population consisted of 275 science 
and technology learning teachers. Science and technology learning teachers, consisting 
of 90 teachers, using systematic sampling. The research instruments are knowledge 
tests, evaluation forms, and questionnaires. The research methodology divided into 4 
steps which are step 1: Study and Analysis, step 2: Design and Development, step 3: 
Field Trial, and step 4: Monitoring and analysis of data by using computer software. 
The statistics used for data analysis were accurate, Difficulty Classification power 
Confidence percentage, average, standard deviation Two-way covariance, and testing 
the differences in pairs using the Schefft method. 
 The research results revealed that: 1) the evaluation of the effectiveness of the 
training course on knowledge of standardized unit design. Of science and technology 
teaching subject teachers Overall, it was at the highest level 2) the comparison of 
differences in knowledge about standardized unit design. Is a pair of experimental 
group teachers? It appears that There were statistically significant differences at the .01 
and 3 levels. The results of supervision and follow-up showed that trained teachers 
applied knowledge about standardized unit design in practice in schools. The overall 
picture is in the high level  
 
Keywords: Training course, Standardized learning unit, Science and technology 
 
บทน า  

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ดังมำตรำ 6 บัญญัติไว้ว่ำ    
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กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
สอดคล้องกับมำตรำ 52 กล่ำวถึง กำรให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนท่ีเหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพช้ันสูง 
โดยกำรก ำกับและประสำนให้สถำบันท่ีท ำหน้ำท่ีผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมพร้อมและมีควำมเข้มแข็งในกำรเตรียมบุคลำกรใหม่และกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้มำตรำ 56 กล่ำวว่ำ กำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ กำรพัฒนำมำตรฐำนและจรรยำบรรณของวิชำชีพ และกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนของรัฐในสถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังสถำนศึกษำแต่ละ
แห่งและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดคุณภำพทำงกำรศึกษำ และสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพ มีควำมสำมำรถ และมีสมรรถนะท่ีเหมำะสมตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศดังกล่ำว ดังนั้นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำก ำลังคนควรก ำหนดให้มีกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีกำรส่ังสมควำมช ำนำญและควำมเช่ียวชำญใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2560)  
 กำรพัฒนำทรัพยำกรคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจำกวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ช่วยให้มนุษย์มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบคอบและถี่
ถ้วน ช่วยให้คำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิต
จริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยียังเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศำสตร์อื่นๆ อันเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของชำติให้มี
คุณภำพและพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม และ
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วในยุคโลกำภิวัตน์ ดังนั้นกำรก ำหนด
หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ซึ่งครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะต้องศึกษำ ค้นคว้ำ 
ออกแบบ และพัฒนำเองมิใช่น ำมำจำกหัวข้อในหนังสือเรียนหรือแบบเรียน หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน
ในลักษณะบูรณำกำรนี้จะมีลักษณะสะท้อนให้เห็นภำพรวมของแนวคิดต่ำงๆ ได้กว้ำงขวำงอย่ำงลึกซึ้ง 
มองเห็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ได้ควำมรู้ในหน่วยกำรเรียนรู้นั้นได้อย่ำงหลำกหลำย ควำมรู้ท่ีได้
จะต้องมีควำมหมำยต่อผู้เรียน ดังนั้นกำรเลือกใช้ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรเรียนรู้ไว้ว่ำ ครูผู้สอนจะต้อง
เลือกใช้ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับธรรมชำติของเนื้อหำวิชำ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด แต่ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข โดยหลักในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ได้แก่ 1) กำรให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 2) กำรให้
ผู้เรียนมีบทบำทและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนรู้ให้มำกท่ีสุด 3) กำรให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน                            
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และกัน และ 4) กำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนกำรควบคู่ไปกับช้ินงำน ควำมรู้ท่ีสรุปได้ตลอดจนให้ผู้เรียน
น ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ, 2562)   
 ครูจึงเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศท่ีทรงคุณค่ำท่ีสุดในองค์กร 
จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของครูด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ทวีศักดิ์ จินดำนุรักษ์ (2559: 159-173) 
กล่ำวถึง ครูวิทยำศำสตร์มืออำชีพควรมีควำมรู้ในส่วนท่ีเป็นศำสตร์กำรสอน มีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติกำรสอน ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้เรียนได้ดีใช้แนวคิดควำมรู้เนื้อหำผสำนวิธีสอนและเทคโนโลยี
เป็นควำมสำมำรถบูรณำกำรระหว่ำงเนื้อหำวิชำกับศำสตร์กำรสอนได้เหมำะสม สำมำรถผสำนควำมรู้ 3 
ด้ำน ได้แก่ ควำมรู้ด้ำนเนื้อหำ ควำมรู้ด้ำนกำรสอน และควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้กำรสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วขึ้น พัฒนำผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมควำมเป็นครู มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นผู้ท่ีพัฒนำควำมรู้ตนเองอย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอ นอกจำกนี้ ธนิกำ วศินยำ
นุวัฒน์ (2561: 82-104) กล่ำวถึง แนวโน้มปัจจุบันของกำรผลิตและพัฒนำครูวิทยำศำสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำแนวโน้มกำรวิจัยในกำรผลิตและพัฒนำครูวิทยำศำสตร์ ในวำรสำร Journal 
Science Teacher Education (JSTE) ระหว่ำงปี 2012-2016 จ ำนวน 212 ฉบับ พบว่ำ ตลอด
ระยะเวลำ 5 ปี  ประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นประเทศท่ีมีกำรวิ จั ยด้ำนกำรพัฒนำครูมำกท่ีสุด 
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีผู้วิจัยให้ควำมสนใจศึกษำเป็นกลุ่มนิสิตครูโดยเป้ำหมำยของวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ี
กำรศึกษำด้ำนนโยบำยหลักสูตรและบริบทอื่นๆ รองลงมำ คือ เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ของครู โดยแต่ละเป้ำหมำยจะมีประเด็นหลักท่ีเน้นแตกต่ำงกัน และมีกำรใช้กลยุทธ์แบบบูรณำกำรเพื่อ
กำรผลิตและพัฒนำครูโดยท่ีพบมำกท่ีสุดคือ กำรโค้ช (Coaching) และกำรให้ค ำปรึกษำ (Mentoring) 
ซึ่งผลท่ีได้จำกกำรศึกษำจะเป็นประโยชน์ต่อนักกำรศึกษำท่ีท ำให้เห็นมุมมองกำรด ำเนินงำนวิจัยท่ี
ชัดเจนเพื่อท ำนำยทิศทำงส ำหรับกำรวำงแผนกำรในกำรผลิตและพัฒนำครูวิทยำศำสตร์ รวมท้ังต่อยอด
งำนวิจัยในมุมมองท่ีกว้ำงขึ้นในอนำคต  
 จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควำมส ำคัญของ
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นท่ีควำมรับผิดชอบของ
คณะ ครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ จึงสนใจท่ีจะพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้
เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับ
กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพโดยผ่ำนกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำท่ีเป็นระบบ ดังนั้นกำรวิจัยครั้ง
นี้ผู้วิจัยใช้กระบวนกำรฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำศักยภำพครูท่ีจะมุ่งเสริมสร้ำงสมรรถนะ
วิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู ท่ีจะส่งผลต่อคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ของตัวครูผู้สอนเองและ
น ำเสนอเป็นทำงเลือกให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่นๆ ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนำและหำประสิทธิภำพหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วย      
กำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 3. เพื่อก ำกับและติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. หลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนของครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 2. ครูผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หลังกำรฝึกอบรมสูงกว่ำก่อนกำร
ฝึกอบรม 

3. ครูผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนไปใช้
ปฏิบัติในสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 
ขอบเขตของปัญหา 
 1. ควำมไม่ชัดเจนของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ปรับปรุง
ไปเป็นหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ึนพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง) 
 2. เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดในหลักสูตรมีควำมซ้ ำซ้อนกัน ท ำ
ให้มีปัญหำในกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนขำดควำมชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำยในกำรน ำหลักสูตรไป
ใช้ปฏิบัติในสถำนศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 4. ครูผู้สอนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรออกแบบกำรเรียนรู้ ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 5. ครูผู้สอนขำดทักษะในกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนตำมแนวทำงของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยและพัฒนำ Research and Development โดยประสม
ประสำนกำรวิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research และประยุกต์ใช้แบบ
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แผนกำรทดลองแบบ Factorial Designs 2x3 (นิคม  ตังคะพิภพ, 2543: 131) กำรก ำหนดวิธีด ำเนินกำร
วิจัย ออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นท่ี 1 กำรศึกษำและวิเครำะห์ (Study and Analysis) ขั้นท่ี 2 กำร
ออกแบบและพัฒนำ (Design and Development) ขั้นท่ี 3 กำรทดลองภำคสนำม (Field Test) 
และขั้นที่ 4 กำรติดตำมผล (Follow up) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชำกรท่ีศึกษำ ได้แก่ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 1 และมัธยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 23 โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 275 คน  

2. กลุ่มตัวอย่ำงท่ีศึกษำ ได้แก่ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษำปีท่ี 1–4 จ ำนวน 23 โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3                                      
ปีกำรศึกษำ  2562 ท่ีสมัครใจยืน่ควำมจ ำนงเพื่อขอเข้ำร่วมพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ จ ำนวน 275 
คน ผู้วิจัยคัดเลือกไว้ จ ำนวน 90 คน เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้โดยใช้วิธีสุ่มแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) โดยกำรหำช่วงของกำรสุ่มค ำนวณจำกขนำดประชำกรหำรด้วย

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง เท่ำกับ 275  90 = 3 หมำยถึง จัดเรียงล ำดับครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ล ำดับท่ี 1-275 เลือกสุ่มทุกๆ 3 คน จนครบ 90 คน เป็นกลุ่มตัวอย่ำงแล้ว
ใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกเข้ำกลุ่มทดลอง จ ำนวน        
3 กลุ่ม  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือโดยศึกษำเนื้อหำจำกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน ำมำวิเครำะห์
เป็นหลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบ และแบบประเมินท่ีเหมำะสมจำกกำรแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 
  1. แบบทดสอบวัดควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน มีลักษณะเป็น
แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน ซึ่งมีค่ำควำมยำก (P) ต้ังแต่ 
0.40 ถึง 0.60 ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (B) ต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.80 ค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบทดสอบค ำนวณ
โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) มีค่ำเท่ำกับ 0.95 
  2. แบบประเมินทักษะปฏิบัติกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน มีลักษณะเป็นแบบ

วัดมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ (α-Coefficient) 
ของครอนบัค ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเช่ือมั่นท่ีได้ต้องมำกกว่ำ 0.70 ขึ้นไปจึงจะน ำมำใช้ได้ จำกผลกำร
ตรวจสอบแบบประเมินทักษะปฏิบัติได้ค่ำควำมเช่ือมั่น 0.89  
  3. แบบประเมินเจตคติของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู้อิงมำตรฐำน มีลักษณะเป็นแบบวัดมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้
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สัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ (α-Coefficient) ของครอนบัค ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเช่ือมั่นท่ีได้ต้องมำกกว่ำ 0.70 ขึ้น
ไปจึงจะน ำมำใช้ได้จำกผลกำรตรวจสอบแบบประเมินเจตคติได้ค่ำควำมเช่ือมั่น 0.87   
  4. แบบประเมินช้ินงำนกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน มีลักษณะเป็นแบบ 
(Rubrics) 3 ระดับ โดยใช้ค่ำระดับคะแนนเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)   
  5. แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู้อิงมำตรฐำน มีลักษณะเป็นแบบวัดมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้

สัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ (α-Coefficient) ของครอนบัค ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเช่ือมั่นท่ีได้ต้องมำกกว่ำ 0.70 ขึ้น
ไปจึงจะน ำมำใช้ได้จำกผลกำรตรวจสอบแบบประเมินควำมพึงพอใจได้ค่ำควำมเช่ือมั่น 0.87 
  6. แบบก ำกับและติดตำมผลกำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน
ไปใช้ปฏิบัติในสถำนศึกษำ มีลักษณะเป็นแบบวัดมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้

สัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ (α-Coefficient) ของครอนบัค ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเช่ือมั่นท่ีได้ต้องมำกกว่ำ 0.70 ขึ้น
ไปจึงจะน ำมำใช้ได้ จำกผลกำรตรวจสอบแบบก ำกับและติดตำมผลได้ค่ำควำมเช่ือมั่น 0.91 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรด ำเนินกำรทดลองกับครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยด ำเนินกำร
ตำมข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยด ำเนินกำรทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม (Pretest) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ควำมรู้ จ ำนวน 30 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้น และบันทึกผลกำรทดสอบท่ีได้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. ผู้วิจัยด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมแผนกำรจัดกิจกรรมท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้นตำมสภำพจริงเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบประเมินเจตคติของครู และแบบประเมินช้ินงำน   
 3. ทดสอบหลังกำรฝึกอบรม (Posttest) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับก่อนกำร
ฝึกอบรม และบันทึกผลกำรทดสอบท่ีได้เป็นคะแนนหลังเรียน และประเมินควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน  
 4. หลังเสร็จส้ินกำรฝึกอบรมไปแล้วผู้วิจัยท ำกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ปฏิบัติใน
สถำนศึกษำ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบก ำกับและติดตำมผล   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเครำะห์หำประสิทธิภำพของหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วย กำร
เรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ตำมเกณฑ์ 80/80 
วิเครำะห์โดยหำค่ำ E1/E2 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ของ
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยกำรทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติโดยกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนสองทำง และกำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่โดยใช้วิธีกำรของเชฟเฟ ่
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 3. วิเครำะห์ผลกำรก ำกับและติดตำมครูท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบ
หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนไปใช้ปฏิบัติในสถำนศึกษำ โดยหำค่ำเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ได้แก่ 1) ร้อยละ 
(Percentage) 2) ค่ำเฉล่ีย (Mean) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 4) วิเครำะห์ควำม
แปรปรวนสองทำง (Two–Way Analysis of Variance) และ5) กำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่โดยใช้
วิธีกำรของเชฟเฟ่ (Schiff’s test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. กำรประเมินประสิทธิภำพของหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดังตำรำงท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วย      
กำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น แปลผล 
mean S.D. 

1. กิจกรรมในกำรพัฒนำ 4.96 0.20 มำกท่ีสุด 
2. ควำมเหมำะสม 4.98 0.20 มำกท่ีสุด 
3. กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 4.98 0.32 มำกท่ีสุด 
4. เนื้อหำ 4.95 0.29 มำกท่ีสุด 

รวม 4.97 0.19 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 1 หลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน    
ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีประสิทธิภำพโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก
ท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย = 4.97 (S.D. = 0.19) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด พบว่ำ ด้ำนกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ มีค่ำเฉล่ีย = 4.98 (S.D. = 0.32) รองลงมำคือ ด้ำนควำมเหมำะสมมีค่ำเฉล่ีย = 4.98 
(S.D. = 0.20) ด้ำนกิจกรรมในกำรพัฒนำมีค่ำเฉล่ีย = 4.96 (S.D. = 0.20) และด้ำนเนื้อหำ มีค่ำเฉล่ีย = 
4.95 (S.D. = 0.29) 

2. กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 
ระหว่ำงกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังกำรใช้หลักสูตรฝึกอบรม            
ดังตำรำงท่ี 2-4   
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ตารางที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม ก่อนกำรทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ระหว่ำงกลุ่ม 3.81 2 1.90 0.16 
ภำยในกลุ่ม 940.99 80 11.76  

รวม 944.80    
  

จำกตำรำงท่ี 2 ครูเข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม ก่อนกำรทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมไม่แตกต่ำงกันแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มทดลองท้ัง 3 กลุ่ม มีพื้นฐำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบ
หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนไม่แตกต่ำงกัน เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบควำมรู้หลังกำรทดลองใช้หลักสูตร 
โดยใช้คะแนนหลังจำกกำรทดลอง (Posttest Score) 
 
ตารางที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม หลังกำรใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ระหว่ำงกลุ่ม 954.33 2 477.16 58.76** 
ภำยในกลุ่ม 650.88 80 8.12  

รวม 1604.41    
(** = P < .01) 
 

จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำ ครูมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ระหว่ำง
กลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม หลังกำรทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีควำมแตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่ำกำรพัฒนำครูโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมส่งผล
ต่อควำมรู้ของครูผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้จริง เมื่อท ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมกับควำมรู้ของครูโดยใช้กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนควำมสัมพันธ์ ( ) ปรำกฏว่ำได้ค่ำ 
  = 0.77 ( 2  = 0.59) แสดงให้เห็นว่ำกำรทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบ
หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนท่ีผู้วิจัยพัฒนำขึ้น สำมำรถอธิบำยควำมรู้ของครูเกี่ยวกับกำรออกแบบ
หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ได้ร้อยละ 59 (อธิบำยในรูปของควำมแปรปรวน) 
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ตารางที่ 4 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู้อิงมำตรฐำน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม 

ค่าเฉลี่ย 
 

3  2  1  
17.60 19.96 25.64 

3  - 2.36** 8.04** 

2   - 5.68** 

1    - 

.01S   2.34 2.34 
   2.34 

(** = P < 0.01) 
 

จำกตำรำงท่ี 4 พบว่ำ ค่ำเฉล่ียของครูกลุ่มทดลองทุกคู่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .01 คือ กลุ่มทดลอง 1 ( 1 ) แตกต่ำงจำกกลุ่มทดลอง 2 ( 2 ) กลุ่มทดลอง 1 ( 1 ) 
แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม ( 3 ) และกลุ่มทดลอง 2 ( 2 ) แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม ( 3 ) โดยกลุ่ม
ทดลอง 1 มีค่ำเฉล่ียควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนสูงท่ีสุด รองลงมำคือ 
กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม ตำมล ำดับ 

3. ผลกำรก ำกับและติดตำมผลกำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติในสถำนศึกษำ พบว่ำ 
ครูท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนไปใช้ปฏิบัติใน
สถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.95, S.D.= 0.44) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ 
ครูมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนร่วมกับเพื่อนครูท่ีสอนใน
ระดับช้ันเดียวกัน ( = 4.13, S.D.= 0.58) รองลงมำคือ ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้ทุกหน่วย ( = 4.12, S.D.= 0.52) และอันดับสุดท้ำยคือ ครูมี
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนร่วมกับเพื่อนครูต่ำงกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ( = 3.17, S.D.= 0.67) แสดงให้เห็นว่ำครูท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนไปใช้ในสถำนศึกษำ 
 
อภิปรายผล 
 1. กำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของหลักสูตรฝึกควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหำสำระของหลักสูตร
ฝึกอบรม ท่ีน ำไปใช้ในกำรพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง เนื้อหำสำระ
ในหน่วยกำรฝึกอบรมท่ีพัฒนำขึ้น จ ำนวน 5 หน่วย ในแต่ละหน่วยกำรฝึกอบรม มีองค์ประกอบดังนี้ 
1) สภำพปัญหำและควำมจ ำเป็น 2) หลักกำรและเหตุผล 3) จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 4) หน่วยกำร
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ฝึกอบรม 5) กิจกรรมกำรฝึกอบรม 6) ส่ือประกอบกำรฝึกอบรม และ7) กำรวัดและประเมินผล ซึ่งกำร
พัฒนำหลักสูตรฝึกควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน ของครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภุชงค์ บุญอภัย (2557: 103-116) ได้
พบว่ำ 1) รูปแบบกำรพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์โรงเรียนประถมศึกษำ ได้แก่ (1) กำร
ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง (2) กำรก ำหนดกิจกรรมพัฒนำครูผู้สอน
วิทยำศำสตร์เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำน ก ำหนดศักยภำพสถำนศึกษำและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (3) 
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพัฒนำเป็นกำรพัฒนำทีมงำนของครูกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน กำรพัฒนำวิชำชีพครูผู้สอน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำร (4) กำรพัฒนำครูตำมกระบวนกำร PAOR 3 รอบ และ(5) กำรประเมินผลตำมวัตถุประสงค์
กำรวิจัย 2)  กระบวนกำรพัฒนำกิจกรรมกำรพัฒนำและเกณฑ์กำรพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์ โรงเรียนประถมศึกษำ มี 5 กระบวนกำรคือ (1) กำรพัฒนำทีมงำน ได้แก่ กำรสร้ำง
ทีมงำนนันทนำกำร กำรออกก ำลังกำย กำรดูแลซึ่งกันและกัน กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรผลิตส่ือ 
ประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ (2) กำรก ำหนดแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ได้แก่ กำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ กำรใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมินผ่ำน
เกณฑ์กำรพัฒนำ กำรพัฒนำวิชำชีพ ได้แก่ กำรอบรมปรัชญำและทฤษฎีกำรสอน กำรใช้เทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์ จัดท ำคู่มือกำรใช้อุปกรณ์และส่ือ และกำรผลิตส่ือกำรสอน ประเมินผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำ (4) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ กำรสังเกตกำรสอนในช้ันเรียน อบรมเทคนิคกำร
สอน ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ ศึกษำดูงำนกำรสอน ประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ 
(5) กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร ได้แก่ ศึกษำงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แลกเปล่ียนเรียนรู้กำรท ำวิจัยในช้ันเรียน 
จัดท ำโครงกำรวิจัยในช้ันเรียน และกำรใช้เทคโนโลยีเสนอผลงำนวิจัย ประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ 
ส่วน สุระศักดิ์ เมำเทือก (2558: 13-36) ได้พบว่ำ 1) สมรรถนะครูวิทยำศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพื่อส่งเสริมกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ของนักเรียนหลังกำรใช้กำรสะท้อนคิดสูงขึ้น 2) นักเรียนท่ี
เรียนกับครูวิทยำศำสตร์กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์สูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ .01 
 2. กำรน ำหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนของ
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไปทดลองใช้เพื่อศึกษำประสิทธิผลท่ีได้จำกกำร
ทดลอง  ใช้หลักสูตรฝึกอบรมจะท ำให้ทรำบถึงผลกำรทดลองท่ีชัดเจน ซึ่งในกำรทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนในครั้งนี้ จะท ำให้ทรำบถึงผลท่ี
เกิดขึ้นจำกกำรใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับครูผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะกำรฝึกปฏิบัติ 
ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ และด้ำนเจตคติ ของครูผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมระหว่ำงกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม
ทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม ก่อนกำรทดลองใช้และหลังกำรทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยพัฒนำ
ขึ้นมีเนื้อหำสำระของกิจกรรมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
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เทคโนโลยี มีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบ มีส่วนประกอบ
ต่ำงๆ ในหลักสูตรฝึกอบรมจัดเรียง ไว้ตำมล ำดับ มีแนวทำงในกำรฝึกอบรม มีจุดประสงค์กำรฝึกอบรม
ในแต่ละหน่วยกำรฝึกอบรม ท ำให้ครู   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบว่ำเมื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละ
หน่วยกำรฝึกอบรมครบทุกหน่วยแล้ว ครูผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องได้รับควำมรู้อะไรบ้ำง และจะ
ได้รับกำรฝึกทักษะอะไรบ้ำง ประกอบกับมีกำรจัดล ำดับเนื้อหำ กิจกรรมกำรฝึกอบรมจะมีตัวอย่ำงให้
ครูผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ศึกษำและฝึกปฏิบัติ และมีกำรสรุปเนื้อหำท่ีส ำคัญของแต่ละหน่วยกำร
ฝึกอบรมไว้ จึงส่งผลให้ครูผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ และมีทักษะกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญำ (2562: 53-64) ท่ีพบว่ำ ควำม
คิดเห็นท่ีมีต่อแนวคิดกำรพัฒนำครูวิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนในภำพรวมอยู่ท่ี
ระดับมำกท่ีสุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจอยู่ท่ีระดับมำกท่ีสุด รองลงมำ
คือ ด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์อยู่ท่ีระดับมำกท่ีสุด และด้ำนนวัตกรรมอยู่ท่ีระดับมำก
ท่ีสุด โดยศักยภำพของครูวิทยำศำสตร์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องสำมำรถน ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจทำงวิทยำศำสตร์บูรณำกำรเข้ำกับภูมิปัญญำท้องถิ่นด้วยกำรบ่มเพำะผู้เรียนใหม่ ส่วน
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีจำกกำรใช้ทรัพยำกร
กำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเห็นคุณค่ำและมีควำมหมำย ส่วนศุภ
ลักษณ์ แป้นเพชร (2558: 90-108) ได้พบว่ำ โมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็นอย่ำงดี พบว่ำ มีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำนเรียงล ำดับค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำน
จำกมำกไปน้อย ดังนี้ 1) ด้ำนคุณลักษณะของควำมเป็นครู 2) ด้ำนเจตคติทำงวิทยำศำสตร์ และ3) 
ด้ำนควำมรู้และด้ำนปฏิบัติกำรสอน นอกจำกนี้ ชะรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556: 43-53) ได้พบว่ำ 
1) ผลกำรศึกษำสมรรถนะและแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียน
เอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 2) ผลกำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ พบว่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชำญมีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
ใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ ในภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ำ รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใหม่
โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และ3) ผลกำรประเมินรูปแบบ
กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ พบว่ำ ผล
กำรประเมินด้ำนควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูใหม่
โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ โดยภำพรวมมีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก  
 3. หลังจำกกำรทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปแล้ว กำรก ำกับและติดตำมผลกำร
น ำควำมรู้และทักษะกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติในสถำนศึกษำ ซึ่งจะช้ีให้เห็นว่ำครูท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถ
น ำควำมรู้และทักษะกำรฝึกปฏิบัติกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนไปใช้ปฏิบัติใน
สถำนศึกษำได้จริงหรือไม่นั้น สำมำรถตรวจสอบได้จำกกำรก ำกับและติดตำมผลหลังกำรฝึกอบรมเสร็จ
ส้ินไปแล้ว ว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติท่ีคงทนหรือไม่ ดังนั้นตัวบ่งช้ีท่ีจะ
ช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภำพของหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิง
มำตรฐำนท่ีพัฒนำขึ้นได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ยังท ำให้ทรำบถึงผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
และสมรรถนะของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนอื่นๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุรศักด์ิ เมำเทือก (2561: 77-90) ได้พบว่ำ องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
สมรรถนะครูวิทยำศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ของนักเรียน
ประกอบด้วย 39 ตัวบ่งช้ี สำมำรถจัดเข้ำองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ และแนวทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะประกอบด้วย กำรช้ีแนะและให้ค ำปรึกษำ วิธีกำรติดตำม ได้แก่ กำรสังเกตกำรณ์สอน กำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน กำรสะท้อนคิด วิธีวัดและประเมินสมรรถนะ ได้แก่ กำรประเมินตนเอง กำร
ประเมินจำกเพื่อนครู ผู้เช่ียวชำญ และผู้บริหำร และประเมินกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียน ส่วน ลือชำ ลดำชำติ (2560: 89-108) ได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกรณีศึกษำครูวิทยำศำสตร์ท่ีจัด
กิจกรรมกำรสืบเสำะหลังจำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร: ข้อค้นพบจำกโครงกำรคูปองพัฒนำครูกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นกิจกรรมหลักในกำรพัฒนำวิชำชีพครูในประเทศไทยมำเป็นเวลำนำน อย่ำงไร
ก็ดีกำรอบรมหลำยครั้งมักเกิดขึ้นโดยปรำศจำกกำรติดตำมผลท่ีเกิดขึ้นต่อกำรปฏิบัติกำรสอนของครู
ซึ่งส่งผลให้ครูไม่เปล่ียนแปลงกำรปฏิบัติกำรสอน งำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพครูจึงเสนอใหม่ กำร
ติดตำม สนับสนุน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูภำยหลังจำกกำรอบรมโครงกำรคูปองพัฒนำครูเป็น
กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพครูท่ีเน้นกลไกกำรสนับสนุนครูภำยหลังจำกกำรอบรมในรูปแบบของกำร
โค้ชช่ิง กรณีศึกษำนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรคูปองพัฒนำครูซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมว่ำครู
วิทยำศำสตร์ 6 คน จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไรภำยหลังจำกกำร อบรมเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเรียนรู้
ด้วยกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ ข้อมูลคือบันทึกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูแต่ละคน ผู้วิจัย
วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรเปรียบเทียบกำรจัดกิจกรรมของครูกับกิจกรรมท่ีครูมีส่วนร่วมในระหว่ำงกำร
อบรม กรณีศึกษำนี้เปิดเผยว่ำแม้ครูทุกคนได้รับกำรอบรมเหมือนกันและพร้อมกันครูแต่ละคนมีกำร
น ำแนวทำงจำกกำรอบรมไปใช้ในรูปแบบท่ีแตกต่ำงกัน งำนวิจัยนี้เสนอแนะว่ำครูแต่ละคนต้องกำร
กำรสนับสนุนในลักษณะท่ีแตกต่ำงกัน งำนวิจัยในอนำคตจึงควรมุ่งศึกษำรูปแบบกำรโค้ชช่ิงท่ี
เหมำะสมกับครูแต่ละคน นอกจำกนี้ รสริน พันธุ (2562: 133-144) ได้พบว่ำ 1) ผลกำรศึกษำและ
วิเครำะห์กระบวนกำรพัฒนำครูสะเต็มศึกษำ มีกำรขับเคล่ือน 3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ระดับท่ี 2 ศูนย์สะเต็มศึกษำภำค มหำวิทยำลัยพี่เล้ียง และมหำวิทยำลัย
เครือข่ำยของ สสวท. และระดับท่ี 3 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ปัญหำท่ีพบ คือ 
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ครูสะเต็มศึกษำไม่สำมำรถสร้ำงแผนกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำท่ีสอดคลองกับสำขำวิชำ บริบท 
และตอบสนองต่อศักยภำพของนักเรียนในสถำนศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 2 และ2) ผลกำรพัฒนำรูปแบบและคู่มือกำรพัฒนำผู้น ำครูสะเต็มศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 ได้รูปแบบ คือ 
Leader Teacher STEM  Model: LT STEM Model และคู่มือกำรพัฒนำผู้น ำครูสะเต็มศึกษำให้
สำมำรถสร้ำงแผนกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำท่ีสอดคล้องกับสำขำวิชำ บริบท และตอบสนองต่อ
ศักยภำพของนักเรียนส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงใหม่ 
เขต 2 ท่ีมีผลกำรประเมินคุณภำพอยู่ในระดับคุณภำพมำก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
       1.1 หลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน             
มีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนท่ีต้ังไว้ ดังนั้นสถำนศึกษำจึงควรน ำไปพัฒนำบุคลำกรโดยกำร
น ำไปใช้กับครูผู้สอนในระดับอื่นๆ อย่ำงแพร่หลำยต่อไป 
       1.2 ก่อนน ำหลักสูตรไปใช้ควรมีกำรศึกษำองค์ประกอบต่ำงๆ ของหลักสูตรฝึกอบรม       
ให้เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และบริบท เพื่อจะได้เข้ำใจและเห็นภำพรวมของหลักสูตรอย่ำง
ชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
       2.1 ควรมีกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี
พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ หรือครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ 
       2.2 ควรมีกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมท่ีมีเนื้อหำเฉพำะเรื่อง เพรำะจะท ำให้ครูได้รับ
ควำมรู้เฉพำะเรื่องท่ีต้องกำรศึกษำและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของครูท่ีมีควำมสนใจ 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0
ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 

The Development of a Training Course to Strengthen Leadership in 
THAILAND 4.0 for the Students Organization Committee in 

Nakhonratchasima College 
 

บุญลือ  มีเงิน1   คงศักดิ์  สังฆมานนท์2 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น า
ในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษา
ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 33 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่                           
1) หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 2) แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา                                      
3)แบบทดสอบ (Test) ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 4) แบบสังเกต (Observation Form) 
พฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อพัฒนา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้น า 5) แบบสัมภาษณ์ (Interview) หลังการเข้าฝึกอบรม และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
เข้าฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
  1. หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2. ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 
ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมาท้ัง 3 ด้านดังนี้ คือ 1) ด้านความรู้และ
ความคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าท้ัง 3 วงรอบมีระดับคะแนนหลังฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรม  
2) ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาท้ัง 4 ข้อ คือ (1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์(2) 

                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการเรียนและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  
2 (ผศ.ดร.) อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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การท างานเป็นทีมสร้างสรรค์ (3) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานองค์การนักศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมาและ (4) การส่ือสารสร้างสรรค์ โดยการใช้แบบสังเกตท้ัง 3 วงรอบ อยู่ในระดับ
มาก และ3) ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ฝึกอบรม, เสริมสร้าง, ผู้น า 4.0 
 
Abstract 

           The research purposes were: 1 )  to development of training courses on 
leadership enhancement in Thailand 4 . 0  era for the Nakhon Ratchasima College 
Student Organization Committee; 2 )  to study the results of the implementation of 
training courses on leadership enhancement in Thailand 4 . 0  era for the Nakhon 
Ratchasima College Student Organization Committee. The target group was the 3 3 
members of the Nakhon Ratchasima College Student Organization Committee, 
academic year 2 0 1 9 .  The research instruments were: 1 )  the training courses on 
leadership enhancement in Thailand 4 . 0  era for the Nakhon Ratchasima College 
Student Organization Committee; 2 )  the assessment form of training courses on 
leadership enhancement in Thailand 4 . 0  era for the Nakhon Ratchasima College 
Student Organization Committee; 3) the multiple choice test, 4 options, 30 questions; 
4) the behavior observation form for trainees in practice activities for development the 
desirable characteristics of the leader; 5 )  the interview form for after attending the 
training; and 6 )  the assessment form on the satisfaction of training in leadership 
enhancement. The data analysis statistics were the mean and standard deviation. 
 The research findings were: 
 1. The training courses on leadership enhancement in Thailand 4.0 era of the 
Nakhon Ratchasima College Student Organization Committee was the most 
appropriate. 
 2. The implementation results of training courses on leadership enhancement 
in Thailand 4 . 0  era for the Nakhon Ratchasima College Student Organization 
Committee for three aspects were: 1) the knowledge and basic ideas about leadership 
in all 3  cycles had a higher score after training than before; 2 )  the aspects of the 
desirable characteristics of leaders in the era of Thailand 4.0 for the Nakhon Ratchasima 
College Student Organization Committee had four items were (1 )  the critical thinking 
and creative thinking, (2) the creative teamwork, (3) using technology and innovation 
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for the working development of the Nakhon Ratchasima College Student Organization, 
(4) the creative communication, by using the observation form, all 3 circles were at a 
high level; and 3) the satisfaction of the training was at a high level. 
 
Keywords: Train, Strengthen, Leader 4.0 

 
บทน า  

จากการศึกษาบริบทโดยการสัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัย
นครราชสีมา รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ เมื่อวันเสาร์ท่ี 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สรุป
ได้ว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับทีมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาปี 2556 – 2561 
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง มี 3 ข้อ คือ 1) เรื่องปัญหาการจัดการเวลาระหว่างการศึกษากับการท างาน
ขององค์กร 2) ขาดการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา ต่างคณะและเครือข่ายคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาภายนอก 3) ยังขาดความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการณ์กิจกรรมในโครงการ การต่อยอด
กิจกรรมและการพัฒนาควรพัฒนาตามกรอบการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา (5  Domains of 
Learning) 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัญชา วิทยอนันต์ , 2562) และจากการสัมภาษณ์ 
ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์สุภาพร ชินสมพล เมื่อวันเสาร์ท่ี 4 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัย
นครราชสีมา ปี 2556 – 2561 ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง นั้นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร สมาชิกในทีมมีความสุขในการ
ท างาน เปิดวิสัยทัศน์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การต่างๆ ประเมินตนเองว่าศักยภาพของตนเอง 
เหมาะกับบทบาทหน้าท่ีใดในองค์การนักศึกษา และปัญหาขององค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2561 คือ คณะกรรมการองค์การนักศึกษายังไม่กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ ขาด
จินตนาการ การคิดนอกกรอบ ไม่สามารถด าเนินงานหรือกิจกรรมได้และไม่กล้าตัดสินใจ สุดท้ายควร
จัดท าหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษารู้จักตัวตน สามารถค้นหาศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่
และใช้ความรู้ความสามารถ พัฒนาวิทยาลัยนครราชสีมาต่อไป เพราะเช่ือว่าทุกคนมีศักยภาพและ
ความสามารถทุกคน (สุภาพร ชินสมพล, 2562) จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีส านักกิจการนักศึกษา 
เมื่อวันเสาร์ท่ี 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สรุปได้ว่า ทีมคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปี 2556 
– 2561 ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ยังขาดความเสียสละ ส่วนใหญ่ก็จะมีนักศึกษากลุ่มเดิมท่ีมาท างาน 
มีพฤติกรรมท่ียังไม่เหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเช่นการโพสผ่านFacebook ขาดความรับผิดชอบ
และไม่ตรงต่อเวลา จึงอยากให้มีการค้นหาตัวเองและฝึกทักษะด้านการเป็นผู้น าเพื่อความเข้มแข็งของ
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ทีม (สุจิตรา ศุภหัตถี, 2562) จากการเก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อยของทีมองค์การนักศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมาประจ าปีการศึกษา 2561 สรุปได้ว่าภาวะผู้น าท่ีทีมองค์การนักศึกษายังต้องการ
การพัฒนาเพิ่มขึ้นนั้น คือ 1) ทักษะในการน าเทคโนโลยีมาประยุคใช้ในการท างาน 2) การจัดท า
หนังสือประสานงานต่างๆ การเขียนโครงการและ 3) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น ความมีวินัย 
ความมีจิตอาสา ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นต้น  

 สรุปผลการศึกษาบริบทของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาต้ังแต่ปี 2558 – 2562 เป็นเวลา 
5 ปีย้อนหลัง กล่าวได้ว่าปัญหาท่ีพบต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขโดยเร็ว ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา จึงสนใจมาก
ต่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีภาวะผู้น าท่ีทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน สามารถใช้ความรู้และทักษะท่ีได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมมา
สร้างสรรค์และบูรณาการการท างานของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาได้
อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนสืบไป 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา    

2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศ
ไทย  4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 

 
ขอบเขตของปัญหา 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 33 คน 
       เนื้อหา 
 เนื้อหาสาระท่ีจะน ามาใช้พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุค
ประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ได้แก่  

1) ความรู้และความคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (จ านวน 6 ช่ัวโมง) ดังนี้ 
 1.1) ความหมายของบทบาทหน้าท่ีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า 
 1.2) สภาพปัญหาของภาวะผู้น าในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา
และแนวทางการแก้ไข  
2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การ

นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา (จ านวน 12 ช่ัวโมง) ดังนี้ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
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สร้างสรรค์ 2) การท างานเป็นทีมสร้างสรรค์ 3) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการ 
และ 4) การส่ือสารสร้างสรรค์  
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1) ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 
ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุค
ประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ประกอบไปด้วย 
ความรู้และความคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น าในยุคประเทศไทย 
4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา และ ความพึงพอใจต่อต่อประโยชน์
ทางการเรียนรู้ในแง่ความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุค
ประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาและได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขึ้น ดัง
ภาพประกอบท่ี 2.1  
 
 ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ผู้วิจัยขอน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรเรื่อง 

การเสริมสร้างภาวะผู้น า 

ในยุคประเทศไทย 4.0 

ส าหรับคณะกรรมการ

องค์การนักศึกษา 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรเรื่องการเสริมสร้างภาวะผูน้ า 

ในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

1. ความรู้และความคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับภาวะผู้น า 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการ

องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา  

3. ความพึงพอใจต่อการเข้าฝึกอบรม 
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         กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ  
          กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 
ส าหรับคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างสรรค์ของ เคเอส (KS-Creative Training Course Model) (คงศักด์ิ สังฆมานนท์, 2563) ดัง
ภาพประกอบท่ี 3.1 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

1.2 AC 

(Act-Create) 

 

 

1.1 PP 
(Plan-Prepare) 

 

1.3 OA 

(Observe-Assess) 

1.4 RR 

(Reflect-Revise) 

2.2 AC 

(Act-Create) 

2.1 PP 

(Plan-Prepare) 

2.3 OA 

(Observe-assess) 

2.4 RR 

(Reflect-Revise) 

3.2 AC 

(Act-Create) 

3.3 Oa 

(Observe-assess) 

3.1 Pp 

(Plan-prepare) 

3.4 Rr 

(Reflect-revise) 

วงรอบที่ 1 

วงรอบที่ 2 

วงรอบที่ 3 

วงรอบ

ต่อไป 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 33 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศ

ไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) 
ความรู้และความคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 2) กิจกรรมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาด้านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัย
นครราชสีมา 

 
สรุปผลการวิจัย  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา จากผลการประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึกอบรมฯ จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านพบว่าความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.83 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.17 

2. ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 
ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมาท้ัง 3 ด้านดังนี้ คือ  

 1) ในด้านความรู้และความคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าท้ัง 3 วงรอบ มีระดับคะแนน
หลังฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรม ผลคะแนนก่อนและหลังการอบรมกิจกรรม พบว่าคะแนนเฉล่ีย
หลังการอบรมในวงรอบท่ี 1 มากกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนอบรม 1.84 คะแนนคะแนนเฉล่ียหลังการ
อบรมในวงรอบท่ี 2 มากกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนอบรม 4.85 คะแนนคะแนนเฉล่ียหลังการอบรมใน
วงรอบท่ี 3 มากกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนอบรม 8.00 คะแนน  

 2) ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสง ค์ของ ผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาท้ัง 4 ข้อ คือ (1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดสร้างสรรค์  (2) การท างานเป็นทีมสร้างสรรค์ (3) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนางานองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาและ (4) การส่ือสารสร้างสรรค์ ผลการสังเกต
พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมวงรอบท่ี 1 อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีคะแนน
เฉล่ีย 4.21 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.18 การเข้าร่วมกิจกรรมวงรอบท่ี 2 อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมี
คะแนนเฉล่ีย 4.32 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09การเข้าร่วมกิจกรรมวงรอบท่ี 3 อยู่ในระดับ 
มาก ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย 4.48 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 3) ในด้านความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมพบว่า ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในวงรอบท่ี 1 อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีคะแนน
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เฉล่ีย 4.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในวงรอบท่ี 2 
อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย 4.37 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45  ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มท่ี 3 อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย 4.44 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.41 
                  
อภิปรายผล 

   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยท่ีท าให้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 
ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา มีคุณภาพเหมาะสมมากท่ีสุด อัน
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาบริบทของวิทยาลัย
นครราชสีมาและศึกษาประเด็นปัญหา ความต้องการของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัย
นครราชสีมาท้ังอดีตและปัจจุบัน 
 2. ปัจจัยท่ีท าให้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 
ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา มีคุณภาพเหมาะสมมากท่ีสุด คือ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีคอยช้ีแนะแนวทางในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย ซึ่งท่านเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนท้ังด้านประสบการณ์ ความรู้ ส่ือ เครื่องมือและอื่นๆ อีกมากมาย 
 3.  ในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 
4.0 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยใดๆท้ังส้ิน 
เพราะยังไม่มีใครท่ีท าวิจัยเรื่องนี้มาก่อน  
 4. การประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรพบว่าความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับ มากท่ีสุด ซึ่งมีความคล้ายกับงานวิจัยของ คุณาพร  วรรณศิลป์, สมปอง  ศรีกัลยา และภูษิต  
บุญทองเถิง (2562) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสานเรื่องการท า
วิ จัยในช้ันเรียน พบว่า หลักสูตรอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสานเรื่องการท าวิ จัยในช้ันเรียน
ประกอบด้วยหลักการวัตถุประสงค์เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่ือการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นแบบผสมผสานโดยใช้แบบเผชิญหน้าในขณะ
ปฏิบัติงานสอนปกติผ่านระบบบนเว็บไซต์ออนไลน์และการติดต่อส่ือสารมีการฝึกอบรมเป็น 3 ระยะ
ดังนี้การฝึกอบรมระยะท่ี 1 ใช้เวลา 2 วัน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เนื้อหาการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนโดยวิทยากรการฝึกอบรมระยะท่ี 2 ใช้เวลาตลอดปีการศึกษาเป็นการปฏิบัติการท าวิจัยในช้ัน
เรียนในสถานศึกษามีการนิเทศให้ค าปรึกษาเรียนรู้ เนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์และการ
ติดต่อส่ือสารและการฝึกอบรมระยะท่ี 3 ใช้เวลา 1 วันเป็นการน าเสนอผลงานวิจัยโดยการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสานเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียนมี
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คุณภาพเหมาะสมดีมากทุกองค์ประกอบและในภาพรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด มีผลการใช้
หลักสูตรความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสานเรื่องการท า
วิจัยในช้ันเรียนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความคล้ายกับงานวิจัยของ 
อรุณรุ่ง  โยธสิงห์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรม ประเมินสมรรถนะด้านทักษะอยู่ในระดับดีและ
ความพึงพอใจของครูผู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ผู้ท่ีสนใจจะน าหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 

ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาไปใช้ ควรปรับให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของผู้วิจัย โดยการศึกษาบริบทและความต้องการของผู้น าแต่ละพื้นท่ีประกอบ เพื่อง่าย
ต่อการพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการอมรมด้วย 

2) ผู้ท่ีสนใจจะน าหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 
ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาไปใช้ ควรใช้หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมายท่ี
มีภาวะผู้น าอยู่แล้ว เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีเสริมสร้างภาวะผู้น า จึงไม่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีไม่มีทักษะหรือภาวะผู้น าเลย 

3) เนื่องจากหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น าในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีระยะส้ัน                        
จึงสามารถประเมินความรู้และเจตคติของผู้เข้ารับการอบรมได้จากแบบทดสอบ แต่การประเมินทักษะ
จากการฝึกอบรมในเวลาจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเห็นทักษะบางประการอย่างเด่นชัดขณะฝึกอบรม                   
จึงควรปรับระยะเวลาและติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป 
1) ผู้สนใจจะศึกษาวิจัยต่อ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น า 

ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ควรศึกษาวิจัยในคุณลักษณะด้านอื่นๆ ได้แก่ (1) ด้าน
จินตนาการในการท างาน (2) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง (3) ความตรงต่อเวลา และ(4) การ
เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น เพราะว่าการวิจัยครั้งนี้ยังไม่ได้ศึกษาตัวแปรนี้ 

2) ผู้ท่ีสนใจจะศึกษาวิจัยต่อ ควรก าหนดสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้เหมาะสม 
เพราะว่า ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นั้นก็เกิดจากสภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยเช่นกัน 
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3) ผู้ท่ีสนใจจะศึกษาวิจัยต่อไป ควรมีผู้ช่วยวิจัยเพื่อเอื้ออ านวยต่อกระบวนการต่างๆ ท่ีเป็น
หลักสูตรพัฒนาการฝึกอบรมเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น า ในยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา เพราะการจัดอบรมนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างจึงต้องมีผู้ช่วย 
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การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 
Indications Development of Instructional Science Management Skill for 

Teachers in 21st Century 
 

ปวีณา  คงสี1   ช านาญ  ปาณาวงษ์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู   
ในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 จ านวน 277 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองด้วยโปรแกรม Mplus  
 ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบและทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษ                
ท่ี 21 มีองค์ประกอบท้ังส้ิน 4 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่ง ช้ี ได้แก่ 1) องค์ประกอบทักษะการจัด                          
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี 2) องค์ประกอบทักษะการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งช้ี 3) องค์ประกอบ
ทักษะการใช้ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี และ 4) องค์ประกอบทักษะ   
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี โดยตัวบ่งช้ีท้ัง 21 ตัวบ่งช้ีมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ท่ีระดับ .01 และโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู                          
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 175.675, df = 148, 
2/df = 1.187, p = 0.0598, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.026, SRMR = 0.027) 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ตัวบ่งช้ี, การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
 
Abstract 
 The purpose of this study was the indication development of instructional 
science management skill for teachers in 21st century. The samples of this research 
were 277 science teachers in Secondary Educational Service Area Office 38 which were 
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selected by multi- stage random sampling. The research instrument consisted of a 
questionnaire about instructional science management skill for teachers in 21st century 
which was 5 level rating scales. It consisted of data analysis by second confirmatory 
factory analysis by using Mplus program. 
 The research of instructional science management skill for teachers in 21st 
century finding found that there were 4 factors and 21 indicators as the following                              
1) child center learning skill has 6 indicators, 2) design skill and integrated learning       
in 21st century had 7 indicators 3) using instructional media skill and innovation had 4 
indicators, 4) evaluation skill had 4 indicators and statistically significant at the .01 level 
for all indicators. The factor model and skill indicators that develop by the researcher 

was agreeable with empirical data. (2 = 175.675, df = 148, 2/df = 1.187, p = 0.0598, 
CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.026, SRMR = 0.027) 
 
Keyword: confirmatory factor analysis, Indicators, teaching science in 21st century 
 

บทน า 
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีโลกมีมีการขยายตัวทางเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมสูงสุด ซึ่งน าความเปล่ียนแปลงมาสู่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อมท่ัวโลกท าให้มนุษย์กลายเป็นฐานทรัพยากรหลักของโลก การเตรียมทรัพยากรบุคคล      
จึงเป็นส่ิงส าคัญเพื่อให้รับมือการเปล่ียนแปลงของโลก ดังนั้นการพัฒนาด้านการศึกษาจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา คือการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคน   
มีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบรวมท้ังการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญ   
กับการสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้               
ท่ีหลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  

ดังนั้น การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน                                      
ของประเทศ การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ต้องเปล่ียนแปลงใหม่ วิจารณ์ พานิช (2555)     
ได้กล่าวถึงครูต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระ
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วิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนต้องเรียนเองหรือพูดใหม่ว่าครู
ต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก    
การเรียนแบบลงมือท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง” การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เริ่มเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 เนื่องด้วยบริบทของปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้เปล่ียนแปลงสู่สังคมออนไลน์และโลกแห่งความรู้ ท่ีไร้พรมแดน ธรรมชาติ         
การเรียนรู้ก็เปล่ียนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขของเวลาท่ีมีจ ากัดมากขึ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              
ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อรู้อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียนผู้เรียนให้รู้จัก
ปรับตัวแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะท่ีจ าเป็นมากขึ้น  (ประสาท     
เนืองเฉลิม, 2558) และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันควรจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ                                
ท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ คือน าความรู้เดิมจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มาสร้าง
ความรู้ใหม่ในบริบทท่ีแตกต่างกัน (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2556) ครูจึงจะต้องมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน       
ท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมี
การปรับเปล่ียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึง ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลท่ี
จะสนับสนุนท าให้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับบริบทในศตวรรษท่ี 21นั้นเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาถึงทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งจะมีความส าคัญท่ีจะน าไปสู่การประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งจะยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญและสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีการพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 ตัวบ่งช้ีท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฏีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินครูเพื่อการพัฒนาครูได้อย่างสอดคล้องกับ    
สภาพปัจจุบันในศตวรรษท่ี 21 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ของครูท่ีท า    
การสอนในระดับมัธยมศึกษา 

2. เพื่อวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษ   
ท่ี 21 ของครูท่ีท าการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ตัวบง่ช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาขึ้นจาก ทฤษฏี 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ขอบเขตของปัญหา 
1) ประชากร ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จ านวน 277 คน  
3) ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษ       
ท่ี 21 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยการศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามนักวิชาการทางการศึกษา ได้แก่ James Bellanca and Ron 
Brandt (2554), สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2556), สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2556), Simmons     
(อ้างใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556), ถนอมพร เลาหจรัสแสง (อ้างใน ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2557)
ปราณี อ่อนศรี (2558), ประสาท เนืองเฉลิม (2558), สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558), พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
และพเยาว์ ยินดีสุข (2558) และ ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์ (2560) จากนั้นน ามาสังเคราะห์องค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโมเดลสมมติฐาน 

 
ทักษะการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของครูใน

ศตวรรษที่ 21 

 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

ทักษะการออกแบบและ     

จัดกิจกรรมการเรียนรู้               

บูรณาการทกัษะ 

ทักษะการใช้สื่อ นวตักรรม

การเรียนการสอน   

ทักษะการวดั  

ประเมินผลการเรียนรู้   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการวิจัย
เชิงบรรยาย โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู         
ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 1 ฉบับ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎ ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 

21 ได้ 4 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งช้ี น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 6 ท่าน เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์         
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การ

ค านวณค่ามัธยฐาน และค านวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 

277 คน ก าหนดขนาดโดยใช้สัดส่วนจ านวนตัวแปรต่อจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 1 : 15 สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling)  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 1 ฉบับ

โดยมีข้ันตอนการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. ค านวณหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง        

ซึ่งคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 ข้ึนไป ได้ข้อค าถามเข้าเกณฑ์จ านวน 72 ข้อ  
 2. น าไปทดลองใช้ (Try out) กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อน าผลมา

ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม       
ข้อท่ีเหลือ (Item - Total Correlation) ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.279 - 0.777 และหาค่า    
ความเท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบราค (Cronbach) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.971   
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่งแบบประเมินทักษะการจัด       

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 ให้กับครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย          

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วิเคราะห์ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แสดงด้วยค่าสถิติไคเซอร์ - เมเยอร์ - ออลคิน 
(KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s test)  

 3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะ  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสร้างขึ้นโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองด้วยโดยใช้โปรแกรม Mplus Version 7 พิจารณาความตรง     
เชิงโครงสร้างจากค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน ได้แก่ค่า 1) สถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistics: 

2) 2) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) 3) ดัชนีรากของก าลังสองเฉล่ียของเศษเหลือ (Root of mean 
square residual: RMR) 4) ดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณ
ค่า (Root mean square of approximation: RMSEA) 5) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ
ของ Tucker และ Lewis (Trucker Lewis index: TLI) และ 6) ดัชนี  วัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่ง ช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 
ในศตวรรษท่ี 21 เมื่อผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 พบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมท้ังหมด 4 องค์ประกอบ 21 
ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) องค์ประกอบทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี 
2) องค์ประกอบทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย 7 ตัวบ่ง ช้ี 3) องค์ประกอบทักษะการใช้ ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน  21 
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี และ 4) องค์ประกอบทักษะการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 4 
ตัวบ่งช้ี 
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2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการจัด      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสร้างขึ้นโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยันอันดับท่ีสอง (Second-order comfirmatory factor analysis) ดังนี้ 

 1) ผลการตรวจสอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูลได้ค่าสถิติไคเซอร์-เมเยอร์-       
ออลคิน (KMO) เท่ากับ 0.963 แสดงว่าข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมระดับดีมาก      
และค่า Bartlett’s test of sphericity เท่ากับ 5650.567 df. = 210 และ Sig. = .000 แสดงว่า   
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix) หมายความว่า ตัวแปร    
ท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 2) ผลการวิเคราะห์โดยมีค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนี้ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 175.675 มีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.0598) 
ท่ีองศาอิสระ เท่ากับ 148 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.187 CFI เท่ากับ 0.995 
ค่าดัชนี TLI เท่ากับ 0.993 ค่าดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.026 ดัชนีรากของก าลังสองเฉล่ียของเศษเหลือมาตรฐาน (SRMR) 
เท่ากับ 0.027 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 
 

ภาพท่ี 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู

ในศตวรรษท่ี 21 มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ James Bellanca and Ron Brandt (2554;      
สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556; สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2556; ทิศนา แขมมณี, 2558 อ้างใน ปราณี 
อ่อนศรี, 2554; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีลักษณะส าคัญ          
คือลักษณะการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้หลากหลายรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ James Bellanca and Ron Brandt 
(2554; Simmons อ้างใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556; สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556; สมเกียรติ พรพิ
สุทธิมาศ, 2556; ถนอมพร เลาหจรัสแสง อ้างใน ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2557; ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558; ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2559) ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผู้สอนคือผู้ท่ีออกแบบการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้และท างานแบบร่วมมือ มี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิดท่ีซับซ้อนเพื่อให้เรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นหรือรู้จักน าไปประยุกต์ใช้ การสอนควร
ใช้กิจกรรมเสริมหลากหลายท่ีท าให้วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องง่าย และสนุกสนาน นอกจากนี้ครูต้องมี
ความสามารถผลิต จัดหา คัดสรร ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีทักษะใช้ส่ือต่างๆ มีความสามารถ
นวัตกรรมเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและ
เป็นบุคคลท่ีมีทักษะส าคัญในการอยู่ในสังคมศตวรรษท่ี 21 ดังเช่นท่ี Simmons (อ้างใน วิโรจน์     
สารรัตนะ, 2556; สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556; สมเกียรต ิพรพิสุทธิมาศ, 2556; ถนอมพร       เลาห
จรัสแสง  อ้าง ใน ภาสกร เรืองรอง และคณะ , 2557; ประสาท เนือง เฉลิม ,  2558; สุคนธ์                                 
สินธพานนท์, 2558; ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์, 2559) ได้กล่าวไว้ อีกท้ังครูสามารถออกแบบการวัดและ
ประเมินผลท่ีรองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน
ความสามารถในการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ตามหลักการวัดและประเมินผลและเป็นไปตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ดังท่ี สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2556; ประสาท เนืองเฉลิม, 
2558; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558; ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์, 2559) ได้กล่าวไว้ ดังนั้นองค์ประกอบ ของ
ทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคัญจึงประกอบไปด้วย องค์ประกอบ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ องค์ประกอบทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 องค์ประกอบทักษะการใช้ส่ือ นวัตกรรม การเรียนการสอน 
และองค์ประกอบทักษะการวัดประเมินผลการเรียนรู้  
 2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า องค์ประกอบของทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู     
ในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 4 ประกอบ มีค่าน าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.896 - 0.984 และมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ แสดงว่าองค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบมีความตรงเชิง
โครงสร้างเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี 
คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้เรียนรู้       
ด้วยตนเอง, ก าหนดเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคล ,      
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ , การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์, จัดกิจกรรมท่ีผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสะท้อนส่ิงท่ีได้เรียนรู้แบ่งปัน        
สู่เพื่อนในช้ันเรียน ซึ่งตัวบ่งช้ีท้ัง 6 ตัวบ่งช้ี เมื่อน าไปท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วย   
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง พบว่าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
การเรียนรู้ เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดขององค์ประกอบ ท้ังนี้อาจเนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ท่ีจะท าสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะส าคัญคือการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท่ีผู้สอนจะสามารถสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2553) ก าหนดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้การ
ออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ และในภาพรวมขององค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.409 - 0.525 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัวบ่งช้ี แสดงว่าองค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีความตรงเชิงโครงสร้าง ท้ังนี้สอดคล้องกับงานของ จุฑาพิชญ์ 
ธรรมศิลป์ (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของครูพบว่าตัวบ่งช้ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น                 
และได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นตัวบ่งช้ีและสอดคล้องกับท่ีส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) 
กล่าวว่ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสอดคล้องตามแนวการจัดการศึกษา
หมวด 4 มาตรา 24 ท่ีระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับประสาท เนืองเฉลิม (2558) กล่าวว่าการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ควรเป็นไปเพื่อตอบสนองคุณค่าและความหมายท่ีแท้จริงของชีวิต ผู้เรียนไ ด้คิด
จินตนาการ ลงมือท า และประสบพบเจอด้วยตนเอง สร้างความตระหนักต่อตนเอง การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (2553) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในด้านผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) ว่าการเรียนการสอนวิชา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นกระบวนการท่ีนักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ระบบด้วยกิจกรรมหลากหลาย และสอดคล้องกับประสาท เนืองเฉลิม (2558) กล่าวว่าการเรียนการ
สอนท่ีสะท้อนความคิดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมทางประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้บริบทท่ี
แตกต่างกัน โดยท่ีผู้เรียนสร้างความรู้จากส่ิงท่ีสัมผัสและส่ือสารออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
และสะท้อนส่ิงท่ีได้เรียนรู้แบ่งปันสู่เพื่อนในช้ัน 

องค์ประกอบท่ี 2 ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย 7 ตัวบ่งช้ี คือ จัดท าแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21, ออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันโดยเน้นความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21, จัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง, จัดการเรียนรู้ส่งเสริมการท างานแบบร่วมมือ, จัดการเรียนรู้ได้
หลากหลายแบบท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามสภาพจริง , ใช้กิจกรรมเสริมหลากหลาย
นอกเหนือจากกิจกรรมในช้ันเรียน, จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะความรู้ เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สอนแบบบูรณาการ การสอนแบบสืบเสาะ การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
การสอนแบบวิจัยเป็นฐาน และ STEM เพื่อส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งตัวบ่งช้ีท้ัง 6 ตัวบ่งช้ี เมื่อน าไปท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง พบว่าตัวบ่งช้ีใช้กิจกรรมเสริมหลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรม
ในช้ันเรียน เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดขององค์ประกอบ ท้ังนี้อาจเนื่องจากแนวโน้ม
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังท่ีทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์ (2559) ได้กล่าวว่าการสอนควรใช้กิจกรรมเสริมหลากหลายท าให้
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน เช่น การวาดภาพ ประกวดค าขวัญ บทความ โต้วาที ละคร 
และอภิปราย เป็นต้น และในภาพรวมขององค์ประกอบท่ี 2 ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้บูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย 7 ตัวบ่งช้ี มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ   
อยู่ระหว่าง 0.430 - 0.538 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัวบ่งช้ี แสดงว่า องค์ประกอบ         
ท่ี 2 ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความตรง    
เชิงโครงสร้าง ท้ังนี้สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ สืบจิต (2555) การจัดท าแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร     
ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการจัด    
การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม และTrilling and Fadel (2009 อ้างใน ประสาท เนืองเฉลิม, (2558) 
กล่าวว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีมีเพียงแค่แนวทางเดียวก็ไม่สามารถตอบสนองความแตกต่าง
ของผู้เรียนได้ท้ังช้ันเรียน สอดคล้องกับงานจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ (2557) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้ว่าตัวบ่งช้ีออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายโดยเน้นความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับ ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์ (2559) กล่าวว่าการสอนควรมุ่ง
พัฒนาภูมิปัญญาไทยเพื่อให้คนไทยสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองได้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
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กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มุ่งพัฒนาเจตคติและค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องสุพรรณี ชาญประเสริฐ (2556) กล่าวว่าศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องมีความสามารถส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และท างาน
แบบร่วมมือมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะความรู้ และสอดคล้องกับ 
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2556) กล่าวว่าการเรียนรู้ในบริบทศตวรรษท่ี 21 อาจจัดการเรียนรู้ได้
หลากหลายแบบท้ังท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  

องค์ประกอบท่ี 3 ทักษะการใช้ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี 
คือ ผลิต ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาวิทยาศาสตร์                                    
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต ส่ือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งตัวบ่งช้ีท้ัง 4 ตัวบ่งช้ีเมื่อน าไปท าการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง  พบว่าตัวบ่งช้ีการเลือกใช้ ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นตัวบ่งช้ีท่ี มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุดขององค์ประกอบ ท้ังนี้อาจเนื่องการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน 
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยสรุปคือครูใช้ส่ือต่างๆ เป็นองค์ประกอบใน    
การจัดการเรียนรู้  (Media-driven) ใช้ส่ือการเรียนรู้ ท่ีผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีแบบเดิม 
(Conventional technology) และเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital technology) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ มีการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          
ตามสมรรถนะท่ีผู้เรียนควรมี ดังท่ีสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2556) กล่าวไว้ และในภาพรวมของ
องค์ประกอบท่ี 3 ทักษะการใช้ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.516 - 0.553 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัวบ่งช้ี แสดงว่า 
องค์ประกอบท่ี 3 ทักษะการใช้ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน มีความตรงเชิงโครงสร้าง ท้ังนี้
สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ (2558) ครูไทยในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา   
และเป็นบุคคลท่ีมีทักษะส าคัญในการอยู่ในสังคมศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ สุพรรณี ชาญประเสริฐ 
(2561) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ส่ือมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับ
ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์  (2559) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เน้นการเรียนรู้ ท้ังด้านพุทธิ พิสัย                        
และทักษะพิสัยโดยอาศัยส่ือการสอนประเภทต่างๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้มากท่ีสุด 

องค์ประกอบท่ี 4 ทักษะการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลได้อย่างหลากหลาย, ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้, สร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ใช้วิธีการวัด
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ประเมินผลท่ีเหมาะสม วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งตัวบ่ง ช้ีท้ัง 4 ตัวบ่ง ช้ีเมื่อน าไปท า          
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง พบว่าตัว
บ่งช้ีวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดขององค์ประกอบ 
ท้ังนี้  อาจเนื่องจากวิธีการวัดและประเมินทักษะในศตวรรษท่ี  21 ท่ีเหมาะสมอย่างยิ่ ง  คือ                                     
การประเมินผลจากส่ิงท่ีผู้เรียนได้แสดงให้เห็นถึงว่ามีความรู้ ทักษะและความสามารถ ซึ่งพิมพันธ์ 
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2558) กล่าวว่าสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้ว่าต้องมีทักษะ   
ในการประเมินผลการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงดังนั้น
การประเมินผลการเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง และในภาพรวม         
ขององค์ประกอบท่ี 4 ทักษะการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.515 - 0.568 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัวบ่งช้ี แสดงว่า 
องค์ประกอบท่ี 4 ทักษะการวัดประเมินผลการเรียนรู้ มีความตรงเชิงโครงสร้าง ท้ังนี้สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553) ท่ีได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และผู้เรียน และสร้างและน าเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้
อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปราณี อ่อนศรี (2558) ท่ีกล่าวว่าการประเมินผลผู้สอน                        
ควรค านึงถึงความสอดคล้องกับจุดประสงค์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ได้องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีได้จากการพัฒนาท้ังส้ิน 4 องค์ประกอบ 21 
ตัวบ่ง ช้ี สามารถน าไปใช้ในการวัดและประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการวิ จัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นการสร้างเครื่องมือและมาตรฐานในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล 
ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

Factors Influencing on the Performance of Subdistrict Municipality 
Administrators in the Eastern Region 

 
ศักดิพัฒน์  พลิคามินทร์1   พงษ์เสถียร  เหลืองอลงกต2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบล  ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นายกเทศบาลต าบล 
และรองนายกเทศบาลต าบล ซึ่งมีท่ีท าการอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย จ านวน 
531 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย ซูแมคเกอร์ และโลแมกซ์ ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน และใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบล  ในพื้นท่ีภาคตะวันออก โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก ส่วนภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และองค์กรนวัตกรรมไม่มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก 
 
ค าส าคัญ:  การปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจ, นวัตกรรม 
 
Abstract 

The purpose of this paper is to study factors affecting the performance of 
subdistrict municipality administrators in the eastern region. The population used in 
this research is the subdistrict municipality president and the subdistrict municipality 
president, which has offices in 7 provinces of the eastern region of Thailand, totally 
531 people. The theory of sample size determination of Schumacher and Lomax, the 
sample consisted of 400 people, and simple sampling was used. The instruments used 

                                                             
1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหาร 
2 (รองศาสตราจารย์ ดร.) อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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for collecting data were questionnaires. In the data analysis, multiple regression 
statistics were used to analyse factors affecting the performance of subdistrict 
municipality administrators in the eastern region by setting statistical significance at the 
level of 0.01. 

The results showed that job satisfaction influenced the performance of 
subdistrict municipality administrators in the eastern region. As for creative leadership 
and innovation organisation, there is no influence on the performance of subdistrict 
municipality administrators in the eastern region. 

 
Keywords:  Performance, Sasisfaction, Innovation 
 
บทน า  

การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดประเด็นค าถามบางประการว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารงานได้อย่างมี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ความสามารถทางการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายเฝ้ามองเพื่อประเมินความส าเร็จของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นความสามารถในการบริหารงานในองค์กร หรือ ผลงานจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจในคุณภาพการท างาน ต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อรทัย  ก๊กผล 2547, หน้า 5) อย่างไรก็ตามการบริหารงานตามภารกิจท่ีมากขึ้นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภารกิจในการบริหารงานให้มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพยายามท่ีจะต้องแสวงหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และภายใต้การบริหารท่ีประสบผลส าเร็จ นั้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย 
อาทิเช่น เกิดจากความพึงพอใจในการท างานของผู้บริหารเทศบาลต าบล  ตลอดจนภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์และการปฏิบัติงานท่ีมีองค์กรนวัตกรรม ตลอดจนคณะผู้บริหารขององค์กรท่ีใส่ใจการ
ปฏิบัติงาน ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการร่วมกัน
อย่างบูรณาการในท้องถิ่น  มีการต่ืนตัวในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ี และ
เป็นส่ิงท่ีท้าทายส าหรับผู้บริหาร ( อรทัย ก๊กผล 2547, หน้า11) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบล มีการบริหารจัดการภายในองค์กร  และมีการ
พัฒนาส่ิงใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออก ประสบผลส าเร็จ ปัจจุบันการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก  ท่ีมี
การใช้นวัตกรรมในการเข้ามามีบทบาท และมีความส าคัญอย่างมาก ต่อการบริหารจัดการของภาครัฐ  
โดยะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากองค์กรส่วนท้องถิ่นมีผลการปฏิบัติงานดีจะส่งผลให้
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เกิดคุณภาพการบริการท่ีดีแก่ประชาชน ก่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชน โดยสามารถลดความ
เหลือมล้ าต่างๆ ท่ีจะเกิดในชุมชนตนเอง แต่ถ้าหากผลการฎิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลบริหาร
ได้ไม่ดีพอ ก็จะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ท าให้ประชาชนขาดความพึงพอใจ อีกท้ังจะน าไปสู่การ
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการด้านต่างๆอาทิเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ด้วยเหตุนี้ผลการปฎิบัติท่ีดีของเทศต าบลจึงเป็นส่ิงท่ีพึง
ปราถนาเพราะจะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีได้ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางทีมงานผู้บริหาร
เทศบาลต าบล จึงควรทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน ท้ังนี้จากการทบทวน
วรรณกรรม ของ Judge, Thoresen, Bono, and Patton (2001) ศึกษาเรื่อง The Job Satisfaction-
Job  Innovation Organization and Creative Leadership  พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และ องค์กรนวัตกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับ Boemer, Eisenbeiss, and Griesser (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลกระทบของพฤติกรรมผู้น าท่ี
สร้างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมและความพึงพอใจในการท างาน ต่อพฤติกรรมผลการปฏิบัติงานของ
องค์กร  ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างาน 91 คน จากบริษัทต่างๆ จ านวน 11 แห่งในประเทศ
เยอรมนี ผลการศึกษาพบว่า องค์กรนวัตกรรม ความพึงพอใจในการท างาน  ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบั ติงานของผู้ตาม  และยังสอดคล้องกับ Gadot (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ภาวะผู้น าการสร้างสรรค์  องค์กรนวัตกรรม นโยบายของ
องค์กร พบว่า องค์กรนวัตกรรม  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงกับผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้
ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจ ท่ีผู้วิจัยทบทวนมานั้นมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน แต่ก็อยู่ในบริบท
ของการบริหารจัดการในต่างประเทศ แต่ผู้วิจัยก็ยังไม่มั่นใจว่า ปัจจัยต่างๆ จะส่งผลต่อบริบทของ
เทศบาลต าบลในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ผู้จึงสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล  ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก โดยผลการวิจัยท่ีได้ จะช่วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับเทศบาลต าบลน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมปัจจัยต่างๆ ท่ีพบเพื่อการ
บริหารงานท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล ในเขต
พื้นท่ีภาคตะวันออก ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส่งผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย ดังนี้ (Judge , Thoresen, Bono, 
and Patton , 2001) , (Boemer, Eisenbeiss, and Griesser ,2007) , (Gadot , 2007) 
 องค์กรนวัตกรรมส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยดังนี้  (Judge , Thoresen, Bono, 
and Patton , 2001) , (Boemer, Eisenbeiss, and Griesser ,2007) , (Gadot , 2007) 
 ความพึงพอใจในการท างานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย ดังนี้  (Judge , Thoresen, 
Bono, and Patton , 2001) , (Boemer, Eisenbeiss, and Griesser ,2007)  
 ผลการปฏิบัติงาน แนวคิดงานวิจัย ดังนี้  Campbell and Others (1993) , Gilmer (1989), 
Asquith (1991)  
  

ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออก งานวิจัยต่างๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส่งผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย ดังนี้ Judge, Thoresen, Bono, 
and Patton (2001) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  The Job Satisfaction-Job  Innovation Organization and 
Creative Leadership  พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Boemer, Eisenbeiss, and Griesser (2007) ท่ีศึกษา
เรื่อง ผลกระทบของพฤติกรรมผู้น าท่ีสร้างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมและความพึงพอใจในการท างาน ต่อ
พฤติกรรมผลการปฏิบัติงานขององค์กร  ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างาน 91 คน จากบริษัทต่างๆ 
จ านวน 11 แห่งในประเทศเยอรมันผลการศึกษาพบว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตาม และยังสอดคล้องกับ Gadot (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรภาวะผู้น าการสร้างสรรค์  องค์กรนวัตกรรม นโยบายขององค์กร พบว่า ภาวะผู้น าเชิง

ปัจจัย 
1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
2. องค์กรนวัตกรรม 
3. ความพึงพอใจในการท างาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

1. ด้านความรับผิดชอบ 

2. ด้านคุณภาพงาน   
3. ด้านพฤติกรรมการท างาน   
4. ด้านปริมาณงาน   
5. ด้านการท างานทันต่อเวลา 
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สร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงกับผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจ ท่ีผู้วิจัยทบทวน
มานั้นมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
 องค์กรนวัตกรรมส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยดังนี้  Judge, Thoresen, Bono, 
and Patton (2001) ศึกษา The Job Satisfaction-Job  Innovation Organization and Creative 
Leadership  พบว่า องค์กรนวัตกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Boemer, Eisenbeiss, and Griesser (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลกระทบของพฤติกรรมผู้น าท่ีสร้างสรรค์ 
องค์กรนวัตกรรมและความพึงพอใจในการท างาน ต่อพฤติกรรมผลการปฏิบัติงานขององค์กร  ศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างาน 91 คน จากบริษัทต่างๆ จ านวน 11 แห่งในประเทศเยอรมันผลการศึกษา
พบว่า องค์กรนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม และยังสอดคล้องกับ Gadot (2007) 
ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรภาวะผู้น าการสร้างสรรค์  องค์กรนวัตกรรม 
นโยบายขององค์กร พบว่า องค์กรนวัตกรรม มีอิทธิพลทางตรงกับผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ปัจจัย
ทางด้านความพึงพอใจ ท่ีผู้วิจัยทบทวนมานั้นมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการท างานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย ดังนี้  Judge, Thoresen, 
Bono, and Patton (2001) ศึกษาเรื่อง The Job Satisfaction-Job  Innovation Organization 
and Creative Leadership  พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Boemer, Eisenbeiss, and Griesser (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
ของพฤติกรรมผู้น าท่ีสร้างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมและความพึงพอใจในการท างาน ต่อพฤติกรรมผล
การปฏิบัติงานขององค์กร  ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างาน 91 คน จากบริษัทต่างๆ จ านวน 11 แห่ง
ในประเทศเยอรมันผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการท างาน  มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ตาม 
 ผลการปฏิบัติงาน แนวคิดงานวิจัย ดังนี้  Campbell and Others (1993) ท าการศึกษา
วิจัยเรื่องผลการปฏิบัติงาน  และได้องค์ประกอบของผลการปฏิบัติงานเป็น 8 องค์ประกอบ คือ 1) 
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในงาน  2) ความเช่ียวชาญในการส่ือสาร  เป็นการใช้เครื่องมือส่ือสาร การ
แสดงออกต่างๆในการท างาน   3) ความพยายาม  คือ การมุ่งงานจนงานส าเร็จ 4) การรักษาวินัยส่วน
บุคคล 5) การสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวก ส าหรับผลการปฏิบัติงานของทีมและเพื่อนร่วมงาน 
6) การอ านวยการหรือตรวจสอบและ 7) ภาวะผู้น า  8) การท างานทันต่อเวลา  เป็นการรักษาวินัย
การท างานส่วนบุคคลท่ีท าให้งานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด โดยบรรลุตามเป้าหมาย    มีเป้าหมาย
ชัดเจนแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา และยังสอดคล้องกับ Gilmer (1989) การศึกษาพบว่า ผลการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพงาน  จากปริมาณท่ีท าส าเร็จ และพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงาน จากความรับผิดชอบต่องาน การแก้ไขปัญหา และการประสานงาน โดยปัจจัยท่ีมี
ผลได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบต่องาน  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกส านึกในจิตใจตาม
หน้าท่ีต้องกระท าและให้เกิดผลดีท่ีสุดรวมท้ังการรับผลท่ีเกิดขึ้นท้ังผิดและชอบโดยปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ทักษะการปฏิบัติงาน ความสามารถในการเรียนรู้
งานใหม่ 2) ด้านคุณภาพงาน เป็นปริมาณงานท่ีท าส าเร็จได้ทันต่อเวลาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
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ประกอบคุณภาพของผลงาน ความถูกต้อง ความเช่ียวชาญในการส่ือสาร 3) พฤติกรรมการท างาน 
การแสดงออกและการกระท าของพนักงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานโดยตรง นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการแสดงออกต่อส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 4) ปริมาณงาน เป็นจ านวนผลงานท่ีท าส าเร็จประกอบด้วย การเปิดเผย
และเผชิญ 5) การท างานทันต่อเวลา เป็นผลและปริมาณของงานท่ีสามารถท าได้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา ประกอบด้วย เป้าหมายท่ีชัดเจน ความสมดุลในบทบาท และAsquith (1991) แนวคิด
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่าประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) ความรับผิดชอบ เป็นความมุ่งมั่น
ต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบเพื่อให้งานประสบความส าเร็จตามท่ี
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการยอมรับผลการกระท าของตนและพยายามปรับปรุงปฏิบัติหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น 
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพยายาม และระเบียบวินัย 2) คุณภาพงาน หมายถึง การ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดท่ีต้องการ เพื่อให้สินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจ
ให้กับลูกค้า โดยมีต้นทุนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ                         
3) ปริมาณงาน หมายถึง จ านวนผลงานท่ีท าส าเร็จ 4) ความรู้เกี่ยวกับงาน หมายถึง ความเช่ียวชาญ 
ความสามารถ ความรู้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับงานท่ีท า 5) ความสามารถในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ คือ  
การแสดงออกท่ีสามารถในการใช้วัสดุประกอบการท างาน ประกอบด้วย คุณภาพของผลงาน                              
6) ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ เป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติงานและท างานใหม่ๆ ได้                      
7) การมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการส่ือสาร คือ การท างานร่วมกันของทีมงานและการส่ือสารการ
ท างานภายในทีมงาน 8) พฤติกรรมการท างาน เป็นส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งในการท างาน 
เป็นการแสดงออกท้ังภายนอกจากร่างกายและภายในจากจิตใจ ในการท างาน 9) ความเช่ียวชาญใน
การส่ือสาร เป็นความสามารถของพนักงานในการส่ือสารการท างานได้อย่างเช่ียวชาญ  
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลในเขต
พื้นท่ีภาคตะวันออก 
 2. องค์กรนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออก 
 3. ความพึงพอใจในการท างาน มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวันออก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ี   
ภาคตะวันออก ผู้วิจัย ต้องการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบล ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จาก
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การส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในพื้นท่ีจริงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารเทศบาลต าบล นายกเทศบาลต าบล และรอง
นายกเทศบาลต าบล ซึ่งมีท่ีท าการอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
สระแก้ว จ านวน 531 คน (กรมการปกครอง, 2560)  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารเทศบาลต าบล ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร
เทศบาลต าบล รองนายกเทศบาลต าบล หน้าท่ีผู้ปฎิบัติแทนนายกเทศบาลต าบล ภาคตะวันออก ซึ่งมี
ท่ีท าการอยู่ในจ านวน 7 จังหวัดภาคตะวันออก ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้ว 
 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลของ 7 จังหวัดภาค
ตะวันออก มีรายละเอียด ดังนี้ 

จังหวัด จ านวนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลต าบล 
จังหวัดจันทบุรี 123 คน 
จังหวัดชลบุรี 117 คน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 99 คน 
จังหวัดตราด 42 คน 
จังหวัดปราจีนบุรี 36 คน 
จังหวัดระยอง 75 คน 
จังหวัดสระแก้ว 39 คน 

รวม 531 
 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจาก สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย (2546) กล่าวว่า 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้องมีอย่างน้อย 100 คน ส าหรับงานวิจัย
ช้ินนี้เพื่อความน่าเช่ือถือของข้อมูลผู้วิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการวิจัยในครั้งนี้ น ามาจากผู้บริหารในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก รวมทั้งส้ิน 7 จังหวัด ได้แก่เทศบาลต าบล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม
สัดส่วนเทศบาลต าบล (Proportional  to Size)  โดยมีการค านวณดังต่อไปนี้ 
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จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม/ช้ัน = จ านวนผู้บริหารในแต่ละกลุ่มช้ัน x จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
      จ านวนผู้บริหารท้ังหมด 
 
ตารางที่ 2 สรุปจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ล าดับ จังหวัด จ านวนประชากร การค านวณ จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
1 จังหวัดจันทบุรี 123 123 x 400 ÷ 531 93 
2 จังหวัดชลบุรี 117 117 x 400 ÷ 531 88 
3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 99 99 x 400 ÷  531 75 
4 จังหวัดตราด 42 42 x 400 ÷  531 32 
5 จังหวัดปราจีนบุรี 36 36 x 400 ÷  531 27 
6 จังหวัดระยอง 75 75 x 400 ÷  531 56 
7 จังหวัดสระแก้ว 39 39 x 400 ÷  531 29 

รวม 531 400 
 

เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก(Lottery Method)กล่าวคือ
น าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละต าบล มาท าการก าหนดหมายเลขให้กับหน่วยแต่ละ
หน่วยท่ีมีอยู่ในบัญชีรายช่ือ เรียงล าดับกันไปโดยไม่เว้น หรือซ้ ากัน หลังจากนั้นจึงท าการจับสลาก
หมายเลขตามจ านวนท่ีต้องการ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557, หน้า 55)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 5 
ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น  

ด้านจินตนาการ  ด้านวิสัยทัศน์ 
ส่วนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับองค์กรนวัตกรรม ของผู้บริหาร  ได้แก่ ด้านความรู้ในองค์กร ด้าน

วัฒนธรรมในองค์กร  ด้านปรัชญาในองค์กร  ด้านการบริหารองค์กร  ด้านความร่วมมือในองค์กร 
ส่วนท่ี 4 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน ของผู้บริหาร ได้แก่ ด้านการยอมรับ

นับถือ  ด้านค่าตอบแทน  ด้านลักษณะการท างาน  ด้านความก้าวหน้า 
ส่วนท่ี 5 สอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร ได้แก่  ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

คุณภาพงาน  ด้านพฤติกรรมการท างาน  ด้านปริมาณงาน  ด้านการท างานทันต่อเวลา 
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สร้างและการตรวจสอบของเคร่ืองมือวิจัย 
 1. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถามตามแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น
โดยน าแบบสอบถามดังกล่าวเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อให้หัวข้อค าถามตามแบบสอบท่ี
สร้างขึ้นได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ของข้อค าถามให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ พร้อมปรับปรุงแก้ไขตาม ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
 2. หาความเท่ียง (Reliability) จากแบบสอบถามท่ีได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรแต่ไม่ใช่ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน                               
เพื่อหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha                           
ได้ค่าความเท่ียงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม ได้ค่า 0.8 สามารถถือได้ว่าแบบสอบถามนี้                           
มีความเช่ือถือได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป 

วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

เทศบาลต าบล  ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนโดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออก พบว่า  
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออก 

Model df SS MS F Sig. 
Residual 116.519 396 .294 83.866 .000 
Regression 74.030 3 24.677   
Total 190.550 399    

  
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-

test (ANOVA) มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติ (0.05) กล่าวคือ มีปัจจัย
อย่างน้อย 1 ตัวที่สามารถท านายและมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน  
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก 

ตัวแปร b SEb 𝛽 t p-value 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ -.047 .052 -.053 -.899 .369 
องค์กรนวัตกรรม -.138 .082 -.133 -1.694 .091 
ความพึงพอใจในการท างาน .750 .067 .757 11.164 .000 
R = .623 ; R2 = .389 ; F = 83.866 ; p-value = .000 

 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น าและองค์กร

นวัตกรรม ไม่สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก เทศบาลต าบล p-value 
= .369,.091 ตามล าดับส่วนปัจจัยความพึงพอใจในการท างานสามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานใน
เขต ภาคตะวันออกได้ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 (p-value =0.00) และสามารถเขียนเป็นสมการ Y ได้
ดังนี้ Y  = 1.805+.750+e 
 สรุปว่า  ปัจจัยความพึงพอใจในการท างาน มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ไม่อิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก และปัจจัยองค์กรนวัตกรรม  ไม่
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขออภิปรายผลเรียงตามสมมุติฐานดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรรค์มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลในเขต
พื้นท่ีภาคตะวันออก จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรรค์ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Judge, Thoresen, Bono, and Patton (2001) ท่ีศึกษาเรื่อง The Job 
Satisfaction-Job  Innovation Organization and Creative Leadership  และพบว่า ภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน และขัดแย่งกับ Boemer, Eisenbeiss, and 
Griesser (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลกระทบของพฤติกรรมผู้น าท่ีสร้างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมและความ
พึงพอใจในการท างาน ต่อพฤติกรรมผลการปฏิบัติงานขององค์กร  ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างาน 
91 คน จากบริษัทต่างๆ จ านวน 11 แห่งในประเทศเยอรมันผลการศึกษาพบว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับ Gadot (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรภาวะผู้น าการสร้างสรรค์  องค์กรนวัตกรรม นโยบายขององค์กร พบว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงกับผลการปฏิบัติงาน จากความหมายของ ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรรค์ หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการผลักดันให้ผู้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ
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เป้าหมายท่ี ดีงาม ด้วยการคิดต่าง คิดมิติ คิดบวก คิดเชิงสร้างและพัฒนา รวมทั้งการคิดแก้ปัญหา  ซึ่ง
ต้องใช้การติดต่อ ประสานงาน (connect) กับบุคคลต่างๆ ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพื่อให้เกิด
ความสร้างสรรค์ (creativity) ท่ีต่างๆ กัน (Harris , 2009 และ  Adair ,2007)  แต่เนื่องจากท้องถิ่นท่ี
เป็นระดับเทศบาลต าบล จะมีการด าเนินงานตามระเบียบข้อบังคับตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่ง
คัด ด้วยเหตุนี้ ผู้น าของเทศบาลต าบล จึงต้องด าเนินงานต่างๆ ตามระเบียบมากกว่าท่ีจะใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ส่งผลให้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไม่มีอิทธิผลต่อการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบล 
 2. องค์กรนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล ในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออก จากผลการวิจัย พบว่า องค์กรนวัตกรรมไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ซึ่งขัดแย้ง
กับงานวิจัยของ Judge, Thoresen, Bono, and Patton (2001) ศึกษาเรื่อง The Job Satisfaction-
Job  Innovation Organization and Creative Leadership  พบว่า องค์กรนวัตกรรม มีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับ Boemer, Eisenbeiss, and Griesser (2007) 
ท่ีศึกษาเรื่อง ผลกระทบของพฤติกรรมผู้น าท่ีสร้างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมและความพึงพอใจในการ
ท างาน ต่อพฤติกรรมผลการปฏิบัติงานขององค์กร  ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างาน 91 คน จาก
บริษัทต่างๆ จ านวน 11 แห่งในประเทศเยอรมันผลการศึกษาพบว่า องค์กรนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับ Gadot (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปรภาวะผู้น าการสร้างสรรค์  องค์กรนวัตกรรม นโยบายขององค์กร พบว่า องค์กรนวัตกรรม  มี
อิทธิพลทางตรงกับผลการปฏิบัติงาน จากความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง เป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆ 
ท่ีมีการออกแบบ วางแผน และถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นจุดแข็งและความสามารถในการแข่งขันของ
องค์การในระยะยาว (Vrakking ,1990) แต่เนื่องจากการบริหารงานของเทศบาลท้องถิ่น ในระดับ
ต าบล ไม่ค่อยมีการสร้างส่ิงใหม่ๆ ในการท างานเพราะการท างานต่างๆ จะยึดหลักการของกฎระเบียบ
มาใช้ในการปฏิบัติงานอีกท้ังองค์กรท้องถิ่น ก็ไม่ได้มีการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรนวัตกรรมไม่มีอิทธิผลต่อการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบล 
 3. ความพึงพอใจในการท างาน มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล  ใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวันออก จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการท างาน มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Judge, Thoresen, Bono, and Patton (2001) ศึกษาเรื่อง 
The Job Satisfaction-Job  Innovation Organization and Creative Leadership  พบว่า ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ Boemer, 
Eisenbeiss, and Griesser (2007) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลกระทบของพฤติกรรมผู้น าท่ีสร้างสรรค์ องค์กร
นวัตกรรมและความพึงพอใจในการท างาน ต่อพฤติกรรมผลการปฏิบัติงานขององค์กร  ศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างหัวหน้างาน 91 คน จากบริษัทต่างๆ จ านวน 11 แห่งในประเทศเยอรมันผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจในการท างาน  มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม จากความหมายของ ความพึง
พอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลให้คุณค่ากับสวัสดิการท่ีได้รับ  เป็นผลมาจาก
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ความรับรู้ ท่ีบุคคลนั้นประเมินการให้คุณค่ากับสวัสดิการท่ีได้รับ เราไม่อาจสังเกตเห็นความพึงพอใจได้
โดยตรงแต่สามารถคาดเดาได้จาก การแสดงออกและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้
ความพึงพอใจยังเป็นผล ของความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบกับ
การกระท าท่ีบุคคลได้รับ ตามท่ีต้องการ ท าให้มีความพึงพอใจกับผลท่ีได้รับนั้นๆ (Steers ,1991) จาก
การบริหารงานของท้องถิ่น ระดับเทศบาลต าบล พบว่าผู้บริหารได้สร้างการยอมรับของบุคคลกร และ
ส่งเสริมให้บุคคลการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังสร้างบรรยากาศในการท างาน ให้พนักงานมี
ความรับ ความผูกพัน ในการปฏิบัติงานท าให้พนักงานทุกระดับเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ ส่งผล
ให้ผลการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ในระดับเทศบาลต าบลมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ด้วยเหตุนี้
ความพึงพอใจในการท างานจึงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรมีการผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามนโยบายการส่งเสริมและสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้บริหารในเทศบาลต าบล                 
 2. ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นระดับเทศบาล 

3. ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร
ระดับเทศบาลต าบล เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน  
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 ควรให้มีการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ทราบปัญหาเชิงลึกของการด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาชุมชนของผู้บริหารเทศบาลต าบล   
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ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การกับการท างานและคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกระดี 

Relationship of Total Quality Management with Work Performance and 
Quality of Work Life of Personnel in Productive Industrial Factories of 

Bangkadi Industrial Park  
 

ธีร์ธวัช  นุกูลกิจ1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความส าคัญของการจัดการคุณภาพท่ัวท้ัง
องค์การ 2) ระดับความส าคัญของการท างาน 3) ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน                           
4) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กับคุณภาพชีวิตการท างาน 5) ความสัมพันธ์
ระหว่างการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างาน และ 6) ความสัมพันธ์ระหว่างจัดการคุณภาพท่ัวท้ัง
องค์การกับการท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัด
ปทุมธานี มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตท้ังหมดรวม 33 แห่ง ค านวณหาจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ได้จ านวน 18 แห่ง ค านวณขนาดตัวอย่างประชากร 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากบุคลากรฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิต แห่งละ 22 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ประกอบด้วย
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) ระดับความส าคัญของการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การโดยภาพรวม ค่าเฉล่ียระดับมาก   
( X = 3.78) 2) ระดับความส าคัญของการท างานโดยภาพรวม ค่าเฉล่ียระดับมาก ( X = 3.76) 3) ระดับ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมค่าเฉล่ียระดับมาก ( X = 3.73) 4) การจัดการ
คุณภาพท่ัวทั้งองค์มีความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตใน
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับสูงมาก (r = .907, Sig < .01) 5) การท างานมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับสูงมาก (r = .910, Sig < .01) 6) การจัดการคุณภาพ
ท่ัวท้ังองค์การมีความสัมพันธ์กับการท างานของบุคลากรโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิตในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง (r = .865, Sig < .01)  

                                                             
1 อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี  E-Mail: dr.dheetawat@gmail.com 
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ค าส าคัญ :  การจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ การท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน 
 
Abstract 
 The objective of this research were to study 1) important of total quality 
management, 2) important of work performance, 3) important of quality of work life, 
4) the relationship between total quality management and quality of work life, 5) the 
relationship between work performance and quality of work life and 6) the relationship 
between total quality management and work performance of personnel in productive 
industrial factories. The population of the study were 33 productive industrial factories 
of Bangkadi Industrial Park. The sample size was determined by Taro Yamane, the 385 
study sample were selected by purposive sampling technic form 18 productive 
industrial factories. The study instrument was questionnaire. Statistics used for data 
analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson 
Product Moment Correlation. 
 The research results revealed that; 1) the important of total quality 
management as a whole was at much level ( X = 3.78), 2) the important of work 
performance as a whole was at much level ( X = 3.76), 3) the important of quality of 
work life was also at much level ( X = 3.73), 4) The relationship between total quality 
management and quality of work life were very high at statistical significance of .01                      
( r = .9 0 7 , Sig < .0 1 ) ,  5) The relationship between work performance and quality                                 
of work life were also very high at statistical significance of .01 (r = .910, Sig < .01),                         
6) The relationship between total quality management and work performance of 
personnel were very high at statistical significance of .01 (r = .865, Sig < .01). 
 
Keywords : total quality management, work performance, quality of work life 

 
บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพ เป็นงานขั้นพื้นฐาน เป็นการก าหนดขั้นตอนการท างานเพื่อสร้างระบบ
การผลิตให้สินค้ามีคุณภาพ การให้การบริการท่ีดี หรือท าให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีระบบ
โดยใช้ได้กับทุกสาขาวิชาชีพ ส าหรับการน าแนวคิดการจัดการคุณภาพท้ังองค์การ (Total Quality 
Management, TQM) มาใช้ในการบริหารอย่างจริงจังนั้น ได้เริ่มต้ังแต่ปลายปี ค.ศ. 1940 เนื่องจาก 
ในปี ค.ศ. 1950 ท่ีเน้นการผลิต สินค้าท่ีมีคุณภาพดี และในปี ค.ศ. 1951 ประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคม
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นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese Union of Scientists and Engineers : 
JUSE) ได้จัดท ารางวัล Deming Prize เพื่อมอบให้กับบริษัท ท่ีมีผลงานด้านคุณภาพท่ีดีเด่นในแต่ละปี 
รางวัลดังกล่าวมีผลต่อการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพสินค้าในญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก จากนั้นประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของ TQM และเริ่มกลับมาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีก
ครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1980 และในปี ค.ศ. 1987 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มอบ รางวัลคุณภาพแห่งปีท่ี
เรียกว่า Malcolm Baldrige Award แก่องค์กรท่ีมีผลงานด้านการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม ส่วนใน
ประเทศไทยนั้นเริ่มมีศึกษาหลัก TQM ต้ังแต่ประมาณปี 1985 (Deming, 1986, Dheeraj Mehrotra, 
2007) โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตได้น า TQM มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม มีขอบเขตการ
ด าเนินงานท่ีกว้างขวางในการด าเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์
ครบถ้วนในทุกขั้นตอน ท้ังภายในและภายนอกองค์การ (Oakland,1993) ก่อให้เกิดพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมการผลิตในระยะยาว ผลท่ีจะได้รับจาก TQM นั้น คือการมีสินค้าหรือบริการท่ีมี
คุณภาพสูงขึ้น มีการก าจัดของเสีย หรือท าให้ของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตลดลง (Zero-Waste) 
ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีนักวิชาการจ านวนหนึ่งได้ท าการศึกษา
และกล่าวว่าการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การว่าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใน
องค์การ (Hoang et al., 2006 ; Perdomo-Ortiz, et al., 2006) ซึ่งผลการศึกษาเหล่านี้พบว่า 
องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพท้ังองค์การ มีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของคนและ
เทคโนโลยี ช่วยสร้างวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการเกิดคุณภาพชีวิตการท างานและนวัตกรรมในองค์การ 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็นการศึกษาสภาพปัญหาท่ี
อยู่ในองค์กร เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นการพัฒนาองค์การ และทรัพยากรมนุษย์
ท่ีส าคัญยิ่งขององค์การ เพราะคุณภาพของคนย่อมเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงโอกาสในการเจริญเติบโตของ
องค์การนั้นเอง จึงมีการก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการเชิงกลยุทธ์ในการน าเทคนิคและวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้โดยมุ่งหวังให้องค์การได้เปรียบการแข่งขัน (Competitive Advantage) และเพิ่มผลิต
ภาพ (Productivity) มีปัจจัยในการท างานท่ีเหมาะสม เช่นได้รับค่าจ้างยุติธรรม มีสภาพแวดล้อมการ
ท างานท่ีปลอดภัยและสุขอนามัยดี เป็นต้น และการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ท าให้คนมีความสนุก
กับงาน มีความซื่อสัตย์และรักองค์การ ท าให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแรงจูงใจให้คนท่ี
มีความสามารถเข้ามาท างานในองค์การด้วย (Kevin and Gioia, 2004)  
 ผู้วิจัยจึงได้ท างานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การกับการ
ท างานและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบาง
กระดี ซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี มีจุดเด่นการในลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพท่ี
มีความหลากหลาย ท้ังห้องเย็น คลังสินค้า และถังเก็บสารเคมีเหลว รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรม
ต่างๆ และสร้างความเช่ือมั่นต่อการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของการจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ 
 2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของการท างาน  
 3. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค์กับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 
  6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค์การกับการท างานของบุคลากร
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา เกี่ยวกับระดับความส าคัญของการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ  การ
ท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างาน  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การกับการท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี  
 ขอบเขตด้านสถานท่ี โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 33 แห่ง 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มกราคม ถึง มีนาคม 2563   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (Total Quality Management) ผู้วิจัยได้สร้างกรอบ
แนวคิด โดยได้พัฒนามาจากแนวคิดของ (Sokovic et al.,2010; Harrington et al., 2012; Knowles 
et al., 2011) ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า 4) สารสนเทศ
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร และ 6) การจัดการกระบวนการ  

ปัจจัยการท างาน (Factors working)  พัฒนามาจากแนวคิดของ (Wagner and Hollenbeck, 
2005; Robbins, 2003) ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 2) การรับรู้ข่าวสาร                         
3) การบังคับบัญชา 4) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และ 5) สภาพแวดล้อมการท างาน  
 คุณภาพชีวิตการท างาน  (Quality of Work Life) พัฒนามาจากแนวคิดของ  (Huse, & 
Cummings, 2001 ; Lewin, 1981; Cascio, 2013) มีองค์ประกอบ ดังนี้  1) ด้านค่าตอนแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม 2) ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความสมดุลของชีวิตกับการ
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ท างาน 4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) ด้านการมีส่วนร่วมในงาน 6) ด้านความภูมิใจ
ในองค์การ และ7) ด้านผลประโยชน์ทางสังคม  
                       
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรท่ีเป็นผู้บริหารและพนักงานท่ีท างานฝ่ายผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี จ านวนโรงงานท้ังส้ิน 33 
แห่ง (อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี (สนง.). (2563). กลุ่มตัวอย่าง ค านวณหากลุ่มตัวอย่างบุคลากรท่ี
ท างานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ได้โรงงานฯ ท้ังหมด 18 
แห่ง โดยค านวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Cochran W.G. (1953) ซึ่งเป็นวิธีค านวณแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรท่ีท างาน
ฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 18 แห่ง แห่งละ 22 คน    
 เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ การท างาน และ
คุณภาพชีวิตการท างาน  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) การวิเคราะห์ ลักษณะส่วนบุคคล หาค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ 2) การวิเคราะห์ จัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ การท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน หา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทดสอบการความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามวิธีของเพียร์สัน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 200 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี มีจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 
ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 185 คนคิดเป็นร้อยละ 
48.1 สถานภาพการจ้างงาน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ า มีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 
ต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมีจ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 83.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระหว่าง 15,000-20,000 บาท  
 2. การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญ การจัดการคุณภาพ
ท่ัวท้ังองค์การโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (= 3.78, S.D. = .495) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ( X = 3.92, S.D. = .691) มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ( X = 3.84, S.D. = .568) ด้านภาวะผู้น า ( X = 3.79, S.D. = .610) ด้านสารสนเทศ
และการจัดการความรู้  ( X = 3.77, S.D. = .642) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.682 และด้านการจัดการกระบวนการ ( X = 3.66, S.D. = 0.733) ตามล าดับ 
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 3. ด้านการท างาน ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของด้านการท างาน ค่าเฉล่ียรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = .496) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบังคับบัญชา ( X =3.98, 
S.D. = .599) รองลงมาคือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ( X =3.92, S.D. = .694) สภาพแวดล้อมการ
ท างาน ( X =3.72, S.D. = .563) ด้านการรับรู้ข่าวสาร ( X =3.64, S.D. = .659) และ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ( X =3.54, S.D. = .749) ตามล าดับ 
 4. คุณภาพชีวิตการท างาน ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ค่าเฉล่ียรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.73, S.D. = .526) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค่าตอน
แทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ( X =3.83, S.D. = .568) มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
มีส่วนร่วมในงาน ( X =3.77, S.D. = .626) ด้านผลประโยชน์ทางสังคม ( X =3.75, S.D. = .666) ด้าน
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ( X =3.74, S.D. = .627) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ( X =3.69, S.D. = .585) และ ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว ( X =3.60, S.D. = .671) 
ตามล าดับ 
 5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กับคุณภาพชีวิตการท า 
งานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับ 
สูงมาก (r = .907) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน 
 6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับสูงมาก (r= .910) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน 
 7. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การกับการท างานของ
บุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี  การจัดการ
คุณภาพท่ัวทั้งองค์การมีความสัมพันธ์กับการท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง (r = .865) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การโดยภาพรวม
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า มีระดับความส าคัญ
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านภาวะผู้น า ด้านสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และด้านการจัดการกระบวนการ  สอดคล้องกับการศึกษาของ รดามณี 
พัลลภชนกนาถ และคณะ (2555) ศึกษาการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์โดยภาพรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของการท างานโดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบังคับบัญชา มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สอดคล้องกับการศึกษาของ นภสร อินสมตัวและภัครดา ฉายอรุณ (2560) 
ปัจ จัยด้านการท างานของบุคลากรโดยภาพรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3.50, S.D. = .446)                            
2) ความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = .493)  
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีระดับ
ความส าคัญสูงสุด รองลงมา คือด้านการมีส่วนร่วมในงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ  ณัฐพร ฉาย
ประเสริฐ (2558) คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.59)  
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานีใน
ระดับสูงมาก (r = .907, Sig < .01) สอดคล้องกับการวิจัยของ Ooi et al. (2011) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์ กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานท่ีท างาน
ภายในบริษัทผู้ผลิตในมาเลเซีย การวิจัยด าเนินการสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับปัจจัย การจัดการ
คุณภาพท่ัวท้ังองค์ เพื่อปรับปรุง คุณภาพชีวิตการท างาน ของพนักงานฝ่ายผลิต และการค้นพบเชิง
ประจักษ์ช้ีให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงการสนับสนุนการจัดการกระบวนการข้อมูลและการวิเคราะห์
และการมุ่งเน้นลูกค้าสามารถน าไปสู่ระดับคุณภาพชีวิตการท างานในหมู่พนักงานสูงขึ้น การจัดการ
คุณภาพท่ัวทั้งองค์ พบว่าเป็นไปในทางบวกและมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับชีวิตการท างานของ
พนักงานคุณภาพ  
 5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี  ในระดับสูงมาก (r = 
.910, Sig < .01) สอดคล้องกับการวิจัยของ Karia and Asaari (2006) ศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะของลูกค้าและใช้ข้อร้องเรียนมาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผ่านผู้บริหารให้สนับสนุนท่ีแข็งแกร่งในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า ท าให้พนักงานจะมีแรงบันดาลใจ ในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และสอดคล้องกับการศึกษาของ นภสร อินสมตัวและภัครดา ฉายอรุณ (2560) ศึกษา
ปัจจัยด้านการท างานของบุคลากรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความคาดหวังในคุณภาพชีวิต
การท างาน ท้ังในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญ 
  6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การกับการท างานของ
บุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี  การจัดการ
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คุณภาพท่ัวทั้งองค์การมีความสัมพันธ์กับการท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง (r = .865, Sig < .01) สอดคล้องกับการวิจัยของ 
Zehir and Sadikoglu (2012) การวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง การปฏิบัติงาน
ตามแนวคิดของ การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ กับผลการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจท่ีได้รับการ
รับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO9000:2000 ในประเทศตุรกี พบว่า มีความสัมพันธ์ท้ังระหว่างการ
ปฏิบัติงานต่างๆ และระหว่างการปฏิบัติงานกับผลการด าเนินการขององค์กร 
 

                    
 

ภาพประกอบท่ี 1 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย              
 1) การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ บุคลากรให้ความส าคัญสูงสุดคือ การมุ่งเน้นลูกค้า 
และการมุ่งเน้นบุคลากร ดังนั้นส่ิงส าคัญคือ โรงงานควรด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และเสนอแนะ
ให้ พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารและระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อให้มีความพร้อม
ด้านข้อมูลส าหรับบุคลากร 

 2) ด้านการท างาน บุคลากรให้ความส าคัญสูงสุดกับการบังคับบัญชา และด้านลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติงาน ดังนั้นโรงงานจึงควรพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถและมอบหมาย
งานท่ีตรงกับความรู้ความช านาญของบุคลากร  

 3) คุณภาพชีวิตการท างาน บุคลากรให้ความส าคัญสูงสุดกับ ค่าตอนแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม และการมีส่วนร่วมในงาน พบว่าโรงงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเช่นเดียวกับ ส่ิงท่ีควร
ปรับปรุง ส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์ทางสังคม และด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว  

 4) การท างานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับสูงมาก การท างานในลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและให้อ านาจในการตัดสินใจ  จะมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จสูง 

 r = .910 

r  =  907 

07907  r = .865 

H2 

H1 

H3 

การจัดการคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์การ 

การท างาน 

คุณภาพชีวิต

การท างาน 
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 5) การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในระดับสูงมาก ดังนั้นเสนอแนะ ให้โรงงานให้ความส าคัญกับลูกค้า บุคลากรมีหัวหน้างานท่ี
ใช้ภาวะผู้น าเหมาะสม ให้ค่าตอนแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม จะท าใหเ้กิดคุณภาพท่ัวทั้งองค์การได้ 

 6) จัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การมีความสัมพันธ์กับการท างานของบุคลากรโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง ดังนั้นเสนอแนะให้
ปรับปรุงการท างานของบุคลากรให้มีสภาพแวดล้อมการท างานดี และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน ท าให้ประสบความส าเร็จในการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ศึกษาประชากรท่ีท างานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ จังหวัด

ปทุมธานีเพิ่มขึ้น  
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เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

Network for Goverment Coopertation to Strong Communities under the 
Sufficiency Economy Philosophy: Case study of Ban Thaen Distric 

Chaiyaphum Province 
 

อภิชิต  ดวงธิสาร1   ธวัฒน์  เขตจัตุรัส1  ดิเรก  ถึงฝ่ัง1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ 1) ศึกษาบริบท
ของอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ต่อเรื่องเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อเรื่องเครือข่ายความ
ร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรื่องเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัย
พบว่า ในส่วนบริบทของอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ต่อเรื่องเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจาก 1) การจัดการเครือข่ายความรู้และการ
เรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น 2) การเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกมิต ิ4) การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน ส่วนปัจจัยท่ีท าให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1) ขาดจิตส านึก
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ 2) ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร 3) ขาดการ
สนับสนุนในด้านระบบความสัมพันธ์และความเอื้ออาทร (4) ขาดการสนับสนุนในด้านการถ่ายทอด
ความรู้และการจัดการความรู้ ส่วนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  คือ 1)การจัดต้ังศูนย์เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน 2) แนวทางด้านการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 3) แนวทางด้านการด ารงอยู่อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน (4) แนวทางด้านการปรับปรุง
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 

 
ค าส าคัญ : เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ความเข้มแข็งของชนชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                 
1 (อาจารย์ ดร.) อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
The purposes of the research are 1. To study the normal of Ban Thaen District 

Chaiyaphom Province.  concerning with network for government cooperation to 
strengthening community using the sufficiency economy philosophy 2. To study its 
problems 3. To study how to strengthen the community. This is the qualitative 
research based on written documents, interview, group discussion and observation. 
The result revealed that 1. The normal of Nong Kham Subdistrict Administrative 
Organization Kaengkro District Chaiyaphom Province was knowledge management and 
learning of the community, promotion of participation, and undertaken to increase the 
capacity of community organizations,. 2. Its problems were lack of consciousness for 
the common good and public mind, information village systems, and relation systems, 
the supportive system for community strengthening were knowledge. 3. The processes 
to achieve on community strength and stability should be establishment of a learning 
center network, the adaptation of community, and strategy for continuing the 
existence of the community, rehabilitation of community. 
 
Keywords: Government cooperation network, Community empowerment, Community 
strength, Philosophy of sufficiency economy.  
 
บทน า 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากรอบด้านท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนว
ทางการพัฒนาแบบประเทศในแถบตะวันตกตามกระแสหลัก ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือยและไม่เป็นธรรม อธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของประเทศสูญหายไป การละท้ิงภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีด้ังเดิม ละเลยการพัฒนาชุมชนชนบท เกิดความเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การขาดความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร                                
การบริโภคเกินความสามารถท่ีจะรองรับได้ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และศีลธรรมของ
สังคมเส่ือมลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีท้ังในแง่ระบบคิด และวิถีชีวิตของชุมชน เป็นภาพ
สะท้อนความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาท่ีขาดความสมดุลอย่างรุนแรง (พลเดช  ปิ่นประทีป, 2542 : 1) 
กลายเป็นสังคมการบริโภค มุ่งความเจริญเติมโตทางด้านวัตถุเป็นหลัก (อุกฤษฎ์  ปัทมานันท์, 2546 : 
3-4) เป็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากเกินไป โดยลืมไปว่าประเทศไทยมีพื้นฐานเป็นประเทศ
เกษตรกรรม การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจึงมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีภาคเกษตรกรรมลดลงอย่าง
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ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสะสมทุนอุตสาหกรรมโดยการดูดซับมูลค่าส่วนเกินจากภาคเกษตร คือ                              
การแลกเปล่ียนท่ีไม่เสมอภาคและแรงงานจากภาคเกษตรจะเคล่ือนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรม (ณรงค์ 
เพชรประเสริฐ, 2550 : 14) 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีส่ังสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การ
พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเ ชิง
ยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท่ีชัดเจน (Office of the National 
Economic and Social Development Board, 2016)  

 การพัฒนาทางเลือกจึงเริ่มก่อตัวขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก 
โดยเริ่มมีขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาท่ีเป็นทางเลือกและทางรอดใหม่ของ
สังคมไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งภาครัฐได้น้อมน าแนวคิดการพัฒนาจากพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ไปก าหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนา
ประเทศใหส้อดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี โดยยึดหลักการด าเนินไป
บนทางสายกลาง และการพัฒนาบุคคลบนฐานของความรู้ และคุณธรรม โดยแนวทางท่ีพระราชทาน
ไว้นี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถท าให้พสกนิกรในบางพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพพร้อมด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะเน้นการส่ังการจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่าง ประชาชนไม่มีโอกาส
ได้คิดหรือท าอะไรด้วยตนเอง แต่เป็นค าส่ังท่ีมาจากนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ได้ค านึงถึงความ
ต้องการท่ีแท้จริงของชุมชนและความแตกต่างของบริบทท่ีหลากหลายในแต่ละพื้นท่ี ท าให้การพัฒนา
ประเทศประสบกับปัญหาช่องว่างและความเหล่ือมล้ าระหว่างรายได้ เกิดความแตกต่างระหว่างเมือง
และชนบทอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น แรงงานเคล่ือนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ปล่อยคนแก่และเด็กอยู่กันตามล าพัง (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2550 : 44) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้า
มามีบทบาทในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประชาชน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกมิติ ภาครัฐจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมท่ีเปล่ียนไป
อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการให้
ประชาชนได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นของตน เห็นถึงทุนของท้องถิ่นตน เห็นคุณและ
โทษของการพัฒนาตามกระแสหลัก และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่นตนเอง ผ่านกระบวนการจัดการภาครัฐ กระบวนการการเรียนรู้ การมีส่ วนร่วม                   
อันน าพาไปสู่ความเขม้แข็งและความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน (เสรี พงศ์พิศ, 2554 : 1)   
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  อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์การภาครัฐท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความ
พร้อมท่ีจะรวมมือเป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้  
 ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาบริบทขององค์กรภาครัฐภาคีเครือข่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาอุปสรรค และศึกษาแนวทางการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
ซึ่งสามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน และท าให้ชุมชนมี
ความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย   

1. เพื่อศึกษาบริบทของอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ต่อการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในการการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิโดย
มองในบริบทความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการจัดการ
เรื่องศาสตร์พระราชากับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา 
บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น ามาสรุปได้ดังนี้ 
 1. แนวคิดการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ คือ การด าเนินงานร่วมกันจนบรรลุประสิทธิผลม
ตามขีดความสามารถในการประสานความร่วมมือของตัวแสดงท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังนี้องค์กรภาคีแต่
ละฝ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากรผู้ขับเคล่ือนท่ีมีทักษะความสามารถในด้านการเจรจาหารือกับ
ทุกฝ่ายให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันได้อย่างราบรื่นการ ตลอดจนการมียุทธศาสตร์และกระบวนการ
ท างานภายในองค์กรท่ีสอดคล้องและเอื้ออ านวยให้การด าเนินกิจกรรม ภายใต้การประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรภาคีอื่นๆ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ขีด
ความสามารถในการประสานความร่วมมือระดับตัวบุคคลและ 2) ขีดความสามารถในการประสาน
ความร่วมมือขององค์กร  
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2. แนวคิดการจัดการภาครัฐ คือ แนวทางการบริหารท่ีให้ความส าคัญกับความเป็นพลเมืองท่ี
มีท้ังสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ และเรียกร้องให้ข้าราชการต้องรับใช้พลเมือง โดยต้องคิดเสมอ
ว่าพลเมืองคือเจ้าของประเทศ เน้นให้ข้าราชการต้องให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของพลเมืองเป็น
ล าดับแรก และต้องให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบ  
 3. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก คือ การพัฒนาไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นการพัฒนาท่ีไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ก่อให้เกิดปัญหาต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การเมือง และท่ีส าคัญท่ีสุดคือศีลธรรม จริยธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย เป็น
การพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาในการด าเนินชีวิต เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้น
การพึ่งตนเองโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี บนเงื่อนไขการมี
ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะน าไปสู่ชีวิตท่ีสมดุล มั่นคงและยั่งยืน เป็นกระแสการพัฒนาทางเลือกอย่าง
หนึ่งมี่เหมาะกับสังคมไทย  
 5. แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง คือ การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพเศรษฐกิจท่ี
ไม่เป็นหนี้เป็นสิน และอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันส าหรับสมาชิกใน
ชุมชน แนวทางหนึ่งคือการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด ารงชีวิต  

6. แนวคิดการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน คือ ทุกภาคส่วนต้องท าให้เกิดความสมดุล
และการเช่ือมโยงระหว่างมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มิติทางด้านการเมืองการปกครอง และท่ีส าคัญคือ คนในชุมชนจะต้องมีสติ ไม่มีความโลภ 
ไม่มีกิเลสตัณหา ใช้สติในการด าเนินชีวิตอย่างรอบคอบท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
 7. แนวคิดชุมชนมีความสุข คือ การน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขก็คือการจ ากัดความยากจน 
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ท้ังความเหมาะสมพอควร ความมีเหตุมีผล ความมี
ภูมิคุ้มกัน ความมีจิตสาธารณะ ความรู้รักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศึกษาท่ีเน้น
สองแนวทางหลักคือการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (Documentary Study) และการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษาผ่านการรวบรวมเอกสาร
และข้อมูลต่างๆ ท้ังในเชิงปฐมภูมิ (primary source) และทุติยภูมิ (secondary source) ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องศาสตร์พระราชากับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการรวบรวมและประมวลผลเพื่อ
จัดท าเป็นรายงานการวิจัย 
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2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ด าเนินการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นท่ีโดยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ประธานหรือผู้ก่อต้ังกลุ่มในชุมชนพิ้นท่ี และส่วน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มเป้าหมาย (focus group) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง 
(brain storming) และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นพร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บริบทของชุมชนในพื้นท่ี ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขให้
ชุมชนเข้งแข็งและยั่งยืน  
  
สรุปผลการวิจัย 

1. บริบทของอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ต่อแนวทางการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน พบว่า  

 .1 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน โดย
การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในชนบท 
และการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และการ
ท างานร่วมกันท าให้เกิดระบบท่ีดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงกระแส
หลัก และรู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาด เลือกให้ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน และคงไว้ซึ่งส่ิงดีๆ โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างมี
ปัญญา กล้าหาญ และเพียรทน โดยท าให้เกิดการอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชน ให้ความรู้
แก่ชุมชนในการจัดท าแผน 4 แผน  

 1.2 เพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้น าท่ีมีคุณภาพ ซื้อ
สัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล มีแนวคิดระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาท่ีจุดเล็กๆ ก่อน โดยท าตามล าดับช้ัน 
ยึดหลักภูมิสังคม การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต พัฒนาการ
รวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงพื้นท่ีชนบทและเมือง ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่าย
องค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจ
ชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   

 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนทุกมิติ โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา
ปัญหาและความต้องการตลอดท้ังทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
ร่วมกันจัดเวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน จัดท าแผนแม่บทของ
ชุมชน ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด                     
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ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง ส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม  

 1.4 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน บริบทของชุมชน
และการก่อก าเนิดชุมชน ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการมาอบรมให้ความรู้ เป็น
พี่เล่ียง ให้ทุนกับองค์กรชุมชนบางส่วน หรือประสานงานในการขอทุนให้กับชุมชน โดยมีผู้น าชุมชน
และสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความต่ืนตัว ศึกษาข้อมูลิย่างเป็นระบบ และพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมแบบองค์รวม 

2. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ    

 2.1 ขาดจิตส านึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม 
การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  

 2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
การวางแผน และการด าเนินกิจกรรมในชุมชน ท่ีมีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ ขาดการ
จัดท าประวัติชุมชน แผนท่ีเดินดิน ผังเครือญาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางธรรมชาติ 
ทุนทางภูมิปัญญาและศาสนา ทุนทางวัฒนธรรม และข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเรียนรู้เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลของชุมชน ท่ีชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 

 2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์และความเอื้ออาทร ซึ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิงอ านาจ การพึ่ งพา 
พึ่งพิงกันในชุมชน ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเอื้ออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
ระบบทางกายภาพและส่ิงมีชีวิต ส่ิงท่ีมีอ านาจเหนือมนุษย์ เหนือธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในรูปของ
ความคิดความเช่ือและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนต้องมี
ระบบความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในด้านการซื้อขาย การแลกเปล่ียนสินค้า ผลิผลิต การช่วยเหลือ
ในรูปของเครือข่ายหรือการรวมกลุ่ม รวมถึงบุคคลหรือองค์กรท่ีมีบทบาทกับการพัฒนาชุมชน  

 2.4 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ในด้านการ
ประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสานระหว่างความรู้ใหม่
กับความรู้เก่า ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ คือการขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน การบูร
ณาการระหว่างกองทุนและงบประมาณ การสร้างจิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การ
สร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน การค้นหาศักยภาพและปัญหาท่ีแท้จริงชุมชน การสร้างภาวะผู้น า การ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผู้สืบทอดผู้ท าพิธีกรรมต่างๆ การขาดจิตส านึกในการดูแล
รักษาและหวงแหน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การละท้ิงภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
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เทคโนโลยีด้ังเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา การขาดความ
ตระหนักรู้อย่างแท้จริงต่อการเปล่ียนแปลงตามแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ขาดการปรับใช้
แนวทางศาสตร์พระราชาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนในพื้นท่ี  

3. แนวทางการจัดการการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

 3.1 การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้
ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกท้ังเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ เพื่อให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งกสนเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เช่น การจัด
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน เป็นศูนย์ฯ ของประชาชน ท่ีด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 3.2 การปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้ส่ังการเป็น
ผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอก โดยการจัดระบบบริหารจัดการท่ีดี มีการเฝ้าระวังในการ
จัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รู้เท่าทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชน การ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม 

   3.3 แนวทางการด ารงอยู่อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ชุมชน
ตระหนักรู้ให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
อย่างชาญฉลาด และปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และปรับใช้แนวทางการพัฒนา
กระแสทางเลือกโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการ
สร้างความเป็นปึกแผนให้กับชุมชน และการปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน 
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาพการ
เปล่ียนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน และต้องมี ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม 
สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้  จัดท าแผน 4 แผน ใช้หลักปัญญา กล้าหาญ เพียรทน รอด พอเพียง 
และยั่งยืน ร่วมพัฒนาและปรับใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆ กัน  ใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้เกิดสุขภาพดี 

 3.4 การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ด้วยการสร้างแนวร่วมการพัฒนา และ
การค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน ท้ังทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณา
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การแผน 4 แผน ให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น การท าบัญชีครัวเรือน การฝึกวินัยการ
ออม ศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งท่ียังยืน 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

1. บริบทของอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ต่อการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบัน มีดังนี้ คือ  

    1.1 การจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ โดยการเรียนรู้ของคนในชุมชนท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน  โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของ
ประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นและ
ชุมชนในการเรียนรู้และการท างานร่วมกันให้เกิดระบบท่ีดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงกระแสหลัก และรู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาด เลือกให้ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และคงไว้ซึ่งส่ิงดีๆ โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้
เหมาะสมอย่างมีปัญญา กล้าหาญ และเพียรทน โดยท าให้เกิดการอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน สร้าง
จิตส านึกและความตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อวิถี
ชีวิตชุมชน ให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดท าแผน 4 แผน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญารัตน์  กิ่งก้ า 
(2555) ได้พบว่าปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน และขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือนวัตกรรมใหม่    

    1.2 เพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้น าท่ีมีคุณภาพ    
ซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงพื้นท่ีชนบทและเมือง ส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้
เกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สอดคล้อง
กับแนวคิดของ โกวิทย์  พวงงาม (2553) ท่ีกล่าวว่าเรื่องชุมชนเข้มแข็งต้องมีเป้าหมายร่วมกันให้
ความส าคัญกับประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก มีจิตส านึกการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน 
และมีความรู้รักท้องถิ่น ชุมชนมีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ มีการ
ระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายและ
ติดต่อส่ือสารกันหลายรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ
บริหารกลุ่มท่ีหลากหลายและเครือข่ายท่ีดี มีการเสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของ
ชุมชนสืบทอดกันตลอดไป  
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    1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกมิติ โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา
ปัญหาและความต้องการตลอดท้ังทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน  
ร่วมกันจัดเวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน จัดท าแผนแม่บทของ
ชุมชน ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
ส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม สอดคล้องกับแนวคิดของ นเรศ 
สงเคราะห์ (2541) การมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการพัฒนา ได้แก่ การ
วางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ และการประเมินผลตลอดจนการจัดสรร
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น และแนวคิดของ เสน่ห์ จามริก (2527) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้น าทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่การก าหนดจาก
ภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้าร่วม แต่ต้องเป็นเรื่องท่ีประชาชนคิดเอง และแนวคิดของ ไพรัตน์                   
เดชะรินทร์ (2527) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการมีส่วนร่วมทุกมิติ 

    1.4 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน บริบทของชุมชน
เกิดจากการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือไตรภาคีเครือข่าย ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  องค์กรภาครัฐในรูปคณะกรรมการสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีผู้น าชุมชนและ
สมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความต่ืนตัวและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม องค์กรต้องสร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม และมีจิต
สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องการกระจายอ านาจของท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐ ให้ท้องถิ่น
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และ
การพัฒนาระหว่างชุมชน” และสอดคล้องกับแนวคิดของ โรเบิร์ต บี เดนฮาร์ท และ เจเน็ต วินเซ็นท์ 
เดนฮาร์ท (2007) ท่ีเห็นคุณค่าของประชาชนโดยการสร้างโอกาสและเปิดประตูสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิณี  รอดสิน (2554) ท่ีพบว่า 
การก าเนินชุมชนเข้มแข็งเกิดจากการเข้ามาท างานวิจัย ประกอบกับการศึกษาดูงานการจัดการชุมชน
จากภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรมให้ความรู้และค าแนะน า จึงท าให้เกิด
แนวคิดท่ีจะพัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2543) กล่าวถึง
องค์ประกอบท่ีส าคัญของเครือข่ายว่า การรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  มีผลประโยชน์
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และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ขบวนการเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียน 

2. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
       2.1 ขาดจิตส านึกประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม                          
การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สอดคล้องกับ
แนวคิดของโรเบิร์ต พุทนั่ม (Putnam,1968:91) ได้เสนอภาพของชุมชนท่ีมีการจัดระเบียบสังคมท่ีเอื้อ
ให้สังคมมีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิต ว่าเป็นชุมชนท่ีมีสมาชิกร่วมกันสร้างความไว้วางใจต่อ
กัน ซึ่งถือว่าเป็นทุนสังคมท่ีจะช่วยให้สังคมสามารถพัฒนาการจัดการต่างๆ เพื่อเอาชนะปัญหาท่ีชุมชน
ต้องเผชิญ และสอดคล้องกับแนวคิดของไผท วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, บทคัดย่อ) พบว่าแนวทางการ
สร้างพัฒนาเครือข่ายประกอบไปด้วยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพื่อนบ้าน และพรรคพวกเพื่อนฝูง 
ความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือและ
วัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสร้าง ช่องทางการติดต่อส่ือสาร เป็นรากฐานท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่ความ
ร่วมมือในชุมชน     

   2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ท่ีชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความต้องการของชุมชน และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
การวางแผน และการด าเนินกิจกรรมในชุมชน ท่ีมีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา  จันทร์แดง (2555) พบว่า 1) นโยบายเรื่องการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง  มีการด าเนินการในด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน 2) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การ
ประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน 3) รูปแบบใหม่ท่ีค้นพบ
คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราชาด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
              2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์และความเอื้ออาทร ซึ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  ซึ่งปรากฏในรูปของความคิดความเช่ือและพิธีกรรม และ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ในด้านการซื้อขาย การแลกเปล่ียนสินค้า ผลผลิต 
การช่วยเหลือในรูปของเครือข่ายหรือการรวมกลุ่ม รวมถึงบุคคลหรือองค์กรท่ีมีบทบาทกับการพัฒนา
ชุมชน ความสัมพันธ์ภายในชุมชนท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิงอ านาจ การ
พึ่งพา พึ่งพิงกันในชุมชน ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเอื้ออาทรกัน สอดคล้องกับแนวคิดของโรเบิร์ต 
พุทนั่ม (Putnam,1968:91) ได้เสนอภาพของชุมชนท่ีมีการจัดระเบียบสังคมท่ีเอื้อให้สังคมมีความสุข
และมีความพึงพอใจในชีวิต ว่าเป็นชุมชนท่ีมีสมาชิกร่วมกันสร้างความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งถือว่าเป็นทุน
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สังคมท่ีจะช่วยให้สังคมสามารถพัฒนาการจัดการต่างๆ เพื่อเอาชนะปัญหาท่ีชุมชนต้องเผชิญ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของไผท วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, บทคัดย่อ) พบว่าแนวทางการสร้างพัฒนา
เครือข่ายประกอบไปด้วยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพื่อนบ้าน และพรรคพวกเพื่อนฝูง 
ความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือและ
วัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสร้าง ช่องทางการติดต่อส่ือสาร เป็นรากฐานท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่ความ
ร่วมมือในชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540)                      
ได้วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง คือโครงสร้างทางสังคมแบบแนวนอน 
ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง  ค่านิยมจากหลักธรรมของศาสนา กระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิต 
กระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่น การสืบสานภูมิปัญญาด้ังเดิม กลุ่มผู้น าตามธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์
เชิงแน่นแฟ้น กลไกท่ีเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ 
       2.4 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ คือการขาดการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้าง
เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหว่างกองทุนและงบประมาณ การสร้าง
จิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งเป็นความรู้ใน
ชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสาน
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม 
การละท้ิงภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีด้ังเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหล่งเรียน รู้
ทางด้านภูมิปัญญา การขาดความตระหนักรู้อย่างแท้จริงต่อการเปล่ียนแปลงตามแนวทางการพัฒนา
กระแสหลัก ขาดการปรับใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสม  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของฐพชัย  ทตนนท์ (2556)  พบว่าประชาชนขาดความรู้ ยังไม่มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มต่างๆ ของแต่ละชุมชนยังมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน ขาดการติดตามผล และขาด
งบประมาณ ควรจัดท าแผนงานนโยบายส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. แนวทางการจัดการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

    3.1 การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน  เป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ เพื่อให้ทัน
กับการเปล่ียนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งกสนเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เช่น 
การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน เป็นศูนย์ฯ ของประชาชน ท่ีด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนท่ี
จะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน อีกท้ังเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม 
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และเอกลักษณ์ของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี พงศ์พิศ (2552) ท่ีเสนอแนวทางสู่การสร้าง
ชุมชนพอเพียงให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนไว้ คือ ชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันดี 

    3.2 การปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้ส่ังการเป็น
ผู้สนับสนุน และมีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชน การน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกเพื่อ
สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่าง โดยการจัดระบบบริหารจัดการท่ีดี มีการเฝ้าระวังในการ
จัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ  อินทนนท์ (2556) พบว่า องค์ความรู้มาจาก
กระบวนการเรียนรู้โดยเอาชีวิตของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เอาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการเรียนรู้ เน้นท่ีการ
ปฏิบัติ  มีการเปล่ียนแปลงท้ังแนวคิดและการปฏิบัติ กล้าคิด มีศักด์ิศรี รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และ
สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข และยังสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาโดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ท้ังสถานท่ีเรียน แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 

   3.3 แนวทางการด ารงอยู่อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน  โดยการปลุกกระแสให้ชุมชนมีความ
รักและหวงแหนชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ให้ทันต่อสภาพการเปล่ียนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน และต้องมี ความรู้
ควบคู่ไปกับคุณธรรม สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งท่ีประสพความส าเร็จ 
จัดท าแผน 4 แผน ใช้หลักปัญญา กล้าหาญ เพียรทน รอด พอเพียง และยั่งยืน ร่วมพัฒนาและปรับใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆ กัน ใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ชุมชนตระหนักรู้ให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงตามการพัฒนากระแส
หลัก โดยเลือกรับในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด และปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้
เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสร้างความเป็นปึกแผนให้กับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
นภาภรณ์  หะวานนท์ (2550) ท่ีได้เสนอมิติความเข้มแข็งของชุมชนเป็น คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติ
ด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี 
พงศ์พิศ (2552) ท่ีเสนอแนวทางสู่การสร้างชุมชนพอเพียงให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนไว้ คือ ชุมชน
พอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล ชุมชนมีภูมิคุ้มกันดี  

   3.4 การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ด้วยการค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน 
ท้ังทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณาการแผน 4 แผน ให้เข้ากับแผนชุมชน
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และแผนพัฒนาท้องถิ่น การท าบัญชีครัวเรือน การสร้างแนวร่วมการพัฒนา และ การฝึกวินัยการออม  
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จามริก (2527) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้น าทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่การก าหนดจากภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้า
ร่วม แต่ต้องเป็นเรื่องท่ีประชาชนคิดเอง และด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมทุกมิติ สอดคล้องกับแนวคิด
ในการค้นหาศักยภาพของชุมชนของ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2548) ได้น าเสนองค์ประกอบการ
พึ่งตนเองของชุมชนคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาและองค์
ความรู้ การจัดการ การสนับสนุนจากภายนอก ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพึ่งตนเอง    
  
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
ผู้วิจัยเสนอให้งานวิจัยช้ินนี้ ควรถูกน าไปเผยแพร่ไปยังชุมชนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานราชการ

ตลอดถึงผู้ท่ีสนใจท่ีต้องการเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนระหว่างการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐกับการพัฒนาความเข้งแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้จริง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาการจัดการเรื่องเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตามกระแสหลักและกระแสทางเลือกอื่นๆ  
เพื่อน ามาปรับใช้ตามความเหมาะสม 

2. การจัดการเรื่องเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ค้นพบรูปแบบ ดังต่อไปนี้  
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 

Human Resource Management through Good Governance Affecting the 
Work Competency of Municipality Personnel in Pathumthani Province. 

 
ดิเรก  ธรรมารักษ์1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หลักธรรมาภิบาล และสมรรถนะการปฏิบัติงาน 2) การส่งผลระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
หลักธรรมาภิบาล และสมรรถนะการปฏิบัติงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาล การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง  จังหวัดปทุมธานี                      
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือบุคลากรจากเทศบาลเมือง ท้ังหมด 9 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 
385 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง                           
จากบุคลากรท่ีท างานในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี ท้ัง 9 แห่ง แห่งละ 43 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การส่งผลใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในการวิเคราะห์การถดถอย 
และการหาความสัมพันธ์โดยใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาล และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ( X = 3.78) มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน               
( X = 3.71) และด้านหลักธรรมาภิบาล ( X = 3.64) 
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง 
จังหวัดปทุมธานีในทางบวก  (β = 0.567, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก                     
(R = .567) ได้ค่า (R2= .321) ร้อยละ 32.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาล             
ของบุคลากรในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานีในทางบวก  (β = 0.717, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก (R = .717) ได้ค่า (R2= .514) ร้อยละ 51.4 และหลักธรรมาภิบาลส่งผล          
ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี  ในทางบวก (β = 0.675, 
Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก (R = .675) ได้ค่า (R2 = .455) ร้อยละ 45.5 

                                            
1 อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, E-Mail: direkphd@hotmail.com 
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 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .567, Sig < .01) การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ                    
หลักธรรมาภิบาลทางบวกในระดับสูง (r = .717, Sig < .01) และหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี ทางบวกในระดับสูง                   
(r = .675, Sig < .01) 
  
ค าส าคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์, หลักธรรมาภิบาล, สมรรถนะการปฏิบัติงาน                                 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study; 1) the significant level of human 
resource management, good governance, and work competency, 2) the effects between 
human resource management, good governance, and work competency, 3) the relationship 
between good governance, human resource management, and work competency of the 
personnel in the municipalities of Pathumthani Province. The data were analyzed by 
quantitative research. The population was personnel from 9 municipalities. The study 
sample of 385 samples, calculated with unknown population and purposive sampling 
method, and collected data from personnel working in 9 municipalities of Pathumthani 
Province, with 43 personnel per municipality. The research instrument was the 
questionnaires. The data were analyzed with computer software package. The statistics 
used in data analysis were percentage, arithmetic mean, multiple regression analysis, and 
Pearson's correlation coefficient. 
 The results were as follows; 
 1. The significant level of human resource management, good governance, and work 
competency were overall at a high level ( X = 3 . 7 1 ) .  When considered individually, the 
human resource management ( X = 3.78) has the highest significant level, followed by work 
competency ( X = 3.71), and good governance ( X = 3.64), respectively. 
 2. The human resource management had a positive effect on work competency of 
municipality personnel in Pathumthani Province (β = 0 . 5 6 7 , Sig < .01 ) , with the positive 
multiple correlation coefficient (R = .567), and coefficient of determination of (R2= .321) or 
32.1%. Human resource management had a positive effect on good governance of 
municipality personnel in Pathumthani Province (β = 0 . 7 1 7 , Sig < .01 ) , with the positive 
multiple correlation coefficient (R = .717), and coefficient of determination of (R2= .514) or 
51 . 4 %. The good governance had a positive effect on work competency of municipality 
personnel in Pathumthani Province (β = 0 . 6 7 5 , Sig < .01 ) , with the positive multiple 
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correlation coefficient (R = .675), and coefficient of determination of (R2= .455) or 45.5%. 
 3 .  Human resource management had a moderate positive correlation with work 
competency (r = .5 6 7 , Sig < .0 1 ) .  Human resource management had a high positive 
correlation with good governance (r = .717 , Sig < .01 ) , and good governance had a high 
positive correlation with work competency of municipality personnel in Pathumthani 
Province (r = .675, Sig < .01). 
 
Keywords: Human resource management, Good governance, Work competency 
 

บทน า 
 ธรรมาภิบาลได้รับความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาและเป็นไปตามการ
จัดต้ังองค์การภาครัฐ ภาคประชาสังคมและตามนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง (Finley et al., 2008) แนวคิด
ของธรรมาภิบาลเป็นรูปแบบท่ีแสวงหากลไกท่ีมีประสิทธิภาพ จากรายงานธนาคารโลกในปี 1989              
ยกประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลในฐานะการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบตุลาการท่ีน่าเช่ือถือ
และระบบการบริหารท่ีมีความรับผิดชอบ ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดท่ีกว้างขวางซึ่งครอบคลุมการมีส่วน
ร่วมของท้ังสามสถาบันคือสถาบันภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ท้ังสามภาคส่วนซึ่งเป็น
ภาคส่วนท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนามนุษย์ท่ียั่งยืน รัฐบาลสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมือง
และทางกฎหมาย ภาคเอกชนสร้างการจ้างงานและรายได้ และประชาสังคมช่วยให้การมีส่วนร่วมของ
กลุ่มนักกิจกรรมทางการเมือง และสังคมมีส่วนร่วมในด าเนินงานทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ
ในการก าหนดเป้าหมายและค่านิยมโดยรวมและเป้าหมายการพัฒนามนุษย์เช่นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรมด้วย มีการติดตามการมุ่งเน้นไปท่ีคน เพื่อความสุขของมนุษย์                           
การเจริญเติบโตและการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ นอกจากนั้นยังได้น ามาบรรจุ
ไว้ในส่วนท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ                   
เป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และหลักธรรมาภิบาลยังได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รัฐบาลเป็นผู้น าในการวางนโยบายขับเคล่ือน
ประเทศ การด าเนินนโยบายด้านต่างๆ ภายใต้กฎหมายเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคม ถึงแม้ประเทศ
ไทยได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเวลานานพอสมควร แต่ไม่สามารถ                       
ท่ีจะแก้ไขปัญหาหลายประการท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของไทยได้ท้ังหมด เพียงแต่ท าให้ปัญหา
เหล่านั้นเบาบางลง จึงถือเป็นเป้าหมายท่ีประเทศไทยยังต้องพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการตาม                     
หลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญในการใช้หลักธรรมาภิบาล จึงมีการเช่ือมโยง
ระหว่างวิธีการจัดระเบียบทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การคิดและการปฏิบัติ                       
ควรมีบทบาทอย่างไรและเสาหลักสามประการคือ การก ากับดูแลพนักงาน นวัตกรรมและการก ากับ
ดูแลกิจการ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ความรู้ 
ทุนทางปัญญาและการเช่ือมโยงกับนวัตกรรมอันเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน หากไม่มีการ
ก ากับดูแลพนักงาน แนวคิดหลักธรรมาภิบาลท่ีมีการปฏิบัติในภาครัฐยังประสบความส าเร็จน้อยกว่า
ในภาคเอกชน บริการสาธารณะท่ีกล้าได้กล้าเสียมากกว่า ซึ่งสร้างมูลค่าสาธารณะและความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า (Moore & Hartley, 2008) สมรรถนะการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีต้องลง
มือปฏิบัติและท าให้เกิดขึ้น กล่าวคือความสามารถท่ีใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีท าให้เกิดความรู้เกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ (Know-
how) และเจตคติ/ลักษณะนิสัย(Attitude) หรือบุคลิกภาพต่างๆ ท่ีช่วยให้สามารถเผชิญและแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้จริง (Arnauld de Nadaillac, 2003) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีในเทศบาลเมือง ท้ัง 9 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วงงานของภาครัฐใน
ระดับท้องถิ่น และได้วางแผนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล ใช้หลักนิติธรรม 
คุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการชุมชน ท าให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐ มีสมรรถนะสูงขึ้น มีทักษะ ความรู้ความสามารถ            
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และท างานให้ส าเร็จร่วมกับภาคประชาชนได้อย่างมีสมรรถนะและ                      
ธรรมาภิบาล 
 
 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาล และ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาการส่งผลระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาล และสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาล การจัดการทรัพย ากรมนุษย์กับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี  
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรใน เทศบาลเมือง
จังหวัดปทุมธานี 
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 2 หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 
 3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานี          
 4 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาลกับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตของปัญหา ประกอบด้วย 1 ) ระดับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์                            
หลักธรรมาภิบาล และสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) การส่งผลระหว่าง การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ หลักธรรมาภิบาล และสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง             
หลักธรรมาภิบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง 
จังหวัดปทุมธานี  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic Human Resource Management) 

  

 1) การคัดเลือกคนเข้าท างาน (Human Resource 
Selection)  
 2) การฝึกอบรม (Training)  
 3) การส่งเสริมความก้าวหน้า (Promotion of 
progress)  
 4) การจ่ายค่าตอบแทน (Competitive 
Compensation)   
 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงาน 
(Results-Based Appraisal) 

 

 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงาน  
(Competencies) 

 1) ความรู้เก่ียวกับงาน (Job Knowledge)  
 2) ทักษะ (Skills)  
 3) การท างานให้ส าเร็จ (Execution of Work)  
 4) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
 5) การท างานร่วมกัน (Teams Work) 

  

หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

 

 1) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 2) หลักคุณธรรม (Ethics)  
 3) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation)  
 5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability)  
 6) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดการวิจัย 
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เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ประสบการณ์
การท างาน 5) สถานภาพการจ้าง และ 6) ต าแหน่งงาน    

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource Management) ประกอบด้วย 
5 ตัวแปร คือ 1) การคัดเลือกคนเข้าท างาน  (Human Resource Selection) 2) การฝึกอบรม 
(Training) 3) การส่งเสริมความก้าวหน้า (Promotion of progress) 4) การจ่ายค่าตอบแทน 
(Competitive Compensation) และ5) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงาน (Results-Based 
Appraisal) พัฒนามาจากแนวคิดของ (Nishii Lepak, Lepak, & Schneider, 2008; Nai-Wan Chi 
&  Carol Yeh-Yun Lin, 2010 ; Gong, Chang, & Cheung, 2010 ; Gong, Law, Chang, & Xin, 
2009; Gitell, Seidner, & Wimbush, 2010; Chuang & Liao, 2010;. Nafei, W.A 2015)  

3. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 6 ตัวแปร คือ 1) หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 2) หลักคุณธรรม (Ethics) 3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 4) หลักความมีส่วน
ร่วม (Participation) 5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และ6) หลักความคุ้มค่า (Value for 
Money) พัฒนามาจากแนวคิดของ (เสน่ห์ จุ้ยโต และกิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย , 2555; บวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ, 2552; West et al. (2015); UNDP, 1997) 
 4. สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร (Competencies) ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ          
1) ความรู้เกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) 2) ทักษะ (Skills) 3) การท างานให้ส าเร็จ (Execution of 
Work) 4) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ5) การท างานร่วมกัน (Teams Work) พัฒนามาจาก
แนวคิดของ (อนุชิดา พลายอยู่วงษ์ , 2557; Spencer & Spencer, 1993; Boyatzis et al., 1999; 
Zwell, 2000; Forster & et al., 2000; Hellriegel & et al., 2001; Barber and Tietje, 2008) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรท่ี
ท างานอยู่ในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 9 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562) 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรท่ีท างานอยู่ในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 9 แห่ง ค านวณขนาด
ตัวอย่างตามสูตรของ Cochran W.G. (1953) ซึ่งเป็นวิธีค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร สุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้เก็บข้อมูลจากเทศบาล
เมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 9 แห่ง แห่งละ 43 คน ด้านสถานท่ี เทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลเมืองปทุมธานี 2) เทศบาลเมืองบางคูวัด 3) เทศบาลเมืองท่าโขลง 4) 
เทศบาลเมืองคลองหลวง 5) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 6) เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 7) เทศบาลเมืองคูคต 8) 
เทศบาลเมืองล าสามแก้ว และ 9) เทศบาลเมืองลาดสวาย ด้านระยะเวลา ระยะเวลาการท าวิจัย
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ร้อยละ 
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ค่าเฉล่ีย การส่งผลใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในการวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 อายุ มีอายุ 
20 – 25 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 136 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.3 มีประสบการณ์การท างาน ท างาน 6-10 ปี มีจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 
ประเภทการจ้างงาน เป็นบุคลากรประจ ามีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานมีจ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 85.45 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.398 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
คัดเลือกคนเข้าคนเข้าท างาน ค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตร 0.547 มีระดับความส าคัญสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน ค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.499 ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลงาน ค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.546 ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา 
ค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.572 และด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า ค่าเฉล่ีย 3.73 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.557 ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญหลักธรรมาภิบาล 
 ระดับความส าคัญ ของหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.64 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.408 ด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ค่าเฉล่ีย 3.70 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.540 มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้านหลักคุณธรรม ค่าเฉล่ีย 
3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.560 ด้านหลักความรับผิดชอบ ค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.521 ด้านหลักความคุ้มค่า ค่าเฉล่ีย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.520 ด้านหลักความโปร่งใส 
ค่าเฉล่ีย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.516 และด้านหลักความมีส่วนร่วม ค่าเฉล่ีย 3.57 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.548 ตามล าดับ 
 4. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ระดับความส าคัญของสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.486 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท างานร่วมกนั 
ค่าเฉล่ีย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.608 มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.651 ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ค่าเฉล่ีย 3.72 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.582 ด้านทักษะ ค่าเฉล่ีย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.598 ด้านการท างาน
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ให้ส าเร็จ ค่าเฉล่ีย 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.550 ตามล าดับ 
        5. วิเคราะห์การส่งผลระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อสมรรถนะการ        
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดปทุมธานี    
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลัก
ธรรมาภิบาลกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี (Multiple 
Regression Analysis) 

   ตัวแปรพยากรณ์ R R 2 A. R  b S.E β t Sig 
H1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
เทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 

.567 .321 .320 .692 .051 .567 5.597 0.000** 

H2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

.717 .514 .513 .734 .036 .717 20.137 0.000** 

H3 หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

.675 .455 .454 .805 .045 .675 17.893 0.000** 

 * Sig. < .05, ** Sig. < .01 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาลกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 
 1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง 
จังหวัดปทุมธานีในทางบวก (β = 0.567, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก                       
(R = .567) ได้ค่า (R2= .321) ร้อยละ 32.1  
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในเทศบาลเมืองจังหวัด
ปทุมธานีในทางบวก (β = 0.717, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก (R = .717) 
ได้ค่า (R2= .514) ร้อยละ 51.4 
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 3. หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองจังหวัด
ปทุมธานี ในทางบวก (β = 0.675, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก (R = .675) 
ได้ค่า (R2 = .455) ร้อยละ 45.5 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลัก
ธรรมาภิบาลกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี  (Parson 
Correlation) 

                              
 X  

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

หลักธรรมาภิบาล 
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.02 1 .717** .567** 
 หลักธรรมาภิบาล 4.13  1 .675** 

 สมรรถนะการปฏิบัติงาน 3.94   1 
* Sig. < .05, ** Sig. < .01 
 
 จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิ
บาลกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .567) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาลทางบวกในระดับ lสูง (r = 
.717) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3. หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปทุมธานีทางบวกในระดับสูง (r = .675) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคัดเลือกคนเข้าท างาน มีระดับความส าคัญ
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงาน ด้านการฝึกอบรม
และการพัฒนา และด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า  สอดคล้องกับการศึกษา Gong, Chang, & 
Cheung (2010) ซึ่งได้ท าการวิจัยในผู้บริหารระดับอาวุโส ผู้บริหารระดับกลางและผู้จัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมเรียนรู้และการพัฒนา การมี
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การก าหนดค่าตอบแทน และการ
แก้ปัญหาร้องเรียน โดยได้วัดระดับการสะสมของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins and Coulter (2007) กล่าวถึงการอบรมท่ีตรงกัน คือ การ
ฝึกอบรมในขณะท างาน และการฝึกอบรมนอกเวลาท างาน 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญหลักธรรมาภิบาล 
 ระดับความส าคัญ ของหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  กิตต์ิรวี เลขะกุล (2561) ระดับธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 
อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการมีส่วนร่วม ด้าน
หลักการบริหารจัดการ ด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร และด้านหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ระดับความส าคัญของสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท างานร่วมกัน มีระดับความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านทักษะ ด้านการท างานให้ส าเร็จ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญญาภา เอกวัตร (2556) ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส่วนต าบล โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในอันดับแรก 
รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านจริยธรรม และ 2) ปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 
 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง 
จังหวัดปทุมธานี พบว่าส่งทางบวก (β = 0.567, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก 
(R = .567) ได้ค่า (R2= .321) ร้อยละ 32.1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2562) 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิต จังหวัดปทุมธานีพบว่าส่งผลในเชิงบวก (β = .394, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เชิงบวก (R = .394) ได้ค่า (R2= .156) ร้อยละ 15.6 

 5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานีในทางบวก (β = 0.717, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก (R = .717) ได้
ค่า (R2= .514) ร้อยละ 51.4 สอดคล้องกับแนวคิดของ Florea et al. (2013) สังคมท่ีเกิดจากธรรมาภิ
บาลผ่านระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีแข็งแกร่งซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของสังคมจริยธรรมมิติด้าน
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ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจสามารถสร้างและรักษาธรรมาภิบาลในองค์กรได้โดยการพัฒนาทัศนคติ
พฤติกรรมและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมท่ีสนับสนุนการด ารงอยู่ของธรรมาภิบาล เป็นส่ิงส าคัญส าหรับ
ความอยู่รอดและความยั่งยืนขององค์กร และเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมุ่งเน้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
 6. หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ในทางบวก (β = 0.675, Sig < .01) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงบวก (R = .675) 
ได้ค่า (R2 = .455) ร้อยละ 45.5 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Salton (2006) หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีได้รับการสนับสนุนตามนโยบายใช้หลักการพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล คือล าดับในการก าหนดการด าเนินการใดๆ ท่ีสามารถประเมินได้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาลต้องเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมความโปร่งใสความ
รับผิดชอบ ความเห็นพ้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Adolf, 2008) 
 7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .567, Sig < .01) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับหลัก  
ธรรมาภิบาลทางบวกในระดับสูง (r = .717, Sig < .01) และหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี ทางบวกในระดับสูง (r = .675, 
Sig < .01) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Creswell (2009) การวิเคราะห์อิทธิพลของขนาดของบริษัท 
ความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมประจ าชาติ อุตสาหกรรมท่ีเข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศหนึ่ง อาจมาจาก
ประเทศหนึ่ง ท้ังนี้เพราะปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อหลักธรรมาภิบาลและการมุ่งเน้นให้เกิดหลัก
ธรรมาภิบาลท้ังนโยบายและแนวปฏิบัติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kennedy & Dresser (2009) ได้ท าการวิจัย การสร้างสมรรถนะพื้นฐานใน
การปฏิบัติงาน พบว่าความฉลาดและสมรรถนะของมนุษย์จะท าให้องค์ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
สมรรถนะท่ีบุคลากรน ามาใช้ในการท างาน เกิดความรวดเร็วในการท างานและมีประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์              
 1. ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เสนอแนะเทศบาลเมือง ได้ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้น มีการฝึกอบรมบุคลากรให้ตรงกับสายงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลงาน จะช่วยให้บุคลากรมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ส่วนการจ่ายค่าตอบแทน 
และท าการคัดเลือกคนเข้าท างานให้ตรงกับลักษณะงานของหน่วยงานเทศบาลเมือง บุคลากรให้
ความส าคัญสูงสุด 
 2. ด้านหลักธรรมาภิบาล เสนอแนะเทศบาลเมืองปรับปรุง ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้
หลักหลักความโปร่งใส การจัดการด้านงบประมาณมีคณะกรรมการเป็นองค์คณะในการอนุมัติและ
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ตรวจสอบในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง ส่วน หลักความคุ้มค่าการท างานของบุคลากร                             
มีมาตรฐาน คุณภาพ รวดเร็ว และ คุ้มค่า หลักนิติธรรม มีการก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าท่ี                        
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และหลักความรับผิดชอบหากมีข้อบกพร่องพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข                      
อย่างทันท่วงที บุคลากรและเทศบาลเมืองให้ความส าคัญสูงสุด จึงควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องท้ัง 6                                
หลักธรรมาภิบาล 
 3. ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร เสนอแนะเทศบาลเมืองปรับปรุงสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ด้านการท างานร่วมกันพัฒนาให้บุคลากรทุกคนสามารถเป็นหัวหน้าทีมงานได้ ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้บุคลากรคิดค้นวิธีการท างานใหม่ๆ จนได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและประชาชน ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านการท างานให้ส าเร็จ โดยท างานอย่างมีคุณภาพ
เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน ด้านทักษะ มีทักษะในการตัดสินใจท่ีรอบคอบบนพื้นฐานของหลักการ
และเหตุผล 
 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวม 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวก เสนอแนะให้เทศบาลเมืองปรับปรุง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกัน ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงาน และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์  

5. หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ เทศบาลเมือง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาลทางบวกในระดับสูง เสนอแนะให้เทศบาล
เมืองปรับปรุงและการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ท างานร่วมกัน และด้านความคิดสร้างสรรค์  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการวิจัย ครั้งต่อไป คือควรจะเน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย

ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสาร และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะสูงสู่การท างานในยุคแห่งการ
แข่งขันและขับเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
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แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วม 
ของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

Guidelines for Development the Cultural Tourism of People 
Participation: A Case Study in Patunnakrure Municipality Meatha 

District, Lampang Province 
 

ชัยนันท์ธรณ์  ขาวงาม1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพท่ีเป็นจริง ต่อแหล่งท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม

ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว 2) ส ารวจการรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความ
คาดหวัง  การจัดแหล่งท่องเท่ียว 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์ 4) ประเมินผลการมีส่วนร่วม ประชากรคือ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว จ านวน8,432 คนคิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 355 คน  
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่าง                           
46 คน เพื่อสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์จ าแนกหมวดหมู่ พบว่า  

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 41-50 ปีมากท่ีสุด ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท ผลการส ารวจ  และการ
สังเกต การสนทนากลุ่มคณะผู้บริหารตัวแทน ต้องการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว   

2. การรับรู้ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง การจัดแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและความจ าเป็นในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เตรียมการเพื่อการท่องเท่ียวปัญหา/
อุปสรรค คือ งบประมาณจากภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และการคมนาคม ไม่สะดวก ข้อเสนอแนะ 
คือพัฒนาสถานท่ี  การจัดเส้นทางท่องเท่ียวให้ชัดเจน 

3. การจัดท าแผนกลยุทธ์ จากการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือการท างานของผู้บริหาร 
ประชาชน องค์กร นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ ผู้เช่ียวชาญ หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการ                      
1)ก าหนดเครื่องมือ 2) ก าหนดขีดความสามารถ 3) ก าหนดท่ีต้องพัฒนา ผลท่ีได้จากการท าแผน                              
คือ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนาได้ 3 กลยุทธ์ 1: สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มต่างๆ 2) ระบุบทบาทหน้าท่ี 3) การตัดสินใจ และ                                
4) การด าเนินงาน  2:วางแผนวิสัยทัศน์ร่วม วัตถุประสงค์ นโยบาย งบประมาณ เครื่องมือประเมินผล  
3: ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ แนวทางพัฒนา และอภิปรายสรุป   

                                                 
1 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา, E-mail: thornk250@gmail.com     
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            4. ผลการประเมิน การมีส่วนร่วมน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ แนวทางพัฒนา การท่องเท่ียว 
1) ก าหนดเครื่องมือวัดพัฒนา 2) ก าหนดขีดความสามารถรองรับการท่องเท่ียว  3) ก าหนดส่ิงท่ี                       
ต้องพัฒนา 4) การพัฒนาสภาพท่ัวไป 5) การพัฒนาระบบการตลาด   

 
ค าส าคัญ:  แนวทางพัฒนาท่องเท่ียว, การวางแผนกลยุทธ์, การมีส่วนร่วม 

 
Abstract 
          The purposes of this research were to; 1) study the real situation; analyze 
vulnerabilities, strengths weakness, opportunities and threats to study cultural tourism 
in the area of  Patun Nakhrua.  2 )  explore tourism resources, travel demand, 
expectations, travel arrangements. 3) strategic Planning. 4) evaluation of participation. 
The population was 8,432 people in Patun Nakhrua Municipality, representing a sample 
of 355 people. The data were collected using statistical questionnaires using 
percentage, mean and standard deviation. A sample group of 46 people were used for 
the interview group and data were analyzed and categorized; the findings showed that: 
       1. The respondents are single female, aged between 41 - 50 years. Eestimate 
salary 2 0 ,0 0 1  -  2 5 ,0 0 0  Baht, survey results and observations discussion group 
management representatives want to be a tourist. 
          2. Awareness of tourism resources. Expectations. The culture and the need to 
promote tourism. Prepare for travel Problem / Obstacle is government budget. Public 
relations and transportation are not easy. Suggestion is to develop a clear tourism 
route. 
          3. Of participation collaborate the work of executives, people, organizations 
and tourists. Entrepreneurs, experts, relevant agencies have implemented 1 )  Define 
tools. 2) Define capabilities. The results of the plan are vision, mission, goals, indicators, 
development strategies, 3  strategies. 1:  Create a network of cooperation 1 )  Create a 
network of cooperation groups. 2) Identify roles and responsibilities. 3) Decisions and 
4 )  Implementation. 2 :  Joint Vision Planning, Policy Objectives, Budgeting Tools, 
Evaluations 3: Revise Vision, Plan, Project, Development, and Discussion. 
         4. The results of the evaluation of the participation in the implement- tation of 
the strategic plan into action. 1 )  Develop measuring instruments for development.                     
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2 )  Deter-mine the capacity for tourism. 3 )  Determine what needs to be developed.          
4) Develop the general condition. 5) Develop a marketing system. 
 
Keywords: Guidelines for Development the Tourism, Strategic Planning, Participation 
 

บทน า 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยและ                       

มีบทบาทส าคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก                
การท่องเท่ียวเป็นกลไกท่ีส าคัญท่ีท าให้มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการในเรียนรู้ด้วยการ
เดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่ีมีความแตกต่างจากพื้นท่ีอาศัยของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขยายตัวของระบบเครือข่ายการส่ือสาร ความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการคมนาคมการแข่งขันประเทศ
ต่างๆ เพื่อเป็น แบรนด์ของยุคโลกาภิวัตน์ (Global Brand) ล้วนส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว
ท่ัวโลก  ส าหรับในประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การท่องเท่ียว
มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง 
กระตุ้นภาคการผลิต มีการน า เอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังยังมีส่วนช่วย
สนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาสาธารณูปโภค รวมถึงการอพยพเข้าสู่เมือง 
(World Tourism Organization, 2004) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2548) อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นจึงเป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจผลักดันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค์ตามรูปแบบการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  (นิศา ชัชกุล, 2550) (Haugland et al, 
2011) 
           ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติ ความเป็นท้องถิ่น
ด้ังเดิม เป็นธรรมชาติ ความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมของล้านนาก าลังถูกเล่ากันปากต่อปาก                           
ท าให้ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวเมืองหนึ่งของภาคเหนือ                          
แหล่งท่องเท่ียวให้ผู้สนใจได้ท่องเท่ียวมากมาย ท้ังสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรม 
โบราณโดยเฉพาะวัดเก่าแก่มีให้เห็นท่ีน่าสนใจของอ าเภอแม่ทะในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว 
ได้แก่ วัดป่าตันหลวง ต าบลป่าตัน ต าบลแม่ทะ จังหวัดล าปาง ท่ีสร้างขึ้นสมัยเจ้าแม่จามเทวี                                  
มีโบราณวัตถุโบราณสถานอันล้ าค่ามามากโดยเฉพาะพระพุทธรูปเจ้าไม้แก่นจันทร์ซุ่มประตูโขง แผ่น
ศิลาจารึก พระธาตุและภาพไม้แกะสลักโบราณ ต้ังอยู่ท่ีบ้านป่าตัน ส่วนบานประตูไม้แกะสลักโบราณใน
วัดป่าตันหลวงท่ีมีความประณีต งดงาม หาดูยาก นอกจากนี้โบราณสถานอันล้ าค่า พระพุทธรูปไม้แก่น
จันทร์ ประดิษฐ์สถานมณฑปราสารท ณ วัดป่าตันหลวง ต าบลป่าตัน เป็นพระพุทธรูปท่ี เก่าแก่                          
มีประวัติยาวนานนับพันปี และถือเป็นที่สักการบูชาของชาวแม่ทะและชาวล าปาง สร้างพร้อมกับพระ
วิหารหลังเก่าคล้ายๆ กับประตูเข้าพระวิหารวัดพระธาตุปางหลวง บนยอดสุดจะมีลักษณะ คล้ายกับ
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พระธาตุพนม มีความสวยงามละเอียดลออมากวัดส านักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน ต าบลป่าตัน                    
ดอยพระฌานต้ังอยู่บนแนวภูเขา (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าตันนาครัวข้อมูล, 2556)   

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว จะมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติ 
ความเป็นท้องถิ่นด้ังเดิม ท้ังบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ ความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมของล้านนา
ก าลังถูกเล่ากันปากต่อปากท าปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวเมือง
หนึ่งของภาคเหนือ แหล่งท่องเท่ียวให้ผู้สนใจได้ท่องเท่ียวมากมาย ท้ังทาง ประวัติศาสตร์ โบราณคดี   
เหมาะส าหรับการท่องเท่ียวของภูมิภาค แต่ ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของจังหวัด
หลายประการ ท้ังในเรื่องของความพร้อมของสถานท่ี ท่องเท่ียวและสถานบริการ รวมไปถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้น จากการด าเนินนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจุดนี้เองท่ีเป็นตัวฉุดไม่ให้แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่ง ด้านการท่องเท่ียวได้เต็มศักยภาพ                           
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการ
จัด การท่องเท่ียวภายในพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแหล่ง ท่องเท่ียว
ต่างๆ ท่ีอยู่รายรอบ รวมถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้พื้นท่ีให้เป็น
ศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวของจังหวัดล าปางและเป็นท่ีรู้จักในภูมิภาคนี้ได้ 

จากสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีหลาย
ประการ ท้ังในเรื่องของความพร้อมของสถานท่ี ท่องเท่ียวและสถานบริการ รวมไปถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จาการดาเนินนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจุดนี้เองท่ีเป็นตัวฉุดไม่ให้แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเทศบาลต าบล
ป่าตันนาครัว  ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งด้านการท่องเท่ียวได้เต็มศักยภาพ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ท่ีต้องท าการวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วม
ของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว โดยความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพท่ีเป็นจริง วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคแล่งท่องเท่ียว             
เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

2. เพื่อส ารวจการรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง การจัดแหล่ง
ท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีป่าตันนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

3. เพื่อการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว                       
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว  อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 

4. เพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นการรับรู้ต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ด้าน 1) ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 
2) ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ                     
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) การมีส่วนร่วมในการท าแผนกลยุทธ์ แตกต่างกัน 

2. ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น การรับรู้ต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ด้าน 1) ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 
2) ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์บริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) การมีส่วนร่วมในการท าแผนกลยุทธ์ แตกต่างกัน 

3. ประชาชนท่ีมีการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น การรับรู้ต่อ แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ด้าน 1) ข้อมูลด้าน
สภาพแวดล้อม 2) ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์
บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) การมีส่วนร่วมในการท าแผนกลยุทธ์ แตกต่างกัน 

4. ประชาชนท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น การรับรู้ต่อ แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมของ เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว  ด้าน 1) ข้อมูลด้าน
สภาพแวดล้อม 2) ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์
บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) การมีส่วนร่วมในการท าแผนกลยุทธ์ แตกต่างกัน 

5. ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น การรับรู้ต่อ แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ด้าน 1) ข้อมูลด้าน
สภาพแวดล้อม 2) ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์
บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) การมีส่วนร่วมในการท าแผนกลยุทธ์ แตกต่างกัน 

6. ประชาชนท่ีมี ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีต่างกัน มีความคิดเห็น การรับรู้ต่อ แนว
ทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลป่าตันนาครัว 
ด้าน 1) ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 2) ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง 3) การ
จัดท าแผนกลยุทธ์บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) การมีส่วนร่วมในการท าแผนกลยุทธ์ 
แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

เนื้อหาในการวิจัย คือ 1) สภาพท่ีเป็นจริง การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
และการส ารวจ การรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง การจัดแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติในการจัดการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 3) นวัตกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส่งเสริมในการบริหาร
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จัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี4) ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ในการบริหารพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

พื้นที่วิจัย พื้นท่ีท าการวิจัย เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
            จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย คือ การท่องเท่ียว                    
เชิงวัฒนธรรมเป็นลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเภทการสืบทอดทางวัฒนธรรม ท่ีด าเนินการ                          
โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเป็นหลัก  รวมถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้
วัฒนธรรมต่างถิ่นที่มีความแปลกแตกต่างไปจากวัฒนธรรมเดิมของตนเอง ท้ังในเรื่องของวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของ ผู้คน ตลอดจนสถานท่ีแหล่งโบราณสถาน ประวั ติศาสตร์  ประเพณี พิธีกรรม                     
ความเช่ือ และศิลปะแขนงต่างๆ (วรศักดิ ์เหลืองสุวรรณ, 2553 และรสิกา อังกรู, 2553: 48)  
           องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 6 ด้าน 1) ประวัติศาสตร์และ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์  3)งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ด้ังเดิม 4) ศิลปะ 
หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 5) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 
6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 7) ภาษาและวรรณกรรม 8) วิถีชีวิต เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย 
อาหาร 9) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ (วีระพล ทองมา และคณะ, 2554: 15-18) 
          การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม Mill, R. & Morrison, A. M. (1992) กล่าวถึงการ
พัฒนาส าเร็จต้องพัฒนา 3 ด้าน 1) ส่ิงดึงดูดใจ จากการท่องเท่ียว (Attractions) 2) ความส าราญ                        
จากแหล่งท่องเท่ียว (Amenities)มี 2 ประเภท (1) ปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคม (2) ส่ิงอ านวย                        
ความสะดวก 3) ความสามารถการเข้าถึง  (Accessibility) (1) ความเพียงพอต่อความต้องการ
นักท่องเท่ียว (2) ความสะดวกสบายซึ่งสุภาพร วรพล (2546) กล่าวถึงการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 1) ผู้มีอ านาจหน้าท่ีคือประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น 2) ต้องท าความเข้าใจ
กับชุมชนการให้ความร่วมมือในการจัดการร่วมกัน 3) นักท่องเท่ียว ควรได้รับข้อมูลแหล่งมรดก                       
ทางวัฒนธรรมก่อน 4) การพัฒนาชุมชนด้านจิตส านึก ให้ความรู้ ด้านต่างๆ 5) ส่ิงท่ีจะน าไปปฏิบัติต่อ
การท่องเท่ียวต้องผ่านการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นก่อน  
             การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตัดสินใจก าหนดทิศทาง             
ในอนาคตบนพื้นฐานข้อมูลท่ีรอบด้านต้องการให้ เกิดศักยภาพขีดความสามารถองค์กรการ
เปล่ียนแปลง สภาพแวดล้อมต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม แนวทางท่ีจะบรรลุ
สภาพการณ์ในอนาคตต้องเป็นระบบ  แนวทางท่ีก าหนดเป็นขั้นเป็นตอน มี 3 1) องค์กรก าลังจะก้าว
ไปทางไหน (Where are you going?) 2) สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?)       
3) องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?) (ชัยนันท์ธรณ์  ขาวงาม, 2556:                         
142-148) 
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            กฎของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ 1) การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ว่าต้องท าอะไรบ้าง 
2) ปรับองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ บทบาทหน้าท่ีความรู้วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 3) ท าให้กลยุทธ์
เป็นเสมือนงานประจ าวันทุกคน สนับสนุนความส าเร็จของกลยุทธ์ 4) ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงด้วย
ภาวะผู้น าท่ีเข้มแข็ง (ชัยนันท์ธรณ์  ขาวงาม, 2556: 142-148) (David, F. R., 1995) (Certo & 
Peter, 1991) 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
คือ 1. สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนา 1) ประสานความร่วมมือการท างาน 2) การวางแผนร่วมกัน 
3) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  2. สร้างเครือข่ายการมี ส่วนร่วมทุกภาคส่วน                                  
กลุ่มต่างๆ 1) ประสานความร่วมมือกลุ่มต่างๆ (1) ผู้บริหารในท้องถิ่น (2) ประชาชน (3) ผู้ประกอบการ                              
(4) หน่วยงาน (5) นักท่องเท่ียว 2) ชุมชนใกล้เคียง 3) นอกพื้นท่ี 4) ผู้เช่ียวชาญ 5) หน่วยงานเกี่ยวข้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
วิจัยครั้งนี้ ประชากรจ านวน 8,432 คน สุ่มตัวอย่างจากประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใช้แนวคิดการ

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane และความคลาดเคล่ือน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 355 คน 
ความน่าจะเป็น (Probability sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
ส าหรับตอบแบบสอบถาม และเลือกบุคคลกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้น าชุมชน 12 หมู่บ้านๆ ละ 
3 คน จ านวน 36 คน ผู้บริหาร 10 คน รวม 46 คน ส าหรับการจัดกลุ่มสนทนา (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์, 2554:100)   
           เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการศึกษา ดังนี้ 1) ใช้แบบสอบถาม ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ส ารวจการรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง การจัดแหล่งท่องเท่ียว 2) การจัด
ประชุมกลุ่มสนทนา สภาพปัจจุบัน ปัญหา การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม 3) การจัดประชุมกลุ่มในการ
วางแผนกลยุทธ์ 4) ส ารวจความคิดเห็นการจัดประชุมกลุ่มสนทนา เป็นการตรวจสอบประเมินจาก                          
การมีส่วนร่วม  
           การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
            ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลท่ีได้จากแบบบันทึกแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์การ
บันทึก ผลการประชุมกลุ่มย่อย การตรวจสอบแบบสามเส้ายืนยันข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการ 
จ าแนก ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ จัดเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ การบรรยายผลสะท้อนกลับ มีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามมาแปลงข้อมูลเป็นรหัส
ตัวเลขและบันทึกลงในส่ือคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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   1) ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหา การรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว                    
ความต้องการ ความคาดหวัง และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แนวทางการน าแผน
กลยุทธ์การท่องเท่ียว สู่การปฏิบัติ  โดยการจัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น แนวคิด 
ประสบการณ์การถอดบทเรียนจากการสนทนากลุ่ม เขียนรายงานเชิงพรรณนา และการใช้สถิติ
พื้นฐาน ร้อยละความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
              2) ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ และความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินการมีส่วนร่วมการท าแผนกลยุทธ์ สู่                        
การบริหารจัดการ การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค                       
การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและแนวทางการบริหารการพัฒนา เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์เนื้อหาโดยน าข้อมูลท่ีได้มาจ าแนกจัดหมวดหมู่แล้วสรุปจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสดมีสถานภาพ
สมรส อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-
25,000 บาท  ส ารวจพื้นท่ี การสังเกต สนทนากลุ่มคณะผู้บริหารของเทศบาล และตัวแทนชุมชน 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการท่ีจะให้พื้นท่ีและต าบลใกล้เคียงได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว   

2. ผลการส ารวจการรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการความคาดหวัง การจัดแหล่ง
ท่องเท่ียว แบ่งเป็น 5 ส่วน 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับคืน จ านวน 
355 ราย 2) การรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการความคาดหวังการจัดแหล่งท่องเท่ียว ในพื้นท่ี  
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 3) ความต้องการความ
จ าเป็นในการท่องเท่ียว พบว่ามีความต้องการ ความจ าเป็นในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี                         
4) ความคาดหวัง ท่ีเตรียมส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวความคาดหวัง การเตรียมพื้นท่ีเพื่อนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียว ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกแหล่งท่องเท่ียว ใช้ทฤษฎีระบบในการวิเคราะห์เชิง
สถานการณ์ ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอยู่ มีแนวทางพัฒนาภายใต้บริบท ร่วมกับการวิเคราะห์ ด้วยการ SWOT 
Analysis การส ารวจพื้นท่ี การสนทนากลุ่มคณะผู้บริหารและตัวแทนชุมชนมีความต้องการท่ีจะให้พื้นท่ี
ของต าบลป่าตันและต าบลใกล้เคียงได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว การช้ีแจงแนะน าสถานท่ีท่ีน่าจะเป็น            
แหล่งท่องเท่ียวในลักษณะหลายมิติ และ 5) ข้อเสนอแนะเป็น 2 ด้าน (5.1) ความต้องการด้านต่างๆ                         
(1) ให้เจ้าของพื้นท่ีพัฒนาดูแลสถานท่ีของตนให้น่าเท่ียว (2) ต้องการจัดเส้นทางท่องเท่ียวให้ชัดเจน                       
(3) จัดงานสรงน้ าพระเจ้าไม้แก่นจันทน์ให้ยิ่งใหญ่ (5.2) ด้านปัญหา/อุปสรรค (1) ขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ (2) ขาดการประชาสัมพันธ์  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว คือ 1) การประสานความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ี (1) ผู้บริหารในท้องถิ่น                    
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(2) ชาวบ้าน/ประชาชนในพื้นท่ี (3) ผู้ประกอบการ(4) หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน               
(5) นักท่องเท่ียว  2) ชุมชนใกล้เคียง 3) ผู้ประกอบการนอกพื้นท่ี 4) ผู้เช่ียวชาญ/นักวิชาการ                                
5) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (5,1) ประสานความร่วมมือในการ
ท างาน (5.2) การวางแผนร่วมกัน (5.3) การติดตามประเมินผล และการก าหนดเครื่องมือในการ
จัดการพัฒนา 1) เครื่องมือการพัฒนา 2) ขีดความสามารถรองรับการท่องเท่ียว 3) ส่ิงท่ีต้องพัฒนา                       
4) การพัฒนาสภาพท่ัวไป  5) การพัฒนาระบบการตลาด จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
(PAR) เป็นวงจร 3 วงจร 1) วงจรการวางแผน 2) วงจรการปฏิบัติและสังเกต 3) วงจรสะท้อนการ
ปฏิบัติ ดังนี้คือ 

 1) วงจรการวางแผน ใช้วิธีการสนทนา กลุ่มการระดมสมอง และกระบวนการวิเคราะห์ 
(SWOT Analysis) ผลท่ีได้จาก การวางแผน จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)                      
การระดมพลังสมองและอภิปราย ผลการวิเคราะห์ SWOT และผลสะท้อนการปฏิบัติ ได้มีกิจกรรม 
คือ  

  (1) การก าหนดวิสัยทัศน์ มีพันธะกิจ มีเป้าประสงค์ มีการก าหนดตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
มีกลยุทธ์ มีแนวทางทางการบริหารจัดการการท่องเท่ียว  

  (2) การสร้างกลยุทธ์ทางเลือกการท่องเท่ียว ได้ดังนี้ คือ  
                 กลยุทธ์ท่ี 1: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีมีส่วนร่วม                 
การพัฒนาการท่องเท่ียว ครอบคลุม 4 ประเด็น (2.1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรและ
กลุ่มคนต่างๆ การตัดสินใจการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตลาด องค์กรกลุ่มคนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(2.2) ระบุอย่างชัดเจนว่าองค์กร กลุ่มคนแต่ละกลุ่ม มีหน้าท่ี บทบาท ขอบเขตการจัดการระดับใด                      
(2.3) ตัดสินใจร่วมกันว่าจะใช้มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน (2.4) องค์กรกลุ่มคนทุกฝ่ายต้องสินใจ  
                กลยุทธ์ท่ี 2: การวางแผน การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ชักชวนหน่วยงานและกลุ่มคนภายนอกพื้นท่ีได้เข้ามามีบทบาท แผนท่ีได้ต้องชัดเจนให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถปฏิบัติตามได้ในทิศทางเดียวกัน คือ วิสัยทัศน์ของชุมชน วัตถุประสงค์
ของแผน  
                กลยุทธ์ท่ี 3: การก าหนดเครื่องมือพัฒนาท่องเท่ียวมีส่วนร่วมการวางแผนด าเนินงาน                      
ตามแผน ติดตามผลการด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการทุกกลุ่ม วัตถุประสงค์ นโยบายแผน              
การท่องเท่ียว 

 2) การปฏิบัติและการสังเกต ท่ีประชุมด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียว สมาชิกในท่ีประชุมมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ระดมสมอง อภิปราย สรุปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการ
บริหารได้แผนงานโครงการฯ แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาล
ต าบล คือ วิสัยทัศน์ การท่องเท่ียวชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน ตามแผนภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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            3) การสะท้อนการปฏิบัติ สมาชิกในท่ีประชุมได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ยอมรับผลการสร้างกล
ยุทธ์ทางเลือกท่ีมี วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ก าหนดแผนงานโครงการภายท่ีเหมาะสม การด าเนินงาน                               
มีส่วนร่วมในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวแบบประชาชนมีส่วนร่วม   

ตอนท่ี 4 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
พบว่า คณะกรรมการชุมชน/ผู้น าชุมชนได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ แผนงานโครงการการน าสู่การปฏิบัติ 
ส่วนใหญ่การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติมีการก าหนดเครื่องมือในการจัดการพัฒนา 1) ก าหนด
เครื่องมือวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลการพัฒนา 2) การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับการ
ท่องเท่ียว 3) การก าหนดส่ิงท่ีต้องพัฒนา 4) การพัฒนาสภาพท่ัวไป 5) การพัฒนาระบบการตลาด   

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ สภาพท่ีเป็นจริง จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกแล่งท่องเท่ียว 
มีจุดแข็ง คือ 1) มีเอกลักษณ์ สัญลักษณ์และ บางแห่งอยู่ในค าขวัญของอ าเภอแม่ทะ คือ มีล าน้ าจางหล่อ
เล้ียงเศรษฐกิจ  มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม้แก่นจันทน์มีสินแร่ส าคัญถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว                
งานและผลิตภัณฑ์การแกะสลัก และมีถ้ าพระสบาย 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท่ีส าคัญอ าเภอแม่ทะ 3) มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจ สอดคล้องกับ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2553) 
ได้พบว่า มีทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ                             
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านโบราณ สถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดมอญ เตาโอ่งอ่างเครื่องปั้นดิน เผา ตุ่ม
สามโคก ด้านประเพณี เทศกาล คืองานแห่เสาหงส์ธง ตะขาบ และวิถีชีวิตของชุมชน แต่ก็มีจุดอ่อน
เหมือนกันคือ บางแห่งอยู่ไกลจากตัวเมือง ท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง ส าหรับโอกาส มีหน่วยงาน 
ภาครัฐให้การสนับสนุนในการท่องเท่ียว คนไทยสนใจและใส่ใจกับศิลปะ วัฒนธรรมมากขึ้น รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมให้คนไทยท่องเท่ียวภายในประเทศ  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ท าให้
เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย จังหวัดล าปาง เป็นจังหวัดท่ีมีท าเลเหมาะสม การเดินทางได้ท้ังทางรถยนต์
และทางรถไฟ สอดคล้องกับ วีระพล ทองมา (2554) ได้พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวของ
ทุกชุมชนสามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียงกัน และแนวโน้มของนักท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจใน
การท่องเท่ียวชนเผ่าเพิ่มขึ้น ส่วนอุปสรรค มีผู้ประกอบการยังไม่กล้ามาลงทุนเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
การจัดเตรียมความพร้อมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สมบูรณ์ ยังล่าช้า ขาดการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ 
และเอกชน ยังไม่กล้ามาลงทุน  สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้นักท่องเท่ียวยังไม่ค่ อยสนใจเรื่อง                            
การท่องเท่ียวมากขาดการเช่ือมต่อเส้นทางการท่องเท่ียว จากแหล่งท่องเท่ียวภายนอก สอดคล้องกับ 
พนิตสุภา ธรรมประมวล และคณะ (2553) พบว่า กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปัจจัย
ภายในและภายนอก ได้แก่ 1) จุดแข็ง (1) เป็นสัญลักษณ์และบางแห่งอยู่ในค าขวัญจังหวัด (2) เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 2) จุดอ่อน (1) บางแห่งอยู่ไกลจากตัวเมือง ท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง            
(2) ขาดบุคลากรท่ีสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว 3) โอกาส (1) หน่วยงานภาครัฐให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว (2) คนไทยสนใจกับศิลปวัฒนธรรม มากขึ้น                                
4) อุปสรรค (1) ผู้ประกอบการหวังผลประโยชน์จากนักท่องเท่ียวเกินไป (2) การจัดร้านของร้านค้าบริเวณ
รอบๆ ขาดความเป็นระเบียบ  
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2. การรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการ ความคาดหวัง การจัดแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีป่าตันนาครัว ดังนี้ 
 2.1 การรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความต้องการความคาดหวังการจัดแหล่งท่องเท่ียว  
พบว่า ค่าร้อยละการรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นท่ี เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่มี การรับรู้ทรัพยากร
การท่องเท่ียว สอดคล้องกับ พนิตสุภา ธรรมประมวล และคณะ (2553) พบว่า 1) การรับรู้ทรัพยากร
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี นักท่องเท่ียวรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียวผ้าทอมัดหมี่โคก
เจริญลายดอกพิกุลและดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด โบราณคดีโป่งมะนาว อ าเภอพัฒนา
นิคม นักท่องเท่ียวรับรู้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ในระดับน้อย คือ (1) พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านท่ีวัดยาง 
(2) งานฝีมือเครื่องทองเหลือง มีการผลิตและจ าหน่ายท่ีบ้านท่ากระยาง (3) วัดอัมพวันเป็นศูนย์
วัฒนธรรมของชาวไทยรามัญบ้าน บางขันหมาก (4) ท่ีต าบลมหาสอน อ าเภอบ้านหมี่เป็นแหล่งเครื่อง
จักสานไม้ไผ่ฝีมือเยี่ยม (5) มีเทศกาลบุญบั้งไฟท่ีอ าเภอโคกเจริญในช่วงกลางเดือน 6 ของทุกปี  

 2.2 ความต้องการและความจ าเป็นในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี พบว่า ค่าร้อยละ
ในส่ิงท่ีมีความต้องการและความจ าเป็นในการส่งเสริมการท่องเท่ียว มีความจ าเป็นในพื้นท่ีเพื่อให้เกิด
การส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ คิดว่ายังไม่มีความจ าเป็น สอดคล้องกับ ชิษณุชา  ปานศิริ (2551) 
ท่ีพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเท่ียวทั้งภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับน้อย 

 2.3 ความคาดหวัง ท่ีเตรียมส าหรับนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียว พบว่า ค่าร้อยละความคาดหวัง 
ท่ีเตรียมส าหรับนักท่องเท่ียว เป็นข้อมูลของประชาชนท่ีมีความคาดหวังท่ีเตรียมส าหรับนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีป่าตันนาครัว ส่วนใหญ่ คิดว่ายังไม่มีหรือไม่แน่ใจ จากการสนทนากลุ่ม
คาดหวังให้พื้นท่ีของต าบลป่าตันและต าบลใกล้เคียงได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว การช้ีแจงแนะน าสถานท่ี
ท่ีน่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวในลักษณะหลายมิติ สอดคล้องกับ พนิตสุภา ธรรมประมวล และคณะ 
(2553) ท่ีพบว่า ความคาดหวังนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวจังหวัดลพบุรีมีความคาดหวัง ระดับมาก คือ 
1) มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแสดงภูมิปัญญาชาวบ้าน 2) มีของท่ีระลึก/ของฝากท่ีเป็นสัญลักษณ์แหล่ง
ท่องเท่ียวจ าหน่าย 3) มีของท่ีระลึก/ของฝากท่ีหาซื้อได้สะดวกในราคา ท่ีเป็นธรรม 4) สามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก 5) มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกประจ าแหล่งท่องเท่ียว 6) มีส่ิง
อ านวยความสะดวกในทุกแหล่งท่องเท่ียว เช่น ห้องน้ า ท่ีจอดรถ เป็นต้น  

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีป่าตันนาครัว โดยสรุป ศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวพื้นท่ีป่าตันนาครัว (1) ความต้องการ อยากให้เจ้าของพื้นท่ีพัฒนาดูแล สถานท่ีของตนให้       
น่าเท่ียว ต้องการจัดเส้นทางท่องเท่ียวให้ชัดเจน จัดงานสรงน้ าพระเจ้าไม้แก่นจันทน์ให้ยิ่งใหญ่                       
ให้สมาคมท่องเท่ียวสภาวัฒนธรรมสนับสนุนทุกด้านท่ีสามารถ ท าได้ ปรับพื้นท่ีให้แขกท่ีมาท่องเท่ียว 
สามารถพักค้างคืนได้ เช่น Home stay รณรงค์ให้คนในพื้นท่ี รู้จักและหวงแหนไว้ให้คนรุ่นหลังสืบ
ต่อไป (2) การประสาน ขอความร่วมมือกับผู้น าและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญและลงมือท า
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อย่างจริงจัง เน้นงานของพัฒนาชุมชนเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วน เรื่องการส่งเสริมการท่องเท่ียว                             
เชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านอื่น ตามบริบทในพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรอย่างหลากหลาย                           
(3) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาในด้านการท่องเท่ียว ในพื้นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม 
และทรัพยากรท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้แก่ดอยพระฌาน บ้านป่าตัน หมู่ 5 พระเจ้าไม้แก่นจันทน์                           
วัดป่าตันหลวง วิหารโบราณ วัตถุโบราณ วัดนาคตหลวง  หอพระไตรปิฎก และคัมภีร์ใบลาน วัดสัณฐาน  
ซุ้มประตูโขลงช้างวัดศรีอ้วน ส่ิงประดิษฐ์ ไม้ฉลุ บ้านหัวฝาย (ครัวเรือน) แกะสลักบ้านหลุก กระเป๋า
หนังเทียม มีส่ิงท่ีต้องปรับปรุง ได้แก่ ดอยพระฌาน (4) การประชาสัมพันธ์ ถึงส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ เช่น                            
พระเจ้าไม้แก่นจันทน์ วิหารโบราณวัตถุโบราณ วัดนาคตหลวง หอพระไตรปิฎก-คัมภีร์ใบลาน ถ้ าพระ
สบาย ฟาร์มเพาะเช้ือเห็ดฟาง บ้านป่าตัน บ้านสมทะ นาคตแพะ (5) การพัฒนาพื้นท่ีการคมนาคมไป
สถานท่ีท่องเท่ียวไม่สะดวก ขาดการบริหารการจัดการท่ีดี เช่น การจัดสถานท่ี การรักษาความสะอาด 
การจัดอบรมให้มีมัคคุเทศก์ เพื่อการถ่ายทอด การสืบสาน อนุรักษ์ การปรับพื้นท่ีในการจอดรถ                             
(6) การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แสดงออก 
การเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนา หารือเรื่องการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง หาวิธีการพัฒนาโดยการเชิญ 
เจ้าอาวาส, ผู้รู้, นายกทุก อปท.,ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน , ก านัน, พัฒนาชุมชน, สมาคมแหล่ง
ท่องเท่ียว, วัฒนธรรมอ าเภอ, สมาคมหอการค้า, ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงในพื้นท่ี,เกษตรอ าเภอ,
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข, ส านักงานการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.) 
เป็นต้น (7) การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา ปัจจุบันการสนับสนุนงบประมารจากภาครัฐ การ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมแกนน า การให้ความรู้แก่คนในชุมชนให้เห็นคุณค่าในส่ิงท่ีมีอยู่   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสอแนะจากผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
1. มีความต้องการ อยากให้เจ้าของพื้นท่ีพัฒนาดูแล สถานท่ีของตนให้น่าเท่ียว ต้องการจัด

เส้นทางท่องเท่ียวให้ชัดเจน จัดงานสรงน้ าพระเจ้าไม้แก่นจันทน์ให้ยิ่งใหญ่ ให้สมาคมท่องเท่ียว สภา
วัฒนธรรมสนับสนุนทุกด้านท่ีสามารถท าได้ ปรับพื้นท่ี ท าพื้นท่ีให้แขกท่ีมาท่องเท่ียว สามารถ พักค้าง
คืน ได้ เช่น Home stay รณรงค์ให้คนในพื้นท่ี รู้จักและหวงแหนไว้ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป  

2. การประชาสัมพันธ์ ถึงส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ เช่น พระเจ้าไม้แก่นจันทน์ วิหารโบราณ-วัตถุโบราณ 
วัดนาคตหลวง หอพระไตรปิฎก-คัมภีร์ใบลาน วัดสัณฐาน ซุ้มประตูโขลง (ช้าง)   

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
1 ควรท าวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์และการวางแผน การด าเนินงานการจัดการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดล าปาง   
2. ควรท าวิจัยในเชิงการพัฒนาโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมครบวงจรในจังหวัด

ล าปางแบบประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม  
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แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถฮีาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

Guidelines for Promoting Halal Tourism of Muslims in the Southern 
Andaman Coast 

 
ธวัชชัย  นิมา1   ภัทรพล  ชุ่มมี2   ชาคริต  ศรีทอง3

 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบันของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (2) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ (3) เพ่ือยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประชากรการวิจั ยเชิงคุณภาพ คือ 
นายกสมาคมการท่องเที่ยวภาคใต้ นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ ผู้อ านวยการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง ระนอง และพังงา และผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับผิดชอบ ดูแล สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน เลือกแบบสโนว์บอล และ ประชากร
การวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอิสลามที่เคยมา
ท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปที่เข้าพักอาศัยประเภทโรงแรม 1, 2, 3 ที่อยู่ภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน
ประเทศไทย รวม 1,133 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 700 คน เลือกแบบง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่ใส่
คืน เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพคือ แบบสัมภาษณ์แบบผสม เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณคือ 
แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 และค่าอ านาจแจกแจงรายข้อมากกว่า 0.30  วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์เนื้อหา (2) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ (4) การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี 6 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวมุสลิม ปัจจัยการ
จัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านความพึงพอใจของ

                                                           
1 (นักศึกษาปริญญาเอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ,  Email.thawatchai2484@gmail.com 
2 (อาจารย์ประจ า) คณะนวัตกรรมการจดัการ Faculty of Management Innovation 
3 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมAssistant Professor, Faculty of Industrial 
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นักท่องเที่ยว ปัจจัยความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามันและปัจจัยแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของ
มุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ มีราคาเหมาะสม ส่วนมากมาเที่ยวมากกว่า 5 ครั้งและค้างมากกว่า 2 คืนขึ้นไป โดยมัก
ท่องเที่ยวกับครอบครัว มีอ านาจตัดสินใจในการเลือกที่พักอาศัยเอง และ มักเดินทางในช่วงวันช่วง
วันหยุดเสาร์–อาทิตย์ 

3. ผลการศึกษารูปแบบทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันพบว่า (1) ตัวแปรแฝงปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวมุสลิม (MTB) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (TS) และปัจจัยความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว
ภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน (LY) (2) ตัวแปรแฝงปัจจัยการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล(HTM) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (TS) และปัจจัยความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว
ภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน (LY)  (3) ตัวแปรแฝงปัจจัยคุณภาพการให้บริการ (SQ) มีอิทธิพลทางตรงไป
ยังตัวแปรแฝงปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (TS)  และตัวแปรแฝงความจงรักภักดีต่อสถานที่
ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน (LY) นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร MTB ตัวแปร 
HTM และตัวแปร SQ ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
โดยสรุปแล้ว ตัวแบบที่ได้มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เพราะมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง(R2) 
เท่ากับ 0.78 จึงนับได้ว่าตัวแบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้ มีความสามารถในการพยากรณ์แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ดีและยอมรับได้ 

 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยววิถีฮาลาล, ภาคใต้ฝั่งอันดามัน, การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
Abstract 

The research objectives were:  (1) to study the current conditions and problems 
of factors influencing the guidelines for development of Halal tourism promotion of 
Muslims in the Southern Andaman Coast; (2) to study factors influencing the guidelines for 
development of Halal tourism promotion of Muslims in the Southern Andaman Coast; and 
(3) to confirm the factors influencing the guidelines development of Halal tourism 
promotion of Muslims in the Southern Andaman Coast. The qualitative research 
population was the president of the Southern Tourism Association; the president of the 
Southern Hotel Association; the directors of Office of Provincial Tourism: Phuket, Krabi, 
Trang, Ranong and Phang Nga; and the staff in the positions responsible for overseeing and 
supporting the hotel and tourism business; and the sample was the 10 people, selected 
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by the Snowball method. The quantitative research population was the groups of Thai 
and foreign Islamic tourists who had visited more than once; accommodation types: 1, 2, 
3 hotels located in the Southern Andaman Coast of Thailand, total 1,133 hotels; and the 
sample was the 700 tourists, selected by the simple random sampling with non-
replacement lottery. The qualitative research instrument was the mixed-interview form.  
The quantitative research instrument was questionnaire with reliability level more than 
0.70 and item- discrimination power more than 0.30. The data analysis methods consisted 
of (1) the content analysis; (2) the descriptive statistics were the percentage, mean and 
standard deviation; (3) the confirmatory factor analysis; and (4) the Structural Equation 
Model analysis.  

The research findings were: 
1. The factors affecting the development of Halal tourism promotion of the 

Muslims in the Southern Andaman Coast consisted of 6 factors: the factor of Muslim 
tourism behavior, the factor of Halal Tourism management, the factor of quality of service, 
the factor of tourist satisfaction, the factors of loyalty to tourist attractions in the South 
Andaman Coast; and the factors for promoting Halal tourism of Muslims in South Andaman 
Coast. 

2. The results of the study of factors influencing the development of Halal tourism 
promotion among Muslims in South Andaman Coast provinces found that tourists wanted 
to had adequate facilities, had the good price, the most of them travelled more than 5 
times and stay more than 2 nights, often traveling with family, had the decision-making 
power to selected their own accommodation, and usually travelled during holidays: 
Saturday - Sunday. 

3. The results of patterns study for development of Halal tourism promotion of 
Muslims in the Southern Andaman Coast found: (1) the latent variables of Muslim Tourism 
Behavior factors (MTB) directly influences the Tourist Satisfaction factor (TS), and the 
Loyalty factors of Southern Andaman Coast attractions (LY); (2) the latent variables of Halal 
Tourism Management (HTM) factors had direct influence on the Tourist Satisfaction factor 
(TS), and the Loyalty factor to tourist attractions of Southern Andaman Coast (LY);(3) the 
latent variables of Service Quality factor (SQ) directly influences the Tourist Satisfaction 
Factor (TS) and the latency variables of the Loyalty factor to tourist attractions of Southern 
Andaman Coast (LY), in addition, there was the indirect influence of the MTB variable, HTM 
variable and SQ variable affecting the Halal tourism promotion of Muslims  in the South 
Andaman coast. By summary, the finding models had the efficiency for forecasting because 
it had the square of multiple correlation coefficient (R2) 0.78, therefore, the development 
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models counted they had the ability to be the good forecasting and acceptable for the 
Halal tourism promotion of Muslims in the South Andaman coast. 
 
Keywords: Halal tourism, Southern Andaman coast, Tourism promotion 
 

บทน า 
ประเทศไทยมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2558 ที่ผ่าน

มานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวน 29.88 ล้านคน 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.44 และสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ถึง 1,447.16 พันล้านบาท ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.39 เมื่อเทียบ กับปี 2557 (Office of the Permanent Secretary for Tourism 
and Sports, 2015)อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด จ าแนก ตามภูมิภาค
ของประเทศไทย (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ) พบว่า ภาคใต้เป็น ภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไป
ท่องเที่ยวมากท่ีสุด และสร้าง รายได้ให้แก่ประเทศมากท่ีสุดเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในไตรมาสสี่ ปี 2556  
มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากถึง 6.1 ล้านคน สร้างรายได้104,437 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
25.7 ของรายได้ทั้งประเทศจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้เมื่อจ าแนกพ้ืนที่ภาคใต้รายจังหวัดพบว่า
จังหวัดที่สร้างรายได้ มากที่สุดสองอันดับคือ ภูเก็ตรองลงมาคือกระบี่โดยท ารายได้มากถึง 67,082 
ล้านบาท และ 15,108 ล้านบาท ตามล าดับ (Department of Tourism, 2014)ซึ่งทั้งจังหวัดภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน ที่มีความส าคัญต่อการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสถานพักผ่อนที่สวยงาม (Pew Research Center, 2019) 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และ 
เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างรายได้จ านวนมากมาย การท่องเที่ยวฮาลาล เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเกิดขึ้น
ใน ธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งในตลาดกว่า 50 ประเทศเป็นประเทศ
มุสลิมที่มี ศักยภาพความพร้อมในการบริการ และประเทศที่ไม่มีมุสลิมน้อยกว่า 1.6 พันล้าน ซึ่งเป็น
โอกาสที่ดีในการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม จากกลุ่มประเทศต่าง ๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวน
มากขึ้น โดยมีพฤติกรรม เคร่งครัดในศาสนาปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูงและ
ต้องการสิ่งอ านวยความ สะดวกครบทั้งระบบ โดยสืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถาน
ประกอบการอาหารฮาลาลที่มี คุณภาพ มีการบริการที่สะดวกสบาย รวมทั้งความพร้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพส่งผล ให้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเป้าหมายของการ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวมุสลิมที่มี วัฒนธรรมการบริโภคและอุปโภคแตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนา ผู้ประกอบการโรงแรมที่ให้บริการฮาลาล ให้
ความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริงและสามารถให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวมุสลิมได้อย่างถูกต้องตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
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เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวให้ ตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม เริ่มจากการ
ให้ บริการจากสถานที่ต้นทางไปจนถึง จุดหมายปลายทาง ปัจจุบันการท่องเที่ยววิถีฮาลาลเป็นธุรกิจที่  
ได้ รับความสนใจอย่างมากและเป็น ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้  เนื่องจากประชากรมุสลิมโลก
ที่มีจ านวนมากและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนของโลกมุสลิม ขณะที่ประเทศไทยก็มี จุดแข็งด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ แล้ว จึงท าให้ การท่องเที่ยว วิถีฮาลาลเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ส าคัญภายใต้ 
ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศ ไทยต้องให้ ความส าคัญ บทความนี้มี เป้าหมายในการ
รวบรวมข้อมูลองค์ ความรู้ และแนวคิดที่เป็นวรรณกรรมของทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยววิถีฮาลาล ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงของตลาด
นักท่องเที่ยว มุสลิมด้านอุปสงค์ -อุปาทาน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อัน
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสด้านธุรกิจการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ของประเทศไทย ปัจจุบันการท่องเที่ยววิถี
ฮาลาล (Halal Tourism) เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชากรมุสลิม
โลกท่ีมีมากกว่า 1,600 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของจ านวนประชากรโลกทั้งหมด ซึ่งคาดว่าใน ปี  
2030 ประชากรมุสลิมจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของประชากรโลก ที่ส าคัญคือประชากรเหล่านี้แม้จะมี
การศึกษาแบบสมัยใหม่ แต่นับวันก็ยิ่งใส่ใจให้ความส าคัญต่อหลักการทางศาสนามากยิ่งขึ้น (Pew 
Research Center, 2019) 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ ผู้วิจัยมีความสนใจและคิดว่ามีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่ต้องท าการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอัน
ดามันเพ่ือศึกษาว่าในปัจจุบันประชากรกลุ่มมุสลิมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความตั้งใจ
ท่องเที่ยววิถีฮาลาล ในประเทศไทยเป็นอย่างไร เป็นไป ตามหลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่ 
อย่างไร ควรมี แนวทางการแก้ไข ปัญหาและมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางพัฒนาการส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีฮาลาล ของมุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ของ
มุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 3. เพ่ือยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาล  ของ
มุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 โมเดลองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลา
ลของมุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สมมติฐานที่ 2 ไม่มีความแปรเปลี่ยนของโมเดลองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี ได้แก่ (1) การศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพศึกษา

จากนายกสมาคมการท่องเที่ยวภาคใต้นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ ผู้อ านวยการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัด ระนอง และจังหวัดพังงา และผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
ดูแล สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน (2) การศึกษา
งานวิจัยเชิงปริมาณศึกษาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอิสลามที่เคย
มาท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปผู้ที่เข้าพักอาศัยประเภทโรงแรม 1, 2 3 ภาคใต้ ชายฝั่งอันดามัน
ประเทศไทย จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่จ านวน 501 แห่ง จังหวัดภูเก็ตจ านวน 
254 แห่ง จังหวัดตรัง 176 แห่ง จังหวัดพังงาจ านวน 155 แห่งจังหวัด ระนอง 47 แห่งรวม 1,133 
แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 700 คน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
          ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของคนมุสลิมในประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว (2) ความเป็นอิสลาม (3) สถานที่ท่องเที่ยว (4) ความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว และ 
(5) คุณภาพการให้บริการ จากแนวคิดที่ศึกษาจึงน ามาก าหนดกรอบวิจัยซึ่งสรุปได้ว่า แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของคนมุสลิมในประเทศไทย ธุรกิจมีการน าแนวทางคุณภาพการ
ให้บริการ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
สร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้าง
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศมาใช้กับธุรกิจท่องเที่ยววิถีฮาลาลในประเทศไทย ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว  

(Tourist’s satisfaction) 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวชาวมุสลิม 

(Islamic behavior) 

แนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียววิถีฮาลาลของ

มุสลิมในภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

การจัดการการท่องเท่ียววิถีฮาลาล   
(Halal Tourism Management) 

ความจงรักภักดีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  
(Destination Loyalty) 

คุณภาพการให้บริการ  

(Quality of Service) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ของมุสลิมในกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีการด าเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 2) การด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ 

ขั้นตอนการวิจัย  การด าเนินงานวิจัยออกเป็น 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์บริบทกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอิสลามที่เคยมาท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปในจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์จากกรอบแนวความคิด นิยามศัพท์ และปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ขั้นตอนที่ 4 การสัมภาษณ์นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ ผู้อ านวยการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา และผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับผิดชอบ ดูแล สนับสนุน
ที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนที่ 5 น าตัวแปรที่ได้จากการจัดกลุ่มตัวแปร มาสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือให้ได้
แบบสอบถามที่ใช้เก็บกับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบความสมบูรณ์ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ขั้นตอนที่ 8 การยืนยันผลการวิจัย โดยการ
สนทนากลุ่ม(Focus Group) และ ขั้นตอนที่ 9 การเผยแพร่งานวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ ผู้อ านวยการ

ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ ตรัง ระนอง และจังหวัดพังงา และผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
รับผิดชอบ ดูแล สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กของภาคใต้ ชายฝั่งอันดามัน ประเทศ
ไทย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เกี่ยวการบริหารจัดการในเรื่องการ
ท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการจ านวน 10 คนใช้ การเลือก
ตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling)  

ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือ
ศาสนาอิสลามที่เคยมาท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปที่เข้าพักอาศัยในประเภทโรงแรม 1,2,3 
ภาคใต้ ชายฝั่งอันดามัน ประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่จ านวน 501 แห่ง จังหวัดภูเก็ต
จ านวน 254 แห่ง จังหวัดตรัง 176 แห่ง จังหวัดพังงาจ านวน 155 แห่ง จังหวัด ระนอง 47 แห่ง รวม 
1,133 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 700 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน 

เครื่องมือการวิจัย  
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เครื่องมือคือ 

แบบสัมภาษณ์แบบผสม (Semi Structure Interview form) และการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือการ
วิจัยคือ แบบสอบถามที่ประกอบด้วยค าถาม 8 ส่วน จ านวน 88 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 
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และค่าอ านาจแจกแจงรายข้อของแต่ละข้อค าถาม (Corrected Item-Total Correlation) มากกว่า 
0.30  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
        เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ 
ผู้อ านวยการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ ตรัง ระนอง และจังหวัดพังงา และผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ดูแล สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กของภาคใต้ ชายฝั่งอันดามัน 
ประเทศไทย และบันทึกเทปการสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 

เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาต
และขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของกิจการ ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มที่พักโรงแรม 
นักท่องเที่ยวที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองทาง Internet โดยใช้ Google form ในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) จากการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก และท าการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า หลังจากสรุปบทสัมภาษณ์จาก
ข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและจัดกลุ่มโดยให้ความส าคัญ
กับการสังเคราะห์ข้อมูลส่วนย่อยและลดทอนขนาดของข้อมูลให้มีความชัดเจนในการน าเสนอ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบตามแนวคิดทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นเทคนิค
การวิเคราะห์หลายตัวแปร โดยเป็นได้ทั้งเทคนิคการหาสาเหตุ และการหาความสัมพันธ์ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับ
ข้อมูลจริงได้ เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องโมเดลประกอบด้วย (1) ค่าดัชนีไคสแควร์ (Chi-
Square: χ2) (2) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) (3) ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI (4) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์(Normed Fit Index: NFI)  (5) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับ
รูปแบบฐาน (Incremental Fit Index :IFI) (6) ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index :CFI) (7) ค่า HOELTER (8) ค่าดัชนีความสอดคล้องในรูปแบบความ
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คลาดเคลื่อน (Root Mean Square Residual: RMR) และ (9) ค่าดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ของมุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมี 6 องค์ประกอบ 29 ตัว
บ่งชี้ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวมุสลิมประกอบด้วยประเภทที่พัก 
ค่าใช้จ่ายในการใช้ท่องเที่ยว ความถี่ในการท่องเที่ยวระยะเวลาในการท่องเที่ยวผู้ร่วมเดินทางผู้ที่มี
อิทธิพลเลือกที่ พักและช่วงเวลาเดินทาง 2) ปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยววิ ถีฮาลาล 
ประกอบด้วย ด้านสถานที่พักแรมด้านอาหาร ด้านการขนส่ง และด้านแหล่งท่องเที่ยว 3) ปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเอาใจใส่ต่อนักท่องเที่ยว 
การตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว ความไว้วางใจได้ และการสร้างความมั่นใจได้ 4) ปัจจัยด้านความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ความรวดเร็ว การ
รับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 5) ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว
ภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน 6) ปัจจัยด้านแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้
ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์/สถานที่ท่องเที่ยวด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการ 

2. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 2.1 ข้อมูลทั่วไป การศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 700 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนมากเพศหญิง (ร้อยละ 58.10) อายุ 41 - 50 ปี (ร้อยละ 49.60) สมรสและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 
51.60) ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 46.00) ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
(ร้อยละ 33.10) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 41.30) และจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3 – 4 คน (ร้อยละ 48.00)  

2.2 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมใน
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่า            
           1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวมุสลิม ประกอบด้วย (1) ด้านประเภทที่พัก ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงแรมที่ท่านเลือกพักมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อการท่องเที่ยววิถีฮา (2) ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้ท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ค่าที่พักคิดว่าราคาเหมาะสมแล้ว (3) ด้านความถี่ในการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านมาเท่ียว มากกว่า 5 ครั้ง (4) ด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านเดินทางแบบค้างมากกว่า 2 คืนขึ้นไป                        
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(5) ด้านผู้ร่วมเดินทางในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เดินทางท่องเที่ยวกับ
ครอบครัว (6) ด้านผู้ที่มีอิทธิพลเลือกที่พักในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ตนเองเป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจในการเลือกที่พักอาศัย และ (7) ด้านช่วงเวลาเดินทางในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านเดินทางในช่วงวันช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  

2) การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ประกอบด้วย (1)  ด้านการจัดการด้านสถานที่พักแรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่พักตั้ งอยู่ใกล้มัสยิดหรือสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา (2) ด้านการจัดการด้านอาหารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การหลีกเลี่ยงในการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (3) ด้านการจัดการด้านการขนส่งในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดสถานที่จอดรถในสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอเมื่อไปถึง
สถานที่ท่องเที่ยว และ(4) ด้านการจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การจัดท าโปรแกรม/แพ็คเกจท่องเที่ยวของมุสลิมโดยเฉพาะ  

3) คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย (1) ด้านความเป็นรูปธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการบริการ (2) ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานมีการให้บริการที่ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการของท่าน (3) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้รับการบริการตรงตามความต้องการอยู่เสมอ (4) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 1) พนักงานมีทักษะ ความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการบริการ และ (5)ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 1) พนักงานมีความสามารถท่ีจะเข้าใจความต้องการของท่าน 

4) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย (1) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 1) ป้ายสัญลักษณ์บอกสถานที่ท่องเที่ยวมีความชัดเจน (2) ด้านความ
น่าเชื่อถือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วันและเวลาเปิด-ปิดในการเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวตรงตามที่ประกาศไว้ (3) ด้านการตอบสนองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
พนักงานในสถานที่ท่องเที่ยวมีความเต็มใจในการให้บริการ  (4) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวมีความปลอดภัยที่ดี 
เช่นการเตือนภัย การรับแจ้งเหตุ และ (5) ด้านการเอาใจใส่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ พนักงานในสถานที่ท่องเที่ยวมีความสุภาพให้เกียรติแก่นักท่องเที่ยว  

5) ความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามันความจงรักภักดีต่อสถานที่
ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามันในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จะแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวให้แก่คนที่รู้จักให้มาท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน  

6) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้าน
ผลิตภัณฑ์/สถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์/สถานที่ท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่ท่องเที่ยวมีการออกแบบที่ดึงดูดใจ แปลกตาและ
เหมาะสม (2) ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ราคาอาหารและเครื่องดื่ม
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณภาพ (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท าเลที่ตั้งสามารถเดินทางสะดวก (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การโฆษณาหรือ อัพเดท ผ่าน เพจ Facebook และ Instagram ท า
ให้เข้าถึงข่าวสารได้ง่ายขึ้น (5) ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
พนักงานภายในสถานที่ท่องเที่ยวมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (6) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการตั้งป้ายบอกเส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นได้ชัดเจน และ (7) ด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรวดเร็วในการจัดการสินค้าและบริการอ่ืนๆของผู้ประกอบการแก่
นักท่องเที่ยว  

3. สรุปผลการศึกษารูปแบบ การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่า (1) ตัวแปรแฝงปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวมุสลิม (MTB) มีอิทธิพล
ทางตรงไปยังตัวแปรแฝงปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (TS) เท่ากับ 0.038 ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 (2) ตัวแปรแฝงปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวมุสลิม (MTB) มีอิทธิพลทางตรงไปยัง
ตัวแปรแฝงปัจจัยความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน (LY) เท่ากับ 0.049                     
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (3) ตัวแปรแฝงปัจจัยการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล (HTM)                     
มีอิทธิพลทางตรงไปยังตัวแปรแฝงปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (TS) เท่ากับ 0.01 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (4) ตัวแปรแฝงปัจจัยการจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล (HTM)  มีอิทธิพล
ทางตรงไปยังตัวแปรแฝงปัจจัยความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน (LY)  
เท่ากับ 0.079 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (5) ตัวแปรแฝงปัจจัยคุณภาพการให้บริการ (SQ)                          
มีอิทธิพลทางตรงไปยังตัวแปรแฝงปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (TS)  เท่ากับ 0.95 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (6) ตัวแปรแฝงปัจจัยคุณภาพการให้บริการ (SQ)  มีอิทธิพลทางตรงไปยังตัว
แปรแฝงความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน (LY)  เท่ากับ 0.17 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (7) อิทธิพลทางอ้อม ของตัวแปรพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวมุสลิม (MTB)                      
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรแฝงปัจจัยแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมใน
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (GP) ผ่านตัวแปรแฝงปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (TS) มีอิทธิพลโดยรวม 
เท่ากับ 0.52 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (8) อิทธิพลทางอ้อม ของตัวแปรพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ชาวมุสลิม (MTB) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมใน
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (GP) โดยส่งผ่านความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน (LY) 
มีอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.45 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (9) อิทธิพลทางอ้อม ของตัวแปรการ
จัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล (HTM)  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮา
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ลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน (GP) โดยส่งผ่าน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (TS) มีอิทธิพล
โดยรวม เท่ากับ 0.53 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (10) อิทธิพลทางอ้อม ของตัวแปรการจัดการ
การท่องเที่ยววิถีฮาลาล (HTM)  มีอิทธิพลทางอ้อมต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาล 
ของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน (GP) โดยส่งผ่านความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอัน
ดามัน (LY) มีอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.49 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (11) อิทธิพลทางอ้อม 
ของตัวแปรคุณภาพการให้บริการ (SQ) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี                      
ฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน (GP) โดยส่งผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  (TS)                              
มีอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.38 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (12) อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร
คุณภาพการให้บริการ (SQ) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของ
มุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน (GP) โดยส่งผ่านความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดา
มัน (LY)  มีอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.43 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ พบว่ามีความเที่ยงตรง เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง  (R2) เท่ากับ 0.78            
(ร้อยละ 78) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป ย่อมถือว่ารูปแบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้ มีความสามารถ
ในการพยากรณ์แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามัน (GP) ได้ดี
และยอมรับได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 1 พฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวมุสลิมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยส่งผ่านความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามันผลการทดสอบ
สมมติฐานหลักสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของสุกัญญา เจริญศรี (2549) ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกใน
รูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกัน ของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลให้เป้าหมายของการท่องเที่ยวก็มีความ
แตกต่างกันไปด้วย เช่น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ได้รับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลในแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นต้น การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวมาก เมื่อผู้ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวได้รับข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว เกิดความ
ต้องการอยากท่องเที่ยวขึ้นอีกทั้งเกิดแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจ จะท าให้เกิดภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 
(Tourist Image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้น เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ โดยค านึงถึงความ
ประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย มากท่ีสุดเป็นเกณฑ์ ในการวางแผนการท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆ  

การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยววิถีฮาลาลมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยส่งผ่าน ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน  พบว่า ผลการ
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ทดสอบสมมติฐานหลักสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องซึ่ง Riyad Eid and Hatem El-Gohary (2015) ได้ศึกษาบทบาทของศาสนาอิสลามต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  แม้ว่าชาวมุสลิมจะเป็นหนึ่ง
ในตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของศาสนาอิสลามในการ
ท่องเที่ยวนั้นยังมีอยู่น้อยมากในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกลยุทธ์การส ารวจผ่านแบบสอบถามและ
การสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) หกมิติของการรับรู้คุณค่าของลูกค้ามุสลิม (คุณภาพ
ราคาคุณค่าทางอารมณ์มูลค่าทางสังคมมูลค่าทางกายภาพของอิสลามและมูลค่าที่ไม่ใช่ทางกายภาพ
ของอิสลาม) พบว่ามีผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวมุสลิม ผลการศึกษาพบว่าศาสนา
อิสลามกลั่นกรองผลกระทบของค่าคุณลักษณะทางกายภาพของอิสลามและค่าที่ไม่ใช่ทางกายภาพ
ของอิสลามต่อความพึงพอใจของลูกค้ามุสลิม การค้นพบนี้เสริมความส าคัญของศาสนาในการท าความ
เข้าใจความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกค้ามุสลิมเช่นเดียวกับ Hatem El-Gohary (2016) ได้ศึกษา
การท่องเที่ยวฮาลาลมันเป็นฮาลาลจริงๆ หรือ การศึกษาศาสนาได้ดึงดูดความสนใจและความสนใจ
อย่างมากจากนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับศาสนา (เช่น
อิสลาม) และศาสนา อย่างไรก็ตามโดยไม่ค านึงถึงความส าคัญของการศึกษาศาสนาการท่องเที่ยวทาง
ศาสนายังคงเป็นตัวแทนในวรรณคดี ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องน่าสังเวชที่พบว่ามีคนน้อยที่ รู้เรื่อง
การท่องเที่ยวทางศาสนาในประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยว
อิสลาม (หรือการท่องเที่ยวฮาลาล) นั้นฝังรากลึกในอิสลามชาริเนื่องจากชาวมุสลิมทุกคนต้องเดินทาง
ด้วยเหตุผลหลายประการบางอย่างเก่ียวข้องโดยตรงกับอิสลามชาริอาห์ (เช่น ฮัจญ์และอุมเราะฮา)  
 การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 3 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยส่งผ่าน ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งอันดามันโดยการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Bitner and Hubbert (1994) ซึ่งเสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพ
การให้บริการ เป็นความประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีต่อความเป็นเลิศขององค์กร
และบริการที่องค์การจัดให้มี เช่นเดียวกับ Schmenner (2004) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้
ว่า คุณภาพการให้บริการได้มาจากการรับรู้ที่ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจาก
บริการนั้น หากการรับรู้ในบริการที่ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะท าให้ผู้รับบริการมองคุณภาพ
การให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการ
รับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวก หรือมี
คุณภาพในการบริการนั่นเอง ในประเด็นเดียวกันนี้ Lovelock and Wirtz (2011) มองคุณภาพการ
ให้บริการว่ามีความหมายอย่างกว้างๆ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าที่มี
ศักยภาพในการซื้อหา สามารถและอาจจะท าการประเมินก่อนที่เขาจะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ
นั้น ส่วน วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543: 14-15) กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการ คือความสอดคล้องกัน
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ของความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่
เขาได้รับ และ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) เสนอว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นทัศนคติที่
ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป
ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจาก
บริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
        1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ได้แก่  

 (1) การจัดการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ควรค านึงถึงและให้ความสนใจน า
บทบัญญัติศาสนาอิสลามเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลา
ลอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการเนื่องจากหลักค าสอนหลักปฏิบัติและข้อห้ามของศาสนาอิสลามที่มี
ความเคร่งครัด จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
เป็นอย่างยิ่ง  

 (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมให้แก่
สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีมีความประสงค์จะจัดบริการตามหลักฮาลาลแก่ลูกค้าโดยเฉพาะการ
แนะน าแนวทางการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมุสลิมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  

 (3) ควรมีการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคและการบริหารจัดการโรงแรมฮาลาลให้ประสบความส าเร็จ  

 (4) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงแรมฮาลาลในลักษณะ
สื่ออิเลคทรอนิคส์ (Social Media) และเอกสารเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป ได้แก่  
 (1) ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) ของสถานการณ์การ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียนในประเทศไทยส าหรับพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียน  

 (2) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีความแตกต่าง
ของบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย  

 (3) ควรศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมฮาลาล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ตรงตามต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย 
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การบริหารความเสี่ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดปทุมธานี 
Risk management of Child development centers  

in Pathumthani Province 
 

ไพลิน  นุกูลกิจ1   ณิชชาภัทร  ธนศิริรักษ2 

 
บทคัดย่อ 
 วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การบริหารความเสี่ยงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) 
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  2) แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยง และ 3) แบบสอบถามผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ 
หัวหน้า และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดปทุมธานีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 34 ศูนย์ 
จ านวน 115 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 98 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด ตรวจสอบ
ความตรงของเครื่องมือทั้งสองชุดมีค่าเท่ากับ .90 ทั้งสองชุด และตรวจสอบค่าความเที่ยงโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคทั้งสองชุด มีค่าเท่ากับ  .90 และ .92 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับปานกลาง ((x¯ 
= 2.86, SD = 1.03) 2) ผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก (x¯ = 4.12, SD = 
0.38) และ 3) การบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .15, p < .05)  
 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยง, ผลการด าเนินงาน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
Abstract 
 The purposes of this descriptive study were 1) to examine the risk management, 
2)  to study the operational results of child development centers, and 3)  to examine 
the relationship between of risk management operational results of child development 

                                                           
1 (ผู้ช่วยศาสตรจารย์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี    
2 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
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centers. The research instruments were 1)  the personal information questionnaire, 2) 
the risk management questionnaire, and 3)  the operational results of child 
development center questionnaire. The research population were heads and teachers 
of 34 child development centers that did not pass the quality assessment criteria. The 
population of study consisted of 115 peoples, and samples of 98 people were selected 
by purposive sampling technique. The content validity both tools were equal to .90, 
and reliability of the questionnaires were tested using Cronbach’s Alpha Coefficient, 
the results were at .89, and .90 respectively. The data were analyzed using means, 
standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results of the study revealed that 1) The risk management of child 
development centers were at moderate level ((x¯ = 2.86, SD = 1.03). 2)The operational 
results of child development centers were at high level ((x¯ = 4.12, SD = 0.38). 3) The  
relationship between risk management and operational results of child development 
centers of child development centers were statistically significant difference at .05                     
(r = .15) 

 
Keywords: Risk management, Operational results, Child development centers  
 
บทน า 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในการก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 18 และมาตรา 4  แต่ก็ยังมีความแตกต่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัย ด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
รับผิดชอบภารกิจการด าเนินการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติในการ
ด า เ นิ น ง านศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก  ให้ มี ม าตรฐานและมี คุณภาพไปในแนวทาง เดี ย วกั น  
(กระทรวงมหาดไทย, 2553) 
 การบริหารงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องดูผลการด าเนินงานขององค์กรว่าเป็น
อย่างไร และต้องมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  จะต้องมีการค้นหาความเสี่ยงและแก้ปัญหาให้กับเด็กที่
ต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่นอุบัติเหตุเสียชีวิตในโรงเรียน การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่
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ด าเนินงานอยู่แล้วในด้านการศึกษา เช่น ความปลอดภัยของนักเรียน และครู  การควบคุมภาวะ
โภชนาการ มาตรฐานด้านการศึกษา เพียงแต่สถานศึกษายังไม่ได้น ามาจัดระบบเชื่อมโยงให้เกิดการ
บริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งระบบ (Risk management system) และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในรวมไปถึง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานศึกษาทุกแห่ง     
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  ฉบับ 23 ตัวชี้วัด และ 94 ตัวชี้วัด  มาตรฐานของส านักงาน สมศ ทีป่ระเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในจังหวัดปทุมธานี (ในก ากับของรัฐ) จ านวน 124 ศูนย์พบว่า มีจ านวน 90 ศูนย์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และมีจ านวน 34 ศูนย์ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาการของเด็กเล็กที่จะเติบโตเป็นก าลังของชาติต่อไปในอนาคต และจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เพ่ือน าหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับชาติ  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดปทุมธานี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาการบริหารความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานของของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
การบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ขอบเขตของปัญหา 
 การวิจัยนี้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 กับหัวหน้าศูนย์
และครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 34 ศูนย์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณแบบบรรยายความสัมพันธ์  
ประชากร คือ หัวหน้า และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 34 ศูนย์ 

จ านวน 118 คน  
กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้า และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 34 ศูนย์ 

จ านวนน 98 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มี จ านวน 3 ชุด ได้แก่ 
1.  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 
2. แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยง ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบสอบถามของธัญญารัตน์ สาย

ใหม่ (2560) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ จ านวน 40 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับจากน้อย
ที่สุดถึงมากที่สุด ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน มีค่าเท่ากับ .90 และน าไปหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ กับบุคคลที่คล้ายกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 20 คนโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค มีค่าเท่ากับ  .90 

3. แบบสอบถามผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากการ 
ทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กเล็ก  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และด้านคุณภาพเด็ก 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด จ านวน 30  ข้อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ (Content validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน มีค่าเท่ากับ .90 และน าไปหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ กับบุคคลที่
คล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คนโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค มีค่าเท่ากับ  .92 

การเก็บรวมรวบข้อมูล 
ก่อนด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความเคารพในความเป็นบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดย

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย  ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ และความ
เสี่ยงใดบ้างที่จะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้  ข้อมูลต่างๆที่ได้ในการวิจัย จะมีเฉพาะผู้วิจัยทราบ และ
ข้อมูลที่ได้ในการวิจัยทุกอย่างจะใช้ประโยชน์ทางวิชาการและเสนอในภาพรวมเท่านั้น  ในกรณีท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างปฏิเสธไม่เข้าร่วมการวิจัย หรือถอนตัวจากการวิจัยในภายหลัง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผล
จากการปฏิเสธจะไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ แล้วให้เซ็นยินยอมในใบ
พิทักษ์สิทธิเก็บไว้เป็นหลักฐาน และใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 30-40 นาที หลังได้รับ
แบบสอบถามแล้ว ถ้าพบว่าค าตอบใดไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพิ่มเติมจนครบสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปวิ เคราะห์ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง น ามาแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
2. วิเคราะห์ค่าคะเเนนแบบประเมินการบริหารความเสี่ยง และแบบสอบถามผลการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) และทดสอบระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 98 มีอายุ
มากกว่า 35 ปี ร้อยละ76.50  ต าแหน่งครู ร้อยละ 76.50 และมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบันมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 76.50 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารความเสี่ยง รายด้าน   

(n = 98) 
การบริหารความเสี่ยง   x¯ SD ระดับ 

การบริหารความเสี่ยง  ( โดยรวม ) 2.80 1.01 ปานกลาง 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  2.83 1.28 ปานกลาง 
 ด้านการด าเนินการ 2.76 1.11    ปานกลาง 
 ด้านการเงิน 2.85 1.13 ปานกลาง 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  2.75 0.97 ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 1 การบริหารความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับปานกลาง  (x¯ = 
2.80, SD = 1.01) และการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
  

ส่วนที่ 3  ข้อมูลผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดัง
ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ระดับของผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายด้าน  
 (n = 98)  

ผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก x¯ SD ระดับ 
ผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( โดยรวม ) 4.12 0.38 มาก 
 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ด้านคุณภาพเด็ก 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก   

4.23 
4.17 
3.97 

0.53 
0.39 
0.40 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวม อยู่ในระดับมาก  (x¯ = 
4.12, SD = 0.38) และผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x¯ = 4.23, SD = 0.53) 
 
 ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงกับผลการ
ด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น าเสนอผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก          (n = 98) 

ตัวแปร ผลการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การบริหารความเสี่ยง .15* 

**p < .05 
 
 จากตารางที่  3 พบว่า การบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับผลการ
ด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (r = .15)  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัย พบว่า การบริหาร
ความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับปานกลาง  (x¯= 2.80, SD = 1.01) และการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานจึงพยายามพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างก็พบว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพยายามด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและให้มีคุณภาพมากข้ึน เพื่อ
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของเด็กให้มีคุณภาพ ขัดแย้งกับการศึกษาอ่ืน ที่พบว่า การบริหาร
ความเสี่ยงของศูนย์เด็กเล็กอยู่ในระดับมาก (ธัญญารัตน์ สายใหม่, 2560) นอกจากผลการวิจัยพบว่า 
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การบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินการมีค่าคะแนนต่ าสุด แสดงให้เห็นว่า บุคลากรพยายาม
ด าเนินงานให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี (2558) ที่พบว่าโรงเรียน
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการบริหารจัดความเสี่ยงในด้านด าเนินการต่างๆโดยการจัดสรร
ทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพ่ือให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

2. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัย พบว่า ผลการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวม อยู่ในระดับมาก  (x¯ = 4.12, SD = 0.38) อาจเนื่องจากผู้บริหารและ
ครูทางศูนย์พัฒนาเด็กได้มุ่งมั่นทุ่มเทด าเนินงานให้มีมาตรฐานและผลด าเนินการต่างๆมากขึ้นเพ่ือให้
ศูนย์มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา นิตะอินทร์ (2557) 
ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมอยู่ในระดับมากและงานวิจัยของ
ทองสา ค าสุเรศ ธีระ ภูดี  อมร มะลาศรี (2557) ที่พบว่า ผลส าเร็จการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากความมุ่งมั่นในการท างานของบุคคลากร
ในศูนย์ และนอกจากนี้จากผลการวิจัย ยังพบว่า ผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอยู่ในระดับมากที่สุด (x¯= 4.23, SD = 0.53) ซึ่งอาจ
เป็นเพราะว่าในปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าให้บุคลากร
ได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านการเรียนรู้ของเด็กจึงมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนัน ขันทะสิทธิ์ (2552) พบว่า การประเมิน
พัฒนาการและสื ่อการเรียนรู ้ของเด็กมีความส าคัญอยู ่ในระดับมาก  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัยและเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานของของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับผลการด าเนินงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (r = .15) แสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงใน
ศูนย์พัฒนาเด็กมีผลต่อผลการด าเนินงานของศูนย์ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของณัชธิญา ปัทมทัตตา
นนท์ (2553) พบว่า การจัดการความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และงานวิจัยของปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี (2558) ที่พบว่าโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการบริหารจัดความเสี่ยงในด้านด าเนินการต่างๆโดยการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ
ให้เหมาะสม ทั้งด้านนโยบาย ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพ่ือให้ผลการด าเนินการต่างๆ  ใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทองสา ค าสุเรศ ธีระ ภูดี และอมร            
มะลาศรี (2557) ที่เสนอว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีการบริหารจัดการต่างๆทั้งเรื่องความเสี่ยง
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการต่างๆต้องให้เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาของเทศบาล ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของศูนย์เด็กเล็ก ดังนั้นเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็กมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงของศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ
ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. เป็นแนวทางในการวางการแผนพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ 

ด้านการด าเนินการ และด้านการปฏิบัติในศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. น าไปวางแผนพัฒนาผลการด าเนินงานในด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กให้มคีุณภาพ 
ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย  
ควรน าผลการวิจัยไปพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหรือ

ศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในจังหวัดตาก 
Application of Internet of Things (IOT) Technology in the Operations of 

Agencies in Tak Province 
 

บัวพรรณ  ค ำเฉลำ*1   ภัครมล  ศิรอรุณ2   โยธิน  เทพบุญ3 

 
บทคัดย่อ  
 กำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำกำรใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) ของ
หน่วยงำนรำชกำร ในอ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 2) เพ่ือเปรียบกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ในจังหวัดตำก ได้แก่ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 จ ำนวน 18 คน ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 19 คน และแขวงทำงหลวงที่ 2 จ ำนวน 9 คน รวมจ ำนวนทั้งหมด 
46 คน กำรวิ เครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  ค่ำควำมถี่  ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ one way ANOVA  
วิธีด ำเนินกำรวิจัยได้ประเมินทั้ง 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ 2) ด้ำน
ประโยชน์กำรรับรู้ระยะไกล 3)  ด้ำนปัญหำหรือข้อด้อยของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ 
 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ คะแนนระดับควำมคิดเห็นของผู้ประเมินทั้งสำมกลุ่มแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสิถิติ 0.05 จำกผลกำรประเมิน 3 ด้ำนมีผลประเมินที่แตกต่ำงกันสองด้ำน  คือ  
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ ( IOT) (P=0.00, P<0.05) และด้ำนประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (P=0.01, P>0.05) ส่วนด้ำนปัญหำหรือข้อด้อยของเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) นั้นไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ  กำรใช้เทคโนโลยีและประโยชน์ที่ได้
จำกอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) ให้ผลแตกต่ำงกัน  ตำมลักษณะกำรน ำไปประยุกต์ใช้งำนของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  
 
ค าส าคัญ: อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์, แอพพลิเคชั่น , เทคโนโลยี 
 
Abstract  

The purpose of the 1) study was  the use of Internet of Things (IOT) technology 
for government work in Muang District, Tak Province. 2) To compare the benefits the 
utilization of Internet of Things (IOT) technology, the population used in the research 
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was staff in the organization using Internet of Things technology in Tak Province, 
including the Forest Resource Management Office 4, of 18 people, the Natural 
Resources Office. And environment 19 people and Highway District 2 number 9 people 
totaling 46 people The data analyzed by statistics, frequency, percentage, mean and 
one way ANOVA research method were assessed in 3 areas: 1) the use of internet of 
things technology 2) benefit of remote sensing 3) problem aspect. Or disadvantages of 
Internet of Things technology 
  Data analysis was performed by using descriptive statistics including percentage, 
mean and standard deviation. The inferential statistics used to analyze the data is One-
Way ANOVA. The score of evaluation of three groups is significantly statistically different 
(P = 0.00, P < 0.05). However, the result shows that two groups are significantly different 
(P=0.00, P< 0.05). The problems or disadvantage of remote sensing technology is not 
different, although using remote sensing technology and its benefits are different base 
on agencies application. 
 
Keywords: Internet of Things (IOT), Application , Technology 
 
บทน า 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี  Internet of Things มีประโยชน์ในหลำยด้ำนทั้งเรื่องกำรเก็บข้อมูลที่
แม่นย ำและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดต้นทุน แถมยังช่วยเพ่ิมผลผลิตของพนักงำนหรือผู้ใช้งำนได้ แต่
แน่นอนว่ำทุกอย่ำงย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย กำรที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ สำมำรถเชื่อมโยงหรือ
ส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตย่อมท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อข้อมูลเหล่ำนั้น ยิ่งอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตได้มำกขึ้นเท่ำไหร่ เครือข่ำยของ IoT ก็จะยิ่งซับซ้อนมำกขึ้นเท่ำนั้นและข้อมูลที่
ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นก็จะมีควำมเสี่ยง จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
เครือข่ำย หำวิธีป้องกันที่สำมำรถรับมือกับเหล่ำ Hacker หรือผู้ไม่หวังดีที่ต้องกำรโจมตีเครือข่ำย 
ขโมยข้อมูลหรือใช้ช่องโหว่ในกำรเข้ำควบคุมเครือข่ำย ฉะนั้นผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยทำง IoT 
จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำมำตรกำรและระบบรักษำควำมปลอดภัยเพื่อให้ธุรกิจและกำรใช้งำน IoT สำมำรถ
ด ำเนินต่อไปได ้

Internet  of  Things  (IoT)  ซึ่งหมำยถึง กำรที่อุปกรณ์อัจฉริยะต่ำง ๆ สำมำรถสื่อสำรกัน
ได้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ท ำให้มนุษย์สำมำรถสั่งกำรและควบคุมกำรใช้งำนอุปกรณ์ผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้ เทคโนโลยีดังกล่ำวได้มีกำรเติบโตและได้รับกำรจัดอันดับให้เป็นเทคโนโลยีที่น่ำจับตำ
มองมำตลอดตั้งแต่แรก Gartner (2017) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี
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สำรสนเทศชั้นน ำของโลกท ำนำยว่ำ ภำยในปี  ค.ศ.2020 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผลิตขึ้นมำใหม่
ร้อยละ  95 จะมีเทคโนโลยี Internet of Things ณัฏฐ์ ดิษเจริญ (2562)  

อ้ำงถึงสถิติจำกส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ ำ
เทคโนโลยี IoT ในประเทศไทยยังคงมีโอกำสเติบโตได้อีกมำก โดยจ ำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีมำกถึง 10.7  ล้ำนครัวเรือน  ในขณะที่ภำคกำรเกษตรมีมูลค่ำกำรส่งออกสูงถึง  
1.2  ล้ำนล้ำนบำท และจ ำนวนโรงงำนทั่วประเทศมีมำกถึงเกือบ  140,000 โรงงำน  เหล่ำนี้  พร้อมที่
น ำเทคโนโลยี  IoT  เข้ำไปใช้เพ่ือก้ำวไปสู่ควำมเป็น  Smart  Home,  Smart  Farm  และ Smart 
Factory ในอนำคต  Sorawit Boonmee. (2018) 

ทำงคณะวิจัย จึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรศึกษำข้อมูลกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ออฟธิงส์ (IOT) ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนรำชกำร  ในพ้ืนที่จังหวัดตำก เพ่ือน ำไปใช้งำนให้เกิด
ประโยชน์กับประชำชนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ของส ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ที่ 4  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  แขวงทำงหลวงที่ 2 จังหวัดตำก 

2. เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐำนที่ 1  กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ของส ำนักจัดกำรทรัพยำ

กรป่ำไม้ที่ 4  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  แขวงทำงหลวงที่ 2 จังหวัดตำก 
มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสิถิติ 0.05 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Internet of Things คือ “ข้อมูล” ซึ่งข้อมูลในที่หมำยถึง สิ่งที่มีอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเรำ มีอยู่
ในธรรมชำติ มีอยู่ในทุก ๆ ที่ทั่วโลกจ ำำนวนมำกหรือที่เรียกว่ำ Big Analog Data  เช่น  แสง  เสียง
อุณหภูมิแรงดันไฟฟ้ำสัญญำณวิทยุ ควำมชื้น กำรสั่นสะเทือนควำมเร็วลม กำรเคลื่อนไหว อัตรำเร่ง 
อนุภำค คลื่นแม่เหล็ก ควำมดัน เวลำและสถำนที่ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้มีอยู่จ ำำนวนมำก  ถึงแม้ว่ำ
ข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกมองว่ำเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไปที่มีมำนำนแล้ว  แต่มันเป็นควำมท้ำทำยที่ส ำำคัญ     
ส ำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่จะน ำำข้อมูลเหล่ำนี้มำให้อยู่ในรูปของดิจิตอล  ที่มีอยู่เพียงสองค่ำ       
0 และ 1 โดยข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้มำนั้นจะมีกำรเชื่อมต่อหรือประสำนกันอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำผ่ำน
ระบบกำรสื่อสำรระบบใดระบบหนึ่ง  (อินเทอร์เน็ต)  โดยครอบคลุมกำรท ำำงำนใน 3 ลักษณะ คือ    
1. เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถสังเกตกำรณ์ได้  (Monitor) หมำยถึง Internet of Things จะต้องสำมำรถ
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ตรวจสอบ สังเกตกำรณ์ รำยงำน น ำำเสนอข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำได้และข้อมูลนั้นเป็น
ข้อมูลทันสมัยในเวลำจริง (Real  time)  เช่น  ผู้ใช้สำมำรถดูข้อมูลอุณหภูมิควำมชื่นของห้องนอนผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ หรือผู้ใช้สำมำรถเฝ้ำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นภำยในบ้ำน     
ส ำนักงำน หรือที่ใดก็ได้ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ ค ำำว่ำ Real time ใน
ควำมหมำยของ Internet of Things จะแตกต่ำงจำกควำมหมำยทั่วไปที่เข้ำใจกัน คือ เวลำจริงของ
ข้อมลูที่ได้จำก Internet of Things นั้นจะเกิดกับอุปกรณ์ตรวจจับ  (Sensor)  เมื่อมีกำรรับ-ส่งข้อมูล  
ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ตรวจจับและส่งกลับมำที่อุปกรณ์สื่อสำรโดยตรงไม่ใช่ที่ระบบเครือข่ำย
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นตัวส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์สื่อสำร  2. เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถท ำำกำร
บ ำรุงรักษำดูแล (Maintain)  เนื่องจำกผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบหรือสังเกตกำรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ ผู้ใช้จึงอำจพบข้อมูลบำงอย่ำงที่ต้องกำร หรือเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หนึ่งที่เป็นปัญหำ จึงต้องกำรท ำำกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง อัพเกรด ดังนั้น Internet of 
Things จึงจะต้องสำมำรถช่วยเหลือผู้ใช้ได้ตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรได้ 3. เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นหรือสร้ำง
ควำมสนใจให้กับผู้ใช้  (Motivate)  ด้วยกำรติดต่อหรือเชื่อมต่อกับผู้ใช้ตลอดเวลำ จึงท ำให้ Internet 
of Things สำมำรถกระตุ้นหรือจูงใจผู้ใช้งำน เช่น สำมำรถท ำำให้ลูกค้ำตัดสินใจซื้อสินค้ำ หรือท ำ ให้
บุคลำกรในหน่วยงำนได้ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องประโยชน์ของ Internet of Things เมื่อ Internet of 
Things เริ่มเข้ำมำมีอิทธิพลในชีวิตประจ ำำวันเพิ่มมำกขึ้น (Michael S Smith, 2015) ย่อมส่งผลใน 3 
ระดับคือ  1. ระดับบุคคล  (Personal  Use)  โดย  Internet of  Things  จะเปลี่ยนแปลงวิถีกำร
ด ำเนินชีวิตของทุกคน กำรสื่อสำรกับอุปกรณ์  ต่ำง  ๆ  สำมำรถท ำได้ง่ำย  ข้อมูลจ ำำนวนมำก  จะส่ง
ตรงไปยังผู้ใช้กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนและบริกำรต่ำง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม เช่น 
สำมำรถส่งข้อมูลควำมดันโลหิต ระดับน้ ำตำลในเลือด หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่หมอต้องกำร ที่ได้จำกกำร
เครื่องวัดสุขภำพ  ที่เป็นอุปกรณ์คอยติดตำมและรำยงำนควำมเปลี่ยนแปลงทำงสุขภำพต่ำงๆ  ของ   
แต่ละบุคคลได้  หรือเซนเซอร์ที่ติดอยู่บนรถเมื่อประสบอุบัติเหตุจะส่งข้อมูลไปยังรถฉุกเฉินเพ่ือแจ้ง
เตือนไปยังกำรเกิดอุบัติเหตุ  และท ำกำรค้นหำผ่ำนระบบต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์  นอกจำกนี้ 
Internet of Things จะน ำไปสู่ “สมำร์ทโฮม (Smart home)” หรือบ้ำนอัจฉริยะ ที่สำมำรถปรับ
อุณหภูมิ เปิด-ปิดไฟภำยในบ้ำน เปิด-ปิดประตูโรงรถได้ผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ หรือตู้เย็นที่สำมำรถ
ติดตำม รำยงำนข้อมูลอำหำรที่อยู่ภำยในตู้เย็นได้ 2. ระดับรัฐบำล (Government Use) กำรเข้ำมำ
ของเทคโนโลยี Internet of Things น ำไปสู่แผนและกลยุทธ์ในกำรพัฒนำประเทศของหลำย  ๆ  
ประเทศ  ที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์หรือนโยบำยโดยน ำเอำแนวคิด Internet of Things มำเป็น
เครื่องมือในกำรน ำประเทศไปสู่ “Smart cities” ขึ้น เพ่ือช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ 
ด้วยสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ลดค่ำใช้จ่ำย ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ตัวอย่ำงเช่น 
ประเทศสิงคโปร์ ได้ท ำใช้ระบบกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะกับรถแท็กซี่  เพ่ือให้รถแท็กซี่ส่งข้อมูล
รำยงำนสภำพกำรจรำจรบนท้องถนน  โดยมีเซ็นเซอร์ที่คอยจัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลำงของเครือข่ำย
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และกำรวิเครำะห์ท ำนำยรูปแบบกำรจรำจรและควบคุมสัญญำณไฟจรำจรเพ่ือปรับเปลี่ยนเส้นทำงให้
สอดคล้องกับสภำพกำรจรำจรส ำหรับประเทศไทย ก ำลังมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนกำรผลิตสินค้ำโภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำภำค
บริกำรมำกขึ้น ที่ เรียกว่ำ “ประเทศไทย 4.0” โดยแนวคิดนี้ เป็นกำรมุ่งพัฒนำวิทยำกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  ควำมคิดสร้ำงสรรค์  นวัตกรรม  ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำ ในด้ำนต่ ำง ๆ 
ได้แก่  ด้ำนอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ  ด้ำนสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำง
กำรแพทย์  ด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งด้ำนดิจิตอล  ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ  (Internet  of  Things)  จำกนโยบำยดังกล่ำวย่อมท ำให้ทุกภำค
ส่วนต้องขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติให้ได้  ซึ่งทำงด้ำนกำรศึกษำเป็นภำคส่วนหนึ่งที่ส ำคัญที่จะ
ท ำให้กำร Internet of Things สำมำรถเข้ำถึงและเป็นจริงได้ ด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งกำรผลิต
คนและกำรผลิตนวัตกรรมต่ำง ๆ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรใช้งำน Internet of Things       
3. ระดับโลก (Global Use) เป็นผลจำกพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนทั่วโลก  ส่งผลให้กำร
พัฒนำ Internet of Thing มีพัฒนำกำรอย่ำงรวดเร็ว ทุกคนทั่วโลกสำมำรถเข้ำถึงบริกำร Internet 
of Thing ได้จำกเครือข่ำยทั่วโลก วิวัฒน์  มีสุวรรณ์. (2559)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกร   เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ในจังหวัดตำก 

 กลุ่มตัวอย่ำง เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ในจังหวัดตำก   
ได้แก่ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 จ ำนวน 18 คน ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
19 คน และแขวงทำงหลวงที่ 2  จ ำนวน 9 คน รวมจ ำนวนทั้งหมด 46 คน 

2. เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจ เพ่ือส ำรวจผลกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ เพ่ือกำรปฎิบัติงำนในจังหวัดตำก ทั้งนี้กำรส ำรวจดังกล่ำวเป็น
กำรศึกษำควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงคือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจังหวัดตำก ซึ่ง
คณะผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) จึงเก็บข้อมูลแบบ 
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ครั้งเดียว (one-short case study) รวมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องในส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 จ ำนวน 18 คน ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 19 คน จ ำนวน
และแขวงทำงหลวงที่ 2 จ ำนวน 9 คน รวมทั้งหมด จ ำนวน  46 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำม (questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ และข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำม 

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยด ำเนินกำรโดยใช้สถิติเชิงพรรณำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนสถิติเชิงอนุมำนที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือกำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-Way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 

จำกกำรศึกษำกำรใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนในจังหวัดส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
และแขวงทำงหลวงที่ 2 คนสำมำรถแสดงผลกำรวิจัยได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

 
ข้อมูลส่วนตัว 

ผู้ประเมิน (n=46) 
ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 
4   (N=18) 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
(N=19) 

แขวงทางหลวงที่ 2 
(N=9) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

เพ
ศ ชำย 10 55.56 14 73.68 5 55.56 

หญิง 8 44.44 5 26.31 4 44.44 

อำ
ยุ 

ต่ ำกว่ำ 25 ปี 0 0 0 0 2 22.22 
25-35 ปี 6 33.33 4 21.05 2 22.22 
36-45 ปี 10 55.55 8 42.10 3 33.34 
46 ปีขึ้นไป 2 11.11 7 36.84 2 22.22 

ระ
ดับ

กำ
รศึ

กษ
ำ ประถมศึกษำ 0 0 0 0 2 22.22 

มัธยมศึกษำ หรือ
เทียบเท่ำ 

3 16.66 3 15.78 3 33.33 
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ข้อมูลส่วนตัว 

ผู้ประเมิน (n=46) 
ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 
4   (N=18) 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
(N=19) 

แขวงทางหลวงที่ 2 
(N=9) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ปริญญำตรี หรือสูง
กว่ำ 

15 83.33 16 84.21 4 44.44 

อำ
ยุง

ำน
 

น้อยกว่ำ 1 ปี  0 0 0 0 1 11.11 
1-5 ปี 2 11.11 7 36.84 4 44.44 
6-10 ปี 9 50.00 4 21.05 2 22.22 
มำกกว่ำ 10 ปี 7 38.88 8 42.10 2 22.22 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่ำข้อมูลส่วนตัวของหน่วยงำนส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 มีเพศชำย  

จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  55.56 และเพศหญิงจ ำนวน 8 คน จ ำนวน 44.44  มีอำยุ ระหว่ำง 
36-45 ปี  จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ55.55   มีระดับกำรศึกษำ ปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ จ ำนวน 
15 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.33   และอำยุงำน 6-10 ปี   จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 
ข้อมูลส่วนตัวของหน่วยงำนส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นเพศชำย 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.68  เพศหญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.31 อำยุระหว่ำง 36-45 ปี จ ำนวน  8 คน  คิด
เป็นร้อยละ 42.10  ระดับกำรศึกษำ ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21  
และอำยุงำน มำกกว่ำ 10 ปี  จ ำนวน   

 
 ตารางท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ออฟธิงส์เพ่ือกำรปฏิบัติงำน 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความเห็น 

X  S.D ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านการใช้เทคโนโลยี IOT     
1.1 กำรติดตำมตรวจสอบภัยธรรมชำติ (Natural Disaster 
Monitoring) 

4.28 0.75 มำก 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความเห็น 

X  S.D ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1.2 กำรศึกษำแนวชำยฝั่งและมหำสมุทร (Coastal and Oceanic 
Study)  

3.98 0.86 มำก 

1.3 กำรศึกษำด้ำนชลประทำน 4.07 1.00 มำก 
1.4 กำรส ำรวจทำงโบรำณคดีและมนุษยวิทยำ (Archaeology and 
Anthropology Study) 

3.98 1.39 มำก 

1.5 กำรรังวัดภำพและกำรท ำแผนที่ (Photogrammetry and 
Cartography) 

4.28 0.78 มำก 

1.6 กำรส ำรวจทำงธรณีวิทยำ (Geological Survery) 4.04 0.85 มำก 
1.7 กำรศึกษำทำงวิศวกรรมโยธำ (Civil Engineering) 4.11 0.95 มำก 
1.8 กำรศึกษำในภำคกำรเกษตรและกำรจัดกำรป่ำไม้ (Agricultural 
and Forestry Study) 

4.11 0.88 มำก 

1.9 กำรวำงผังเมือง  (Urban planning) 4.11 0.99 มำก 
2. ด้านประโยชน์เทคโนโลยี IOT    

2.1 ตรวจวัดครอบคลุมพ้ืนที่ได้เป็นบริเวณกว้ำง ท ำให้มองภำพรวมได้
ง่ำย และได้ข้อมูลที่ค่อนข้ำงทันต่อเหตุกำรณ์ 

4.24 0.82 มำก 

2.2 ตรวจวัดได้ในหลำยระดับของควำมละเอียด เชิงพ้ืนที่และเชิงรังสี
ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของอุปกรณ์ และระดับควำมสูงของสถำนี
ติดต้ัง 

4.07 0.80 มำก 

2.3 ตรวจวัดได้อย่ำงต่อเนื่อง กลำงวัน  กลำงคืน ในช่วง เทอร์มอล
อินฟรำเรด (TIR) และไมโครเวฟ 

3.93 0.77 มำก 

2.4  ตรวจวัดได้ หลำบช่วงคลืน่ ท ำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุหรือวัตถุที่
ศึกษำ มำกกว่ำที่รับรู้ตำมปกติ 

3.98 0.77 มำก 

2.5 ตรวจวัดข้อมูลในพื้นที่ ที่เข้ำถึงทำงพ้ืนดินล ำบำก  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.02 0.82 มำก 

3. ด้านปัญหา/ข้อด้อย เทคโนโลยี IOT    
3.1 รำคำ งบลงทุน ในเบื้องต้นและงบด ำเนินกำรค่อนข้ำงสูง 
โดยเฉพำะในกำรจัดหำสถำนีติดตั้งและกำรสร้ำงอุปกรณ์ตรวจวัด  

4.37 1.06 มำก 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความเห็น 

X  S.D ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

3.2 ต้องใช้บุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกฝนเฉพำะด้ำน   4.35 1.06 มำก 
3.3 ข้อมูลที่ได้บำงครั้งยังขำดควำมละเอียดเชิงพ้ืนที่ เนื่องจำกมำจำก
กำรส ำรวจระยะไกลมีข้อจ ำกัดอยู่ 

4.24 0.77 มำก 

3.4 ข้อมูลที่ได้ยังคลำดเคลื่อน เช่นควำมบกพร่องของตัวระบบ สภำวะ
แวดล้อมขณะกำรตรวจวัด 

4.15 0.84 มำก 

 
 จากตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ออฟธิงส์เพ่ือกำรปฏิบัติงำน 1. ด้ำน
กำรใช้เทคโนโลยี IOT มีระดับควำมเห็นมำกทุกด้ำน โดยสำมำรถเรียงล ำดับควำมควำมเห็นจำกค่ำ
มำกไปหำน้อย  ดังนี้  กำรติดตำมตรวจสอบภัยธรรมชำติ (Natural Disaster Monitoring) และ กำร
รังวัดภำพและกำรท ำแผนที่  (Photogrammetry and Cartography) มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.28  
รองลงมำ คือ กำรศึกษำทำงวิศวกรรมโยธำ (Civil Engineering) และ กำรศึกษำในภำคกำรเกษตร
และกำรจัดกำรป่ำไม้ (Agricultural and Forestry Study) มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.11 กำรศึกษำด้ำน
ชลประทำน มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.07 กำรส ำรวจทำงธรณีวิทยำ (Geological Survery) มีค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.04  และ อันดับสุดท้ำย กำรศึกษำแนวชำยฝั่งและมหำสมุทร (Coastal and Oceanic 
Study) และ กำรส ำรวจทำงโบรำณคดีและมนุษยวิทยำ (Archaeology and Anthropology Study) 
มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.98  

2. ด้ำนประโยชน์เทคโนโลยี IOT มีระดับควำมเห็นมำกทุกด้ำน  โดยสำมำรถเรียงล ำดับ
ควำมคิดเห็นจำกค่ำมำกไปหำน้อย  ดังนี้  ตรวจวัดครอบคลุมพ้ืนที่ได้เป็นบริเวณกว้ำง ท ำให้มอง
ภำพรวมได้ง่ำย และได้ข้อมูลที่ค่อนข้ำงทันต่อเหตุกำรณ์  มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.24 รองลงมำ คือ 
ตรวจวัดได้ในหลำยระดับของควำมละเอียด เชิงพ้ืนที่และเชิงรังสีขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของอุปกรณ์ 
และระดับควำมสูงของสถำนีติดตั้ง   มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ  4.07  ตรวจวัดข้อมูลในพ้ืนที่ ที่เข้ำถึงทำง
พ้ืนดินล ำบำก  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02  และ ตรวจวัดได้อย่ำงต่อเนื่อง กลำงวัน  
กลำงคืน ในช่วง เทอร์มอลอินฟรำเรด (TIR) และไมโครเวฟ และ ตรวจวัดได้ หลำบช่วงคลื่น ท ำให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุหรือวัตถุท่ีศึกษำ มกดกหมีค่ำมำกกว่ำที่รับรู้ตำมปกติมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.98  

3. ด้ำนปัญหำ/ข้อด้อย เทคโนโลยี IOT มีระดับควำมคิดเห็นมำกทุกด้ำน  โดยสำมำรถ
เรียงล ำดับควำมคิดเห็นจำกค่ำมำกไปหำน้อย  ดังนี้ รำคำ งบลงทุน ในเบื้องต้นและงบด ำเนินกำร
ค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะในกำรจัดหำสถำนีติดตั้งและกำรสร้ำงอุปกรณ์ตรวจวัด มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ  4.37 
รองลงมำ คือ  ต้องใช้บุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกฝนเฉพำะด้ำน  มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.35  ข้อมูลที่ได้
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บำงครั้งยังขำดควำมละเอียดเชิงพ้ืนที่ เนื่องจำกมำจำกกำรส ำรวจระยะไกลมีข้อจ ำกัดอยู่ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.24 และ ข้อมูลที่ได้ยังคลำดเคลื่อน เช่นควำมบกพร่องของตัวระบบ สภำวะแวดล้อมขณะ
กำรตรวจวัด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15  
 
ตารางที่ 3  ผลกำรประเมินระหว่ำงส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม และแขวงทำงหลวงที่ 2  จังหวัดตำก 
รายการประเมิน ผู้ประเมิน (N=46)  

F 
 

Sig ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
ที่ 4   (N=18) 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
(N=22) 

แขวงทางหลวง
ที่ 2  (N=6) 

X  S.D X  S.D X  S.D 
ด้านการใช้
เทคโนโลยี IOT 

3.50 0.78 4.52 0.22 4.13 0.63 16.810 0.000* 

ด้านประโยชน์
การ IOT 

3.61 0.70 4.31 0.38 4.20 0.58 8.233 0.001* 

ด้านปัญหา/
ข้อด้อย IOT 

3.98 0.88 4.45 0.51 4.40 0.64 2.316 0.111 

สรุปรายการ
ประเมิน 

3.70 0.67 4.43 0.28 4.24 0.60 10.181 0.000* 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยี IOT ระหว่ำงส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4  ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และแขวงทำงหลวงที่ 2 จังหวัด
ตำก  จำกรำยกำรประเมินทั้งสำมด้ำนดังตำรำงที่ 3 แสดงให้เห็นว่ำคะแนนระดับควำมคิดเห็นของผู้
ประเมินทั้งสำมกลุ่มแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.00, P<0.05)  ผลประเมินที่แตกต่ำง
กันมีสองด้ำน คือ ด้ำนกำรใช้ เทคโนโลยี  IOT (P= 0.000, P<0.05) และด้ำนประโยชน์   IOT 
(P=0.001, P<0.05) ส่วนด้ำนปัญหำหรือข้อด้อยของเทคโนโลยี IOT นั้นไม่แตกต่ำงกัน แสดงให้เห็น
ว่ำถึงแม้หน่วยงำนต่ำงกันแต่กำรใช้เทคโนโลยี IOT ประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่ำงกัน แต่ปัญหำหรือ
ข้อด้อยที่มีนั้นไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ กำรใช้เทคโนโลยีและประโยชน์ที่ ได้จำก IOT ให้ผล
แตกต่ำงกัน ตำมลักษณะกำรน ำไปประยุกต์ใช้งำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ส่วนปัญหำหรือข้อด้อย
เทคโนโลยี IOT ยังคงเป็นปัญหำของทุกหน่วยงำน เช่น 1. รำคำ งบลงทุน ในกำรจัดหำสถำนีติดตั้ง
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และกำรสร้ำงอุปกรณ์ตรวจวัด 2. ต้องใช้บุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกฝนเฉพำะด้ำน 3. ข้อมูลที่ได้ยัง
คลำดเคลื่อน 
 
อภิปรายผล 

กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำเรื่องกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ ( IOT) ในกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แขวง
ทำงหลวงที่ 2 จังหวัดตำก สำมำรถสรุปตำมวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ผลกำรศึกษำเรื่องกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) ในกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แขวงทำงหลวง
ที่ 2 จังหวัดตำกได้ทรำบถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีของ IOT ด้ำนต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำพัฒนำ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ ทั้งทำงด้ำนภูมิศำสตร์ กำรคมนำคม กำรสนับสนุนกำรประเมินแนวโน้มกำร
ใช้ที่ดิน ทำงด้ำนกำรเกษตร พ้ืนที่ป่ำไม้ สมุทรศำสตร์ กำรวำงผังเมือง ด้ำนสิ่งแวดล้อม โบรำณคดี
อุตุนิยมวิทยำ/อุบัติภัย กำรท ำแผนที่ ทรัพยำกรน้ ำ/อุทกวิทยำ โดยมีแนวควำมคิดที่จะน ำเทคโนโลยี  
IOT มำประยุกต์ใช้เชื่อมโยงกับกำรเกษตรกรรม ในเรื่องกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรข้อมูล  
ข่ำวสำร และกำรน ำประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเกษตร โดยเกษตรกรรมจะมีควำมแม่นย ำสูง ใน
กำรน ำไอซีทีเข้ำมำช่วยในกระบวนกำรทำงกำรเกษตร ท ำให้กำรใช้ทัพยำกรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและแม่นย ำในกำรเพำะปลูก เช่น กำรหว่ำนเมล็ดพืช กำรให้ปุ๋ย กำรให้น้ ำ กำรพ่นยำ  
กำรเก็บเกี่ยว ฯลฯ ท ำให้ใช้ทรัพยำกรคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด โดยข้อมูลสำรสนเทศท่ีต้องใช้ส ำหรับ
ไอทีเพ่ือกำรเกษตร 1. ข้อมูลระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 2. ข้อมูลสภำพภูมิอำกำศ 3.ข้อมูลกำรใช้
น้ ำและกำรชลประทำน 4. ข้อมูลเทคโนโลยีกำรผลิตทำงด้ำนเกษตร 5. ข้อมูลแมลงและโรคระบำด 
เป็นต้น และสอดคล้องกับ งำนวิจัยของ สรวิศ  บุญม ี(2561) 

2. ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์
กำรประเมินควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยี IOT ระหว่ำงส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 4  
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และแขวงทำงหลวงที่ 2 จังหวัดตำก จำกรำยกำร
ประเมินทั้งสำมด้ำน  แสดงให้เห็นว่ำคะแนนระดับควำมคิดเห็นของผู้ประเมินทั้งสำมกลุ่มแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.00, P<0.05)  ผลประเมินที่แตกต่ำงกันมีสองด้ำน คือ ด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยี IOT (P= 0.000, P<0.05) และด้ำนประโยชน์  IOT (P=0.001, P<0.05) ส่วนด้ำนปัญหำ
หรือข้อด้อยของเทคโนโลยี IOT นั้นไม่แตกต่ำงกัน แสดงให้เห็นว่ำถึงแม้หน่วยงำนต่ำงกันแต่กำรใช้
เทคโนโลยี IOT ประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่ำงกัน แต่ปัญหำหรือข้อด้อยที่มีนั้นไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ำ กำรใช้เทคโนโลยีและประโยชน์ที่ได้จำก IOT ให้ผลแตกต่ำงกัน ตำมลักษณะกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้งำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ส่วนปัญหำหรือข้อด้อยเทคโนโลยี IOT ยังคงเป็นปัญหำของทุก
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)    
The Marketing Mix Factors on the use of Subway service (MRT) 

 
อรณิชชา  ทศตา1   อัศวิน  เสนีชัย2   พีรพล  เทพประสิทธิ์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถรถไฟฟ้าใต้ดิน  
(MRT)  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้คือ  ผู้ที่ ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ด้วยวิธี  
W.G.Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุด้วยวิธี Enter  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านลักษณะกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย มีความสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเลือกใช้บริการรถรถไฟฟ้าใต้ดิน  (MRT)               
ได้ 11.3% (R2 =0.113) เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มากท่ีสุดไปยังน้อยที่สุด คือ 1.ปัจจัยด้านกระบวนการ (β=0.174) 2.ด้านบุคคล

(β=0.159) 3.ด้านราคา (β=0.108) และ 4.ด้านผลิตภัณฑ์ (β=-0.099) ตามล าดับ. 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การใช้บริการ, รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the marketing mix factors on the 
use of Subway service (Metropolitan Rapid Transit; MRT).The sample size used in this 
study was people who use the subway service (MRT) in Bangkok with 400 samples. By 
sampling from unknown population with W.G.Cochran method at a 95% confidence 
level. The instrument used in the research was a questionnaire. The statistics used for 

                                                           
1 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา, E-Mail: onnitcha@nmc.ac.th 
2 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวทิยาการวิจยัและวิทยาการปญัญา มหาวิทยาลยับูรพา 

ISSN 2697-5092 (Online)



           JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.14  No.3  September – December  2020          197 

 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis by Enter Method. 
 The study found that marketing mix factors are product, price, physical , 
promotion process, people and place. Able to explain 11.3% of the variance in the 
selection of the subway  service ()  (R2 = 0.113). When considering the marketing mix 
factors that have the most effect on the selection of the MRT to the least namely 
1.Process (β=0.174) 2.People (β= 0.159) 3.Price (β= 0.108) and 4.Product (β= -0.099) 
respectively. 
 
Keywords :  Marketing Mix Factors, The Using Service, MRT Service Train 
 
บทน า 

ในยุคปัจจุบัน การขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง ล้วนแต่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจารจร การค้า และการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ ถ้าหาก
กล่าวถึงการขนส่ง แต่ละคนอาจจะนึกถึงความหมายที่แตกต่างกันไป การขนส่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคน
ต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย เช่น ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์จะต้องมีการเดินทางเข้ามา
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างการออกไป ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางไปท างาน ท าธุระ 
การเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพ การศึกษา การอุปโภคบริโภค การลงทุนท าธุรกิจ การท่องเที่ยว
พักผ่อน เป็นต้น  ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งรูปแบบต่างๆ เข้ามามีบทบาทเพ่ืออ านวยความสะดวก
และมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก การขนส่งทางบก เป็นช่องทางการขนส่งที่นิยมใช้มาก
ที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ค่าใช่จ่าย และเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยบริการขนส่งของรัฐที่มีในขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อความ
ต้องการและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ เกิดความล่าช้าในการเดินทางและการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ ท าให้การบริการขนส่งโดยรถไฟฟ้าใต้ดินที่จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้กับผู้เดินทาง  

 ปัญหาการขนส่งโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนับเป็นบริการการขนส่งที่แตกต่างจากรูปแบบอ่ืนด้วย
ขนาดของยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่ารถโดยสารประจ าทาง จึงมี
ความคล่องตัวมากกว่า ท าให้การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินมีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงท าให้ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการลดลง ท าให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้บริการ เช่น ปัญหาด้านรถไฟฟ้าไม่พอต่อจ านวนคนที่มา
ใช้บริการ ภายในรถไฟฟ้าท าให้เกิดความแออัด มีสิ่งสกปรกท าให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาด้าน
ช่องจ าหน่ายตั๋วน้อย ปัญหาด้านสถานที่ในการรอขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไม่สะดวก (บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จ ากัด, 2558) 
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินประจ าเส้นทาง เพ่ือทราบถึงปัญหาการเลือกใช้
บริการรถไฟฟ้าใต้ดินดังกล่าว ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าใต้ดิน และเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผล
ต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน 
 
ขอบเขตของปัญหา 

1. ขอบเขตด้านประชากร  
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินMRT 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษารถไฟฟ้าใต้ดินMRT บริเวณ ลาดพร้าว - พระราม 9 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษารถไฟฟ้าใต้ดินMRT บริเวณ ลาดพร้าว - พระราม 9 
3.1 ตัวแปรอิสระ 
- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได ้  
- ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

3.2 ตัวแปรตาม คือ การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว – พระราม 9 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ (7P’s) ดังนี้ 
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า (Goods) บริการ (Services) หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่บริษัท
น าเสนอสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด จะท าให้ลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ที่
น าเสนอแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามการให้ความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบของลูกค้า(Kotler , 
2012, p.325) ประกอบด้วย 

 1.1 อรรถประโยชน์พ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ (Core Benefit) หมายถึง สิ่งส าคัญพ้ืนฐานที่
ลูกค้าต้องการจากการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เช่น ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ก็
ต้องการให้สามารถเดินทางไปส่งถึงที่หมายได้ เป็นต้น 

 1.2 อรรถประโยชน์ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (Basic Product) หมายถึงองค์ประกอบทั่วไปที่มี
อยู่แล้วในผลิตภัณฑ์ปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์คู่แข่ง เช่น รถโดยสารประจ าทางจะต้องมีเบาะส าหรับนั่ง มี
พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศภายในรถ เป็นต้น 

 1.3 อรรถประโยชน์ที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์ (Expected Product) คือองค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนตัว เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
เช่น เบาะที่นั่งบนรถโดยสารประจ าทางสามารถปรับระดับได้หรือมีระบบนวด เป็นต้น 

 1.4 อรรถประโยชน์เพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ (Augmented Product) คือองค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ที่นั่งทุกที่นั่งบนรถโดยสารประจ าทางจะมีหน้าจอส่วนตัวส าหรับดูหนัง ฟังเพลงหรือ
กิจกรรมความบันเทิงอ่ืนๆ เป็นต้น 

 1.5 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในอนาคต (Potential Product) คือองค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่รองรับความต้องการใช้งานเพ่ิมเติมในอนาคต เช่น รถโดยสารประจ าทางมี
ระบบอ านวยความสะดวกส าหรับรับรองการเดินทางของผู้สูงอายุ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าสู่ง
สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เป็นต้น 

2. ราคา (Price) เป็นส่วนประสมทางการตลาดอย่างเดียวที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท หมายถึง 
จ านวนเงินที่ลูกค้ายอมจ่ายเพ่ือให้ได้มาของผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบกับการรับรู้ในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาจึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนอ่ืนๆ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกๆ ส่วนและ
ภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการตั้งราคา ดังนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 2547) 

 2.1 การตั้งราคาเพ่ือความอยู่รอด (Survival) คือการตั้งราคาค่อนข้างต่ าเพ่ือต้องการให้มี
รายได้เพียงพอที่จะสามารถอยู่รอดได้ 

 2.2 การตั้งราคาเพ่ือก าไรสูงสุด (Profit Maximisation) คือการตั้งราคาสูงสุดในระดับที่
ลูกค้ายอมรับได้เพ่ือท าก าไร 
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 2.3 การตั้งราคาเพ่ือยอดขายสูงสุด (Sales Maximization) คือ การตั้งราคาต่ ามากเพ่ือ
เพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด 

 2.4 การตั้งราคาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ (Prestige) คือ การตั้งราคาสูง เพ่ือต้องการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ดูมีความเป็นพิเศษ มีระดับ คุณภาพสูง 

 2.5 การตั้งราคาเพ่ือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คือ การตั้งราคาเพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนในอัตราที่ต้องการ เช่น ตั้งราคา 10% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) เป็นการก าหนดช่องทางการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดย
ค านึงถึง 2 ปัจจัยหลักคือ การเข้าถึง (Accessibility) ซึ่งหมายถึงความง่ายและความสะดวกสบายใน
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และ ความพร้อมในการให้บริการ (Availability) ซึ่งหมายถึง ระดับความพร้อม
ของผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้า ต้องมีพร้อมให้เมื่อลูกค้าต้องการเสมอ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงได้ง่าย
และมีความพร้อมในการให้บริการจะท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมสูงขึ้น (ธีรกิติ  นวรัตน ณ 
อยุธยา, 2547) 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือทางการตลาดส าหรับการสื่อสาร
ข้อความที่บริษัทต้องการไปสู่ลูกค้า ประกอบด้วย เพ่ือให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ลูกค้า (To Inform) เพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (To Educate) เพ่ือชักจูงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์(To Persuade) 
และเพ่ือเตือนความจ าแก่ลูกค้า (To Remind) โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ข้อความที่สื่อสารขึ้นอยู่
กับสถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมความคาดหวังและ
ความถึงพอใจของลูกค้า (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 

5. บุคลากร (People) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ต่อลูกค้าท้ังหมด ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า โดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้าที่พบกับลูกค้าโดยตรง 
(Front stage Personnel) ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัท พฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงต่อลูกค้า จะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท การตัดสินใจซื้อผ ลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า                           
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 2547) 

6. กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ใช้ในกิจการเพ่ือ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทเนื่องจากหลายๆกระบวนการ
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง เช่น การน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้า
จะสามารถรับรู้ได้โดยตรง ดังนั้น กระบวนการที่ดีก็จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพคุณภาพและ
มาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นสิ่งรูปธรรมที่ลูกค้าสามารถมองเห็นหรือ
รับรู้ได้โดยตรง เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของลูกค้า แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 
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 7.1 ภูมิทัศน์บริการ (Services cape) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมด 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอก (Facility Exterior) เช่น ภายนอกตัวอาคาร ป้ายชื่อบริษัท 
หรือ ลานจอดรถ เป็นต้น และ สภาพแวดล้อมภายใน (Facility Interior) เช่น การตกแต่งภายใน
อาคาร คุณภาพอากาศภายในอาคาร เป็นต้น 

 7.2 สิ่งจับต้องได้ประเภทอ่ืน (Other Tangibles) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ช่วยในการสื่อการ
กับลูกค้าที่เป็นรูปธรรม เช่น นามบัตร เครื่องแบบพนักงาน หรือ เอกสารแผ่นพับโฆษณาต่างๆ เป็นต้น 

ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 องค์ประกอบ จึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
ความต้องการ ทัศนคติ ความคาดหวังและการตัดสินใจ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน
จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันและมีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 

 

การใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน 

MRT 
 

ตัวแปรอิสระ 

Gryr ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
1.  เพศ 
2.  อายุ  
3.  ระดับการศึกษา 
4.  อาชีพ  
5.  รายได้ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price)  
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
5. ด้านบุคคล (People)  
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ  
   (Physical Evidence and Presentation)  
7. ด้านกระบวนการ (Process) 
 

ตัวแปรตาม 

Gryr 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งตางรางการเดินรถไฟฟ้าใต้

ดินของ MRT ต่อวันจากบริเวณ ลาดพร้าว - พระราม 9 แต่ด้วยไม่ทราบประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตร 
W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 324 คน และเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างเพียงพออย่างเหมาะสมที่จะใช้ทดสอบ 
รวมถึงเพ่ือป้องกันอัตราการตอบกลับที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี Enter 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
60.0 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 40.0 มีอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 52.5 อายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 31.มีอายุ  
31-40ปี ร้อยละ 13.3 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 2.7 สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.7 สถานภาพโสด ร้อย
ละ 45.5สถานภาพหย่าร้าง ร้อยละ 3.8 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 48.0 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.8 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.0 ปริญญาเอก ร้อยละ 0.2 
อาชีพข้าราชกาลร้อยละ 26.5 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 26.3 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.4 อาชีพ
พนักงานบริษัทร้อยละ 16.3 อาชีพอ่ืนๆร้อยละ 8.5 อาชีพรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.0 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-15,000 บาท ร้อยละ63.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 20.3 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาทร้อยละ 16.3 และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-35,000 
บาท ร้อยละ 0.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 

พบว่า ทั้ง 7 ด้าน มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ อยู่ใน ระดับมาก (Χ= 4.27, SD = 0.52)    และ เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (Χ= 4.42, SD = 0.66)  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

รองล งมา ได้ แก่  ด้ านการจั ดจ าหน่ าย  (Χ= 4 . 36 , SD = 0.56 )  ด้ านบุ คคล  (Χ= 4 .29 ,                       

SD = 0.37) ด้านกระบวนการ (Χ= 4.27, SD = 0.40) ด้านส่งเสริมการตลาด (Χ= 4.24, SD = 0.62) 

ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Χ= 4.20, SD = 0.61)  และด้านราคา (Χ= 4.13, SD = 0.65) 
ตามล าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) โดยได้ค่า
ประสิทธิภาพของการท านาย R2 เท่ากับ .113 หรือ 11.3% หมายความว่าตัวแปรอิสระท้ัง 7 ตัว ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ 
ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสามารถในการท านายตัวแปรตามคือ การเลือกใช้
บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) อยู่ที่ 11.3% โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัว 
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พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน  (MRT) มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) (Beta=0.174) 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้รับบริการด้านการใช้
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามรายด้าน
และโดยรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Χ  S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.42 0.66 มาก 
2. ด้านราคา 4.13 0.65 มาก 
3. ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.20 0.61 มาก 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 4.24 0.62 มาก 
5. ด้านกระบวนการ 4.27 0.40 มาก 
6. ด้านบุคคล 4.29 0.37 มาก 
7. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.36 0.56 มาก 

รวม 4.27 0.52 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้บริการ 

ด้านการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) พบว่า ทั้ง 7 ด้าน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน ระดับเห็นด้วย

มาก ด้านผลิตภัณฑ์ (Χ= 4.42, SD =  .44) รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Χ= 4.36,  

SD = .56) รองลงมาได้แก่  ด้ านบุคคล (Χ= 4.29, SD = .37) รองลงมา ด้ านกระบวนการ  

(Χ= 4.27, SD = .40) ด้านส่งเสริมการตลาด (Χ  = 4.24, SD = .62) ด้านน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Χ  = 4.20, SD = .61 ) และด้านราคา (Χ  = 4.13, SD = 0.65) ตามล าดับ 
จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ของปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อ

ความส าเร็จของสินค้าประเภทผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (Y) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ปัจจัยด้านความเป็นผู้น า ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาและความแปลกใหม่ 
ด้านสมาชิก ด้านการเงิน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้าน
การตลาด ด้านแรงงาน ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter 
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ตารางท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 

ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด 7P 

Unstandardized 
Coeftcients 

Standardized 
Coeftcients t Sig 

Collinearity 
Statisics 

B SE. Beta Toler. VIF 
(Constant) 2.977 0.281  10.576 .000   
ผลิตภัณฑ์ -0.076 0.038 -0.099 -1.991 .047* 0.917 1.091 
ราคา 0.056 0.027 0.108 2.093 .037* 0.849 1.178 
กายภาพ 0.042 0.03 0.076 1.413 0.159 0.775 1.29 
การตลาด 0.044 0.028 0.083 1.597 0.111 0.868 1.152 
กระบวนการ 0.144 0.043 0.174 3.369 .001* 0.851 1.175 
บุคคล 0.144 0.046 0.159 3.164 .002* 0.895 1.117 
การจัดจ าหน่าย -0.044 0.03 -0.075 -1.473 0.141 0.873 1.145 
R  = .886   , R2 = .785  , Adjusted R Square = .780 ,SE = .320  F = 7.131  p-value = .000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ปัญหาความสัมพันธ์และความแปรปรวน ของตัวแปรด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
พบว่า ค่า Tolerance มากกว่า 0.19 และ ค่า VIF น้อยกว่า 5.3 แสดงว่า ไม่มีปัญหาภาวะร่วมพหุเชิง
เส้น จึงสามารถท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใช้ค าสั่ง Enter โดยใส่ตัวแปรเรียงตามล าดับ
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อมูลเหตุจูงใจในการใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว ได้ค่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ตัว ที่สามารถอธิบายความแปรปรวน  R2  เท่ากับ .785 กล่าวได้ว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน  มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินได้ร้อยละ 78.5 ส่วนที่
เหลือ 21.5 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น โดยตัวแปรทั้ง 7 ตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการเลือกใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในระดับมาก (R>0.70) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้า
ใต้ดิน คือ ผลิตภัณฑ์ (Beta = -0.099 ) ราคา (Beta = 0.108) กระบวนการ (Beta = 0.174 ) และ 
บุคคล (Beta = 0.159 ) ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัว พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการรถไฟฟ้าใต้ดินMRT มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) (Beta=0.174) ซึ่ง
สอดคล้องกับ จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2558) ที่พบว่าการเลือกใช้บริการยานพาหนะในด้าน
กระบวนการมีผลมากที่สุดซึ่งเป็นเพราะว่าการที่ผู้ใช้บริการพบว่ากระบวนการให้บริการประเภท
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ยานพาหนะถ้ามีกระบวนการที่ดีก็จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะใช้บริการยานพาหนะ
ต่อไปในอนาคตเนื่องด้วยมีความสะดวกสบายและมีความรวดเร็วในการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยที่
ปัจจัยด้านบุคคล  ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการใช้บริการรองลงมาตามล าดับ โดยตัวแปร
ต้นที่มีผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ด าริ สถิตย์เสมากุล 
(2558) ที่พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
ราคา และ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมากเป็นเพราะองค์ประกอบทั้ง 3 
ด้านล้วนมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันการบริการต่างๆ เหล่านี้จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งไม่ได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 ควรมีการเพ่ิมกระบวนการในการให้บริการที่มีความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน  
1.2 ควรมีการเพ่ิมมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางช่องทางอ่ืนๆ นอกจากการกระจายแบบสอบถาม 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย และสามารถน าไปขยายผลเพ่ืออธิบายข้อมูลปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2.2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้
ดิน (MRT) ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพ่ือค้นหา
ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือที่จะได้น าไปพัฒนา ปรับปรุง และ
การบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการให้บริการ และทัศนคติผู้ใช้บริการส่งผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ 
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

The Marketing Mix Quality of Service and Attitude of Service Affects 
The Decision to Use The Fitness Center In 

                               Phra Nakhon Si Ayutthaya District 
 

รักเกียรติ  โรจน์กัญญาพร1   จันทนา  แสนสุข2   วิทยา นามเสาร์2  
ศิขรินทร์  เที่ยงทัต2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกาย 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามในการเก็บรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่มาใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนสใน
ห้างสรรพสินค้า  ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน และ วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย โดยมี

ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วยด้านอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย ด้านอัตราค่าบริการ ด้านสถานที่ออกก าลัง
กาย และด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย  ซึ่งยอมรับ
สมมติฐาน 

2. คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย โดยมีระดับความ
คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย

                                                           
1 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
  E-Mail: hart00998877@gmail.com 
2 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ และบรรยากาศในการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกาย ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน 

3. ทัศนคติของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย โดยมีระดับ
ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติของผู้ใช้บริการ 
ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการออก
ก าลังกาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการบริการ, ทัศนคติของผู้ใช้บริการ, การตัดสินใจใช้
บริการ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were. 1) To study factors in the marketing mix 
affect the decision to use the gym. 2) To study the quality of service affect the decision  
to use the gym.  3)  To study the attitude of users affect the decision to use the gym. 
The research instruments were questionnaire to collect data were analyzed by 
quantitative research was simple size from people who use the fitness facility Fitness 
in Department Stores in Phra Nakhon Si Ayutthaya District, 400 persons.  The data 
analyzed by using computer software package. The statistic used in data analysis were 
descriptive statistics, using Person’ s Correlation Coefficient a nd  Multiple Regression 
statistics. 
 Research finding were as follows:  
 1. The Marketing mix affecting the decision to use the gym were high level 
of opinions and overall . The result of hypothesis test found that Marketing mix factors 
consists of Exercise equipment, Service rates, Fitness place and Sale promotion affect 
the decision to use the gym hypothesis. 
 2. The Quality of service affect the decision to use the gym were high level 
of opinions and overall. The result of hypothesis test found that Quality of service consists 
of Service personnel, Process of service and Atmosphere of service affect the decision 
to use the gym hypothesis. 
 3. The attitude of users affect the decision to use the gym were high level 
of opinions and overal l . The result of hypothesis test found that The attitude of users 
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consists of Image of the organization, Public relations and The perceived benefits of 
exercise affect the decision to use the gym hypothesis. 
 
Keywords: Marketing Mix, Quality of Service, Attitude of users, Decisions of Service 
 
บทน า 

ในปัจจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นผลมาจากความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจโดยรอบ การด าเนินชีวิตต้องเร่งรีบแข่งกับเวลา ก่อให้เกิด
ความเครียดจากการเรียน การท างาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาจากสังคม ดังนั้นการออกก าลังกายจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่างๆ การออก
ก าลังกายได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ รวมถึงท าให้มี
สุขภาพจิตดีขึ้น ป้องกันโรคและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ตลอดจนสามารถลดความเครียดได้ ส่งผลให้
ธุรกิจสถานบริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีการขยายจ านวนสถานบริการที่เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น                    
ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเข้มข้นของสถานบริการตามมาการลด
ราคาค่าบริการจึงเป็นกลยุทธ์เบื้องต้นที่บรรดาผู้ให้บริการฟิตเนสระดับกลางและระดับล่างน ามาใช้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ง่ายขึ้น (กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ, 2555) นอกจากนี้                        
ผู้ให้บริการต้องปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการ สถานที่ คุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งต้องสร้างทัศนคติของผู้ใช้บริการให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของ
การออกก าลังกายในสถานบริการฟิตเนตมากขึ้น  ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการ
บริการ และทัศนคติของผู้ใช้บริการ จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายฟิตเนตของผู้ใช้บริการ (วรท แสงสว่างวัฒนะ, 2558) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และทัศนคติ                          
ของผู้ ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจสถานออกก าลังกายได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ท าให้กลับมาใช้
บริการได้อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่ความได้เปรียบการแข่งขันอย่างยั่งยืน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย 

2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
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2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย 

 สมมติฐานที่ 1.1 อุปกรณ์ในการออกก าลังกายส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกาย 

 สมมติฐานที่ 1.2 อัตราค่าบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย  
 สมมติฐานที่ 1.3 สถานที่ในการใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก

ก าลังกาย 
 สมมติฐานที่ 1.4 การส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย  
 สมมติฐานที่ 2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
 สมมติฐานที่ 2.2 กระบวนการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
 สมมติฐานที่ 2.3 บรรยากาศในการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก

ก าลังกาย 
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสถานออก

ก าลังกาย 
 สมมติฐานที่ 3.1 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย  
 สมมติฐานที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
 สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานออกก าลังกาย 
 
ขอบเขตของปัญหา 
 1.ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่มาใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนสใน
ห้างสรรพสินค้าเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่มาใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนสใน

ห้างสรรพสินค้าเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
ราย โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
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3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ ทัศนคติของ

ผู้ใช้บริการ 
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบความคิดการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ ประชาชนที่มาใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนสในห้างสรรพสินค้าเขต

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน  
 กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มาใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนสในห้างสรรพสินค้าเขต

อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจ านวน 400 ราย โดยค านวณจากสูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาด
เคลื่อนร้อยละ 5 (ระดับนัยส าคัญ 0.05)  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถามสอดคล้องตามกรอบแนวคิดและครอบคลุมกับประเด็นเนื้อหาและขอบเขตของ

งานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 

ทัศนคติของผู้ใช้บริการ 
   - ภาพลักษณ์องค์กร 
   - การประชาสัมพันธ ์
   - การรับรู้ประโยชนข์องการ 
    ออกก าลังกาย 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
   - อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 
   - อัตราค่าบริการ 
   - สถานทีอ่อกก าลังกาย 
   - การส่งเสริมการขาย 
 

คุณภาพการบริการ 
   - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   - กระบวนการให้บริการ 
   - บรรยากาศในการให้บริการ 
 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 
สถานออกก าลังกาย 
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อัตราค่าบริการ สถานที่ในการใช้บริการ และการส่งเสริมการขาย  3)  แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กระบวนการในการ
ให้บริการ และบรรยากาศในการให้บริการ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ภาพลักษณ์องค์กร การประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ประโยชน์
ของการออกก าลังกาย  5) แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย และ                            
6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ส าหรับแบบสอบถาม ตอนที่ 2 - 5 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่  5 (มากท่ีสุด)  4 (มาก)  3 (ปานกลาง)  2 (น้อย) และ 1 (น้อยที่สุด)   
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 
  1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม เพ่ือหา
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นที่ต้องการศึกษา  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามอยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00 
  2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือให้ทราบว่า
เครื่องมือวิจัยนั้นสามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการ คือ ข้อค าถามส่งผลตรง
ตามเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการจะวัดด้วยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.752 - 0.894 ซึ่ง
มากกว่า 0.4 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสูง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้ผู้ที่มาใช้บริการสถานออกก าลังกายฟิตเนตในห้างสรรพสินค้า 
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน 4 แห่งๆ ละ 100 คน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
ของแบบสอบถามก่อนด าเนินการบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Correlation 
Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
                                              
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 

อายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด 
จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน จ านวน 262 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 65.50 อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80  

2. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน  
 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย

ของผู้ใช้บริการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.411 – 0.690 ซึ่งไม่เกิน 0.8 แสดงว่าสามารถน าไป
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณได้ ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก                 
ก าลังกาย 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย B 

ความคลาด
เคลื่อน 

มาตราฐาน 

t P - Value 

ค่าคงที่ a 1.387 0.180 7.698 0.000 
อุปกรณ์ในการออกก าลัง
กาย 

0.275 0.065 4.245 0.000** 

อัตราค่าบริการ 0.173 0.050 3.474 0.000** 
สถานที่ออกก าลังกาย 0.101 0.055 1.817 0.007** 
การส่งเสริมการขาย 0.134  0.034 3.946 0.000** 
Adjusted R Square 0.38    

*ระดับนัยส าคัญ P < 0.05 , **ระดับนัยส าคัญ P<0.01      
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตาม
ได้ร้อยละ 38.0 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.38 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่าด้านอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย ด้านอัตราค่าบริการ ด้านสถานที่ออกก าลังกาย และด้านการ
ส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ระดับนัยส าคัญ P < 0.05 และ
ระดับนัยส าคัญ P<0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน  

2.2 คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.537 - 0.642 ซึ่งไม่เกิน 0.8 ได้ดังตารางที่ 2  

 

ISSN 2697-5092 (Online)



214         JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.14  No.3  September – December  2020          . 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 

คุณภาพการบริการ 
การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย B 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตราฐาน 

t P - Value 

ค่าคงที่ a 1.145 0.162 7.063 0.000 
เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 0.095 0.048 1.976 0.049* 
กระบวนการให้บริการ 0.307 0.046 6.675 0.000** 
บรรยากาศในการ
ให้บริการ 

0.330 0.045 7.348 0.000** 

Adjusted R Square 0.471    
*ระดับนัยส าคัญ P < 0.05 , **ระดับนัยส าคัญ P<0.01 
 

ตารางที่ 2 คุณภาพการบริการ พบว่า ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 
47.1 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.471 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ และบรรยากาศในการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายที่ระดับนัยส าคัญ P < 0.05 และระดับนัยส าคัญ P<0.01 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐาน 

2.3 ทัศนคติของผู้ ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผู้ใช้บริการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่างมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.396 - 0.654  ซึ่งไม่เกิน 0.8 วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ตามตารางท่ี 3  

 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ทัศนคติของผู้ใช้บริการ 
การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย B 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตราฐาน 

t P - Value 

ค่าคงที่ a 1.106 0.160 6.927 0.000 
ภาพลักษณ์องค์กร 0.381 0.044 8.661 0.000** 
การประชาสัมพันธ์ 0.118  0.035 3.371 0.001** 
การรับรู้ประโยชน์ของการ 
ออกก าลังกาย 

0.231 0.040 5.767 0.000** 

Adjusted R Square 0.703    
*ระดับนัยส าคัญ P < 0.05 , **ระดับนัยส าคัญ P<0.01 
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ตารางที่ 3 ทัศนคติของผู้ใช้บริการ พบว่า ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 
70.3 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.703 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ระดับนัยส าคัญ P < 0.05 และระดับนัยส าคัญ 
P<0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย ผลการวิจัยดังนี้ 
  1.1 ด้านอปุกรณ์ในการออกก าลังกาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
เนื่องจากอุปกรณ์การออกก าลังกายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจต่อผู้ใช้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกสนุกและ เพลิดเพลิน กับการออกก าลังกาย
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศมณี ใจจันทร์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อการ เลือกใช้บริการ ฟิตเนสของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า อุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน คุณภาพดี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุก
สัดส่วนส่งผลต่อการตัดสินใจเพื่อบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
  1.2 อัตราค่าบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย เนื่องจาก ปัจจุบัน
มีสถานบริการออกก าลังกายจ านวนมากทั้งสถานที่ออกก าลังกายที่ไม่เสียค่าบริการ และที่ต้องเสีย
ค่าบริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความพอใจของตน ส าหรับสถานออกก าลังกาย
ที่เสียค่าบริการก็มีให้เลือกมากเช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละแห่งมีคุณภาพไม่แตกต่ างกัน ดังนั้นเมื่อ
ผู้ใช้บริการมองเห็นว่าทุกแห่งมีคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงมีโอกาสที่จะเลือกใช้บริการในสถานบริการที่
อัตราค่าบริการถูกกว่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิริฒิพา เรืองกล, 2558) ได้ศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าวีฟิตเนสโซไซตี้
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย คือค่า
สมัครสมาชิกราคาในราคาท่ีถูกกว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง   

 1.3 ด้านสถานที่ออกก าลังกาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
เนื่องจากสถานออกก าลังกาย ในปัจจุบันมีหลายแห่งให้เลือกใช้ให้บริการได้ ดังนั้น ลูกค้าจึงให้
ความส าคัญกับสถานออกก าลังกายที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ใกล้ที่พักหรือสถานที่ท างาน การเดินทาง
สะดวกสบาย มีสถานที่จอดรถเพียงพอ การก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องนี้ ควรเริ่มตั้งแต่การเลือกท าเลที่ตั้ง 
ซึ่งสถานที่ออกก าลังกายขนาดเล็กเปิดให้บริการในแหล่งชุมชนหรือใกล้สถานที่ท างานได้ เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่การเดินทางไปใช้บริการ  ซึ่งสอดคล้องกับเกศมณี ใจจันทร์ (2551) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ เลือกใช้บริการ ฟิตเนสของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
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จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ที่ตั้งของสถานบริการฟิตเนส อยู่ใกล้กับสถานที่ท างานบ้าน ที่ตั้งมีที่จอดรถ
สะดวกปลอดภัยและเพียงพอ และท่ีตั้งอยู่บนถนนที่มีการคมนาคมสะดวก  
  1.4 ด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
เนื่องจาก สถานที่ออกก าลังกายมีการแข่งขันกันสูง เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายให้กับผู้เข้าใช้บริการ 
จึงท าให้มีการจัดโปรโมชั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกที่หลากหลาย ในการเข้ารับบริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิราภา พ่ึงบางกรวย (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ประกอบการจัดการส่งเสริม
การขายที่มีความเหมาะสมต่อผู้เข้าใช้บริการ ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก และมีการสะสมแต้มหรือ
คะแนนในบัตรสมาชิกส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
ผลการวิจัยดังนี้ 

 2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
เนื่องจาก สถานบริการออกก าลังกายหลายแห่งในปัจจุบันมุ่งเน้นการให้บริการที่สร้างความประทับใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ  โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการน าความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวของแต่
ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง พนักงานให้ความใส่ใจกับลูกค้าด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน จึงส่งผล
ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจนี  พรวิจิตรจินดา (2556) ทีศ่ึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรูฟิตเนสและฟิตเนส
เฟิรส์ท พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องความสามารถของพนักงานในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตรงตามต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 

 2.2 ด้านกระบวนการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
เนื่องจาก ปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก และสามารถเข้ามาช่วยการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ท าให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ปัจจัยส าคัญ สถานบริการใดยังยึดติดอยู่
การรูปแบบการบริการเดิมที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น สถานออกก าลังกายที่มีกระบวนการในการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก มีขั้นตอนในการใช้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน จะท าให้ผู้เข้าใช้
บริการเกิดการประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธ์ธีรา  พระราช (2559) ที่ศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ ฟิตเนส REAL GYM รามค าแหง กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับการสามารถ ช าระค่าบริการฟิตเนสได้สะดวก การก าหนดกลยุทธ์นี้ 
ควรมีกระบวนการในการช าระค่าบริการฟิตเนสที่มีระบบ ได้มาตรฐาน สะดวกต่อ 

 2.3 ด้านบรรยากาศในการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
เนื่องจาก สถานออกก าลังกายที่มีสภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดโปร่ง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานอย่างหนักมา
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ตลอดทั้งวัน จึงท าให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานออกก าลังกายนั้น รู้สึกสบายใจ บรรยากาศใน
การให้บริการจึงเป็นสิ่งดึงดูดใจต่อผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีการบอกต่อได้อีกด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกศมณี ใจจันทร์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ 
เลือกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทาง
กายภาพ ได้แก่บรรยากาศภายในฟิตเนสเป็นสิ่งส าคัญต่อผู้เข้าใช้บริการ เพราะการมีบรรยากาศที่ดีท า
ให้ผู้เข้าใช้บริการมีความสุขเมื่อได้มาออกก าลังกาย 

3. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
ผลการวิจัยดังนี้ 

 3.1 ด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย เนื่องจาก 
ภาพลักษณ์องค์กรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผู้ประกอบการซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการเกิดการไว้วางใจต่อสถานที่
ออกก าลังกาย สถานที่ออกก าลังกายที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานในภาพรวมต่างๆ                            
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรายุทธ                                
เกศโสภาสฤษดิ์ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
จงรักภักดี ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะจงรักภักดี ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 3.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์ของสถานออกก าลังกายโดยใช้สื่อต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
อย่างสูงในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดบู๊ทส์ในงานอีเว้นท์ต่างๆ ล้วนท าให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการที่แตกต่างได้ง่ายขึ้น สอดคล้องวิจัยของ ไตรรัตน์ นรเศรษฐก านนท์ (2558) เรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการประชาสัมพันธ์มีประโยชน์ต่อผู้เข้ามาใช้บริการ เพราะท าให้ผู้เข้าใช้
บริการได้รับรู้ข่าวสารของสถานที่ออกก าลังกายทั้งทางออนไลน์ และการจัดงานอีเว้นท์ มาร์เกตติ้ง 
เป็นการเข้าถึงตัวลูกค้ามากขึ้น 

 3.3 การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย เนื่องจากในปัจจุบันประชนชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพมากข้ึน จะเห็นได้
ว่าสถานที่ออกก าลังกายต่างๆ ทั้งสนามกีฬา สวนสาธารณะที่ใช้บริการได้ฟรี และสถานออกก าลังกาย
ที่มีอัตราค่าบริการ มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก จากการที่บุคคลนิยมรักสุขภาพมาก ช่วยเสริมสร้าง
ความสมดุลของกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง การออกก าลังกายช่วยท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สรายุทธ เกศโสภาสฤษดิ์ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจที่จะจงรักภักดี ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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พบว่า มีเพียงปัจจัยบุคลิกภาพ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ปัจจัยความปลอดภัย ปัจจัย
สุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ

ผู้ใช้บริการอย่างมาก ถ้าสถานออกก าลังกายฟิตเน็ต มีอุปกรณ์ และสถานที่ออกก าลังกายที่ดี ทันสมัย 
ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้ผู้มาใช้บริการมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันอัตราค่าบริการ และการโปรโมชั่นต่างๆ ต้องมีความเหมาะสม เนื่องจากสถานออกก าลัง
กายมีการแข่งขันสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการดูแลรักษา อุปกรณ์การออกก าลัง
กายที่ได้มาตรฐาน สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยการส่งเสริมโปรโมชั่นในเทศกาลต่างๆ พร้อมกับ
ก าหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรับรู้ได้ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจที่จะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

    2) คุณภาพการบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และบรรยากาศ
ในการให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกัน ที่ท าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กาย ดังนั้น สถานออกก าลังกายควรคัดเลือกบุคลากรที่มีใจบริการเข้ามาท างาน พัฒนาฝึกอบรมให้มี
ความรู้ มีทักษะเพียงพอในการที่จะแนะน าให้ค าปรึกษาในการออกก าลังกายให้ปลอดภัย และพร้อมที่
จะช่วยเหลือในทุกกรณี  ความชัดเจน ดูแลรักษาบรรยากาศในการให้บริการอย่างเป็นธรรม และเท่า
เทียมกันมีความเสมอต้นเสมอปลาย  

    3) ทัศนคติของผู้ใช้บริการ ได้แก่ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร การ
ประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย ซึ่งสถานออกก าลังกายควรสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และจดจ าได้ง่าย สร้างจุดเด่นที่แตกต่างและทันสมัย 
ส่งเสริมด้วยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง การจัด Event Marketing ต่างๆ เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความตระหนักในการ
ออกก าลังกาย เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรงสมบูรณ์  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และทัศนคติ

ของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งข้อมูลที่
ได้อาจยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา ดังนั้นในวิจัยครั้งต่อไป อาจผสมผสานวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ร่วมด้วย จะท าให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างดีอีกด้วย   
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ 
The Satisfaction of Dream World Theme Park Users 

 
อิศรา  ศิรมณีรัตน์1   พรนภา  ธนโพธิวิรัตน์2   ทิพย์วดี  ศรีสมทรัพย์3 

 
บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกด
รีมเวิลด์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ 
และ 3) เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้
เป็นผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน และ  t-test,                      
f-test (One-Way ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ พอใจการให้บริการ         
สวนสนุกดรีมเวิลด์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน
และปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด โดยด้านสถานที่
ผู้ ใช้บริการสวนสนุก ดรีมเวิลด์มีความพึงพอใจในเรื่อง สถานที่เข้าถึงได้ง่าย สถานที่มีความ
สะดวกสบาย สถานที่มีความสวยงาม ป้ายบอกทางไปยังเครื่องเล่นภายในสวนสนุกเข้าใจได้ง่าย                    
จากสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการ, สวนสนุก 
 
Abstract 
  The purpose of this research were 1) to study the satisfaction of Dream World 
theme park users, 2) to study the personal factors that affect the satisfaction of Dream 
World theme park users and 3) to set guidelines for the development of Dream World 

                                                           
1 (อาจารย์) ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี E-Mail: issara_s@rmutt.ac.th 
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theme park service. The samples used in this research were the people who come to 
use the Dream World theme park. A questionnaire was used as a research instrument 
in 100 sets for applying to analyze the frequency, percentage, standard deviation (S.D.) 
and hypotheses testing used t-test and f-test, one-way ANOVA analysis.  
  The results were the satisfaction of Dream World theme park users overall 
was at a high level; satisfied with the service. When considering each aspect found that 
there were 5 sides at a high level and 1 side at a moderate level. Which can be 
arranged in descending orders as follows: location, service process, personnel, product, 
price, and marketing promotion. In terms of location found that Dream World theme 
park users were satisfied with easy to reach places, convenient, beautiful places and 
signs of rides in the theme park are easy to understand. From the hypothesis found 
that gender, age, education background, occupation, status, monthly income affected 
the satisfaction of Dream World theme park users. 

 
Keywords: Satisfaction, Service users, Theme park 
 
บทน า 

ธุรกิจสวนสนุกในแต่ละปีมูลค่าเม็ดเงินประมาณกว่า 1 หมื่นล้านบาทที่ไหลเวียนเข้าสู่ธุรกิจ
สวนสนุกของเมืองไทยผสมกับยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 10 ในทุกๆ ปี เชื่อได้ว่าการ
มียอดรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสวน
สนุกในเมืองไทยต้องปรับกระบวนยุทธ์เข้าฟาดฟันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะจุดขายใหม่
ประเภทเครื่องเล่นที่เริ่มเห็นภาพการแข่งขันที่ชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดของสวนสนุก                            
ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนในเมืองไทยยังถือว่ามีแนวโน้มเติบโตได้อีก เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากจ านวน
ประชากรของไทยกับจ านวนสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีอยู่และขนาดพ้ืนที่ถือว่ายังน้อยมาก ซึ่งเป้าหมาย
หลักของตลาดสวนสนุกคือนักท่องเที่ยวประเภทครอบครัว รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มต้นท างาน 
ไม่ได้ลดน้อยลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทให้ความบันเทิง
กลับมีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลให้คู่แข่งขันแต่ละค่ายที่เปิดให้บริการต่างต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือแชร์
ส่วนแบ่งทางการตลาดนี้เอาไว้ในมือให้ได้นานที่สุด 

การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรเริ่มมีให้เห็นกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะธุรกิจสวนสนุกที่ดูจะมีการแข่งขันกันมากข้ึนเป็นพิเศษ
เพราะมีช่วงโอกาสที่จะสามารถเม็ดเงินได้ตลอดทั้งปี จึงไม่แปรกที่ในช่วง 1 ปีที่แล้ว มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสวนสนุก ดรีมเวิลด์ ด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเข้ามาใช้ในการ
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บริหารงานเพื่อตอบสนองให้ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความ
พึงพอใจสูงสุด ธุรกิจจึงต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเป็นหลักและจะต้องค านึงถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ชอบความท้าทาย ความสนุกตื่นเต้น รวมทั้งความ
ปลอดภัยที่เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 

สวนสนุก ดรีมเวิลด์ เป็นธุรกิจหนึ่งที่เปิดให้บริการด้านความบันเทิง เช่นเดียวกับธุรกิจสวน
สนุกทั่วไป โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าท าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆภายในสวนสนุก ซึ่งบุคลากร
ทั้งหลายเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัย ความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้กลับมาใช้บริการอีก การ
พัฒนาธุรกิจสวนสนุกที่ด าเนินกิจกรรมประเภทการให้บริการด้านความบันเทิงที่มีประสิทธิ ภาพได้
มาตรฐานตลอดจนสามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตามที่วางไว้ 
องค์กรจะประสบความส าเร็จได้มิใช่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความช านาญ ของบุคคลเพียง
อย่างเดียว สถานบริการด้านความบันเทิงจะต้องมีองค์ประกอบในหลายๆ ฉะนั้น เป้าหมายในการ
พัฒนาธุรกิจสวนสนุกให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผู้ใช้บริการได้นั้น 
 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์และเป็น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการเชิงนโยบายกับผู้บริหารสวนสนุกดรีมเวิลด์ เพ่ือเป็นข้อมูลให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการและน าไปเป็นข้อมูลปรับปรุงการให้                
บริการ ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่าย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์  
3. เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ 

 
ขอบเขตปัญหาการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ กรณีศึกษา
ผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (product)  ด้านราคา 
(price) ด้านสถานที ่(place)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion)  ด้านบุคลากร (person) ด้าน
กระบวนการให้บริการ (process) 
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สมมติฐานการวิจัย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์แตกต่างกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย (2556) กล่าวว่า ความพึงพอใจความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึงความรู้สึกท่ีเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป 
โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นได้เน้นเป็นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ 

วนิชา ศรีตะปัญญะ (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพ้ืนฐานการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ ที่แต่ละบุคคลได้รับและจะเกิดข้ึน
ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) กล่าวว่า ความพอใจหลังการซื้อของลูกค้าขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติที่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยทั่วไปแล้วความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่แสดงความยินดีหรือผิดหวังอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สินค้า
หรือบริการกับความคาดหวังจากแนวคิด 

ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็นอย่างไรก็ตามความรู้สึก
ที่ดีและมีความสุขที่เกิดขึ้นจากการบริการที่ลูกค้าได้รับ และการบริการที่ลูกค้าคาดหวัง หากบริการที่
ลูกค้าได้รับสูงกว่ามากกว่าความคาดหวังมากจะก่อให้เกิดความพึงพอใจมากลูกค้าจะแสดงออกด้วย
การใช้บริการซ้ า จนถึงการบอกปากต่อปากในด้านดีในทางตรงกันข้ามหากบริการที่ลูกค้าได้รับต่ ากว่า
กว่าความคาดหวังมาก ลูกค้าจะรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ ลูกค้าจะแสวงหาผู้ให้บริการราย
ใหม่ที่สามารถตอบสนองการบริการที่ตนคาดหวังและท าการบอกต่อไปยังกลุ่มคนรอบๆ อีกด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2549) กล่าวว่า เครื่องมือของการตลาดที่ส าคัญท่ีสุดคือ ส่วน

ประสมทางการตลาดมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ 
1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่บริษัทน าเสนอให้กับลูกค้าพึงพอใจ  
2.  ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินค้าและบริการรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

การช าระเงิน 
3.  การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง บทบาทหน้าที่ด้านการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค

ขึ้นอยู่กับลักษณะของการบริการความจ าเป็น 
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4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการสื่อสารทางการตลาดส าหรับสินค้า
และบริการ 

5.  บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการซึ่ง
รวมถึงพนักงาน 

6.  กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ
และการน าเสนอบริการให้กับลูกค้า 

7.  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กันและองค์ประกอบที่จับต้อง 

อย่างไรก็ตามความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นความรู้สึกที่ดีและมี
ความสุขของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อราคา ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจของ
ลูกค้าท่ีมีต่อบุคลากรหรือพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกระบวนการให้บริการ และความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็นต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิล์ด  ซึ่งมีจ านวน

ประชากรทั้งหมดเป็นขนาดใหญ่มากและไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัด  ซึ่งผู้วิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ส าหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

ค าถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวมีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานะภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในอุปกรณ์เครื่องเล่น  โดยเรียงล าดับ
ความพึงพอใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ก าหนดล าดับ 1-5 จ านวน 2 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบค าตอบโดยเป็นค าถามปลายปิด (Close-End Questionnaire) มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Question) 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเป็นค าถามวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ 
ลักษณะเป็นแบบสอบถามตามกระบวนการสร้าง Rating Scale  
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     ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่น 
 3. การทดสอบเครื่องมือการวิจัย 
  3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นว่า

สอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่ซึ่งเป็นการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาและภาษาจากนั้นน า
แบบสอบถามไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ถูกต้องยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยหรือดัชนีความเหมาะสม ( IOC: 
Index of Item Objective Congruence) 

  3.2 ความทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือให้เครื่องมือ
มีประสิทธิภาพที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสามารถน าข้อมูลต่างๆที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสัมภาษณ์ในสถานที่ที่เลือก
ท าการวิจัยจนครบจ านวนทั้งสิ้น 100 ชุด ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยก าหนดสถิติส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ t-test f-test Anova ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
อายุระหว่าง 20-39 ปี รองลงมามีอายุต่ ากว่า 20ปี และอายุ 40-59 ปี ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา รองลงมามีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และ 
อาชีพอ่ืนๆ ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมาสถานภาพสมรส สถานภาพ
หย่าร้าง หม้าย และแยกกันอยู่ ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อวันเดือนต่ ากว่าหรือ
เทียบเท่า 15,000 บาท รองลงมาเป็น 15,001- 30,000 บาท 30,001-45,000 บาท 45,001 -60,000 
บาท และ 60,001 บาทข้ึนไป ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในอุปกรณ์เครื่องเล่นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ 
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      ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีม
เวิลด์ ด้านผลิตภัณฑ์มีภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =3.78, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความปลอดภัยของเครื่องเล่น ( X =4.01) ความหลากหลายของเครื่อง
เล่น ( X =3.98)  ความสวยงามของเครื่องเล่น ( X =3.94) ความทันสมัยของเครื่องเล่น ( X =3.53) 
ความสะอาดของเครื่องเล่น ( X =3.43) 
  ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์
ของปัจจัยด้านราคา มีภาพรวมอยู่ระดับมาก  ( X =3.62, S.D.= 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ส่วนลดพิเศษเมื่อมาใช้บริการแบบหมู่คณะ ( X =3.75, S.D.= 0.85 ) 
ส่วนลดพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ ( X =3.60, S.D.= 0.82 ) ราคาบัตรมีความคุ้มค่า ( X =3.56, S.D.= 0.71 
) และราคาบัตรมีความเหมาะสมต่อการใช้บริการ  ( X =3.56, S.D.= 0.71 ) 

 ด้านสถานที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีม
เวิลด์ของปัจจัยด้านสถานที่ ภาพรวมอยู่ระดับมาก  ( X =4.16, S.D.= 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่เข้าถึงได้ง่าย ( X =4.43, S.D.= 0.70) สถานที่มีความสวยงาม  
( X =4.23, S.D.= 0.83) สถานที่มีความสะดวกสบาย ( X =4.07, S.D.= 0.71) และป้ายบอกทางไปยัง
เครื่องเล่นภายในสวนสนุกเข้าใจได้ง่าย ( X =3.91, S.D.= 0.76) 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สวนสนุกดรีมเวิลด์ของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ระดับมาก  ( X =3.53, S.D.= 
0.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาบัตรช่วง
วันหยุดเป็นพิเศษ ( X =4.03, S.D.= 0.83) รองลงมาการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ( X =3.32, S.D.= 1.04) 
และการแจกใบปลิวตามห้างสรรพสินค้า ( X =2.85, S.D.= 0.97) 

 ด้านบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีม
เวิลด์ของปัจจัยด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X =3.98, S.D.= 0.02) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือพนักงานให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม ( X =4.07, S.D.= 0.72) 
พนักงานให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ ( X =4.02, S.D.= 0.72) และพนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่า
เทียม ( X =3.93, S.D.= 0.76) 

 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สวนสนุกดรีมเวิลด์ของปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X =4.09, S.D.= 
0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือพนักงานมีกระบวนการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ก่อนการให้บริการ ( X =4.20, S.D.= 0.71) พนักงานมีกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย
ให้ลูกค้า ( X =4.06, S.D.= 0.76) พนักงานมีกระบวนการให้ค าแนะน าก่อนใช้บริการเครื่องเล่น                           
( X =4.02, S.D.= 0.87) 
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวน

สนุกดรีมเวิลด์ที่แตกต่างกัน พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่ต่างกันของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ มีความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์
ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจของการใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ได้รับความสุขและได้รบความรู้สึกด้านบวกมากกว่าความรู้สึก
ด้านลบ สอดคล้องกับแนวคิดของ Shelley, Maynard W. (1975) ที่กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกบวกเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกซับซ้อนและ
ความสุขจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่าความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้ง
สาม เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกใน
ทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับในสิ่งที่บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง และจะลดลงเมื่อ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง เมื่อจ าแนกออกเป็นรายข้อพบว่า 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวังหรือได้รับความพ่ึงพอใจ
เกินความคาดหวังที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, Philip.(2003). ที่กล่าวไว้ว่า ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการท างาน
ของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นและเข้าใจกับความคาดหวัง ดังนั้นระดับความพึงพอใจ จึงเป็นปัจจัยของ
ความแตกต่างระหว่างการท างานที่มองเห็นและความเข้าใจกับความคาดหวังหากบุคคลเห็นและเข้าใจ
การท างานของผลิตภัณฑ์ว่าต่ ากว่าความคาดหวังจะส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความไม่พอใจ แต่หากระดับ
ของการเห็นและความเข้าใจของผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความคาดหวังจะส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความพึง
พอใจ (Satisfaction) และถ้าผลที่ได้รับจากการท างานของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าความคาดหวังจะท าให้
เกิดความประทับใจ (Delight) ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้าและ
ประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ต่อบุคคลอ่ืนต่อไป  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ด้านราคาอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์มีความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่ทางสวนสนุกดรีมเวิลด์ ว่า
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มีคุณค่าของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2546) ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก 
Produce ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าโดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ไม่ได้ต้องการความพึงพอใจจากการบริการเพียงแค่อย่างเดียว
ซึ่งรวมไปถึงความสุขที่ได้รับจากสถานที่นั้นตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังที่ตั้งไว้ (เครือวัลย์  
ทัปนวัชร์, 2548) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าได้รับการปฏิสัมพันธ์จากทางพนักงานบริการ ทางสมาคมการตลาด
แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของการให้บริการว่า กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจซึ่ง
น าเสนอเพ่ือขายตรงหรือจัดขึ้นร่วมกับการน าเสนอและการขายสินค้า สอดคล้องของกับแนวคิดของ 
(Kotler, Philip, 2003) กล่าวไว้ว่า การให้บริการหมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆที่กลุ่มบุคคล
หนึ่งสามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ทั้งที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Gronroos, 1990) การให้บริการหมายถึงกิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลาย
อย่างที่มีลักษณะไม่มากก็น้อยที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องทุกกรณี เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการ หรือลูกค้ากับระบบของการให้บริการที่ได้จัดไว้เพ่ือช่วย
ชี้แนะและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบหรือแก้ไขปัญหาของลูกค้า  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ด้านบุคลากรอยุ่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการอย่างเต็มที่ของบุคลากรและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาใช้
บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา , 2547) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของ
ลูกค้าจะเกิดจากประสบการณ์จากการให้บริการอย่างเต็มที่จนสุดความสามารถของบุคลากร ลูกค้าจะ
รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ ความพึงพอใจส าหรับการบริการนั้นสร้างได้ยากกว่าสินค้าเนื่องจาก
คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งที่พัฒนามาแล้วอยู่นิ่งไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับ
พนักงาน ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์ และสถานการณ์ต่างๆหรือลูกค้าที่มาใช้บริการบางรายอาจมี
ความต้องการเฉพาะที่มากเกินความต้องการที่พนักงานจะให้บริการได้อย่างเต็มที่  จึงอาจท าให้เกิด
ความไม่พอใจ (เบญจมาศ ประยูรหงษ์, 2549)                                 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้บริการได้รับกระบวนการให้บริการจากบุคลกรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีผล
มากจากความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1.1 ผู้ที่มาใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์มีความพึงพอใจด้านสถานที่มีความเข้าถึงได้ง่าย 
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ทางสวนสนุกจึงควรให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดสถานที่ การจัดวาง
ผังของสวนสนุกให้มีการแจ้งรายละเอียดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์มีความพึงพอใจด้าน
สถานที่ที่มีความสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการสร้าง
ความประทับใจในการใช้บริการครั้งแรกของผู้ที่มาใช้บริการ  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 จากการวิจัยในครั้งนี้ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติมที่อาจจะมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านทัศนคติ
ในการเที่ยวสวนสนุก เพ่ือให้การวิจัยรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 2.2 ท าการศกึษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการสวนสนุกด
รีมเวิลด์ ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการในครั้ง
ต่อไป 
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ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์  
ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Factor Analysis of Product Attributes Affected to Purchasing Decision 
on Big Bikes of Consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
ณัฐวุฒิ  บุญประดับ1   ภิญญดา  รื่นสุข 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์, ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตรา
สินค้า ด้านสินค้าให้เลือก ด้านคุณภาพ ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านการรับประกันที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่
ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด 195 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์หาค่า t – test และ F – test 
และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปีมี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมี
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ได้แก่ ด้านสินค้าให้เลือก ด้านการออกแบบ ด้านการ
รับประกัน ด้านการบริการ และด้านตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์, การตัดสินใจซื้อและ รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the demographic data that 
affected to purchasing decision on big bikes. To investigate the level of opinions on 
product attributes such as branding, product variety, product quality, product design, 
service and warranty, which affected to purchasing decision on big bikes. Besides, the 
study of product factors affected to purchasing decision on Big Bikes of Consumers in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The population were the big bikers in Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province. The research instrument was a questionnaire for collecting data 
from 195 big bikers of Ayutthaya Big Bike Rider Club. Additionally, analyze data by 
statistical software. The analytical techniques include percentage, means and standard 
deviation, respectively. The t – test, F – test and Multiple Regression Analysis by 
stepwise method was also applied to testing the hypothesis. 
 The study found that the factor analysis of product attributes affected to 
purchasing decision on Big Bikes in overall was considered at the highest level. For the 
hypothesis testing found that the demographic data including the difference in marital 
status and income affected to purchasing decision on Big Bikes of Consumers in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province. In term of the product factors, it has shown that the 
branding, product variety, product design, service and warranty affected to purchasing 
decision on big bikes at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords : Product Attributes, Purchasing Decision, Big Bikes 
 
บทน า 

ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือรถจักรยานยนต์บิ๊ ก ไบค์ เป็นประเภท
รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นโดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้ตลาด
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มาจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จากหลากหลายสัญชาติ 
ทั้งญี่ปุ่น จีน และยุโรป เริ่มให้ความสนใจในการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตหรือประกอบ เพ่ือเป็นฐานการ
ผลิตในการท าตลาดในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท าให้ภาพรวมของ
ธุรกิจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในประเทศไทยเกิดกระแสความนิยมและสร้างความตื่นตัวให้กับวงการ
ธุรกิจรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมาก ด้วยประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษี ประกอบกับการสนับสนุน
จากบริษัทไฟแนนซ์  ท าให้ราคารถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึ งผู้ ใช้
รถจักรยานยนต์ได้มากขึ้นส่งผลถึงความนิยมในการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์บนท้องถนนเมืองไทย
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อย่างแพร่หลาย โดยหลายปีมานี้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นที่นิยมมากขึ้น จะสังเกตได้จากแบรนด์
รถบิ๊กไบค์ยี่ห้อต่างๆที่เริ่มเข้ามาท าการตลาดในประเทศไทย ท าให้ระจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นที่
น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ชอบในความเร็ว อยากเข้าสังคม โดยได้แรงบันดาลใจจาก
หนัง หรือโฆษณา เป็นต้น (กรชนก ดิษฐเล็ก, 2560) 
 จากข้อมูลการจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่า ปี 2560 
รถจักรยานยนต์ มียอดการจดทะเบียนสะสมเติบโตมากข้ึนทุกๆปี ดังจะเห็นได้จากสถิติจ านวนรถใหม่ 
(ป้ายแดง) ที่จดทะเบียน โดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถจักรยานยนต์ (รย.12) รวมทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 – 2560 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงสถิติจ านวนรถที่จดทะเบียนสะสมประเภทรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2558 – 2560 

สถิติจ านวนรถใหม่ 
พ.ศ. 2558 
(จ านวนคัน) 

พ.ศ. 2559 
(จ านวนคัน) 

พ.ศ. 2560 
(จ านวนคัน) 

 
ยี่ห้อรถ BMW 5,444 6,938 8,656 

KAWASAKI 334,600 337,504 338,029 
YAMAHA 3,687,560 3,768,337 3,856,808 
TRIUMPH 1,648 4,165 6,985 
DUCATI 9,387 11,559 12,682 
HARLEY DAVIDSON 10,034 10,652 11,295 
HONDA 14,570,204 14,781,499 15,036,550 
SUZUKI 775,440 847,771 958,489 
KTM 477 1,793 2,623 

รวม 1,709,817 19,770,218 20,232,117 

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงสถิติจ านวนรถใหม่ที่จดทะเบียนประเภทรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2558 เป็นต้นมา พบว่า มีจ านวนรถจักรยานยนต์เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งจากยี่ห้อที่ยกมาทั้ง 9 
ยี่ห้อนั้น เป็นยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่มีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขาย และเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศ
ไทย ด้วยกระแสความนิยมในปัจจุบัน ส่งผลถึงการขยายตัวของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์จากทุกค่ายอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดศูนย์ตัวแทนจ าหน่ายเพื่อจ าหน่ายและให้บริการหลังการ
ขายอย่างครบวงจร เพ่ือรองรับความต้องการของาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์  ทั้งนี้ศูนย์พยากรณ์
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เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (17 ธันวาคม 2558) ได้มีการพยากรณ์ว่า ธุรกิจ
จ าหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็น 1 ใน 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ในปี 2559 โดยจากบทสัมภาษณ์คุณสุชาติ  
อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานขาย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด ได้มีการ
คาดการว่า ในปี 2559 นี้ ตลาดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีโอกาสที่จะเติบโตได้ถึง 20% (ฐานเศรษฐกิจ, 
19 มกราคม 2561) ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรในจังหวัดเลือกใช้
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นจ านวนมาก ดังจะเห็นได้จากตารางแสดงรถ จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 จ าแนกตามประเภทรถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี ขึ้นไป พ.ศ. 
2553 – 2557 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 2 แสดงรถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จ าแนกตามประเภท 
รถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี ขึ้นไป พ.ศ. 2553 – 2557  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รถจดทะเบียนประเภทรถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี ขึ้นไป ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปี พ.ศ. จ านวน(คัน) 
2553 125,852 
2554 133,495 
2555 146,077 
2556 
2557 

198,628 
201,623 

ที่มา : ส านักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 พฤศจิกายน 2559) 
 
ตารางที่ 3 แสดงยอดจ าหน่ายของรถจักรยานยนต์ในแต่ละปี จ าแนกตามประเภทรถจักรยานยนต์
ขนาด 250 ซีซี ขึ้นไป พ.ศ. 2555 – 2560 ทัว่ประเทศไทย  

รถจดทะเบียนประเภทรถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี ขึ้นไป  
ปี พ.ศ. จ านวน(คัน) 
2555 6,206 
2556 13,423 
2557 16,603 
2558 
2559 
2560 

19,962 
23,985 

17,098 (ครึ่งปีแรก) 
ทีม่า : ลงทุนแมน (ลงทุนในความรู้). [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561  
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จากข้อมูลตารางที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาพรวมของการ
ซื้อรถในประเทศไทยมีการจดทะเบียนและการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์จ านวน
มากขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการซื้อเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เอง เป็น
ที่มาของการแข่งขันของผู้ประกอบการเพ่ือตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ เป็นเหตุให้ตลาดการจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีการแข่งขันกันสูงมาก ท าให้
ผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่ตลาดการจัดจ าหน่ายและ
ให้บริการธุรกิจนี้นั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ ความชื่นชอบ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขันหรือ
สามารถคงอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ได้  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย  มองว่ารถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์จะมีแนวโน้มขยายตัวกว่าร้อยละ 30 หรือคิดเป็นยอดจดทะเบียนกว่า 70,000 คัน (กรชนก 
ดิษฐเล็ก, 2560)   

ดังนั้น การศึกษาปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อรถจักรยานยนต์ 
บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ การที่จะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีได้นั้นข้อมูล
ทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกที่ผู้ประกอบการต้อง
ค านึงถึง การที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องทราบคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการนี้จะช่วย
สร้างความมั่นใจว่าผู้ผลิตเข้าใจความต้องการของผู้บริ โภคดีเพียงพอ และสามารถท านายได้ว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นจะมีตลาดรองรับ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะให้ประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและศูนย์จ าหน่ายที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งใน
การใช้เป็นข้อมูล ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและ
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า 
ด้านสินค้าให้เลือก ด้านคุณภาพ ด้านการออกแบบ ด้านการบริการและด้านการรับประกันในการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านสินค้าให้เลือกด้าน
คุณภาพ ด้านการออกแบบ ด้านการบริการและด้านการรับประกัน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับงานวิจัย 
 ทฤษฎีคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ตามทฤษฎีของ Kotler (Kotler, Philip. 2003) ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ มีดังนี้ 

1. ความหลากหลาย 
2. คุณภาพ 
3. การออกแบบ 
4. รูปแบบ 
5. ตราผลิตภัณฑ์ 
6. บรรจุภัณฑ์ 
7. การบริการ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

 

การตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตบ์ิ๊กไบค์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

ปัจจัยคุณลกัษณะผลิตภัณฑ ์
1. ด้านตราสินค้า 
2. ด้านสินคา้ใหเ้ลือก 
3. ด้านคุณภาพ  
4. ด้านการออกแบบ 
5. ด้านการบริการ 
6. ด้านการรบัประกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์และเป็นสมาชิกใน

ชมรมสังคมสองล้อ บิ๊กไบค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนประชากรทั้งหมด 195 คน (ชมรมสังคม
สองล้อ บิ๊กไบค์ อยุธยา, 30 มีนาคม 2561) แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.91 ซึ่งค่ามากกว่า 0.70 ซึ่ง
หมายความว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความน่าเชื่อถือในระดับยอมรับได้  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิธีการทดสอบทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise) โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 รวมเป็นเวลา 2 
เดือน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.92  อายุส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.30 สถานภาพ
สมรสส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.92  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 92.82  อาชีพส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น                   
ร้อยละ 50.76 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.64 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด                     
( X = 4.32) ด้านตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                              
( X = 4.42) ความคิดเห็นปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ด้านสินค้าให้เลือก ผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) ความคิดเห็นปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ด้านคุณภาพของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.68) ความคิดเห็น
ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.15) ความคิดเห็นปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) ความคิดเห็นปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ด้านการ
รับประกัน ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68) การตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (
X = 4.57)  
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ จ าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภค 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ 0.052 ปฏิเสธสมมติฐาน 
อายุ 0.211 ปฏิเสธสมมติฐาน 
สถานภาพสมรส  0.030* ยอมรับสมมติฐาน 
ระดับการศึกษา 0.737 ปฏิเสธสมมติฐาน 
อาชีพ 0.080 ปฏิเสธสมมติฐาน 
รายได้ต่อเดือน 0.003* ยอมรับสมมติฐาน 

* อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ จ าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพ
สมรส และรายได้ต่อเดือน มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า 
สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ที่ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                    
ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ล าดับการเข้าสมการของตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

F 

(X2)      0.353 0.125 0.120 27.483* 
(X2)     (X4)      0.408 0.166 0.158 19.165* 
(X2)     (X4)    (X6)      0.432 0.187 0.174 14.633* 
(X2)     (X4)    (X6)     (X5)      0.455 0.207 0.190 12.405* 
(X2)     (X4)    (X6)     (X5)     (X1)           0.478 0.229 0.208 11.215* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ISSN 2697-5092 (Online)



           JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.14  No.3  September – December  2020          265 

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยด้านสินค้าให้เลือก (X2) สามารถท านายเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Adjusted R2) ดังที่แสดงไว้ใน
ตารางแสดงว่าสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจัยด้านสินค้าให้เลือก ได้ร้อยละ 12.50 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ร้อยละ 16.60 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ ร้อยละ 18.70 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ร้อยละ 20.70 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ร้อยละ 22.90 

 
ตารางท่ี 6 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรในสมการพยากรณ์การตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้วิธี Stepwise 
ตัวแปรพยากรณ์ที่น าเข้าสมการทั้งหมด

ในขั้นตอนเดียว 
b SEb  t sig 

ปัจจัยด้านสินค้าให้เลือก (X2) 0.109 0.035 0.231 3.128 0.002 
ปัจจัยด้านการออกแบบ (X4) 0.133 0.046 0.211 2.916 0.004 
ปัจจัยด้านการรับประกัน (X6) 0.170 0.057 0.203 2.987 0.003 
ปัจจัยด้านการบริการ (X5) 0.112 0.043 0.184 2.582 0.011 
ปัจจัยด้านตราสินค้า (X1) 0.118 0.051 0.154 2.308 0.022 
R    =    0.478 
R2   =    0.229        Adjusted R2 = 
0.208 
F    =    11.215 

 SEest 
a 
Durbin – 
Watson 

       =    
0.22879 
       =    4.457 
       =    2.095 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยด้านสินค้าให้เลือก (X2) ปัจจัยด้านการออกแบบ (X4) ปัจจัยด้าน
การรับประกัน (X6) ปัจจัยด้านการบริการ (X5) และปัจจัยด้านตราสินค้า (X1) สามารถพิจารณาได้ว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยใดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(Adjusted R2) ได้ร้อยละ 20.8 และ ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรเกณฑ์ (Y) และตัวพยากรณ์ (X2, 
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X4, X6, X5, X1) มีค่าเท่ากับ 0.478 และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์เท่ากับ 
0.22879 โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.109, 0.133, 0.170, 
0.112, และ 0.118 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.231 
0.211 0.203 0.184 และ 0.154 ส่วนค่า Durbin – Watson เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเป็นอิสระ
ต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งการวิเคราะห์ความถดถอย ในที่นี้ได้ Durbin – 
Watson = 2.095 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1.5 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน เมื่อท าสมการ
ถดถอยพหุคูณ พบว่า ถ้าปัจจัยด้านสินค้าให้เลือก (X2) เพ่ิมขึ้น1 หน่วย คาดว่าจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ิมขึ้น 0.109 ถ้าปัจจัย
ด้านการออกแบบ (X4) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ิมขึ้น 0.133ถ้าปัจจัยด้านการรับประกัน (X6) เพ่ิมขึ้น 1 
หน่วย คาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริ โภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ิมขึ้น 0.170 ถ้าปัจจัยด้านการบริการ (X5) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ิมขึ้น 0.112 และ
ถ้าปัจจัยด้านตราสินค้า (X1) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ิมข้ึน 0.118 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาสามารถอภิปรายระดับความคิดเห็นในแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้ 
  1.1 ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ                        
กรชนก ดิษฐเล็ก (2558) และ กฤษฎา ตันเปาว์ และคณะ (2559) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ตราสินค้า
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างการ
จดจ าให้แก่ผู้บริโภคจนน าไปสู่การเลือกซื้อและพัฒนาเป็นความภักดีของผู้บริโภค โดยการรู้จักชื่อตรา
สินค้าคือจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคสามารถจดจ าและระลึกถึงชื่อของตรา
สินค้าได้ แสดงว่าตราสินค้านั้นมีพ้ืนที่อยู่ในใจของผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้านั้นย่อมถูก
ผู้บริโภคเลือกซ้ือมากกว่าตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จัก   
  1.2 ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านสินค้าให้เลือกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กรชนก 
ดิษฐเล็ก (2558) และ กฤษฎา ตันเปาว์ และคณะ (2559) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายในรูปลักษณ์ สี ขนาดของเครื่องยนต์ 
ประเภทของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการและมี
รสนิยมที่แตกต่างกันไป ผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรอย่าง
หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น  
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  1.3 ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ กรชนก 
ดิษฐเล็ก (2558) และ กฤษฎา ตันเปาว์ และคณะ (2559) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพเป็นการวัด
การท างานและวัดความคงทนของตัวรถ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและ
คุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ผู้ประกอบการจึงควรตระหนักว่าสินค้าต้องมีคุณภาพดีอย่างสม่ าเสมอ
และมีมาตรฐานเพ่ือที่จะสร้างการยอมรับ  
  1.4 ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กรชนก 
ดิษฐเล็ก (2558) และ กฤษฎา ตันเปาว์ และคณะ (2559) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การออกแบบเป็น
รูปลักษณ์ภายนอกที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้  ผู้บริโภคชอบในรูปทรงการออกแบบความ
ทันสมัยของรูปแบบของตัวรถ  
  1.5 ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านการบริการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กรชนก 
ดิษฐเล็ก (2558) และ กฤษฎา ตันเปาว์ และคณะ (2559) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคในบางครั้งก็ข้ึนอยู่กับนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย เช่น การให้บริการของพนักงาน
ที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูล ศูนย์บริการมีคุณภาพในการให้บริการที่ดี ติดต่อกับลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ ผู้บริโภคจึงมักซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจ าหน่ายที่ให้บริการดีและถูกใจ   
  1.6 ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านการรับประกันอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ                          
กรชนก ดิษฐเล็ก (2558) และ กฤษฎา ตันเปาว์ และคณะ (2559) ซึ่งอธิบายได้ว่า การรับประกันเป็น
สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะชดเชยให้กับผู้บริโภคเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่สามารถท างานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด การรับประกันจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าประเภทรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่น   
  1.7 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ กรชนก ดิษฐเล็ก (2558) และ 
กฤษฎา ตันเปาว์ และคณะ (2559) ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคให้ความสนใจในตราสินค้า ลักษณะความ
แตกต่างของรถ สมรรถนะของรถ การออกแบบ การบริการก่อนและหลังการขาย และการรับประกัน
คุณภาพที่มีความหลากหลายให้เลือกรับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สมรรถนะของรถ การรับประกัน
คุณภาพ การออกแบบของรถ ตราสินค้า การบริการก่อนและหลังการขายที่ดี และลักษณะของรถ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ด้านสินค้าให้เลือก 
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ด้านการออกแบบ ด้านการรับประกัน ด้านการบริการ และด้านตราสินค้า ส่วนปัจจัยคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์  ที่ ไม่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊ก ไบค์ของผู้บริ โภคในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา คือ ด้านคุณภาพ ซึ่งสามารถน าเสนอการอภิปรายผลว่า ปัจจัยคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ก าหนดไว้ สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ บริโภคให้ความส าคัญกับตราสินค้า ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหากตราสินค้ามีชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือ มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น มีความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี และมี
ภาพลักษณ์ด้านความหรูหรา ก็จะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ สอดคล้องตามผลการศึกษาของ กรชนก ดิษฐเล็ก (2558), 
กฤษฎา ตันเปาว์ และคณะ (2559) และแนวคิดของ Philip Kotler (2003) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 1. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคในพ้ืนที่ที่ประชาชนมีรายได้และความ
ต้องการที่จะซื้อสูงเช่นในพ้ืนที่ที่มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์กลุ่มบิ๊กไบค์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ประกอบการให้ความส าคัญตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์นี้แล้วจะสามารถขยายธุรกิจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไปในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ โดยการออก
แสดงรถจักรยานยนต์ในการจัดงานแสดงโชว์รถ หรือในพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการซื้อสูง 
รวมถึงการให้บริการหาแหล่งสินเชื่อเพ่ือการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์  
 2. ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ และด้านการรับประกัน 
ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ได้เข้ามาศึกษา ควรมีการวางแผนการด าเนินธุรกิจ โดยน าข้อมูลการให้
ความส าคัญในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคมาใช้ในการพิจารณาต่อไป  
 3. ผู้ ขับขี่ส่ วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้าให้เลือก ด้านการออกแบบ ด้านการบริการด้านการ
รับประกัน และด้านตราสินค้า หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญและมีการพัฒนาในด้านดังกล่าวอาจ
ท าให้ธุรกิจมีการขายตัวไปในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของ
ผู้บริโภค รวมทั้งเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคเพ่ือใช่ก าหนดกล
ยุทธ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพระหว่างวิธีการค าตอบเชิงพันธุ์กรรมกับการหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบกลุม่อนุภาคส าหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง 
A comparison of the efficiency between Genetic Algorithms and 

Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving VRP 
 

จตุรวิทย์  ศศิธรานนท์1   ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี1   นันทิ  สุทธิการนฤนัย2 
 
บทคัดย่อ 

การจัดเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem: VRP) จัดเป็นวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาการขนส่งให้แก่ภาคธุรกิจ ที่มุ่งหวังให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งพร้อมทั้ง
ก่อให้เกิดต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่่าที่สุด วิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 
และวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization) เป็นวิธีการที่
ได้รับการยอมรับในหลายวงการว่าสามารถน่ามาใช้หาค่าตอบของปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสั้น ในงานวิจัยฉบับนี้ได้น่าวิธีการทั้งสองมาจัดเส้นทางการ
ขนส่งของกรณีศึกษา จากผลลัพธ์ที่ได้จากทั้งสองวิธีพบว่า ทั้งสองวิธีก่อให้เกิดระยะทางรวมในการ
ขนส่งในทุกเส้นทางเท่ากับ 168 กิโลเมตร แต่วิธีการแบบกลุ่มอนุภาคสามารถค่านวณหาค่าตอบได้
ภายในเวลา 89.4 วินาที ในขณะที่วิธีการหาค่าค่าตอบด้วยวิธีการค่าตอบเชิงพันธุกรรมสามารถ
ค่านวณหาค่าตอบได้ภายในเวลา 123.7 วินาที 
 
ค าส าคัญ: การขนส่งสินค้า, วิธีทางพันธุกรรม, การหาค่าค่าตอบที่เหมาะสมแบบกลุ่มอนุภาค, การจัด
เส้นทางการเดินรถ 
  
Abstract  

Vehicle Routing Problem (VRP) is one the famous transportation improvement 
method, due to it can increase the transportation efficiency while keep the cost down. 
Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization are methods which are accepted 
in several industrial and education filed because both methods can solve a complex 
method within a small amount of time. This research aims to adopt both method to 
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solve the Vehicle Routing Problem of the case study. Both method returns the same 
value of the total transportation distance of all routes at 168 kilometers. Particle 
Swarm Optimization use 89.4 seconds to solve the problem, while Genetic Algorithm 
returns the answer within 123.7 seconds. 

 
Keywords: Transportation, Genetic Algorithms, Particle Swarm Optimization, Vehicle 
Routing Problem 
 
บทน า 

โดยทั่วไประบบการขนส่งจะถูกจัดการหรือก่าหนดให้อยู่ภายใต้กระบวนการหรือตารางเวลา
ที่ก่าหนดขึ้น ดังนั้นในการวิ เคราะห์ระบบการขนส่งจะต้องพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ต้องการเดินทางหรือสินค้าที่จะถูกขนส่ง ยานพาหนะที่ใช้
ในการเคลื่อนย้ายคนหรือสินค้า และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในการขนส่ง (เกษม ชูจารุกุล , 2555) 
ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Routing Problem) เป็นการออกแบบเส้นทางเดินรถใน
แต่ละคัน ให้มีความเหมาะสมที่สุดทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและ ข้อจ่ากัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยรู้
ปริมาณสินค้าและต่าแหน่งของลูกค้าในแต่ละราย ข้อจ่ากัดว่าปริมาณสินค้าที่จัดส่งหรือไปรับต้องไม่
เกินความสามารถในการบรรทุกสูงสุดของรถขนส่งนั้นๆ และลูกค้าแต่ละรายจะได้รับหรือจ่ายสินค้า
จากการขนส่งสินค้าจากคันเดียวหรือหลายคันก็ได้ รวมไปถึงเวลาในการวิ่งรถในแต่ละคันเพ่ือส่งสินค้า 
ให้ลูกค้านั้นมีจ่ากัดด้วย (นพรุจ สังข์แป้น และ สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา , 2557) ด้วยเหตุนี้ ในการ
แก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถเพ่ือหาค่าตอบที่ดีที่สุดนั้นจ่าเป็นต้องท่าการสร้างแบบจ่าลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการค่านวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computation) 
เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมในศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้
โดยจ่าลองหลักการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ขั้นตอนวิธีการหนึ่งที่ เป็นที่รู้จักและใช้งานอย่าง
กว้างขวาง ได้แก่ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) (พินิจ อ่อนน้อย, 2557) เป็นวิธีการ
ทางเมตาฮิวริสติกที่ได้จ่าลองการสืบพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Genetic Algorithm โดยใช้
หลักการในการเลียนแบบการพัฒนาทางวิวัฒนาการ มาเป็นวิธีการในการคัดเลือกค่าตอบที่ดี และมี
การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือที่จะให้ได้ค่าตอบที่ดีที่สุด โดยลักษณะของรุ่นพ่อแม่จะถูกถ่ายทอดไปยังรุ่น
ลูกโดยใช้รูปแบบของโครโมโซม (Chromosome) และในโครโมโซมจะประกอบไปด้วยยีนส์ (Gene) 
ซึ่งจะบ่งบอกถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ เช่น สีผิว สีผม เป็นต้น และจากวิธีการ Evolutionary 
Algorithm สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงหรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้จะมีโอกาสที่จะสืบสาย
พันธุ์ต่อไป (Holland, 1975 อ้างถึงใน นพรุจ สังข์แป้น และ สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา , 2557) โดยการ
ท่างานจะใช้หลักการสุ่มสร้างค่าตอบในรูปของสายอักขระที่มีความยาวจ่ากัด (Fixed-Length String) 
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ขึ้นมาจ่านวนหนึ่งเพ่ือใช้เป็นประชากรเริ่มต้น ( Initial Population) จากนั้นจะท่าการวิวัฒนาการ
ค่าตอบโดยใช้ตัวด่าเนินการทางพันธุกรรม (Genetic Operator) ได้แก่ การสืบพันธุ์ (Reproduction) 
การไขว้เปลี่ยน (Crossover) และการกลายพันธุ์ (Mutation) จนได้ค่าตอบที่ต้องการ  

ส่วนวิธีการหาค่าตอบที่ดีที่สุดแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค  (Particle 
Swarm Optimization) หรือที่ ย่อว่ า  PSO เป็นวิ ธีการหาค่าตอบแบบสุ่ ม  (Random Search 
Algorithm) ประเภทหนึ่ง เช่นวิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรม (Genetic Algorithm) โดยโปรแกรมที่
สร้างขึ้นนั้นมีพ้ืนฐานในการปรับปรุงชุดค่าตอบจากหลักการทางจิตวิทยาง่ายๆที่เป็นความจริงพ้ืนฐาน
น่ามาใส่ไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักจิตวิทยา ดังเช่น พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์,  (2557) อธิบายว่ากลุ่ม
คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสมาชิกหลากหลายคนและแต่ละคนมีหน้าที่ค้นหาดอกกล้วยไม้ หายากราคาแพง 
กลุ่มคนกลุ่มนี้  แยกย้ายกันหาดอกกล้วยไม้ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย แต่ละคนมี
โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อกันได้เมื่อใดที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งค้นพบดอกกล้วยไม้ที่ดีกว่าที่สมาชิก
ในกสุ่มเคยพบมาจะท่าการแจ้งข่าวแก่สมาชิกคนอ่ืนๆ เพ่ือบอกให้สมาชิกคนอ่ืนมาช่วยตนเองหาดอก
กล้วยไม้ในบริเวณละแวกที่ตนพบดอกกล้วยไม้นั้นแต่ในระหว่างที่เพ่ือนก่าลังเดินทางไปยังบริเวณที่
แจ้งเพ่ือช่วยกันหาบังเอิญพบว่ามีดอกกล้วยไม้ที่มีค่ามากกว่าสมาชิกคนนั้นก็จะท่าการแจ้งสมาชิกคน
อ่ืนๆ ว่าพบดอกกล้วยไม้ที่ดีกว่าให้เปลี่ยนบริเวณรวมพลมาที่บริเวณใหม่ที่ตนเพ่ิงพบดอกไม้ที่แพงกว่า
แทนเป็นที่แน่นอน ว่าถ้าเราเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ท่าภารกิจค้นหาสมบัติเช่นนี้หรือเราก่าลังเล่นเกม
ซ่อนแอบที่มีผู้หาหลายคน ท่างานเป็นทีมแล้วมันก็เป็นการสมเหตุสมผลที่จะใช่วิธีการค้นหาคล้ายๆ 
กับการค้นหาในแบบ PSO ดังนั้น ด้วยแนวคิดดังกล่าว PSO จึงกลายมาเป็นวิธีการค้นหาค่าตอบที่มี
ประสิทธิภาพระดับต้นๆ ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันที่มีงานวิจัยทางวิศวกรรมมากมายที่ประยุกต์ ใช้วิธีการ 
PSO ในการหาค่าตอบที่ดีที่สุด 

วิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรมกับการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคเป็นที่นิยมน่ามาใช้
ในการหาค่าความเหมาะสมทั้งสองอัลกอริทึมเป็นอัลกอริทึมที่เลียนแบบมาจากพฤติกรรมการหา
อาหารของฝูงสัตว์ บทความนี้ได้น่าเสนอเทคนิคของวิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรมกับการหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคและน่ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหาค่าที่ดีที่สุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งระหว่า งวิธี                 
เชิงพันธุกรรมกับการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด่าเนินการวิจัยด้วยวิธีการทดลองอาศัยทฤษฎีอัลกอริทึมทาง                    
พันธุศาสตร์ (Genetic Algorithms; GAs) เปรียบเทียบกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่ม

ISSN 2697-5092 (Online)



           JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.14  No.3  September – December  2020          273 

 

อนุภาค (Particle Swarm Optimization) ส่าหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าใน
การค้นหาค่าตอบที่ดีที่สุด โดยแนวคิดของ GAs เป็นการหาค่าตอบที่ดีที่สุดโดยข้อมูลถูกพิจารณาใน
รูปแบบของโครโมโซมที่มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกหลานโดยใช้ค่า
ฟังก์ชั่นความเหมาะสม (Fitness function) ที่สอดคล้องกับฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ (Objective 
function) จากขั้นตอนเหล่านี้ท่าให้สามารถหาค่าตอบที่มีค่าสูงสุด (หรือต่่าสุด) สมบูรณ์ได้ และจาก
การหาค่าตอบโดยใช้โครโมโซมในแต่ละรุ่น (Generations) ซึ่งมีการสุ่มค่าตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ
ปัญหา (Candidate Solution) ส่วนวิธีการหาค่าตอบที่ดีที่สุดแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่ม
อนุภาค (Particle Swarm Optimization ; PSO) เป็นวิธีการหาค่าตอบแบบสุ่ม (Random Search 
Algorithm) เช่นเดียวกับวิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรม (Genetic Algorithm) จากโปรแกรมที่สร้างขึ้น
นั้นมีพ้ืนฐานในการปรับปรุงชุดค่าตอบจากหลักการทางจิตวิทยาที่เป็นความจริงพ้ืนฐานน่ามาใส่ไว้ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหาค่าค่าตอบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการขนส่ง โดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรม (Genetic Algorithm) กับการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่ม
อนุภาค (Particle Swarm Optimization Algorithm; PSO) 

1. วิธีการอัลกอริทึมทางพันธุศาสตร์ (Genetic Algorithm) 
Genetic Algorithm เป็นวิธีการหาค่าตอบของปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน

เนื่องจากคุณสมบัติการเลียนแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามธรรมชาติโดยปกติจะน่า
ค่าที่เหมาะสมที่สุดจากประชากรรุ่นก่อนมาใช้พิจารณาในการหาค่าค่าตอบของประชากรรุ่นถัดมา              
ซึ่งมีการใช้ตัวด่าเนินการ (Operator) คือ Selection,  Crossover และ Mutation เป็นตัวสุ่มในการ
หาค่าค่าตอบในบริเวณของปัญหา เป็นการช่วยให้มีความหลากหลายในการหาค่าตอบในทุกบริเวณ
ของปัญหา ซึ่งองค์ประกอบของ Genetic Algorithm มีองค์ประกอบที่ส่าคัญ 5 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 

 1) Chromosome Encoding หรือรูปแบบโครโมโซมที่ได้จากปัญหา 
 2) Initial Population คือ ประชากรต้นก่าเนิดที่จะน่าเข้ากระบวนการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม 
 3) Fitness Function ฟังก์ชันส่าหรับประเมินค่าความเหมาะสม เพ่ือก่าหนดคะแนนให้

แต่ละทางเลือกของค่าตอบ 
 4) Genetic Operator ซึ่งใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของข้อมูลตลอดกระบวน 

การ ได้แก่ Selection, Crossover และ Mutation 
 5) Parameter ที่ส่าคัญส่าหรับ Genetic Algorithm เช่น ขนาดของประชากรความ

น่าจะเป็นของการ crossover ความน่าจะเป็นของการ mutation และจ่านวนโครโมโซมที่ใช้ในการ
สร้างรุ่นถัดไป เป็นต้น 
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1.1 รูปแบบโครโมโซม (Chromosome Encoding) การถอดรหัสหรือการได้มาซึ่งโครโมโซม 
คือ ปัญหาแรกท่ีเริ่มแก้ปัญหาโดยใช้ Genetic Algorithm ในการถอดรหัสนั้นจะขึ้นอยู่กับปัญหาและ
ในปัจจุบันปัญหามีมากมายหลายรูปแบบจึงท่าให้รูปแบบของโครโมโซมมีซับซ้อนความแตกต่างกัน
ออกไปตามปัญหาทีน่ั้นๆ เช่น 

 1) Binary Encoding ทุกต่าแหน่งของยีนของโครโมโซมจะมีค่าเป็นบิต  0  หรือ  1    
ตัวอย่างเช่น  โครโมโซม A  :  00110010001110 

 2) Value Encoding หรือเรียกว่า Direct Encoding ทุกต่าแหน่งของยีนของโครโมโซม
จะมีค่าบางค่าซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังปัญหาได้  เช่น  ตัวอักษร  จ่านวนจริง  ค่าสั่ง  ตัวอย่างเช่น 

   2.1)  โครโมโซม A :  1.23  2.32  4.03  9.99  3.21 
   2.2) โ ค ร โ ม โ ซม  C :  back,  right,  left,  back,  left,  right,  back,  back 

Permutation  
 3) Encoding ทุกต่าแหน่งของยีนบนโครโมโซมจะเป็นค่าของจ่านวนนับที่แทนต่าแหน่ง

ต่างๆ ตัวอย่าง เช่น โครโมโซม B :   9 5 2 1 4 6 7 8 3 
 4) Tree Encoding ทุกต่าแหน่งของยีนจะเป็น node ของต้นไม้ ดังภาพที่ 1 

              
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่1  แสดงการถอดรหัสแบบ Tree Encoding 

 
1.2 ขั้นตอนการท่างานของวิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรม 

 1.2.1  ประชากรต้นก่า เนิด  ( Initial Population) เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะเข้ า
กระบวนการ Genetic Operations โดยท่าการสุ่มโครโมโซมเริ่มต้นจ่านวนเท่ากับขนาดของรุ่น 
(Population size หรือ Generation) ที่ได้ก่าหนดไว้ และไม่สนใจค่าความเหมาะสมของแต่ละ
โครโมโซม   
 1.2.2 ค่าความเหมาะสม (Fitness Function) โครโมโซมทุกตัวจะต้องมีค่าที่บ่งบอกถึง
ความเหมาะสมของตัวมันเอง เพ่ือน่าไปพิจารณาว่าสมควรน่าไปสืบสายพันธุ์ต่อหรือไม่สมควร ดังนั้น
จึงต้องมีก่าหนดค่าความเหมาะสมกับแต่ละค่า โดยใช้สมการหาค่าความเหมาะที่สอดคล้องกับปัญหา 

+ 

X / 

5 Y 

Until 

Step Print 
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สรุปได้ว่าค่าความเหมาะสม คือตัวที่ใช้ประเมินว่าแต่ละเส้นทางเลือกนั้นมีความเหมาะสม หรือ
สามารถใช้แก้ปัญหาได้ดีเพียงใด ตัวอย่างของฟังก์ชันหาค่าความเหมาะสม เช่น 
 ก่าหนดให้ค่าความเหมาะสม  =  จ่านวนของบิต  1  ทั้งหมดในโครโมโซม 
 โครโมโซม A  :  100011100 *  โครโมโซม A  มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ  4 
 โครโมโซม B  :  110111001 *  โครโมโซม B  มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ  6 
 1.2.3 การด่าเนินการทางพันธุกรรม (Genetic Operator) วิธีการด่าเนินการทาง
พันธุกรรม หรือ Genetic Operator เป็นหัวใจส่าคัญของ อัลกอริทึมทางพันธุศาสตร์ หรือ Genetic 
Algorithm ซึ่งมีกระบวนการพื้นฐานที่ส่าคัญ 3 ส่วนดังนี้ 

 1) การคัดเลือก (Selection) ในการคัดเลือกโครโมโซม เพ่ือให้เกิดการอยู่รอดของ
สิ่งมีชีวิตนั้น ตามทฤษฎีของ Charles Darwin โดยคัดเลือกมาเป็นโครโมโซมพ่อ และโครโมโซมแม่ 
หรือที่เรียกว่า Parent ในการสืบสายพันธุ์ ท่าให้เกิดปัญหาว่าจะท่าอย่างไรให้เกิดจากคัดเลือก
โครโมโซมที่น่าพอใจ จึงท่าให้เกิดรูปแบบการคัดเลือกโครโมโซมมากมาย  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์น่าพอใจ
ที่สุดในการน่าไปสืบสายพันธุ์ เช่น การคัดเลือกแบบ roulette wheel การคัดเลือกแบบ ranking  
การคัดเลือกแบบ tournament การคัดเลือกแบบ elitist  การคัดเลือกแบบ steady-state  และ
อ่ืนๆ อีกมากมายหลายวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งวิธีการคัดเลือกโครโมโซมที่ดี   

 2) การข้ามสายพันธุ์ หรือ Crossover ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่าคัญของ Genetic 
Algorithm ซึ่งเมื่อเกิดการข้ามสายพันธุ์ขึ้นในทางพันธุศาสตร์จะท่าให้เกิดการเปลี่ยนของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลายซึ่งการข้ามสายพันธุ์ อาศัยกระบวนการวิวัฒนาการที่เป็นเวลานานแต่ในท่านองเดียวกันใน
ทางการแก้ปัญหากระบวนการดังกล่าวจะท่าให้เกิดความหลากหลายของค่าตอบที่ได้ท่าให้เราได้รับ
ค่าตอบที่หลากหลายจึงสามารถเลือกเอาค่าตอบที่เหมาะสมกับความต้องการได้มากที่สุด ขั้นตอนใน
การการข้ามสายพันธุ์ คือ น่า 2 โครโมโซม (Parent) มาผสมกันเพ่ือให้ได้โครโมโซมใหม่ขึ้นมา จากนั้น
ใช้วิธีการที่ง่ายที่สุด คือ สุ่มต่าแหน่งการข้ามสายพันธุ์และท่าการคัดลอกทุกอย่างที่อยู่หน้าต่าแหน่ง
การข้ามสายพันธุ์ ของพ่อและคัดลอกทุกอย่างหลังต่าแหน่งการข้ามสายพันธุ์ ของแม่รวมกันจะได้ลูก
ตัวที่ 1 ออกมา จากนั้นท่าการคัดลอกทุกอย่างที่อยู่หน้าต่าแหน่งการข้ามสายพันธุ์ ของแม่ และ
คัดลอกทุกอย่างหลังต่าแหน่งการข้ามสายพันธุ์ ของพ่อรวมกันจะได้ลูกตัวที่ 2 ออกมา  
 ลักษณะของการข้ามสายพันธุ์  มี  2 ลักษณะ คือ  การข้ามสายพันธุ์  แบบขวาง 
(Horizontal)  และการข้ามสายพันธุ์ แบบตั้งฉาก (Vertical)  ในกระบวนการการข้ามสายพันธุ์แบบ
ขวางจะต้องมีการด่าเนินการกับข้อมูลที่เป็นเมตริกซ์ 2 มิติเท่านั้น แต่ในกรณีการข้ามสายพันธุ์แบบตั้ง
ฉากสามารถท่าได้กับข้อมูลทุกรูปแบบ 

 อย่างไรก็ตาม เทคนิคของการข้ามสายพันธุ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับรูปแบบโครโมโซมและมี
การข้ามสายพันธุ์ กับรูปแบบโครโมโซมในลักษณะต่างๆ  เช่น Crossover  กับ Binary  Encoding  ที่
มีลักษณะการ การข้ามสายพันธุ์หลายลักษณะดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะการ  crossover  แบบต่างๆ กับ Binary Encoding 
ลักษณะการ crossover พ่อ แม่ ลูกที่ 1 ลูกที่ 2 
Single Point 11|0110010 00|1011111 111011111 000110010 
Two Point 11|011001|0 00|101111|1 111011110 000110011 
Arithmetic 110110010 001011111 000010010 and 111111111  or 

 
เมื่อ  |  คือ  ต่าแหน่ง  crossover  ทีมีลักษณะการ  Crossover  หลายแบบ  เช่น  single 

point คือ สุ่มต่าแหน่ง Crossover เพียง 1 ต่าแหน่ง two point คือ สุ่มต่าแหน่ง  Crossover เพียง  
2  ต่าแหน่ง arithmetic  คือ การใช้  Operator  and และ  or 
  3) การผ่าเหล่าหรือหารสลับต่าแหน่งของยีนภายในโครโมโซมแต่ละตัว (Mutation) ซึ่ง
แสดงในภาพที่ 2 
  

Chromosome 1 
 

x x x x x 
  

Chromosome 2 
 

x x x x x 
 

ภาพที่ 2  การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมแบบผ่าเหล่า 
ที่มา :  ณกร อินทร์พยุง (2548) 

 
 จากภาพที่ 2 ประชากรที่ผลิตออกมา (ซึ่งอาจจะเป็นจ่านวนโครโมโซมตัวเดียวหรือหลายๆ 
ตัว) เรียกว่า ประชากรรุ่นลูก (Offspring population) ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ C(t) และ
ประชากรรุ่นลูกนี้จะถูกประเมินว่าให้ค่าฟิตเนสดีมากน้อยเพียงใด ต่อจากนั้น จะสร้างประชากรรุ่น
ใหม่ (New generation) ซึ่งประกอบไปด้วยจ่านวนโครโมโซมหลายๆอันรวมกัน ในแนวคิดโดยทั่วไป
จะเลือกโครโมโซมที่มีค่าฟิตเนสที่ดีว่าโครโมโซมอันอ่ืนจากกลุ่มของประชากรบรรพบุรุษ (Parent 
population) และจากกลุ่มของประชากรรุ่นลูก (Offspring population) มาสร้างเป็นประชากรรุ่น
ใหม่ หลังจากที่วิธีเชิงพันธุกรรมได้ผลิตประชากรรุ่นใหม่ออกมาเป็นจ่านวนหลายๆรุ่น เราจะได้
ประชากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพทางพันธุกรรมที่ดี (หรือเราจะได้ Fitness ที่มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียง
ค่าตอบที่ดีที่สุด) สังเกตด้วยว่าวิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรมนี้ บางครั้งอาจจะถูกเรียกว่าวิธีการหา
ค่าตอบโดยใช้กลุ่มของประชากร (Population-based search) ซึ่งแตกต่างไปจากวิธี Simulated 
Annealing (SA) และวิธีทาบู ซึ่งเป็นการพัฒนาการหาค่าตอบจากค่าตอบอันหนึ่งไปยังอีกค่าตอบหนึ่ง 
ซึ่งอาจเปรียบเสมือนได้กับพัฒนาการของโครโมโซมเพียงจ่านวน 1 ตัว ไปยังโครโมโซมตัวใหม่ที่มี
คุณภาพดีกว่า ณ เวลานี้ คงเห็นภาพแล้วว่าวิธีการหาค่าจอบเชิงพันธุกรรมนั้นเอ้ือประโยชน์ในการน่า
คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาช่วยในการหาค่าตอบภายในเวลาเดียวกัน (Parallel computing) 
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ขั้นตอนทางคอมพิวเตอร์ของวิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรม สามารถเขียนได้ดังนี้ 
  Procedure: Genetic algorithm (GA) 
  Begin 
   t    0; 
   initialize P(t); 
   evaluate P(t); 
   while not stopping condition do 
  begin 
   recombine P(t) to yield C(t); 
   evaluate C(t); 
   select P(t+1) from P(t) and C(t); 
   tt + 1 
  end 
 end 
 

จากขั้นตอนการท่างานของวิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรมนั้นมีองค์ประกอบที่ส่าคัญอยู่ 2 
ส่วน คือ 
  1. การเลือกค่าตอบที่มีค่าดีที่สุด (Best solution) เพ่ือจะพัฒนาประชากรรุ่นใหม่ที่ดียิ่งขึ้น 
  2. การส่ารวจพื้นที่ของค่าตอบที่เป็นไปได้ (Exploration of the search space) 
  จะเห็นได้ว่าวิธีเชิงพันธุกรรมอาศัยการหาค่าตอบแบบสุ่ม (Random sampling) จากพ้ืนที่ใน
การหาค่าตอบ (Search space) และหวังว่าค่าตอบหรือโครโมโซมที่เลือกมานั้นจะน่าไปสู่ค่าตอบที่ดี
ที่สุด ดังนั้นวิธีเชิงพันธุกรรมจึงมีข้ันตอนวิธีการค้นหาค่าตอบทางคอมพิวเตอร์ (อัลกอริทึม) ที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการหาค่าตอบของปัญหาการตัดสินใจต่างๆได้ง่าย กลยุทธ์ที่
ส่าคัญในการพัฒนาวิธีเชิงพันธุกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม
ที่มีความสลับซับซ้อนมากและขนาดใหญ่ ควรจะต้องค่านึงถึงการผสมผสานระหว่างการส่ารวจพ้ืนที่
ในการหาค่าตอบที่ดี และการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ส่ารวจได้จากพ้ืนที่นั้นๆในการพัฒนาประชากรในรุ่น
ถัดไป (Next generation)  

2. วิธีการแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization Algorithm; PSO) 
     Kennedy และ Eberhart,  (1995) และ Kennedy และ Shi Y,  (2001) ได้พัฒนา

วิธีการ PSO ให้เป็นวิธีการค้นหาค่าตอบที่ดีที่สุดส่าหรับปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดแบบไม่มีเงื่อนใฃ 
(Unconstrained Optimization Problem) ซึ่งต้องการหาค่าตอบที่ท่าให้ค่าของฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ (Objective Function) มีค่าดีที่สุดซึ่งอาจหมายถึงค่าที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดตามแต่
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วัตถุประสงค์ของปัญหา ตัวอย่างปัญหาการ หาค่าที่ดีท่ีสุดแบบไม่มีเงื่อนไขแสดงไว้ในสมการ (1) 
 

𝑓(𝑥) = 𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 𝑥3
2  (1) 

 
วิธีการ PSO เริ่มต้นจากการสุ่มกลุ่มของคู่ค่าตอบกับเวคเตอร์ที่ใช้ปรับปรุงค่าตอบนั้น กลุ่ม

ของคู่ค่าตอบกับเวคเตอร์จะมีจ่านวนเท่ากับ K โดย PSO จะเรียกค่าตอบว่า ต่าแหน่ง (Position) และ
เรียกเวคเตอร์ที่ใช้ปรับปรุงค่าตอบว่าความเร็ว (Velocity) คู่ของต่าแหน่งและความเร็วที่ใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนต่าแหน่งนั้นๆ จะเรียกว่า พาร์ทิเคิล (Particle) หรืออนุภาค ซึ่งอนุภาคนี้จะเปรียบเสมือน
สัตว์ปีกหนึ่งตัวนั่นเอง และอาจกล่าวได้ว่าอนุภาคหนึ่งตัวจะทราบถึงต่าแหน่งและความเร็วของตัวเอง 
ดังนั้นกล่าวได้ว่าวิธีการ PSO จะมีจ่านวนอนุภาคเท่ากับ K ตัว แต่ละตัวมีต่าแหน่งและความเร็วของ
ตัวมันเอง โดยอนุภาคทุกตัวจะมีหมายเลขก่ากับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่อนุภาคหมายเลข 1 อนุภาค
หมายเลข 2 ไปจนถึง อนุภาคหมายเลข K ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท่างานของวิธีการแบบกลุ่มอนุภาค 
 

จากกระบวนการขั้นตอนการท่างานของวิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรมกับวิธีการแบบกลุ่ม
อนุภาคทั้ง 2 วิธีนั้นแต่ละวิธีจะท่าการสุ่มเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางของรถแต่ละคันและน่าระยะทาง
รวมของเส้นทางทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่งสินค้ามาเป็นตัววัดประสิทธิภาพของแต่ละวิธี และเก็บค่าที่ดี
ที่สุดของแต่ละรอบเอาไว้ และจะท่าข้ันตอนต่างๆ วนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงค่าที่ก่าหนด   
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 ตัวอย่างและการแก้ปัญหา  
 
ตารางที ่2 แสดงปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า ระยะทางระหว่างศูนย์กระจายสินค้าไปยังลูกค้า 

 
DC C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 

 ปริมาณสินค้า 

ที่ต้องการ 
(หน่วย) 

0                           0 
C01 12 0                         45 
C02 8 9 0                       36 
C03 17 8 10 0                     43 
C04 15 9 8 4 0                   92 
C05 15 17 9 14 11 0                 57 
C06 20 23 15 20 16 6 0               16 
C07 17 22 13 20 16 5 4 0             56 
C08 8 17 9 19 16 11 14 10 0           30 
C09 6 18 12 22 20 17 20 16 6 0         57 
C10 16 23 14 22 19 9 8 4 8 14 0       47 
C11 21 28 18 26 22 11 7 6 13 19 5 0     91 
C12 11 22 14 24 21 14 16 12 5 7 9 13 0   55 
C13 15 27 20 30 28 22 23 20 12 9 16 20 8 0 38 

  
  เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ผู้วิจัยยกกรณีศึกษาตามตารางที่ 2  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ ลูกค้าทั้งสิ้น 13 ราย (C01 - C13) ลูกค้าแต่ละรายมีปริมาณสินค้าที่ต้องการ และระยะห่าง
ระหว่างศูนย์กระจายสินค้าถึงลูกค้าแต่ละรายด้วยกันเอง และก่าหนดให้รถแต่ละคันสามารถบรรทุก
น้่าหนักสูงสุดได้ 200 หน่วย โดยก่าหนดเงื่อนไขการทดลอง ดังนี้ 
  เงื่อนไขในการทดลอง 
  1. วิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) 
 1.1 ก่าหนดจ่านวนโครโมโซม ในแต่ละรุ่นมีจ่านวนคงที่ เท่ากับ 60 โครโมโซมโดยแต่ละ
โครโมโซมจะเป็นค่าการสุ่มเส้นทางการขนส่งของรถแต่ละคันและเก็บค่าของระยะทางรวมของรถ
ทั้งหมด 
 1.2 ลูกค้ารายที่ C1 และรายที่ C2 ถูกก่าหนดให้เท่ากับ 1 จ่านวนอนุภาคที่ใช่ในการ
ทดลอง คือ 400 อนุภาค แต่ละอนุภาคเป็นค่าการสุ่มเส้นทางการขนส่งของรถแต่ละคันและเก็บค่า
ของระยะทางรวมของรถท้ังหมด ก่าหนดอัตราการผสมพันธ์ (Crossover Operation) เท่ากับ 90 % 
หรือ 54 คู่ โครโมโซม 
 1.3 ก่าหนดอัตราการกลายพันธ์ (Mutation Operation) เท่ากับ 1 %  
 1.4 ใช้จ่านวน รุ่น (Generation) เป็นตัวก่าหนด การหยุดโปรแกรม และตั้งค่าไว้ 400 รุ่น 
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  2. วิธีการแบบกลุ่มอนุภาค (PSO)  

  2.1 ก่าหนดเงื่อนไขการทดลองไว้ดังนี้ ω = 0.8,  R1 = 0.7,  R2 = 0.7 
  2.2 ลูกค้ารายที่ C1 และรายที่ C2 ถูกก่าหนดให้เท่ากับ 1 จ่านวนอนุภาคที่ใช่ในการ
ทดลอง คือ 400 อนุภาค แต่ละอนุภาคจะสุ่มเส้นทางการเดินทางของรถแต่ละคันและเก็บค่าของ
ระยะทางรวม 
  2.3 รอบในการค้นหาค่าตอบ คือ 400 รอบ 

3. การประยุกต์พาติเคิล สวอม ออปติไมเซชัน่ ส าหรับการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้า 
    Kennedy และ Shi Y,  (2001) กล่าวว่า จาก PSO ถูกออกแบบมาส่าหรับการแก้ปัญหา

ออปติมัมประเภทต่อเนื่อง (continuous optimization problem) เพ่ือให้ PSO สามารถน่ามาใช้
แก้ปัญหาออปติมัมประเภทเชิงจัดการ (combinatorial optimization problem) จึงต้องมีการ
ปรับปรุงขั้นตอนการท่างานก่อนโดยจากงานวิจัยของ L. Huang,  K. Wang,  c. Zhou,  R. Pang,  L. 
Dong and L. Peng,  (2003) ได้เสนอ พาติเคิล สวอม ออปติไมเซชั่น ส่าหรับการแก้ปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขาย (A Discrete Particle Swarm Optimization for Traveling Salesman 
Problem,  DPSO) โดยแต่ละอนุภาคจะมีรูปแบบของมิติเป็นล่าดับของโหนด (Node) เช่น 1,  2,  4,  
3 หมายความว่า การเดินทางของพนักงานขาย ต้องเดินทางเริ่มต้นจากโหนดที่ 1 ไป โหนดที่ 2 ไป 
โหนดที่ 4 ไป โหนดที่ 3 และกลับมาโหนดที่ 1 ส่าหรับการค่านวณค่าความเหมาะสมของแต่ละ
อนุภาค จะค่านวณได้จากระยะการเดินทางตามล่าดับของโหนดที่ได้ จัดเรียงไว้ในอนุภาคแต่ละตัว ซึ่ง
จุดประสงค์ของการแก้ปัญหา Travelling Salesman Problem(TSP) คือ ต้องการจัดเรียงให้ค่า
ความเหมาะสมมีค่าน้อยที่สุดเพ่ือให้สามารถปรับปรุงความเร็วและต่าแหน่งของอนุภาค ส่าหรับปัญหา
ในรูปแบบ TSP ได้ DPSO จึงต้องแก้ไขสมการปรับปรุงความเร็วและต่าแหน่งของอนุภาค ดังนี้ 
 

𝑉′𝑖𝑑 = 𝜔 ⋅ 𝑉𝑖𝑑 ⊕ 𝑟1 ⋅ (𝑃𝑖𝑑 − 𝑋𝑖𝑑) ⊕ 𝑟2 ⋅ (𝑃𝑔𝑑 − 𝑋𝑖𝑑)𝑟1, 𝑟2, 𝜔 ∈ [0, 1] (2) 
 

𝑋′𝑖𝑑    =    𝑋𝑖𝑑 + 𝑉′𝑖𝑑  (3) 
 
โดย 

 (𝑃𝑖𝑑 − 𝑋𝑖𝑑) และ (𝑃𝑔𝑑 − 𝑋𝑖𝑑) คือ พ้ืนฐานการสลับที่ของล่าดับ 
 

 ⊕ คือ การบวกการสลับที่ของล่าดับ (circle plus) 
 

 𝜔 ⋅ 𝑉𝑖𝑑และ 𝑟1 ⋅ (𝑃𝑖𝑑 − 𝑋𝑖𝑑)และ 𝑟2 ⋅ (𝑃𝑔𝑑 − 𝑋𝑖𝑑)  หมายความว่า การสลับที่ของล่าดับ
ใน 𝑉𝑖𝑑(𝑃𝑖𝑑 − 𝑋𝑖𝑑) และ (𝑃𝑔𝑑 − 𝑋𝑖𝑑) จะยังคงล่าดับนั้นเอาไว้ในความน่าจะเป็นของ 𝜔 และ 𝑟1 
และ 𝑟2 ตามล่าดับ 
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จากสมการที่ 2 ท่าการปรับปรุงเนื่องจากค่าของสมการ พาติเคิล สวอม ออปติไมเซชั่น                       
เป็นค่าแบบความเป็นเชิงเส้น แต่บัญหาของ TSP จะมีค่าการเปลี่ยนต่าแหน่งและความเร็วเป็นคู่ล่าดับ
ซึ่งเมื่อสลับล่าดับของ 𝑋𝑖𝑑ตามล่าดับที่อยู่ใน 𝑉𝑖𝑑จะท่าให้ได้รับค่าตอบใหม่ในการทดสอบ 

Kennedy และ Shi Y,  (2001) กล่าวว่า ส่าหรับวิธีนี้มีการหักล้างการสลับต่าแหน่งกัน ซึ่งจะ
ไม่สอดคล้องกับหลักการท่างานของ PSO (L. Zhong and H. Lei, 2010) เช่น (𝑃𝑖𝑑 − 𝑋𝑖𝑑) ⊕

 (𝑃𝑔𝑑 − 𝑋𝑖𝑑)= [(1,  2)] + [(1,  2)] = [ ]   ซึ่งไม่ตรงตามหลักของ PSO ที่ PBEST และ GBEST ไปใน
ทิศทางเดียวกันควรจะมีความเร็วเสริมกัน ผลจากการหักล้างการสลับต่าแหน่งกันท่าให้ผลลัพธ์การ
ค้นหาค่าตอบไม่ดีเท่าท่ีควร 

4. การค านวณค่าความเหมาะสม (Fitness Value; FV)  
 การค่านวณได้จากค่าใช้จ่ายรวมในการขนส่งของรถทุกคัน ในที่นี้จะพิจารณาจากเวลาใน

การจัดส่งรวมทั้งหมด รายการใดที่มีเวลาในการจัดส่งรวมต่่าที่สุดจะมีค่าความเหมาะสมสูงที่สุด 
ส่าหรับกรณีนี้ ค่าความเหมาะสมจะเป็นผลรวมของระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าแต่ละราย
ของรถแต่ละคัน โดยสามารถสร้างสมการได้ดังนี้ 

 L = ระยะทางระหว่างจุดสองจุดบนระนาบ x, y โดยใช้สูตรต่อไปนี้ ระยะทางจาก (x1,  
y1) ไปยัง (x2,  y2) ค่านวณได้จาก 

 

      2
12

2
12 yyxxL               (4) 

 
ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจุดสองจุดหาได้จาก 
 

   

A

L
T




60                       (5) 

 
โดยที่  A  คือ ความเร็วเฉลี่ยของรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 
ดังนั้น ระยะเวลาทั้งหมดของรถแต่ละคันจึงสามารถหาได้จากสมการ 
 

  Q  = 


m

n
nT

1

 ; n  ลูกค้าท่ีรถต้องไปส่งสินค้า       (6) 

 
ดังนั้นค่าความเหมาะสมจึงสามารถหาได้จากสมการ 
 

  


m

r
r

Q
1

 ; r  จ่านวนรถที่ต้องใช้ในการขนส่งสินค้า ณ ช่วงเวลานั้นๆ    (7) 

ISSN 2697-5092 (Online)



282         JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.14  No.3  September – December  2020          . 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการทดลองแก้ปัญหาแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าด้วยกรณีศึกษา โดยเปรียบเทียบค่า

ค่าตอบที่เหมาะสมระหว่างวิธีการแบบกลุ่มอนุภาคกับวิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรม ซึ่งสามารถจัด
เส้นทางการขนส่งเพื่อให้ได้ค่าตอบที่เหมาะสมที่สุด ส่าหรับรถแต่ละคัน ดังตารางที่ 3   

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของค่าความเหมาะสมระหว่างวิธีการแบบกลุ่มอนุภาคและวิธีการหา
ค่าตอบเชิงพันธุกรรม    

เส้นทาง 
การแบบกลุ่มอนุภาค 

การหาค าตอบเชิง
พันธุกรรม    

ระยะทาง 
(หน่วย) 

บรรทุก
(หน่วย) 

ระยะทาง 
(หน่วย) 

บรรทุก
(หน่วย) 

DC > C09>C13 >C12> C08 > DC 36 180 36 180 
DC > C01>C04 >C03> DC 42 180 42 180 
DC > C02>C05 >C06> DC 43 109 43 109 
DC > C11>C07 >C10> DC 47 194 47 194 

รวม 168 168 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการหาค าตอบ (วินาที) 89.4 123.7 

 
จากผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3 เมื่อน่ามาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของค่าความเหมาะสม 

ระหว่างวิธีการแบบกลุ่มอนุภาค และ วิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรม พบว่าทั้งสองวิธีสามารถหา
ค่าตอบที่ดีที่สุดโดยมีระยะทางรวมเท่ากันคือ 168 หน่วย แต่จะเห็นไว้ว่าการหาค่าค่าตอบด้วยวิธีการ
แบบกลุ่มอนุภาค มีความเร็วในการค้นหาค่าตอบเท่ากับ 89.4 วินาที ในขณะที่วิธีการหาค่าตอบเชิง
พันธุกรรม มีความเร็วในการค่านวณหาค่าตอบเท่ากับ 123.7 วินาที ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าวิธีการแบบ
กลุ่มอนุภาคมีประสิทธิภาพการค้นหาได้ดีกว่า วิธีการหาค่าค่าตอบด้วยวิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การแก้ปัญหาการขนส่งสินค้า เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งโลจิสติกส์และการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมของทุกประเทศ แม้ว่าจะมีการศึกษามา
อย่างยาวนานกว่า 20 ปี แต่ปัญหานี้ยังคงได้รับความสนใจจากนักวิจัยจ่านวนมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากปัญหานี้มีความยุ่งยากซับซ้อนในการหาค่าตอบโดยวิธีแม่นตรง ด้วยเหตุนี้นักวิจัย
ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้วิธีการหาค่าตอบเชิงพันธุกรรมและวิธีการแบบกลุ่มอนุภาคมาใช้ในการแก้ปัญหา 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ให้ค่าตอบที่ดีสุด ด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหาการ
ขนส่งสินค้า (Vehicle Routing Problem) จะขึ้นอยู่กับความรู้ ความถนัด และความชอบรายบุคคล 
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(นรงค์ วิชาผา และคณะ,  2562) ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้น่าเสนอวิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรมกับการหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคส่าหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง โดยเริ่มจากการสร้าง
ประชากรและท่าการทดลองด้วยวิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรมกับการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่ม
อนุภาค จนได้ค่าตอบที่น่าพอใจ ผลการทดลองพบว่า การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคสามารถ
ค้นหาค่าตอบโดยใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้การหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคมีประสิทธิภาพการค้นหาได้ดีกว่า วิธีการค่าตอบเชิงพันธุ์กรรม  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้า (Vehicle Routing Problem) สามารถน่าวิธี  
Genetic Algorithm และ PSO มาใช้ในการค้นหาค่าตอบได้ แต่วิธี PSO สามารถค้นหาค่าตอบโดย
ใช้เวลาน้อยกว่า GAs  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรใช้ PSO ทีม่ีประสิทธิภาพการค้นหาได้ดีกว่า Gas 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้วิจัยด่าเนินการพัฒนาอัลกอริทึมนี้ร่วมกับเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือน่าไปทดสอบกับปัญหา

มาตรฐานและทดสอบกับปัญหาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอันน่าไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการ
ขนส่งต่อไปในอนาคต  

2. ผู้ วิจัยจะน่าอัลกอริทึมที่น่าเสนอนี้ ไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป  เ พ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหาค่าค่าตอบที่เหมาะสม  
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การสื่อสารอัตลักษณ์สินค้าที่ระลึกหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Identity Communication of Souvenir to Support  

Community Based Tourism 
 

เมธาวี  จ าเนียร1 
 
บทคัดย่อ 

การท่อง เที่ ยว โดยชุมชน (Community Based Tourism-CBT) ก าลั งจะ ฟ้ืนตั วจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ชุมชน
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อีกครั้ง ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นเสน่ห์ของ
การท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างประสบการณ์การสัมผัสเรียนรู้วิถีชุมชนในทุกๆ มิติ ทั้งด้านสถานที่
ท่องเที่ยว สถานที่พักอาศัย กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบสินค้าที่ระลึก
จากการที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนและจะได้น ากลับไปเป็นสิ่งแทนความทรงจ าและ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึกเหล่านี้จึงสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ท่ีมีความเฉพาะของ
แต่ละพ้ืนที่ แต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี บทความฉบับนี้ จึงต้องการน าเสนอ ความส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในแง่ของการเป็นสินค้าที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว แนวทางสื่อสารเรื่องราวที่เป็นอัต
ลักษณ์ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้าที่ระลึกดังกล่าว เพ่ือเร้าความสนใจให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจ
และซื้อสินค้าที่ระลึกกลับบ้านหลังจากการท่องเที่ยวในชุมชน ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนไปในเวลาเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ : การสื่อสารอัตลักษณ์,  สินค้าท่ีระลึก,  การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
 Community Based Tourism (CBT) is recovering from the spread of COVID-19 
from all relevant sectors’ help so that communities can generate income by 
community based tourism again. The community based tourism is considered to be 
charm of tourism that focuses on creating experience, touching and learning about the 
community in every dimension; tourist attractions, accommodations, tourism activities 
including community products in the form of souvenir products which tourists who 

                                                           
1 อาจารย์หลกัสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  E-Mail: methawee_kae@nstru.ac.th 
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travel in the community will bring back as a replacement of memories and experiences 
from tourism. These souvenir products can therefore reflect the unique identity of 
each area and each local as well. This article would like to present the importance of 
community products in terms of being souvenir products for tourism. The approach to 
communicate the unique storytelling through the community products that are 
souvenir products in order to stimulate the interest of tourists and purchase souvenir 
products after tourism in the community. This is for promoting community based 
tourism at the same time. 
 
Keywords: Identity Communication, Souvenir, Community Based Tourism 
 
บทน า 
 ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชาติต่างมีความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งแตกต่างกันไปในรายละเอียด แต่จุดที่อาจเรียกว่าเป็นจุดร่วม
ของการท่องเที่ยวคือ ประสบการณ์และความสุขจากการท่องเที่ยว นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวหรือ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่พัก จะสามารถสร้างประสบการณ์และ
ความสุขได้แล้ว สินค้าที่ระลึกที่มาจากการท่องเที่ยวแต่ละครั้งก็เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์และ
ความสุขได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าที่มักมีอัตลักษณ์หรือ
เอกลักษณ์ในแต่ละท้องที่ มีเรื่องราวความเป็นมาที่ไม่เหมือนใคร และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
 การที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากการ
ท่องเที่ยว มักมาจากการได้รับรู้ข้อมูล เรื่องราวที่น่าสนใจ เกิดความรู้สึกเห็นด้วย ความน่าสนใจต่อการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเหล่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจมาท่องเที่ยวหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ระลึกดังกล่าว “การสื่อสาร” จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสื่ อสารให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้รับสารเข้าถึง “อัตลักษณ์” ของสถานที่ท่องเที่ยวหรือสินค้าที่ระลึกนั้นๆ 

ความส าคัญของสินค้าที่ระลึกในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สินค้าที่ระลึก (souvenir) เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว เพราะจากพฤติ กรรมของ

นักท่องเที่ยว เมื่อเดินทางมาถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้เที่ยวชม ร่วมด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ได้
เข้าพัก ได้รับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่มีประจ าถิ่น ประจ าฤดูกาล ถ่ายภาพบันทึกความ
ประทับใจ และระหว่างการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะแสวงหาสินค้าท่ีระลึกส าหรับตนเอง หรือฝากผู้ที่
เป็นที่รัก กลับไปยังภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อเป็นสิ่งที่แทนความทรงจ าที่ประทับใจจากแหล่งท่องเที่ยว
หรือความปรารถนาดีที่มีต่อผู้ที่เป็นที่รัก (กรมการท่องเที่ยว, 2562 : 51)  
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เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะพบว่า ธุรกิจการจ าหน่าย
สินค้าที่ระลึกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพใหญ่ด้วย
เช่นเดียวกัน ดังแผนภาพของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557 : 253)  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557: 253) 
 
 ย้อนกลับมามองธุรกิจสินค้าที่ระลึกในการท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าท่ีระลึกเหล่านั้นล้วนเป็น
ผลิตผลของคนในชุมชน ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทเป็นสินค้าหัตถกรรม สินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรม 
และสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งพัฒนาจากสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งประเภทอาหาร และ
เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องส าอาง สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ของใช้หรือของตกแต่งหรืออาจจะ
เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการวิสาหกิจ หรือนักธุรกิจทั้งในและนอกชุมชน ท าให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังสืบสานและต่อยอดคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย (กรมการท่องเที่ยว, 2562 : 51) 

ทั้งนี้ วัตถุสิ่งของที่ชุมชนใช้อุปโภคหรือบริโภคในชีวิตประจ าวัน สามารถน ามาปรับเปลี่ยน
บทบาทเป็นสื่อวัตถุหรือสินค้าที่ระลึกส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ โดย ก าจร หลุยยะพงศ์ 
(2553 : 460-469 อ้างใน ก าจร หลุยยะพงศ์, 2560 : 10-18) ได้ประมวลความส าคัญและบทบาท
หน้าที่ของสื่อวัตถุที่มีบทบาทด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่าบทบาทด้านเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลต่อ
ความหมายดั้งเดิมของสื่อวัตถุนั้นๆ ด้วย เช่น ผ้าทอกะเหรี่ยงที่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะ
สินค้าของฝากที่ระลึก แทนการใช้นุ่งห่มในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น   

ธุรกิจการจ าหน่ายสินค้า 
ที่ระลึก 

ธุรกิจการขนส่ง 

ธุรกิจที่พักโรงแรม ธุรกิจอาหารและบันเทิง 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ธุรกิจไมซ์ 

ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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เช่นเดียวกับที่ ศิริพร ณ ถลาง (2556 อ้างใน อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2558 : 49 อ้างใน 
สุชาดา พงศ์กิตติบูลย์, 2560 : 8-36) ได้สรุปไว้น่าสนใจว่า สินค้าที่ระลึกเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละชุมชนหรือแต่ละพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้อง “ซื้อ” กลับไปเพ่ือเป็นที่ระลึกของการไป
ท่องเที่ยว “ต่างแดน” หรือ “ต่างพ้ืนที่” สื่อวัตถุที่เคยมีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของคนใน
ชุมชนก็อาจถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่ไป เพ่ือประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจแทน 
 สินค้าที่ระลึกจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวใน
ภาพใหญ่รวมถึงการมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งวัตถุสิ่งของที่ชุมชนน ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันสามารถน ามาสร้างรายได้โดยการพัฒนาเป็นสินค้ าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชน ได้เลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกเหล่านี้ติดตัวกลับไป 
 สินค้าที่ระลึกกับการสื่อสารอัตลักษณ์ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ คือ การแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ความเฉพาะเจาะจง มีความเป็น
หนึ่งที่ไม่มีที่ใดเหมือนในรายละเอียดของสินค้าที่ระลึก ชุมชนจึงต้องร่วมกันหาจุดเด่น จุดแตกต่างของ
สินค้าที่ระลึกของท้องถิ่นของตน เพ่ือการสร้างความน่าสนใจแก่ผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อ โดยในการ
สื่อสารอัตลักษณ์ควรประกอบด้วย 

การสะท้อนคุณค่าของความเป็นตัวตน (self-confident value) สะท้อนเสน่ห์ จุดเด่น 
หรืออัตลักษณ์ของชุมชน โดยการน าข้อมูล หรือความรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจ าถิ่นมา
สรุปเป็นสารสนเทศ และสื่อสารให้สามารถเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชม
เขา้ใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดผ่านสินค้าที่ระลึกนั้นๆ 

การสะท้อนคุณค่าแห่งความทรงจ า (retro value) ผู้ออกแบบสามารถใช้องค์ประกอบทาง
ศิลปะ ได้แก่ เส้น ลวดลาย สีสัน พื้นผิด รูปร่าง รูปทรง แสงเงา มาออกแบบสินค้าที่ระลึกรวมทั้งบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือสื่อถึงอารมณ์แห่งการระลึกถึงนั้น โดยค านึงถึงอารมณ์ของลูกค้าขณะที่ซื้อ และอารมณ์ของ
ลูกค้าขณะที่ใช้สินค้านั้นๆ ด้วย เพราะสินค้าท่ีระลึกบางอย่างใช้ตั้งโชว์ บางอย่างสามารถตั้งโชว์ได้และ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ แต่บางอย่างใช้แล้วหมดไป อาจจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณค่า จนสามารถเก็บ
เป็นของสะสมที่มีคุณค่าแห่งความทรงจ าแทนได้ 
 การสะท้อนคุณค่าทางจิตใจ (sentiment value) ซึ่งเป็นความปรารถนาดีของผู้ซื้อส่งผ่าน
มิตรภาพไปยังผู ้ร ับ หากสินค้าที ่ระลึกมีองค์ประกอบของสถานที ่ท ่องเที ่ยวย่อมมีคุณค่าแห่ง                           
ความทรงจ า แต่ถ้าสินค้าที่ระลึกนั้นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ สิ่งแทนที่มีความหมายเชิงจิตวิญญาณ 
ความเชื่อด้านสิริมงคล โชคลาภ กันภัย ซึ่งอาจเป็นความหมายเฉพาะบุคคล ความหมายเฉพาะถิ่น 
หรือความหมายสากล สินค้าที่ระลึกนั้นย่อมมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น เช่น รูปหัวใจ สื่อความหมาย
สากล หมายถึง ความรัก (กรมการท่องเที่ยว, 2562) 
 จะเห็นได้ว่า สินค้าที่ระลึกจะต้องแสดงหรือสื่อสารให้เห็นถึงความเป็นตัวตนที่มีความเฉพาะ
ของตนเอง ซึ่งเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน รวมถึงจะต้องสะท้อนความทรงจ า
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ที่เคยไปท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น และสะท้อนคุณค่าทางจิตใจ ด้วยการสื่อความหมายเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึนด้วย 

ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (2556 : 353-356) เสนอกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทยไว้ 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้เขียนขอน ามาเป็นแนวทางในการใช้สื่อสารอัตลักษณ์สินค้าที่ระลึกของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาอัตลักษณ์ (identity) และท าความเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมทั้งวิถี
ชีวิต ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา เชื้อชาติและความหลากหลายทางธรรมชาติ 

ในการสื่อสารอัตลักษณ์ของสินค้าที่ระลึกของชุมชน ชุมชนจะต้องมาร่วมกันระดมความคิด
เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ ความเป็นเฉพาะตัว หรือความเป็นหนึ่งที่ไม่มีที่ใดมีเหมือน เพ่ือจะเป็นจุดเด่นที่ใช้
ในการสื่อสารเรื่องราวของสินค้าที่ระลึกที่จะเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภค 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเอกลักษณ์ (uniqueness) และการสร้างความแตกต่าง (differentiation) 
เพ่ือป้องกันการถูกลอกเลียนแบบและสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในภาพรวม 

ต่อจากขั้นตอนที่ 1 สินค้าที่ระลึกของชุมชนควรจะได้รับการสร้างความเป็นเอกลักษณ์และ
ความแตกต่างจากสินค้าที่ระลึกของชุมชนอ่ืนๆ เพราะในบางครั้งชุมชนที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน อาจจะมี
สินค้าที่ระลึกท่ีคล้ายคลึงกัน ชุมชนจึงควรร่วมมือร่วมแรงเพ่ือหาจุดเด่นและความแตกต่างของสินค้าที่
ระลึกของชุมชนของตน อาจจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ สี กลิ่น รส ที่มา ความเชื่อ ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 3 การหยั่งรู้ความต้องการของตลาดในเชิงลึกเพ่ือค้นหาความต้องการที่แท้จริงของ
นักท่องเที่ยว 

ในการผลิตสินค้าที่ระลึกเพ่ือหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีการศึกษาด้าน
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงกระแสการบริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือชุมชนจะได้
ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และประโยชน์ใช้สอยในตัวสินค้าที่ระลึก เช่น ใน
กระแสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สินค้าที่ระลึกที่เป็นผ้า ก็มักจะได้รับการออกแบบมาเป็น
หน้ากากอนามัยแบบผ้า ถุงผ้าใส่เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเสริมคุณค่า (value) ให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวด้วยการออกแบบ
แนวคิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ เพ่ือสร้างความตระหนักที่น าไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกและ
การมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ 

นอกจากจะเป็นเพียงสินค้าที่ระลึกแล้ว การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความผูกโยงกับ
สินค้าที่ระลึกก็สามารถน าไปสู่การสร้างความสนใจและความตระหนักถึงคุณค่าของสินค้าที่ระลึก 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในสินค้าของที่ระลึกนั้นๆ เช่น การท าผ้าบาติกที่นักท่องเที่ยวสามารถวาด
ลวดลายและลงสีได้เอง เครื่องปั้นดินเผาที่นักท่องเที่ยวสามารถปั้นสร้างสรรค์ได้เอง เป็นต้น 

ISSN 2697-5092 (Online)



           JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.14  No.3  September – December  2020          303 

ขั้นตอนที่ 5 การปรับเปลี่ยนกลวิธีการพัฒนาตลาดมาสู่การมอบคุณค่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี
ความจ าเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เป็นการเชื่อมคุณค่าของความดั้งเดิมและความทันสมัยเข้ าด้วยกัน
อย่างกลมกลืน  

ในการผลิตสินค้าที่ระลึกเพ่ือหนุนเสริมการท่องเที่ยว นอกจากชุมชนควรจะมีความรู้ในเชิง
การตลาดเพ่ือการรู้เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ต้องเน้นการสื่อสารเรื่องคุณค่าของสินค้าที่ระลึกที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งในเรื่องอัตลักษณ์ของชุมชนและความร่วมสมัยที่นักท่องเที่ยวสามารถน าสินค้า
ที่ระลึกนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังทางร่างกายและจิตใจ (จิตคุปต์ ละอองปลิว, 2562 : 51) 

ทั้งนี้ การให้รายละเอียดทางประวัติศาสตร์ของสถานที่หรือผลิตภัณฑ์จะมีผลกระทบสูงต่อ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเชิงบวก และการมองเห็นความงามของสินค้าที่ระลึก และน าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อ (Kim, S., 1997 อ้างใน Yiamjanya, 2018 : 159) 

ความส าคัญของการเล่าเรื่องสื่อสารผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่ระลึก 
การสื่อสารอัตลักษณ์สินค้าที่ระลึกวิธีหนึ่งที่นิยมท าและได้ผลอย่างมากคือ การเล่าเรื่อง 

(storytelling) ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่จะสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้มาเยือนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องมือในการน าพาการท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมาย ผ่าน
ความเข้าใจในสิ่งที่เป็น “คุณค่า” ของชุมชน ซึ่งท าให้เกิดความยั่งยืนขึ้นทั้งแก่กิจกรรมการท่องเที่ยว
เองแก่ชุมชน ไปจนถึงแก่สังคมโดยรวมด้วย 

การเล่าเรื่องนั้นเกิดผลต่อนักท่องเที่ยวได้ 6 ระดับ (กรมการท่องเที่ยว, 2562 : 39) ผู้เขียนขอ
น ามาเป็นแนวทางการสื่อสารสินค้าท่ีระลึกของชุมชน ดังนี้ 

1. รับรู้/เรียนรู้ การท าให้นักท่องเที่ยวทราบถึงประวัติ เรื่องราว ความเป็นมาของสินค้าที่
ระลึกแต่ละชิ้น แต่ละรูปแบบ จะท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้เรื่องราว และอาจสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้
เรื่องราวของสินค้าที่ระลึกนั้นๆ อย่างลึกซึ้งถ่องแท้มากขึ้น 

2. ประสบการณ์ การสร้างประสบการณ์ร่วมของนักท่องเที่ยวมีความส าคัญ เพราะสามารถ
สร้างการจดจ าได้ดีกว่าการรับรู้ผ่านการฟังหรือการมองเห็นเท่านั้น  เมื่อนักท่องเที่ยวได้ซื้อหาสินค้าที่
ระลึกจากการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง สินค้าท่ีระลึกเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ระลึกและเล่าเรื่องประสบการณ์จาก
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

3. เข้าใจ/รู้สึกร่วม ความเข้าใจเรื่องราวที่สื่อสารผ่านสินค้าที่ระลึกจะท าให้มีความรู้สึกร่วมใน
สิ่งที่สินค้าท่ีระลึกนั้นๆ สื่อสารเรื่องราวออกไป 

4. จดจ า เมื่อเรื่องราวที่เล่าผ่านสินค้าที่ระลึกสามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
แล้ว ย่อมท าให้เรื่องราวของชุมชนนั้นถูกจดจ าในระยะยาว การจดจ านี้เองที่ท าให้นักท่องเที่ยว
กล่าวถึงชุมชนเมื่อมีโอกาส รวมทั้งมาท่องเที่ยวซ้ าในอนาคต 

5. บอกต่อ/คิดต่อ เมื่อเกิดความประทับใจต่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะเริ่มบอกต่อความ
ประทับใจนี้แก่ผู้อ่ืน การบอกต่อนี้เป็นการตลาดที่มีพลังมาก และท าให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นโดยไม่
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ต้องเสียค่าโฆษณา ส าหรับสินค้าที่ระลึกเมื่อนักท่องเที่ยวซื้อกลับมาจากการท่องเที่ยวแล้วน าไปมอบ
ให้กับคนอ่ืนในลักษณะของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นตัวสื่อสารเรื่องราวให้เกิดนักท่องเที่ยวอ่ืนๆ เข้ามา
เที่ยวในชุมชนต่อเนื่องกันไป  

6. เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการบอกต่อเรื่องราว ประสบการณ์การท่องเที่ยวในวงกว้าง สิ่ง
ที่เกิดขึ้นต่อมากค็ือ ความรู้สึกร่วมของคนจ านวนมากและร่วมกันคิดต่อเพ่ือท าบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งการ
ลงมือท าบางสิ่งบางอย่างหลังได้ฟังเรื่องราวจากการท่องเที่ยวชุมชนนั้น อาจส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้  เช่น การเกิดกระแสอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่ก าลังสูญหาย  

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ระลึกซึ่งเป็นลักษณะสื่อวัตถุเป็นสื่อเงียบ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือ และความน่าสนใจให้กับสื่อวัตถุที่น ามาผลิตซ้ าเป็นสินค้าที่ระลึกส าหรับนักท่องเทียว 
ชื่อสินค้าหรือสินค้าที่ระลึกจะมี “ชุดค าส าคัญ” ที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ดังกล่าวด้วย อาทิ ร้อยปี 
โบราณ วันวาน สูตรคุณย่า/ยายต้นต ารับ เจ้าแรกดั้งเดิม (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2558 อ้างใน 
สุชาดา พงศ์กิตติบูลย์, 2560 : 8-36)  

นอกจากนี้ การซื้อสินค้าที่ระลึกจึงยังบ่งบอกสุนทรียะของผู้ซื้อและสื่อวัตถุหรือสินค้าที่ระลึก
ที่มีเรื่องเล่าก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการแสดงความเป็น “ปัญญาชน” ในสังคม
สมัยใหม่ด้วยสินค้าที่ระลึกจึงเป็นสื่อที่มีคุณค่าและความหมายทั้งส าหรับผู้ซื้อที่เป็นเสมือนเครื่องเตือน
ความจ าว่าครั้งหนึ่งเคยเดินทางมายังสถานที่แห่งนั้น ในขณะเดียวกันสินค้าที่ระลึกยังจะสื่อ
ความหมายไปถึงผู้รับและผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าที่ระลึกไปฝากผู้อ่ืน เป็นความหมายว่า แม้จะจากไปต่างถิ่น
ต่างที่ก็ยังมีใจร าลึกถึง หากมองที่สื่อวัตถุก็จะเห็นน้ าใจและร าลึกไปถึงผู้ให้ด้วย (สุชาดา พงศ์กิตติบูลย์, 
2560 : 8-36) 

การเล่าเรื่องสื่อสารผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่ระลึกจึงมีความส าคัญต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภค เพ่ือน าไปสู่การมีประสบการณ์ร่วมของนักท่องเที่ยว การจดจ าเรื่องราวที่สื่อสารผ่านสินค้าที่
ระลึก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะมีการบอกต่อเรื่องราวประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านการเห็นหรือ
ใช้สินค้าที่ระลึก และอาจน าไปสู่การรวมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชุมชนและสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ 

แนวทางการเล่าเรื่องสื่อสารผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่ระลึก 
 จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ข้างต้นดังที่กล่าวมา ผู้เขียนจึงสามารถสรุปแนวทางการเล่า
เรื่องสื่อสารผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้าที่ระลึกซึ่งมีแนวทางหรือวิธีการด าเนินการท างานร่วมกัน
ของชุมชน ดังนี้ 

1. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องราวทั้งการคิดรูปแบบ/ช่องทางและเนื้อหา
(participation) โดยเฉพาะเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่ระลึกควรเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชน ผู้ขาย และอาจหมายรวมถึงผู้ซื้อ  ทั้งนี้                                   
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ควรวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่ระลึกที่จะจ าหน่ายและสร้างสรรค์เนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ 
และวิเคราะห์ช่องทาง (channel) ช่วยกันค้นหาการหาช่องทางใหม่ๆ เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้าท่ีระลึกอยู่เสมอ ไม่น าเสนอผ่านเพียงเฟซบุ๊ก ยูทูบ เพราะอาจมีช่องทางใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา 

2. ดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนสินคาที่ระลึกเพื่อน ามาเป็น “จุดขาย” ให้แก่ผู้บริโภค 
โดยอาจจะพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาด 4P ได้แก่ ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) สถานที่ขาย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) อย่างไรก็ตาม โดยส่วน
ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่ระลึกมักจะดึงจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยมักจะเน้นเรื่อง
ของความเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์มาเป็นจุดขาย เพราะความ
มีเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ การเป็นหนึ่งเดียวในโลก มีความไม่เหมือนใคร (unique) อยู่ในโลก
ของลิมิเตด เอดิชั่น (limited edition) จะท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่ระลึกนั้นมีคุณค่า น่าซื้อ 
สามารถน ามาเร้าความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม “จุดขาย” ที่กล่าวถึง
อาจจะต้องสะท้อนมาจากผู้ผลิตตัวผลิตภัณฑ์เอง และการสอบถามจากผู้ซื้อ ผู้ใช้มาประกอบกัน 
เพ่ือดึงเอาความเด่นของสินค้าที่มาจากทั้งสองมุมมาใช้ในการสื่อสารต่อ  

3. ค้นหาเนื้อหามาเล่าเรื่อง (storytelling) การจะสรรสร้างเนื้อหาเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์
ชุมชนสินค้าที่ระลึกได้เป็นอย่างดี อาจจะต้องมีการสืบค้นอดีต หาที่มา ต านาน ความเชื่อมา
ประกอบกับพฤติกรรมของผู ้บริโภคและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพื่อการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต กล่าวคือ จะต้องแสวงหาเรื่องราวความน่าสนใจของตัวผลิตภัณฑ์ ที่อาจมี
เรื่องราวมาตั้งแต่ในอดีต มาพิจารณาร่วมกับความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
ในปัจจุบันว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ควรเสริมความสนใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรที่ตรงกับความ
สนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค ทั้งนี ้เพื่อผลประโยชน์ในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และการเห็นแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการต่อยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนสินค้าที่ระลึกในอนาคต  

4. เนื้อหาในการน าเสนอควรโดนใจตั้งแต่เห็นภาพ รับชม และควรมีความสั้น กะทัดรัด 
ไม่ยืดยาวเยิ่นเย้อ ในการน าเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่ระลึก ผู้ผลิตสื่อควรน าเสนอ
จุดเน้นตั้งแต่เริ่มต้น และเนื้อหาต้องไม่ยาวจนเกินไป จนขาดความเป็นจุดเด่น ความเป็นหนึ่งเดียว 

5. เนื้อหาควรมีความทันสมัย และร่วมสมัยในมุมมองของผู้บริโภคสัมผัสได้ และเข้าถึง
สิ่งที่ต้องการน าเสนอ เกิดการรับรู้ ความสนใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ นอกจากนี้ ควร
ทันสมัยในประเด็นอื่นๆ เช่น วิธีการน าเสนอ มีการเล่าเรื่อง มีบรรจุภัณฑ์ มีตราสินค้าที่ทันสมัย 
แปลกตา การหาความทันสมัยแบบนี้ต้องอาศัยการศึกษา การติดตาม และการสังเกตอยู่เสมอ 

6. เนื้อหาที่น าเสนอสะท้อนการมีผลประโยชน์ให้ทุกๆ คน (benefit) การแจกแจงให้ทุกคนที่
มีส่วนร่วมเห็นถึงประโยชน์จะเกิดแรงจูงใจที่จะท าให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ส าเร็จ เช่น นักท่องเที่ยวหรือผู้
ซื้อจะได้ประโยชน์อะไรจากผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าท่ีระลึกนี้ ผู้ขายรวมถึงผู้ผลิตใดบ้างที่ได้รับประโยชน์ 

ISSN 2697-5092 (Online)



306         JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.14  No.3  September – December  2020          . 

 จากข้อมูลข้างต้น สอดคล้องกับ Suriya & Gruen 2012 อ้างใน Suriya, 2012 : 95) ที่ศึกษา

พบว่า รายได้จากการผลิตของที่ระลึกสามารถช่วยกระจายรายได้ให้แก่คนยากไร้ในการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนของหมู่บ้านแม่ก าปอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสามารถเข้า

มาผลิต และการมีรูปแบบของสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ 

 การเล่าเรื่องเพ่ือสื่อสารเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นของที่ระลึกจึงมีความจ าเป็นไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่าตัวรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและ

ตัดสินใจซื้อของที่ระลึกนั้นได้ง่ายขึ้น เพ่ือจะได้น าไปเป็นของที่ระลึกให้ตนเองว่าครั้งหนึ่งเคยมา

ท่องเที่ยว ณ ที่แห่งหนึ่ง และสามารถน าไปเป็นข้อมูลบอกต่อแก่ผู้ที่ซื้อของที่ระลึกไปฝาก เพ่ือให้เกิด

การรู้จักชุมชน เกิดความเข้าใจ สนใจ และอาจส่งผลให้ต้องการมาเยือนมาท่องเที่ยวชุมชนนั้นๆ ด้วย

เช่นเดียวกัน 
 
สรุป 

ธุรกิจสินค้าที่ระลึกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส าหรับการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าที่ระลึกซึ่งมักเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะหนุนเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน และอาจมีการต่อยอดพัฒนาไปสู่การเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ด้วย สินค้าที่

ระลึกที่ดี ควรมีการสื่อสารอัตลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ เฉพาะท้องถิ่น มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง

จากที่อ่ืน ตลอดจนมีการเล่าเรื่อง เพ่ือสื่อสารเรื่องราวไปยังนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

การเล่าเรื่องผ่านสินค้าที่ระลึกของชุมชนนั้น จะสามารถสร้างการรับรู้  การมีประสบการณ์ร่วม เข้าใจ

และมีความรู้สึกร่วม การจดจ า การบอกต่อและการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมได้ ชุมชนจึงควรมีแนว

ทางการเล่าเรื่องสื่อสารสินค้าที่ระลึก ตั้งแต่การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเด่น ค้นหา

เรื่องราวมาน าเสนอ เนื้อหาการน าเสนอควรมีลักษณะสั้น กะทัดรัด และมีความร่วมสมัย ตลอดจน

สะท้อนการมีผลประโยชน์ให้แก่ทุกๆ คน ทั้งผู้ผลิต และนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้บริโภค 
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การพัฒนาตนผ่านปรัชญากุญแจเก้าดอก 
ของสถาบันพลังจิต ธรรมะ จักรวาล 

Self Development by Nine Keys Philosopy Palangjit  
Dhamma Jakrawan Institute 

 
ชณภา  ปุญณนันท์1 

   
บทคัดย่อ  

การพัฒนาตนตามแนวคิดปรัชญากุญแจเก้าดอก เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ความสงบสุขในชีวิต และประสิทธิผลในการท างาน  การรับรู้คุณค่า
ในตนเอง การยอมรับจุดเด่น และจุดด้อยในตนเอง ส่งผลต่อความกระตือรือร้นในชีวิต รวมไปถึง
สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา การพัฒนาโดยขาดการยอมรับและเห็น
คุณค่าในตนเองจะส่งผลให้บุคคลเกิดปัญหาในเรื่องของเชาว์อารมณ์ ทักษะทางสังคม ซึ่งการพัฒนา
ตนตามแนวทางของปรัชญากุญแจเก้าดอกประกอบไปด้วย 1) การรู้ทันความคิดตนเอง 2) การรู้จัก
วิเคราะห์ตนเองทั้งในเรื่องความคิด การกระท า รวมไปถึงเหตุการณ์ที่กระท าลงไปส่งผลอย่างไรต่อ
ความคิดขณะนั้น 3) การไตร่ตรองในสิ่งที่บุคคลกระท าทั้งกาย วาจา และใจ หรือกระบวนการทาง
ความคิด 4) สร้างความกล้าจากภายในจิตใจตน 5) กล้าเผชิญกับปัญหา 6) รู้จักการคิดบวกและให้
อภัย 7) เตรียมพร้อมรับปัญหาในทุกรูปแบบที่ผ่านเข้ามา 8) ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 9) รู้จัก
การบริหารจัดการส่วนที่ดีเพ่ือพัฒนาเป็นทักษะของตน และส่วนที่เป็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาตน, ปรัชญากุญแจเก้าดอก, สถาบันพลังจิต ธรรมะ จักรวาล 
 
Abstract 
 Self-development according to Nine-Keys Philosophy relating to the ability to 
adapt to society, environment, peace ableness in life, and effectiveness in work. The 
peoples who have self-esteem, accepting for strengths and weaknesses in themselves 
will have affect the enthusiasm for life, including able to cope with various emotions
 and situations that arise. The self-development a lack of self-acceptance and self- 
esteem will affect to emotional intelligence and social skills. Self-development 
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according to Nine-Keys Philosophy consist of, 1)  have self-awareness 2)  knowing how 
to analyze oneself in thoughts and actions 3)  to reflect on what is done 4)  raising 
braveness in self 5)  dare fight the problem 6)  knowing how to positive thinking and 
forgiveness 7)  prepared for all kinds of problems 8)  accept diversity 9)  known good 
management of parts to develop their skills, and the weaknesses to improve and 
development. 

 
Keywords: Self-development, Nine-key philosophy, Palangjit Dhamma Jakrawan 
Institute 
 
บทน า 

 ปัจจุบันมนุษย์ใช้ชีวิตในสังคมผ่านการแข่งขัน และให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ 
คุณค่าทางจิตใจของมนุษย์ถูกมองข้าม เมื่อมนุษย์ลดทอนคุณค่าของตนเองรวมไปถึงจิตใจของตน การ
พัฒนาตนเองในสังคมจึงต้องใช้กระบวนทางสังคม การอบรมทางพระพุทธศาสนา เข้ามาขัดเกลาเพ่ือ
ยกระดับจิตใจ สภาพสังคมดังกล่าวท าให้มนุษย์ด าเนินชีวิตเปรียบเสมือนหุ่นยนต์ ท างานหนักเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของชีวิตเช่น ความต้องการทางด้านปัจจัย 4 ความต้องการได้รับการ
ยกย่องชมเชย ความต้องการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้าง รวมไปถึงการมีหน้าที่การงาน ต าแหน่ง
ที่มั่นคง การแข่งขันที่เกิดขึ้นท าให้พบว่าพฤติกรรมของมนุษย์ก าลังเปลี่ยนไป มีความเบี่ยงเบนไปจาก
บรรทัดฐานที่เคยยึดถือปฏิบัติ และมีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความมีน้ าใจไมตรีก าลังหายไป
จากสังคมไทย ซึ่งการแสดงออกพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านทางกายและวาจาเป็นผลมาจากการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่างๆ (พระครูใบฎีกาบุญเพ็ง สุตธมฺโม (จ าปาสุข) และ 
พระมหาสากล สุภรเมธี, 2561: 45) 

พฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ที่แสดงออกส่งผลให้ปัจเจกบุคคลเริ่มมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาตนเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เพราะการพัฒนาตนเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเช่น การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ รวมไปถึงเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ (Competency) ให้กับตนเอง จะเห็นได้ว่าการพัฒนาตนนั้นต้องมีหลัก
คิดและแนวทางในการพัฒนา ในอดีตได้มีนักปราชญ์ชาวกรีก เช่น เพลโตและอริสโตเติลได้กล่าวถึง
แนวคิดที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาตน กล่าวคือเพลโตมองว่า การพัฒนาตนต้องใช้ความคิดและเหตุผล
เพราะจะท าให้มนุษย์เข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ขณะที่อริสโตเติลมองว่า การพัฒนาตนสิ่งส าคัญต้องท า
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และสังเกตอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการพัฒนาตนจึงต้องเริ่มจากการวิเคราะห์
ตนเองว่าอยากจะเพ่ิมทักษะทางด้านใด หรือต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดี
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ขึ้น เพราะการพัฒนาตนต้องประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย ประกอบไปด้วย การพัฒนาจากภายในคือ 
จิตใจ ความคิด ทัศนคติ และการพัฒนาภายนอกคือ บุคลิกภาพ ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่ขาดจากกัน
ไม่ได้จึงเป็นที่มาของแนวคิดทางด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมศาสตร์ เช่น นักจิตวิทยากลุ่ม
มนุษยนิยม (Humanism) ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้มีความเชื่อว่า มนุษย์แต่ละคนเป็นผู้ซึ่งพยายามที่จะ
รู้จักและเข้าใจตนเอง และยอมรับในสมรรถภาพวิสัยของตนเอง แต่เมื่อได้รับการเรียนรู้และการชี้แนะ 
เข้าใจธรรมชาติที่ถูกต้องจะท าให้เข้าใจตนเองมากข้ึน (เชน นคร, 2563: 74) 

ปรัชญากุญแจเก้าดอก เป็นปรัชญาของสถาบันพลังจิต ธรรมะ จักรวาล ที่ใช้เป็นแนวทาง
ส าคัญในการอบรมจริยธรรมของผู้บริหารองค์กร ผู้น าภาครัฐและภาคเอกชน เยาวชน รวมไปถึงบุคคล
ทั่วไปที่เข้ารับการอบรม ปรัชญากุญแจเก้าดอกมีจุดเริ่มต้นจากผู้จัดกิจกรรมอบรมเก็บข้อมูลจากความ
ทุกข์ และการไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตของมนุษย์ว่าสาเหตุเกิดจากปัจจัยใด ผลจากการเก็บข้อมูล
พบว่า ปัจจัยภายในคือ จิตใจ ความคิด และทัศนคติมีผลต่อการพัฒนาตนเอง เช่น การไม่รู้จักคุณค่า
แห่งตน และไม่สามารถวิเคราะห์ในจุดเด่น และจุดด้อย ส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกเช่น การท างาน                     
ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การท างานไม่ตรงตามความสามารถ ปัจจัยที่กล่าวมา                         
ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเพราะเหตุใดในสังคมจึงมีตัวแบบแห่งความส าเร็จ และ
ส่วนใหญ่จะเดินตามตัวแบบนั้น แต่ขาดการวิเคราะห์ตนเองว่ามีศักยภาพเรื่องใด และพัฒนาให้ตรงจุด 
จึงจะเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน (สถาบันพลังจิต ธรรมะ จักรวาล , 
2558: 60) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงขอน าเสนอโมเดลการพัฒนาตน ซึ่งได้มาจากการบูรณาการทางความคิด
ของบอยเดล (Boydell) ซ่ึงเป็นนักจิตวิทยาที่มีแนวคิดเรื่องของการพัฒนาตน และปรัชญากุญแจเก้า
ดอกของสถาบันพลังจิต ธรรมะ จักรวาล เพ่ือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อสังคมตาม
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีได้นั้น ต้องเกิดจากการพัฒนาปัจเจกบุคคลให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางความคิด และ
พฤติกรรม จึงจะเรียกได้ว่าเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ” (Perfectionist Human) 
 
แนวคิดการพัฒนาตนเอง 

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ ความต้องการพ้ืนฐานปัจจัย 4 ความมั่นคงเรื่องรายได้ 
และการได้รับการยอมรับ ซึ่งในปัจจุบันในโลกยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส าคัญแทนมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง
เช่นนี้เมื่อมนุษย์ไม่เกิดการพัฒนาตน มนุษย์จะกลายเป็นผู้ล้าหลังและเสียประโยชน์ ดังนั้นการพัฒนา 
ตนเองเพ่ือให้เรียนรู้ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์จึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น บอยเดล (Boydell, 1985 อ้างถึงใน อัจศรา ประเสริฐสิน, 2556, น. 76) นักจิตวิทยา
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ที่คิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ได้ก าหนดขอบเขตสาระส าคัญของทฤษฎีการพัฒนาตนเอง
ประกอบไปด้วย 9 กิจกรรม กล่าวคือ 

1) การจดบันทึกส่วนตัว (Personal Journal) เป็นการพัฒนาตนเองโดยการบันทึกเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือบันทึกความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน  

2) การพิจารณาย้อนหลัง (Backwards Review) เป็นการพิจารณาย้อนหลังถึงเหตุการณ์ใน
แต่ละวันที่บุคคลควรพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในแต่ละวัน มีการทบทวนถึง
พฤติกรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติในวันนั้น  

3) การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น (Reflecting on things that happen) เป็นการพัฒนากระบวนการ
ผ่านประสบการณ์ท่ีผ่านมาเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนา   

4) การพัฒนาจิตใต้ส านึก (Listening to your inner self and self-counselling Intuition) 
เป็นการพัฒนาที่เป็นความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถและการให้ค าแนะน าแก่ตนเองได้ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญการตัดสินใจที่ยากล าบาก หรือจ าเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะสามารถ
สร้างความกล้าจากภายในตนได้  

5) ความกล้าในการลองสิ่งใหม่ (Course to try out new things) การพัฒนาในรูปแบบ
ดังกล่าวเป็นการให้ผู้อ่ืนร่วมรับรู้ปัญหาให้ก าลังใจและสร้างความตั้งใจที่แน่วแน่ให้ต่อเนื่องกัน เป็นผล
สะท้อนจากการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังปัญหาและการแก้ไขปัญหาจากผู้อ่ืนเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจ  

6) การทดลองความประพฤติรูปแบบใหม่ (Experimenting with new behaviors) เป็นการ
พัฒนาที่พยายามลองท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่อย่างรอบคอบท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้จากการประเมินตนเองเช่น การศึกษาข้อความที่จดบันทึกไว้ การรับฟัง
ค าวิจารณ์จากเพ่ือนร่วมงาน  

7) การปรับปรุงพลังความตั้งใจ (Improving your will power) การพัฒนาตนด้วยพลังตั้งใจ
ที่เข้มแข็งเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนา และเป็นผลของการพัฒนา เพราะความตั้งใจจะเป็นจุดเปลี่ยนใน
การพัฒนาตนเอง   

8) การเปิดใจให้กว้าง (Keeping an open mind) เป็นการพัฒนาด้านจิตใจเมื่อต้องพบเจอ
สถานการณ์ใดก็ตามที่มีบุคคลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ให้มาวิเคราะห์พิจารณาตนเองว่ามีความใจ
กว้างในการยอมรับ หรือล าเอียงในความคิดตนหรือไม่   

9) การจัดการกับส่วนดีและส่วนเสีย (Working with your higher and lower selves) เป็น
การวิเคราะห์พฤติกรรมจากการจดบันทึกและทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแบบใดคือส่วนที่ดีและคนยอมรับ
ชื่นชม ส่วนใดคือส่วนที่เสียที่ท าให้เกิดการวิจารณ์ แล้วกลับมาทบทวนซ้ าๆ เพ่ือให้เห็นภาพที่กว้างขึ้น
และเห็นส่วนประกอบภายในตนเอง 
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กล่าวโดยสรุป แนวคิดการพัฒนาตนเองของ Boydell เชื่อว่าการพัฒนาตนเองเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสามารถและความรู้สึก เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้บุคคลยอมรับใน
ตนเอง รู้จักพิจารณาตนเองผ่านตรรกะและเหตุผล โดยใช้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเป็นฐานในการ
พัฒนาตนเอง และรู้จักกับการจัดการส่วนดีและส่วนเสียของตน 
 
ปรัชญากุญแจเก้าดอก 

หลักปรัชญากุญแจเก้าดอกเป็นปรัชญาที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมโดยรูปแบบของ
ฆราวาส ซึ่งเป็นปรัชญาเฉพาะของสถาบันพลังจิต ธรรมะ จักรวาล ที่ใช้ในการอบรมที่ทางสถาบันจัด
ขึ้น ที่ผ่านมาพบว่า ได้มีการน าปรัชญากุญแจเก้าดอกไปใช้ในสังคม ในหน้าที่การงานและ
ชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน้าที่การงานและการด ารงชีวิต ซึ่งกุญแจ
ทั้งเก้าดอกประกอบไปด้วย (สถาบันพลังจิต ธรรมะ จักรวาล, 2558: 36) 

1. กุญแจแห่งความเพียร (The key of perseverance) คือ การมีความอดทนเป็นที่ตั้ง 
การเตรียมพร้อมในการท างานทุกรูปแบบ จุดก าเนิดของกุญแจดอกท่ี 1 เกิดจากการที่มนุษย์ขาดความ
อดทนในงาน ในตน และขาดประสิทธิผลของงาน และขาดการควบคุมตนเอง จนเกิดผลกระทบต่อ
ส่วนรวม ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้นเมื่อมนุษย์ขาดความอดทน จึงเป็นผู้ที่ขาด
สติ และเกิดการสูญเสียได้ 

2. กุญแจแห่งปัญญา (The key of intellectual)  คือ การมีสติและปัญญาเป็นที่ตั้ง จุด
ก าเนิดของกุญแจดอกที่ 2 เกิดจากการที่มนุษย์ถ้าพึงปฏิบัติได้ในขั้นตอนแรก ก็จะสามารถมีปัญญาใน
การคิดหาทางออก ในการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าขาดไร้ซึ่งกุญแจดอกที่ 1 กุญแจดอกที่ 2 จะเกิดขึ้นมิได้ 
เนื่องจากเมื่อขาดความอดทน นั่นหมายถึง การขาดสติ จึงไม่สามารถมาใช้กุญแจดอกที่ 2 ให้เกิดผลได้ 

3. กุญแจแห่งการส ารวจตน (The key of self-exploration) คือ การรู้จักวิเคราะห์และ
ส ารวจตนเองเป็นที่ตั้ง จุดก าเนิดของกุญแจดอกท่ี 3 เป็นผลต่อเนื่องจากการที่มนุษย์เมื่อมีปัญญา มีสติ 
จะรู้จักการวิเคราะห์และส ารวจจุดบกพร่องในตน และหาทางแก้ไขปัญหาตนเองอย่างมีสติ  ดังนั้นเมื่อ
ขาดสติจากกุญแจดอกท่ี 2 จึงไม่สามารถใช้กุญแจดอกท่ี 3 ได้ เพราะเมื่อขาดปัญญา การส ารวจตนจะ
พึงกระท ามิได ้

4. กุญแจในการสื่อสารและทักษะทางปัญญา (The key of communication and 
intellectual skills) คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี การไตร่ตรองตนเองทั้งกาย วาจา ใจเป็นที่ตั้ง จุด
ก าเนิดของกุญแจดอกที่ 4 เป็นผลต่อเนื่องจากการส ารวจตน วิเคราะห์ตนได้แล้ว จึงเป็นการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ผ่านวาจา สร้างมิตรผ่านการสื่อสาร รู้จักส ารวม ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืน คิดก่อนที่จะพูดหรือ
สื่อสารออกไป ดังนั้นเมื่อไม่สามารถส ารวจตนจากกุญแจดอกที่ 3 ได้ จะไม่สามารถสร้างมิตรจาก
ค าพูดได้เลย เพราะค าพูดเป็นนายที่สร้างมิตร หรือสร้างศัตรูได้ในเวลาเดียวกัน 
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5. ก ุญแจแห่งการแก ้ไขป ัญหา (The key of problem solving) คือ สามารถ
แก้ปัญหาก่อนเกิดเหตุ และท างานเป็นทีมได้ จุดก าเนิดของกุญแจดอกที่ 5 เป็นผลต่อเนื่องจากการ
ใช้วาจาเป็นมิตร และการใช้สติให้เกิดผล กล่าวคือ เมื่อมีสติ จะเกิดการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ                   
ที่เข้ามาได้ เพราะความนิ่ง ความสงบจากการใช้กุญแจดอกที่ 2 และเมื่อผ่านกุญแจดอกที่ 4 คือ
วาจาเป็นมิตร จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

6. กุญแจแห่งการคิดบวกและการให้อภัย (The key of Positive Thinking and 
Forgiveness) คือ การคิดบวกและมีความเมตตาเป็นที่ตั้ง จุดก าเนิดของกุญแจดอกที่ 6 เป็นผลต่อ
เนื่องมาจากกุญแจดอกท่ี 5 คือการคิดบวกต่อเพ่ือนมนุษย์ และรู้จักเมตตาผู้อ่ืน ให้อภัยผู้อื่น เพราะใน
สังคมการมีเรื่องกระทบกันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ แต่เมื่อคิดบวกและมีเมตตาซึ่งกันและกัน จะไม่เกิด
ศัตรู และจะเกิดความรักสีขาวคือ ความจริงใจซึ่งกันและกัน 

7. กุญแจแห่งภาวะผู้น า (The key of leadership) คือ การสร้างตนให้แข็งแรงและ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ จุดก าเนิดของกุญแจดอกที่ 7 เป็นผลต่อเนื่องมาจากกุญแจดอกที่ 1-6 เมื่อมนุษย์มี
การพัฒนายกระดับจิตใจขึ้นมาระดับหนึ่งจะเกิดความแข็งแรงในตน หรือที่เรียกว่า “พลังจิตเชิงบวก” 
เมื่อมีพลังจึงถ่ายโอนพลังดังกล่าวให้ผู้อ่ืนเช่น การให้ความรู้ในสิ่งที่ผู้อ่ืนไม่รู้ การช่วยเหลื่ อในงานที่
ผู้อื่นท าไม่ได้ให้ท าได้ กุญแจดอกนี้เรียกว่า “กุญแจแห่งภาวะผู้น า” (Keys of leadership) เมื่อตนเอง
แข็งแรง จึงรู้จักถ่ายโอนความแข็งแรงให้ผู้อื่นได้ 

8. กุญแจการยอมรับความหลากหลาย (The key of accepting diversity) คือ การ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายเป็นที่ตั้ง จุดก าเนิดของกุญแจดอกท่ี 8 เกิดขึ้นจากกุญแจดอกที่ 7 
คือ “กุญแจแห่งภาวะผู้น า” เมื่อเป็นผู้น าสิ่งส าคัญคือ จะพบเจอมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลายทั้งเพศ 
ความคิด ศักยภาพ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ดังนั้นภาวะผู้น าคือต้องยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย
ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ให้มองที่จุดเด่นเพื่อน ามาใช้งาน และจุดด้อยของแต่ละบุคคลเพื่อ
น ามาพัฒนา 

9. กุญแจแห่งการเป็นผู้ให้ (The key of Giving and Sharing) คือ การรู้จักแสดง
ความยินดีกับผู้อ่ืน จุดก าเนิดของกุญแจดอกที่ 9 เกิดขึ้นจากกุญแจดอกที่ 1 -8 เมื่อผ่านการยกระดับ
จิต จนสามารถสร้างตน สร้างคน สร้างงาน ให้แข็งแรง มีจริยธรรมในตน มีศักยภาพ สามารถจัดการ
และพัฒนาและสามารถช่วยเหลืองานของตนเองได้ สามารถยอมรับความผิดและความชอบ รู้จักการ
แสดงความยินดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เพราะนั่นหมายถึงการพัฒนามนุษย์ที่ประเสริฐและพ่ึงตนเองได้
อย่างสมบูรณ์แบบ 

กล่าวโดยสรุป หลักปรัชญากุญแจเก้าดอกสามารถน าไปใช้ได้จริงในสังคมไทย และเป็นหลัก
ในการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมจริยธรรมอันดีให้กับสังคมไทย ซึ่งกุญแจทั้งเก้าดอก
เปรียบเสมือนล าดับขั้นของการใช้ชีวิต และกุญแจแต่ละดอกสามารถน ามาใช้ได้ตามบริบทและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับปัจเจกบุคคล 
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การพัฒนาตนตามแนวคิดของ Boydell กับปรัชญากุญแจเก้าดอก 
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ Boydell (1985) และบูรณาการปรัชญากุญแจเก้าดอก ส่งผล

ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 โมเดลการพัฒนาตน 

การพัฒนาตน 
(แนวคิดของ 

Boydell, 1965) 

การจดบันทึก
ส่วนตัว 

การพิจารณา
ย้อนหลัง 

การทบทวนสิ่งที่
เกิดขึ้น 

การพัฒนาจิตใต้ส านกึ 

ความกล้าในการลอง
สิ่งใหม่ 

การทดลองความ
ประพฤติรูปแบบใหม ่

การปรับปรุงพลัง
ความตั้งใจ 

การเปิดใจให้กวา้ง 

การจัดการกับส่วนดี
และส่วนเสีย 

แนวคิดปรัชญา
กุญแจเก้าดอก 

กุญแจแห่งความเพียร 

 
กุญแจแห่งปัญญา 

 
กุญแจแห่งการส ารวจตน 

 
กุญแจในการสื่อสารและ

ทักษะทางปัญญา 

กุญแจแห่งการแก้ไข
ปัญหา 

กุญแจแห่งการคิด
บวกและการใหอ้ภยั 

กุญแจแห่งภาวะผู้น า 

กุญแจการยอมรับ
ความหลากหลาย 

กุญแจแห่งการเป็น
ผู้ให้   

ผลลัพธ์จาก
การบูรณาการ

แนวคิด 
ตระหนักในตน 

การจดบันทึก+key2) 

วิเคราะห์ตนเองได้ 
(การพิจารณา+key3) 

จิตส านึก 
(การทบทวน+key4) 

ยกระดับจิต 
(การพัฒนาจิต+key7) 

คิดบวก 
(กล้าลองส่ิงใหม่+key5) 

รู้จักปรับใช้สถานการณ์ 
(การทดลองความประพฤต+ิkey6) 

มีความมุ่งมั่น 
(การปรับปรุง+key1) 

ยอมรับในความ
แตกต่าง 

(การเปิดใจ+key8) 

Key1 Key2 Key3 
Key4 

Key5 

Key6 

Key7 

Key8 

ยอมรับในความแตกต่าง 
(การเปิดใจ+key8) 

รู้จักแยกแยะ 
(การจัดการ+key9) 

Key2 

Key3 

Key4 

Key7 Key5 

Key6 

Key1 

Key8 
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จากแผนภาพที่ 1 เป็นโมเดลการพัฒนาตนของบอยเดล บูรณาการกับปรัชญากุญแจเก้าดอก 
ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ และเปรียบเทียบแนวคิด เพ่ือเป็นองค์ความรู้โดยอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล                         
เชิงประจักษ์ ซึ่งแนวคิดของบอยเดลเป็นกระบวนการพัฒนาตนที่อาศัยปัจจัยภายในเป็นฐานในการ
พัฒนาตน ซึ่งใกล้เคียงกับแนวคิดปรัชญากุญแจเก้าดอกซึ่งเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันเพ่ือสันติภาพใน
สังคม โดยอาศัยกระบวนการเก็บข้อมูลจากความทุกข์ภายในจิตใจ เพราะพ้ืนฐานแนวคิดทั้งสองมี
ความเชื่อว่า บุคคลจะเกิดการพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องอาศัยปัจจัยภายในเป็น
กระบวนการส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอก กล่าวคือ 

1) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าการพัฒนาตนได้นั้นต้องอาศัยการจดบันทึกในความคิดของ

ตนเองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่ในขณะเดียวกันปรัชญากุญแจเก้าดอกคือ กุญแจดอกท่ี 2 กุญแจแห่ง

ปัญญามีความเชื่อว่าการรู้ทันความคิดตนเองได้นั้นสิ่งส าคัญคือ สติและปัญญา ดังนั้นเมื่อน ามาบูรณา

การแนวคิดทั้งสองร่วมกันผลลัพธ์ในการพัฒนาตนคือ บุคคลจะมีความตระหนักในตน  

2) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าการพัฒนาตนได้นั้นต้องอาศัยการพิจารณาย้อนหลังถึง

เหตุการณ์ในแต่ละวันที่บุคคลควรพิจารณา แต่ในขณะเดียวกันปรัชญากุญแจเก้าดอกคือ กุญแจดอก         

ที่ 3 กุญแจแห่งการส ารวจตนมีความเชื่อว่าการพิจารณาถึงเหตุการณ์ย้อนหลังในแต่ละวันนั้น                           

สิ่งส าคัญ คือ การรู้จักวิเคราะห์ตนเองทั้งในเรื่องความคิด การกระท า รวมไปถึงเหตุการณ์ที่กระท าลง

ไปส่งผลอย่างไรต่อความคิดขณะนั้น เมื่อน าแนวคิดทั้งสองมาบูรณาการร่วมกัน ผลลัพธ์ในการพัฒนา

ตนคือ บุคคลจะรู้จักส ารวจตนเอง วิเคราะห์ตนเองได้  

3) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการพัฒนากระบวนการผ่าน

ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันปรัชญากุญแจเก้าดอกคือ 

กุญแจดอกที่ 4 คือ กุญแจในการสื่อสารและทักษะทางปัญญาเชื่อว่า การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นได้นั้น                         

สิ่งส าคัญคือ การไตร่ตรองในสิ่งที่บุคคลกระท าทั้งกาย วาจา และใจ หรือกระบวนการทางความคิด                    

เมื่อน าแนวคิดท้ังสองมาบูรณาการร่วมกัน ผลลัพธ์ในการพัฒนาตนคือ บุคคลจะมีจิตส านึกในตน 

4) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าการพัฒนาจิตใต้ส านึกคือการพัฒนาความคิดเห็น ความรู้ 

ความสามารถ และการให้ค าแนะน าตนเองได้ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันปรัชญากุญแจเก้าดอก                      

คือ กุญแจดอกที่ 7 คือ กุญแจแห่งภาวะผู้น าเชื่อว่า เมื่อมนุษย์มีการพัฒนาจิตได้ในขณะหนึ่งจะสามารถ

สร้างตนให้แข็งแรงจากภายในจิตใจ และสามารถสร้างความกล้าจากภายในจิตใจตนได้ เมื่อน าแนวคิด

ทั้งสองมาบูรณาการร่วมกัน ผลลัพธ์ในการพัฒนาตน คือ บุคคลจะสามารถยกระดับจิตใจของตน                         

ได้มากขึ้น 

5) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าความกล้าในการลองสิ่งใหม่คือการที่ให้ผู้อ่ืนร่วมรับรู้ปัญหา 

และเป็นการรับฟังปัญหาจากสมาชิกภายในกลุ่มและค าแนะน าจากผู้อ่ืน แต่ในขณะเดียวกันปรัชญา

กุญแจเก้าดอกคือ กุญแจดอกท่ี 5 กุญแจแห่งการแก้ไขปัญหาเชื่อว่า มนุษย์ที่กล้าลองสิ่งใหม่คือ การให้
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ผู้อ่ืนรับรู้ปัญหาของตน และรับฟังจุดอ่อนของบุคคลในทีม นั่นหมายถึงเป็นการแก้ปัญหาก่อนเกิดเหตุ 

เพราะเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายรับรู้ปัญหาร่วมกันถึงตัวตนของตนเอง จะท าให้เกิดการท างานเป็นทีมที่มี

ประสิทธิผลและเกิดเป็นสมรรถนะการท างานที่มีคุณภาพ ผลลัพธ์จากการที่กล้าลองสิ่งใหม่และฝึก

ปรับเปลี่ยนทัศนคติตนเองซ้ าๆ จะเกิดการพัฒนาทางความคิด และเชาว์อารมณ์คือ จะเป็นผู้ที่คิดบวก 

และมองโลกในแง่ดี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

6) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าการทดลองความประพฤติรูปแบบใหม่เป็นการพยายามลองท า

สิ่งใหม่อย่างรอบคอบและจะเกิดกระบวนการประเมินตนเองได้เช่น การศึกษาข้อความที่จดบันทึกไว้

และรับฟังค าวิจารณ์จากเพ่ือนร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันปรัชญากุญแจเก้าดอกคือ กุญแจดอกที่ 6 

กุญแจแห่งการคิดบวกและการให้อภัยเชื่อว่า การทดลองความประพฤติรูปแบบใหม่หรือการประเมิน

ตนเองโดยการรับฟังค าวิจารณ์จากเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งการรับฟังค าวิจารณ์นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดใจหรือ

บุคคลปฏิเสธสิ่งที่เพ่ือนร่วมงานวิจารณ์ภายในจิต และความคิดตน แต่ปรัชญากุญแจแห่งการคิดบวก

และการให้อภัยพ้ืนฐานของปรัชญาข้อนี้คือ การรู้จักให้อภัย มีเมตตา และผู้วิจารณ์มีความจริงใจ                  

ต่อบุคคลที่ผู้วิจารณ์ต้องการช่วยเหลือ ผลลัพธ์ที่ได้คือ รู้จักการน าแนวทางมาปรับใช้ในสถานการณ์                  

ที่จ าเป็นเพราะทั้งสองฝ่ายกล้าเผชิญสิ่งที่มนุษย์ในสังคมส่วนใหญ่ไม่สามารถก้าวข้ามได้ เพราะการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเป็นการพัฒนาตนที่ได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนรวม และสร้างความ

แข็งแกร่งให้เกิดข้ึนในองค์กรได้ 

7) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าการปรับปรุงพลังความตั้งใจ จะเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนา

ตนเอง แต่ในขณะเดียวกันปรัชญากุญแจเก้าดอกคือ กุญแจดอกที่ 1 กุญแจแห่งความเพียรเชื่อว่า                  

การปรับปรุงพลังความตั้งใจในการพัฒนาตน ต้องใช้การอดทน และเตรียมพร้อมรับปัญหาในทุก

รูปแบบที่ผ่านเข้ามาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตน เมื่อน าแนวคิดทั้งสองมาบูรณาการร่วมกัน 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ จะเกิดความมุ่งม่ันในตนเอง  

8) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าการเปิดใจให้กว้างเป็นการพัฒนาจิตใจเมื่อต้องพบเจอ

สถานการณ์ที่บุคคลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการท างานเป็นทีม เมื่อน ามา

บูรณาการกับปรัชญากุญแจเก้าดอกคือ กุญแจดอกที่ 8 คือ กุญแจแห่งการยอมรับความหลากหลาย 

ผลลัพธ์คือ จะเกิดการยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย  

9) แนวคิดของบอยเดลเชื่อว่าการจัดการส่วนดีและส่วนเสียเป็นการแยกระหว่างส่วนที่มีคน

ชื่นชมนั่นคือส่วนที่ต้องรักษาหรือพัฒนาต่อไป ส่วนที่เสียคือสิ่งที่ถูกวิจารณ์ซ้ าๆ จากหลายบุคคลสิ่งนั้น

คือสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข แต่ในขณะเดียวกันปรัชญากุญแจเก้าดอกคือ กุญแจดอกที่ 9 กุญแจแห่ง

การให้เชื่อว่า การจัดการส่วนดีและส่วนเสียได้นั้นต้องรู้จักการยอมรับทั้งผิดและความชอบซึ่งความผิด

ก็คือส่วนที่เสีย ความชอบคือส่วนที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้คือ ท าให้รู้จักการแยกแยะ 
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บทสรุป  

การพัฒนาตนตามแนวคิดปรัชญากุญแจเก้าดอก เป็นแนวคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาพฤติกรรมภายในของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถ

ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพื่อความสงบสุขในชีวิต และประสิทธิผลใน         

การท างาน เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื ่นไม่ว่าจะเป็น การเข้าสังคม                    

การท างานร่วมกับผู้อื่น และการแสดงความคิดเห็น การน าปรัชญากุญแจเก้าดอกมาบูรณาการ

ร่วมกันกับแนวคิดของ บอยเดล เป็นการเพ่ิมประสิทธิผลในการพัฒนาตนและการได้รับการยอมรับ

จากผู ้อื ่น กล่าวคือ แนวคิดปรัชญากุญแจเก้าดอกเป็นปรัชญาที่เน้นการรับรู ้คุณค่าในตนเอง                         

โดยองค์รวม ยอมรับจุดเด่น และจุดด้อยในตนเอง ซึ่งส่งผลต่อความกระตือรือร้นในชีวิต รวมไปถึง

สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา เพราะการพัฒนาโดยขาดการยอมรับ

และเห็นคุณค่าในตนเองจะส่งผลให้บุคคลเกิดปัญหาในเรื ่องของเชาว์อารมณ์ ทักษะทางสังคม                   

ซึ่งการพัฒนาตนตามแนวทางของปรัชญากุญแจเก้าดอกประกอบไปด้วย 1) การรู้ทันความคิด

ตนเอง 2) การรู้จักวิเคราะห์ตนเอง ทั้งในเรื่องความคิด การกระท า รวมไปถึงเหตุการณ์ที่กระท าลง

ไปส่งผลอย่างไรต่อความคิดขณะนั้น 3) การไตร่ตรองในสิ่งที่บุคคลกระท าทั้งกาย วาจา และใจ 

หรือ กระบวนการทางความคิด 4) สร้างความกล้าจากภายในจิตใจตน 5) กล้าเผชิญกับปัญหา                     

6) รู้จักการคิดบวกและให้อภัย 7) เตรียมพร้อมรับปัญหาในทุกรูปแบบที่ผ่านเข้ามา 8) ยอมรับ

ความคิดเห็นที่แตกต่าง 9) รู้จักการบริหารจัดการส่วนที่ดีเพื่อพัฒนาเป็นทักษะของตน และส่วนที่

เป็นจุดอ่อนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
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