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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีโดยรวม และ 

2) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามบุคลากร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จาํนวน 307 คน โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากแบบสอบถามใช้

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี               

พระจอมเกลา้ธนบุรีมีระดบัความวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพสงัคม และอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น ซ่ึงเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย

ไดด้งัน้ี 1) ดา้นสุขภาพส่วนบุคคล 2) ดา้นสภาพการทาํงาน 3) ดา้นการรับมือต่อสถานการณ์ และ 4) ดา้นภาระ

ความรับผิดชอบ ตามลาํดบั และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีท่ีมีอายุ

ต่างกนัจะมีระดบัความวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกนั  

 

คาํสําคญั:  ความวติกกงัวล, โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019, โควดิ-19, บุคลากร,  
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ABSTRACT 

This study aims to 1) study the level of the anxiety of staffs on Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

in King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) and 2) compare the factors causing KMUTT 

personnel’ s concerns about the spread of the Coronavirus disease 2019.  The data were collected from 307 

KMUTT staffs by using a questionnaire.  Statistic to be used were frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, and one-way ANOVA statistics using SPSS for Windows. The results showed that KMUTT 

personnel had an overall level of anxiety about the spread of the Coronavirus disease 2019 at a high level on one 

aspect, namely social conditions. Their anxiety about other aspects were at moderate level, which were arranged 

in descending order as follows:  1)  personal health, 2)  working conditions, 3)  coping with situations, and                             

4)  responsibility, respectively.  A comparative analysis of the factors causing concerns about the spread of the 

Coronavirus disease 2019 revealed that KMUTT personnel of different ages had different levels of anxiety.  

 

Keywords: anxiety, Coronavirus disease 2019, COVID-19, personnel,  

 King Mongkut's University of Technology Thonburi 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การระบาดใหญ่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 หรือ COVID-19) ได้เปล่ียนแปลง

ชีวติประจาํวนัของผูค้นอยา่งมาก ซ่ึงรัฐบาลของหลายประเทศไดก้าํหนดมาตรการทางสงัคมอนัเป็นความพยายาม

ท่ีจะบรรเทาการแพร่กระจายและผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อประชาชน รวมถึงระบบการดูแลสุขภาพดว้ย 

สาํหรับประเทศไทยไดมี้มาตรการในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคตั้งแต่เร่ิมพบการระบาดในประเทศจีน 

จนตอ้งมีการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เม่ือวนัท่ี 

26 กุมภาพนัธ์ 2563 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระ

ราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ไดป้ระกาศขอ้กาํหนด

ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 1) โดยได้

ออกขอ้กาํหนดและขอ้ปฏิบติัแก่ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สามารถแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้

โดยเร็วและป้องกนั มิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากข้ึน (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ผลของการเปล่ียนแปลง

เหล่าน้ีส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชากรเป็นอยา่งยิ่ง เพราะโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพจิต (Roy, et al., 2020) โดยพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นาํไปสู่ระดบัความวิตก

กงัวลท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคคลในสังคมหลายระดบัตั้งแต่ผูป่้วยท่ีติดเช้ือและสุขภาพของผูดู้แล ครอบครัว เด็ก นกัเรียน 

ผูป่้วยจิตเวช และแมแ้ต่คนทาํงานในภาคส่วนอ่ืน ๆ ทั้งน้ี รวมถึงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

(มจธ.) ซ่ึงการท่ีมหาวิทยาลยัจะดาํเนินการจดัการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จไดด้ว้ยดีนั้นตอ้งอาศยัทรัพยากรท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ งบประมาณ วสัดุ การจดัการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากร ดงันั้น อาจารยแ์ละบุคลากรสายปฏิบติัการ

ท่ีสังกัดในแต่ละหน่วยงานเป็นผูมี้บทบาทสําคญัยิ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัให้

ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ก่อให้เกิด

ผลกระทบในทุก ๆ มิติ รวมถึงมิติในดา้นการทาํงาน ดงันั้น คณะวิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความวิตกกงัวล

เก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
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ธนบุรี และเปรียบเทียบปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลด้านอายุท่ีต่างกันจะส่งผลต่อระดบัความวิตกกังวลหรือไม่ 

เน่ืองจากผลการศึกษาของ สุกญัญา เอกปัญญาสกุล (2563) พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร                

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุท่ีต่างกันทาํให้ความวิตกกังวลต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05                      

ซ่ึงผล การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตเพ่ือลดความวิตกกงัวล

ให้กบักลุ่มเป้าหมายไดแ้ละเป็นการป้องกนัการเกิดโรคอุบติัใหม่ในอนาคต อนัเป็นการเตรียมความพร้อมกับ           

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนสาํหรับโลกใหม่ในการทาํงานภายใตชี้วิตวิถีใหม่ (New Normal) สู่ชีวิตวิถีถดัไป (Next 

Normal) ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับความวิตกกงัวลเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีโดยรวม  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

                ความวิตกกังวลเกิดข้ึนได้ทุกสถานการณ์ข้ึนอยู่กับการตอบสนองของบุคคลท่ีถูกคุกคามต่อ                           

ความปลอดภยัและต่อการนบัถือตนเอง ซ่ึงโดยทัว่ไปสามารถจาํแนกสาเหตุของความวิตกกงัวลตามส่ิงคุกคาม

ของบุคคลได ้2 ชนิด ไดแ้ก่ (ฉววีรรณ สตัยธรรม และคณะ, 2556) 

                 1. ความวิตกกงัวลท่ีเกิดจากส่ิงคุกตามความปลอดภยัของบุคคล ทาํให้เกิดความวิตกกงัวล ไดแ้ก่               

ส่ิงคุกคามดา้นร่างกาย (Physical Integrity) เป็นส่ิงท่ีมารบกวนต่อความพึงพอใจในความตอ้งการพ้ืนฐานทางดา้นร่างกาย 

เป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความไม่สมดุลในการดาํรงชีวิตหรือทาํให้ความสามารถของบุคคลลดลงได ้อาทิ การเจ็บป่วย

จากการไดรั้บการผา่ตดั การขาดปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวติ การเปล่ียนแปลงของร่างกายจากการพฒันาการใน

วยัต่างๆ ฯลฯ และส่ิงคุกคามต่อความเป็นตนเอง (Self-system) เป็นส่ิงท่ีมาคุกคามความคิด ค่านิยมของบุคคล และ

กระบวนการพฤติกรรมท่ีใชเ้พ่ือต่อตา้นการเปล่ียนแปลงแนวคิดเป็นส่ิงท่ีคุกคาม ความรู้สึกสูญเสียความมีคุณค่า

และศกัด์ิศรีในตนเอง 

                2. ความวติกกงัวลท่ีเกิดจากการส่ือสารระหวา่งบุคคล โดยบุคคลท่ีมีความวติกกงัวลจะทาํให้ผูอ่ื้นท่ี

อยูใ่นสถานการณ์นั้นเกิดความวติกกงัวลข้ึนได ้

               สําหรับปัจจัยท่ีทาํให้เกิดความวิตกกังวล ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ (Cleveland Clinic, 2021; 

National Institute of Mental Health, 2021)  

                1. ภาวะสุขภาพทางกาย หมายถึง ภาวะสุขภาพทางร่างกายบางอย่าง เช่น ปัญหาเก่ียวกับต่อม

ไทรอยดห์รือภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ สามารถสร้างหรือทาํใหอ้าการวติกกงัวลรุนแรงข้ึนได ้เป็นตน้ 

                2. ปัจจยัในครอบครัว รวมถึงการเล้ียงดู มีความสัมพนัธ์อย่างมากกบัการพฒันาความวิตกกังวล                   

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการทาํงานหรือภาระความรับผิดชอบของครอบครัว 

                3. บริบททางสังคม (Social Context) รวมถึงสภาพการทาํงาน เน่ืองจากโรควิตกกงัวลเก่ียวขอ้งกบั

การรับรู้ความสามารถทางสงัคม การยอมรับ และสภาพการปฏิบติังาน 

                4. ทกัษะในการรับมือต่อสถานการณ์ทางสงัคม ส่งผลใหเ้กิดความวติกกงัวลได ้
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               ทั้งน้ี สุกญัญา เอกปัญญาสกุล (2563) ทาํการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความวติกกงัวลจากการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID –19) ในประชากรเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายแุละรายไดท่ี้ต่างกนัทาํใหค้วาม

วิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID -19) ต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในขณะท่ีกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีต่างกนั มีความวิตกกงัวลจาก

การรับรู้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID -19) ไม่ต่างกนั ในขณะท่ี มาเรลลิ (Marelli, 2020) กล่าววา่ การลอ็กดาวน์ 

(lockdown) ในประเทศอิตาลี เน่ืองจากเหตุฉุกเฉินดา้นสุขภาพของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ความทุกขท์าง

จิตใจและอาการป่วยทางจิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ และคุณภาพการนอนหลับท่ีแย่ลงในประชากรทั่วไป                     

จึงสามารถสรุปวา่ ผลกระทบดา้นจิตใจและอารมณ์ของการล็อกดาวน์มีมากกว่าในนักเรียน คนงาน และผูห้ญิง

มากกวา่ในผูช้าย และประมาณหน่ึงในสามของกลุ่มตวัอยา่งมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกงัวล ซ่ึงผลการศึกษาอาจ

สนบัสนุนการดาํเนินการตามมาตรการบางอยา่งเพ่ือความผาสุกในภาวการณ์ระบาดใหญ่   

               เอกลกัษณ์ แสงศิริรักษ ์และสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ ์(2563) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความเครียดและอารมณ์เศร้า

ของบุคลากรทางการแพทย ์ในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019” ผลการศึกษสสามารถสรุปได้

วา่บุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 ส่วนใหญ่มีระดบัความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้าใน

ระดบัปานกลางถึงสูง และความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้าลดลงเม่ือระยะเวลาผา่นไป 

               สุพิชญา วงศ์วาสนา (2564) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงาน ของพนกังานฝ่ายการโดยสาร กรณีศึกษา บริษทั บางกอกไฟลทเ์ซอร์วสิเซส จาํกดั (BFS)”  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน อันดับแรก ได้แก่                   

ดา้นสภาพเศรษฐกิจของพนกังาน และอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มส่วนบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในท่ีทาํงาน และดา้นสภาพสงัคม ตามลาํดบั 

               นอกจากน้ี สุภารัตน์ ไผทเครือวลัย ์และธิดาทิพย ์ปานโรจน์ (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความวติกกงัวล และการจดัการความวติกกงัวลในช่วงวกิฤตการณ์โรคโควดิ-19 กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวทิยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร” ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นความวิตกกงัวลในการเขา้สังคมกบัสุขภาวะทางจิต

ส่งผลต่อความยืดหยุน่ทางจิตใจอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 โดยความยืดหยุน่ทางจิตใจน้ีส่งผลต่อ

การจดัการความวติกกงัวล การเปล่ียนแปลงทศันคติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  

        3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 บุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีความวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประกอบดว้ย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 1,618 คน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี            

พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2564) 

4.2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรสายวชิาการ และบุคลากรสายวชิาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 

330 คน โดยคณะวิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ดยใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane, 1973) และดาํเนินการหา

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละประเภทบุคลากร โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 

Stratified Random Sampling) เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากขนาดของประชากรในแต่ละประเภทบุคลากร               

(มยรีุ ศรีชยั, 2538) 

   4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

                ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน และ

หน่วยงานท่ีสงักดั    

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

  4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยคณะวจิยัดาํเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยัดว้ยการใชว้ธีิการตรวจสอบ IOC (Index of Item-Objective Congruence) จาก

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นจิตวทิยา สุขภาพจิต จิตเวช การแพทย ์การวจิยั และการวดัและประเมินผล จาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงค่า IOC 

มีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ทั้ ง น้ี  ข้อคําถามท่ีดีจะต้องมีค่า IOC ใกล้เ คียงกับ +1 โดยกําหนดเกณฑ์ค่าดัชนี                             

ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปถือวา่สอดคลอ้งในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(Harrison, 1983) หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถาม

ไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีลกัษณะเหมือนกลุ่มตวัอย่าง และนํามาวิเคราะห์หาค่า             

ความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามอยูใ่นระดบั 0.860 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ต่อจากนั้นส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) 

ไปยงับุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามออนไลน์ ผา่นทางอีเมล (E-mail) ระหวา่งวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 ถึง 23 พฤศจิกายน 2564 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือไดข้อ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัดาํเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
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5. ผลการวจัิย 

 5.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาระดบัความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ไปยงั

ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวชิาการ และบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

ผา่นทางอีเมล (E-mail) จาํนวน 330 คน มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 93.03 ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.1) มีอาย ุ41-50 ปี (ร้อยละ 31.5) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 51.5) มีวฒิุการศึกษา

ในระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 35.8) เป็นบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ (ร้อยละ 54.1) ปฏิบัติงานสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี (ร้อยละ 19.9) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี (ร้อยละ 89.6) ไดรั้บวคัซีนสองเข็มแลว้ (ร้อยละ 97.4) อยูก่บั

ครอบครัวแบบครอบครัวเด่ียว (ร้อยละ 71.0) และเดินทางมาทาํงานโดยรถยนตส่์วนตวั (ร้อยละ 80.1) 

               5.2 ผลการวเิคราะห์ระดบัความวติกกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสุขภาพ

ส่วนบุคคล 2) ดา้นภาระความรับผิดชอบ 3) ดา้นสภาพการทาํงาน 4) ดา้นสภาพสังคม และ 5) ดา้นการรับมือต่อ

สถานการณ์ ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีมีระดบัความวิตกกงัวลเก่ียวกบั

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพสังคม                

(x� = 3.87) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น ซ่ึงเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 1) ดา้นสุขภาพส่วนบุคคล  

(x� = 3.25) 2) ดา้นสภาพการทาํงาน (x� = 2.93) 3) ดา้นการรับมือต่อสถานการณ์ (x� = 2.80) และ 4) ดา้นภาระ 

ความรับผิดชอบ (x� = 2.72) ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียระดบัความวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีในภาพรวม  

ความวิตกกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ค่าเฉลีย่ 

(x�) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

ความวิตกกงัวล 
อนัดบั 

1. ดา้นสุขภาพส่วนบุคคล 3.25 .061 ปานกลาง 2 

2. ดา้นภาระความรับผดิชอบ 2.72 .070 ปานกลาง 5 

3. ดา้นสภาพการทาํงาน 2.93 .065 ปานกลาง 3 

4. ดา้นสภาพสังคม 3.87 .053 มาก 1 

5. ดา้นการรับมือต่อสถานการณ์ 2.80 .060 ปานกลาง 4 
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               5.3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบปัจจัยที่ทาํให้เกดิความวติกกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ สุขภาพส่วนบุคคล ภาระ 

ความรับผดิชอบ สภาพการทาํงาน สภาพสังคม และการรับมือต่อสถานการณ์ โดยจาํแนกตามอายุ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ไดแ้ก่ สุขภาพส่วนบุคคล ภาระความรับผิดชอบ 

สภาพการทาํงาน สภาพสังคม และการรับมือต่อสถานการณ์ โดยจาํแนกตามอาย ุเพ่ือการทดสอบสมมติฐานดว้ย

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ดงันั้นผูว้ิจยัจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าระดบันยัสาํคญัทาง

สถิตินอ้ยกวา่ 0.05 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ บุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีท่ีมีอายตุ่างกนัจะมี

ระดบัความวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

 ไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ไดแ้ก่ สุขภาพ 

 ส่วนบุคคล ภาระความรับผิดชอบ สภาพการทาํงาน สภาพสงัคม และการรับมือต่อสถานการณ์  

 โดยจาํแนกตามอาย ุ

ปัจจัยท่ีทําให้เกดิความวิตกกงัวล 
อายุ 

F P-values 
>30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี <50 ปี 

ดา้นสุขภาพส่วนบุคคล 3.51 3.39 3.17 3.12 3.390 .018 

ดา้นภาระความรับผดิชอบ 3.05 2.84 2.70 2.46 3.931 .009 

ดา้นสภาพการทาํงาน 3.05 3.09 2.83 2.84 2.652 .049 

ดา้นสภาพสังคม 4.03 3.99 3.77 3.82 2.858 .037 

ดา้นการรับมือต่อสถานการณ์ 2.94 2.92 2.70 2.75 2.021 .111 

รวม 3.32 3.25 3.03 3.00 2.970 .044 

 

6. อภิปรายผล  

ผลจากการวิจยัน้ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้านสภาพสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าสภาพสังคมเป็นส่ิงท่ี

ควบคุมไดย้ากกวา่ส่ิงท่ีบุคคลแต่ละคนจะสามารถควบคุมดว้ยตนเองได ้อาทิ ดา้นสุขภาพส่วนบุคคล ดา้นภาระ

ความรับผิดชอบ ด้านสภาพการทาํงาน ฯลฯ  ซ่ึงมีการสนับสนุนในงานวิจยัของสุภารัตน์ ไผทเครือวลัย ์และ                

ธิดาทิพย ์ปานโรจน์ (2564) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นความวิตกกงัวลในการเขา้สังคมท่ีส่งผลต่อความยืดหยุน่ทางจิตใจ

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 โดยความยืดหยุน่ทางจิตใจน้ีส่งผลต่อการจดัการความวิตกกงัวลและ

การเปล่ียนแปลงทศันคติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 อีกเหตุผลหน่ึงอาจเป็นเพราะการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ทาํให้การเดินทางไปในสถานท่ีต่าง ๆ ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมากยิ่งข้ึน อนัมีผลกระทบต่อ             

การใชชี้วิตประจาํวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพิชญา วงศ์วาสนา (2564) ท่ีพบวา่ปัจจยัผลกระทบทางลบ

จากโรคโควดิ-19 ดา้นสภาพสงัคมอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั 
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ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมดา้นสุขภาพส่วนบุคคล 

ดา้นภาระความรับผิดชอบ ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นการรับมือต่อสถานการณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี 

อาจเป็นเพราะประชากรทัว่โลกไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงเร่ิม

มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2562 จนกระทัง่นบัเวลามาถึงขณะน้ีไดม้าสักระยะหน่ึงแลว้ จึงสามารถปรับตวัไดบ้า้งแลว้ 

ทาํให้เกิดความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง โดยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เอกลกัษณ์ แสงศิริรักษ์ และ                 

สิรินรัตน์ แสงศิริรักษ ์(2563) ท่ีสรุปวา่บุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัโควดิ-19 ส่วนใหญ่มีระดบั

ความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้าปานกลางถึงสูง และความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้าลดลงเม่ือระยะเวลาผา่นไป 

 นอกจากน้ี ผลจากการวิจยัน้ียงัพบวา่ บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีระดบัความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ           

สุกญัญา เอกปัญญาสกุล (2563) ท่ีพบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

อายท่ีุต่างกนัทาํใหค้วามวติกกงัวลต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การเผชิญวิกฤตโควิด 19 (COVID-19) ไดท้าํให้บทบาทของงานสุขภาพจิตมีความชดัเจนข้ึน 

หลกัการดูแลด้านสุขภาพจิตจึงควรครอบคลุมบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายในวยัต่างๆ และครอบคลุมในทุกมิติ                 

ทั้งครอบครัว ชุมชน และองคก์ร 

 (2) มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานควรมีมาตรการในการช่วยเหลือบุคลากรท่ีมีภาวะเครียดหรือ              

ความวิตกกงัวล เพ่ือลดปัญหาความเครียดท่ีเกิดข้ึน เช่น จดัห้องให้คาํปรึกษาหรือแนะนาํ กรณีของโรคโควิด 

(COVID-19) โดยเฉพาะการสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพจิต 

 (3) มหาวิทยาลยัควรมีการจดักิจกรรมพบปะพูดคุยระหวา่งบุคลากรและผูบ้ริหารองคก์ร โดยผา่น 

ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพ่ือสอบถามถึงสภาพปัญหาและ พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง

กนัและกนั ซ่ึงสามารถลดความวติกกงัวลของบุคลากรได ้

(4) มหาวิทยาลยัควรมีการสร้างความตระหนกัในการเพ่ิมการป้องกนัตนเองจากโรคโควิด (COVID-19) 

เช่น การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ และควรมีการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการควบคุมและการป้องกนั

โรคโควดิ (COVID-19) อยูเ่สมอ เพ่ือปรับตวัใหท้นักบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ (COVID-19)  

(5) มหาวิทยาลยัควรศึกษาแนวทางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงต่อการไดรั้บเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(6) มหาวิทยาลยัควรมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสใน

สถานท่ีทาํงาน เช่น การจดัโต๊ะทาํงานเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล การงดใชอุ้ปกรณ์สํานักงานร่วมกนัหรือถา้

จาํเป็นตอ้งใชร่้วมกนัควรมีมาตรการใหบุ้คลากรสวมถุงมือทุกคร้ัง เป็นตน้ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การศึกษาความวิตกกังวลเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์บุคคลต่างๆ 

การสนทนากลุ่ม ซ่ึงอาจจะไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลึกและมีความละเอียดมากข้ึน 

 (2) การศึกษาระดบัความวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา้งและครอบคลุม

ยิง่ข้ึน เพ่ือใหท้ราบความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน อนัจะส่งผลใหม้หาวทิยาลยัสามารถบริหาร

จดัการไดค้รอบคลุมประชาคมทัว่ทั้งระบบ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี คณะวิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี                  

ท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่ีให้                    

ความร่วมมือแก่คณะวจิยั  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1)  เพ่ือศึกษาระดบัของแรงสนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิต 

และความสุขของผูสู้งอายเุขต กรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรดา้นส่วนบุคคลท่ีมีต่อความสุขของ                

ผูสู้ง ผูว้ิจยักาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูสู้งอายสุัญชาติไทย ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีเป็นสมาชิก

สมาคมผู ้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน ผู ้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวม

แบบสอบถามท่ีได้รับทั้งหมด นํามาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ                 

การวิจัย โดยกาํหนดระดับความมีนัยสําคญั 0.05  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีดังน้ี 

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ สาํหรับค่านยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์กาํหนดไวท่ี้ระดบั .05  

           ผลการวจิยั พบวา่ แรงสนบัสนุนทางสงัคม ของผูสู้งอาย ุเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก ดา้นคุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอายุ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสุขของผูสู้งอายุ ในภาพรวมพบว่า ผูสู้งอายุ                       

มีความสุขอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่คนทัว่ไปตามดชันีช้ีวดัความสุขคนไทย 

 

คาํสําคญั: แรงสนบัสนุนทางสงัคม, คุณภาพชีวติ, ความสุข, ผูสู้งอาย ุ
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) To study the level of social support, quality of life and happiness 

of the elderly in the district Bangkok 2) To compare personal variables affecting happiness of the elderly in the 

district Bangkok. The researcher defined the sample group in this study, namely 384 Thai nationals, aged 60 years 

and over, who are members of the Bangkok Elderly Association. Which in this research the researcher analyzed 

the data by collecting all received questionnaires to analyze and process the data by using a statistical package 

for research. The level of significance was set to 0.05. The statistics used in the data analysis in this study were 

as follows: frequency and percentage, mean and standard deviation. Analysis of multiple regression equations. 

The statistical significance used in this analysis was set at the .05 level. 

                 The results showed that social support according to the opinions of the elderly Bangkok area is at a 

high level. The quality of life of the elderly as a whole was at a moderate level. The happiness of the elderly 

overall, it was found that elderly people in Bangkok happiness is at a lower level than the general population 

according to the Thai happiness Index. 
 

Keywords: Social Support, Quality of Life, Happiness, The Elderly 
 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 ในสังคมโลกปัจจุบนัสถานการณ์ ประชากรกาํลงัเป็นท่ีไดรั้บความสนใจ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

โครงสร้างประชากรท่ีกาํลงัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นสงัคมท่ีเขา้สู่ “สงัคมผูสู้งอาย”ุ (Aging Society) 

ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging society) แลว้ หากพิจารณาจากคาํจาํกดัความท่ีวา่สงัคมผูสู้งอายคืุอ

สังคมท่ีมีประชากรอาย ุ60 ปี ข้ึนไปมากกวา่ 10% หรือมีประชาชนท่ีมีอาย ุ65 ปีข้ึนไปมากกวา่ 7% ประเทศไทยก็

เป็นสังคมผูสู้งอายุแล้วตั้ งแต่ปี 2548 เพราะตอนนั้ นประเทศไทยมีประชากรตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป 10.4% และ                        

ยงัคาดการณ์วา่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ สงัคมไทยจะเป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยพิจารณาจาก

จาํนวนประชากรท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปมากกวา่  20% หรือมีประชากรท่ีมีอาย ุ65 ปี ข้ึนไปเกินกวา่ 14% คาดวา่ในปี 

2571 ประเทศไทยจะมีผูอ้ายเุกิน 60 ปี คิดเป็น 23.5% กล่าวโดยรวม คือ ประเทศไทยจะกา้วจากสงัคมผูสู้งอาย ุเป็น

สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในเวลาเพียง 20 กวา่ปีเท่านั้น ซ่ึงถือวา่ใชเ้วลานอ้ย ในขณะท่ีกลุ่มประเทศท่ีเป็นคล่ืน

ระลอกแรกของสังคมผูสู้งอาย ุ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก เช่น ประเทศฝร่ังเศส 

ใชเ้วลา 115 ปี ประเทศสวีเดน 85 ปี ประเทศออสเตรเลีย 73 ปี และประเทศสหรัฐอเมริกา 69 ปี เป็นตน้ ทาํให้

ประเทศเหล่าน้ีมีเวลาปรับตวัปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับสังคมผูสู้งอายุอย่างเพียงพอ 

ขณะท่ีกลุ่มประเทศท่ีเป็นคล่ืนลูกท่ีสอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศกาํลงัพฒันา ใชเ้วลาสั้นกวา่มาก เช่น ประเทศชิลี 

ในเวลา 27 ปี ประเทศจีน 26 ปี  ประเทศไทย 22 ปี และประเทศสิงคโปร์ 19 ปี เป็นตน้ ทาํให้มีเวลาเตรียมตวันอ้ย   

ประเทศไทยเม่ือเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายจึุงควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับ โดยเม่ือมีคนแก่หรือคนชรามากข้ึน สดัส่วน

คนทาํงานลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง ส่งผลให้รายไดข้องประเทศลดลงเกิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจของ

ประเทศได ้ส่วนผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหนคร ประเทศไทยนั้น ตอ้งเกษียณจากการงานไม่มีรายได ้ตอ้งอาศยั

รายไดจ้ากเงินท่ีเก็บออมไว ้ถา้หากไม่มีเงินออมไวม้ากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการดาํรงชีพเป็นภาระแก่

สงัคมท่ีตอ้งช่วยเหลือเก้ือกลูจดัสวสัดิการต่างๆ ใหเ้หมาะสมและเพียงพอ เม่ือถึงวยัสูงอายสุภาพร่างกายและจิตใจ

มีการเปล่ียนแปลงตอ้งมีการปรับตวั และท่ีสาํคญัเม่ืออายมุากข้ึนสภาพร่างกาย เร่ิมเส่ือมถอยลง ปัญหาดา้นสุขภาพ

ก็จะตามมา ซ่ึงทั้งหมดเป็นปัญหาท่ีทุกภาคส่วนสมควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับจาํนวนผูสู้งอายท่ีุจะมีเพ่ิมข้ึน

และเพ่ิมข้ึน (Phromphak, 2013) 
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ทั้งน้ีผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งสูง นอกจากจะตอ้งใส่ใจเร่ืองอาหารการกิน เร่ืองของ

สุขภาพจิตก็นบัวา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึง เพราะวยัน้ีเป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงชีวิตหลายอยา่ง อารมณ์และ

ความรู้สึกของผูสู้งอายุจะเปราะบางเป็นพิเศษ ส่งผลทาํให้สุขภาพจิตและร่างกายย ํ่าแย่ ไม่ว่าจะมีอาการนอน                  

ไม่หลบั เบ่ืออาหาร หรืออ่อนแรง เป็นตน้ โดยธรรมชาติแลว้ความเปล่ียนแปลงของผูสู้งอาย ุเช่น อารมณ์เหงาและ

วา้เหว ่เศร้าจากการพลดัพราก โกรธ ข้ีนอ้ยใจ วติกกงัวล กลวัถูกทอดท้ิง หงุดหงิด การยอ้นคิดถึงความหลงั ดงันั้น 

ส่ิงท่ีจะป้องกนัการเจ็บป่วยทางจิตใจไดคื้อ ผูสู้งอายตุอ้งเรียนรู้ การปรับตวัและยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึน  ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาเร่ืองสุขภาพจิต อาจนําไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า นอนไม่หลบั หรือสมองเส่ือมได ้                  

จึงตอ้งเรียนรู้ธรรมชาติการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายแุละการปรับตวัในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะส่งผลดีก่อใหเ้กิด

ความสบายใจ ดงันั้นการสร้างความสุขใหก้บัผูสู้งอาย ุจึงเป็นส่ิงจาํเป็นและมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในประเทศไทย    

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าความสุขนั้นเกิดข้ึนจากทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ดงันั้นการให้

ความสาํคญัทางดา้นความสุขของผูสู้งอาย ุ จึงควรใหค้วามสาํคญัทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกดว้ย จากการทบทวน

วรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาวจิยั เร่ืองการศึกษาระดบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมและคุณภาพ

ชีวิตท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ เขตกรุงเทพมหานคร  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ทาํให้ได้ขอ้คน้พบ                     

เชิงวิชาการเก่ียวกบัการอธิบายถึงระดบัของแรงสนบัสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ

เขต กรุงเทพมหานคร และสามารถนําไปใช้ในการกาํหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิต

ผูสู้งอายุเขต กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้าง

ความสุขใหผู้สู้งอายใุนเขตต่างๆ ในประเทศไทยได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาระดบัของแรงสนบัสนุนทางสงัคม คุณภาพชีวติ และความสุขของผูสู้งอายเุขต กรุงเทพมหานคร   

2) เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรดา้นส่วนบุคคลท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายเุขตกรุงเทพมหานคร  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ตวัแปรต้น ได้แก่ 

1. ตวัแปรดา้นส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และรายได้

ต่อเดือนในปัจจุบนั  

2. ตวัแปรดา้นแรงสนับสนุนทางสังคม  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของ Schaffer, M. A. (2004). 

ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1)การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (2) การสนบัสนุนดา้นแรงงานส่ิงของเงินทอง และบริการ 

(3) การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

3. ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผู ้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎี ของ Schalock, L. R., (2004) 

ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสภาพอารมณ์ท่ีดี (2) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (3) ด้านสภาพ                   

ความเป็นอยูท่ี่ดี (4) ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี (5) ดา้นการรวมกลุ่มทางสงัคม และ (6) ดา้นการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

             ตวัแปรตาม ได้แก่ 

                ตวัแปรดา้นความสุขของผูสู้งอาย ุ ผูว้จิยัใชแ้บบประเมินความสุขท่ีเหมาะสมกบัสภาพและบริบทของสงัคม

และวฒันธรรมไทย โยผู ้วิจัยได้ใช้แบบประเมินความสุขของกรมสุขภาพจิต 15 ข้อ ฉบับใหม่ (TMHI-15)                       
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ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นแบบประเมินฉบบัสั้นท่ีไดม้าจากแบบทดสอบดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตของคนไทย

ฉบบั ปี 2547 ฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 54 ขอ้ (The new Thai Mental Health Indicator : TMHI-54) ซ่ึงวดัความสุขใน

ความหายเดียวกบัการมีสุขภาวะ โดยสุขภาวะจิตประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั และ 20 องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

(1) สุขภาพจิตใจ ประกอบดว้ยความรู้สึกในทางท่ีดี ความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการเจ็บป่วย

ทางดา้นจิตใจ ภาพลกัษณ์และรูปร่าง (2) สมรรถภาพของจิตใจ ประกอบดว้ย สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ความ

สารถท่ีจะบรรลุความสําเร็จตามความคาดหมาย ความมัน่ใจในการเผชิญปัญหา การความคุมจิตใจขงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพ การดาํเนินชีวิตประจาํวนั (3) คุณภาพของจิตใจ ประกอบดว้ย ความเมตตา กรุณา การนบัถือตนเอง 

ประสบการณ์ชีวิตท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจ ความคิดสร้างสรรค ์และความกระตือรือร้น ในการดาํเนินชีวิต ความเสียสละ 

และ(4) ปัจจยัสนบัสนุน ประกอบดว้ย การสนับสนุนทางสังคม การให้บริการและคุณภาพของการบริการ การมี

ส่วนร่วมและมีโอกาสพกัผ่อนหย่อนใจและมีเวลาว่าง และสภาพแวดลอ้ม ( อภิชัย มงคลและคณะ, 2552) จาก

การศึกษาเคร่ืองมือวดัความสุขท่ีผา่นมา เคร่ืองมือวดัความสุขมีการพฒันาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบับริบทและวฒันธรรม

ของคนไทย และการประเมินความสุขยงัเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น มีหลายองคป์ระกอบ ผูว้จิยัจึงเลือกการวดัความสุขแบบ

ง่ายท่ีมีความเหมาะสมกับผูสู้งอายุ โดยใช้ความสุขแบบตวัเลข (Numerical Rating Scales) ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10 

คะแนน (อภิชยั มงคล และคณะ, 2552) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาระดบัแรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีมีต่อความสุขของ

ผูสู้งอายุ เขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถนาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
 

ตวัแปรต้น                                                                                                        ตวัแปรตาม                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 

 

ด้านส่วนบุคคล 

1. เพศ   

2. อาย ุ 

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดบัการศึกษา   

5. รายไดต่้อเดือนในปัจจุบนั 

 
    ด้านความสุขของผู้สูงอายุ  

1. สุขภาพจิตใจ 

2. สมรรถภาพของจิตใจ 

3. คุณภาพของจิตใจ 

4. ปัจจยัสนบัสนุน 

   ด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

1. ดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี  

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

3. ดา้นสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี 

4. ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี  

5. ดา้นการรวมกลุ่มทางสังคม  

6. ดา้นการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

 

 

 

ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม 

1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ 

2. การสนบัสนุนดา้นแรงงานส่ิงของเงินทอง 

และบริการ  

3. การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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1) ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิต และความสุขของผูสู้งอายุเขต กรุงเทพมหานคร                 

อยูใ่นระดบัมาก 

2) ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัความสุขของผูสู้งอายตุ่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยเร่ือง การศึกษาระดบัแรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ               

เขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ ซ่ึงมุ่งเน้นทาํการสํารวจสอบถามเฉพาะ ผูสู้งอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานคร เท่านั้น โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและนาํขอ้มูลเชิงประจกัษ์

จากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยักาํหนดข้ึนจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษา เฉพาะผูสู้งอายุ สัญชาติไทย ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปและมี

ถ่ินอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เฉพาะผูสู้งอายสุัญชาติไทย 

ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมผูสู้งอาย ุเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้นซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,061,753 คน 

(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2564)  ผูว้ิจัยได้ทําการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี                 

โดยกาํหนดใหค้่าความคลาดเคล่ือน = 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชต้ารางการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie & Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน จาํนวน 

384  คน ผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ผูว้จิยั ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยแบบสอบถาม 1 ฉบบั แบ่งเป็น 4 ส่วน ขอ้คาํถามท่ี

ใชว้ดัตวัแปรทุกตวัไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม ดงันั้นเน้ือหาในแบบสอบถามจะครอบคลุมแนวคิดต่างๆ               

ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว เพ่ือให้ตรงประเด็นและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว ้                    

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกบัดา้นส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกบัดา้นแรงสนบัสนุนทางสงัคม ส่วนท่ี 3  คาํถามเก่ียวกบัดา้นคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุและ

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัดา้นความสุขของผูสู้งอาย ุ โดยแต่ละขอ้คาํถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยใชว้ธีิ Likert Scale มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือทาํวิจยั ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยงัสมาคม

ผูสู้งอาย ุเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนจะใชก้ารส่งทาง

ไปรษณียใ์หก้บัผูป้ระสานงานซ่ึงปฏิบติังานอยูภ่ายในสมาคมผูสู้งอาย ุเขตกรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บ

แบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ 

โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด   



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1480 

3. ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 384 ฉบบั แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลในลาํดบัต่อไป  

โดยผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี   

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้าํหรับวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในปัจจุบนั เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ 1 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชส้าํหรับวิเคราะห์

ระดบัแรงสนบัสนุนทางสงัคม คุณภาพชีวติ และความสุขของผูสู้งอาย ุเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือตอบวตัถุประสงค์

ขอ้ 1 

3. ใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง                   

เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ 2 

4. ใชก้ารวเิคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างท่ีมี

มากกวา่สองกลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในปัจจุบนั ถา้หากพบ

ความแตกต่างกนั จะดาํเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Scheff เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ 2 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัตอบวตัถุประสงค์ที ่1  

           ดา้นแรงสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจยัพบว่า  ในภาพรวมแรงสนับสนุนทางสังคม ตามความคิดเห็น

ของผูสู้งอายุ เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการสนับสนุนทางอารมณ์                

มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการสนบัสนุนดา้นแรงงานส่ิงของเงิน

ทองและบริการ ตามลาํดับ ด้านคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ                    

ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล ดา้นสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี ดา้นการรวมกลุ่มทางสังคม ดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี และดา้นการตดัสินใจด้วย

ตนเองตามลาํดบั ดา้นความสุขของผูสู้งอาย ุ ผลการวจิยัพบวา่  ความสุขของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบันอ้ยกวา่คนทัว่ไป 

ตามดชันีช้ีวดัความสุขคนไทย 

ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติท่ี 1 ท่ีว่า ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิต และความสุขของ

ผูสู้งอายเุขต กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรดา้นส่วนบุคคลท่ีมีต่อความสุขของผูสู้งอายุ   

เขตกรุงเทพมหานคร  

ผลหารวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และ

รายได้ต่อเดือนในปัจจุบัน นั้น พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ยอมรับสมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐานบางขอ้ ดังน้ี                  

ดา้นเพศ พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศต่างกนัมีความสุข แตกต่างกนั  fดา้นอายุ พบว่าผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุต่างกนั มีความสุข

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ดา้นการศึกษา พบวา่ ท่ีผูสู้งอาย ุท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคความสุข โดยรวมแตกต่าง

กัน  ด้านสถานภาพสมรส พบว่า  ผูสู้งอายุ ท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความสุข โดยรวมแตกต่างกัน                        

ดา้นรายได ้ พบวา่ ผูสู้งอาย ุท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความสุขของผูสู้งอาย ุโดยรวมแตกต่างกนั  
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6. อภิปรายผล  

ทั้ งน้ีในภาพรวม จากการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ตวัแปรทีนํามาศึกษามีความสอดคลอ้งกับแนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจยัของ เสาวนิจ นิจอนนัตช์ยั (2553) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การสนบัสนุนทางสังคมและ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ผลต่อการดูแลตนเองของผูสู้งอายุในจังหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุในจังหวดั

สมุทรปราการได้รับการสนับสนุนจากบุตรในครอบครัวในระดับดีเก่ียวกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย

เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ไดรั้บการสนบัสนุนใหท้าํงานบา้นและใหพ้กัผอ่น ให้มีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นใน

สังคม ไดรั้บข่าวสารดา้นสุขภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทนา สารแสง (2561) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง 

คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายตุาํบลทุ่งขา้วพวง อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายุมีระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นความสัมพนัธ์ทาง

สงัคมสูงสุด ส่วนผูสู้งอายท่ีุไม่เขา้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายมีุระดบัคุณภาพชีวติดา้นจิตใจสูงสุด พฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายุอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น ส่วนพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพของผูสู้งอายท่ีุไม่เขา้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัสูงยกเวน้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ในส่วนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายพุบวา่ ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมและไม่เขา้ร่วมกิจกรรม

ในโรงเรียนผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นส่ิงแวดลอ้ม

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลิาวลัย ์รัตนา (2552) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

และการสนบัสนุนทางสังคมกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่า 

ผูสู้งอายท่ีุไดเ้รียนหนงัสือ มีคุณภาพชีวิตดีกวา่ผูสู้งอายท่ีุไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ผูสู้งอายท่ีุประกอบอาชีพ มีคุณภาพ

ชีวิตดีกว่าผูสู้งอายุท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดสู้งกว่าจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้ 

การสนบัสนบัสนุนทางสงัคมทุกดา้นมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ชุติเดช เจียนดอน (2554) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ืองคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนชนบทอาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดั

นครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายมีุความพอใจกบัคุณภาพชีวติดา้นร่างกายร้อยละ 50.4 และพอใจดา้นจิตใจ

ร้อยละ 52.7 ปัจจยัท่ีสามารถทาํนายคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองภาวะ

สุขภาพ การเขา้ร่วมกิจกรรมของชมรม การศึกษา อาชีพและอาย ุโดยสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายได้

ร้อยละ 30.5  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. ชมรมผูสู้งอายุ เขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

ตลอดจนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเสริมสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวให้อบอุ่น 

ส่งเสริมให้ลูกหลาน หรือบุคคลในครอบครัวใหดู้แลเอาใจใส่ผูสู้งอายอุยูส่มํ่าเสมอ ซ่ึงจะทาํให้ผูสู้งอายมีุความสุข

เพ่ิมมากข้ึน  

 2. ชมรมผูสู้งอายุ เขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

ตลอดจนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจดัรูปแบบการให้ความรู้ดา้นต่างๆ แก่ผูสู้งอายุ                

ใหเ้ขา้ใจและยอมรับการเปล่ียนแปลง สามารถดูแลตนเองไดดี้ ทาํใหผู้สู้งอายดุาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข  

 3. ชมรมผูสู้งอายุ เขตกรุงเทพมหานคร  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ตลอดจนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เช่น ส่งเสริมการมี
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สุขภาพท่ีดี มีบริการตรวจสุขภาพผูสู้งอายุเป็นประจาํทุกเดือน จดัหาบริการสาธารณูปโภคท่ีพอเพียงต่อจาํนวน

ผูสู้งอายใุนแต่ละเขตพ้ืนท่ี  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอาย ุปัจจยัดา้น

การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ ปัจจัยด้านสุขอนามยัของผูสู้งอายุ  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทต่อผูสู้งอายุ 

ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผู ้สูงอายุพร้อมๆ กันทั่วประเทศ                       

เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของตวัแปรและกรอบแนวคิดท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมา 

3. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของคนกลุ่มต่างๆ เพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดม้า

ใชใ้นการเสริมสร้างความสุขใหก้บัคนในประเทศ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

            รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาระดบัแรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีมีต่อความสุขของ

ผูสู้งอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ                   

ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวจิยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี และขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณา

สละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวิจยัจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ตลอดจน ผูว้ิจยัขอมอบเป็น

เคร่ืองบูชาคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย ์ท่ีให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ือง

ช้ีนาํความสาํเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายถืุอเป็นการวางแผนชีวติอยา่งหน่ึงท่ีควรตอ้งเร่ิมตั้งแต่อยูใ่นวยั

ทาํงาน เพ่ือใหส้ามารถปรับตวัต่อบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงภายหลงัจากเกษียณอาย ุและสามารถใชชี้วติภายหลงัจาก

การเกษียณอายุอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างความตระหนักถึง

ความสําคัญของการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุ (2) นําเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายดุา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจและรายได ้การเตรียมความพร้อมดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

3) การเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพร่างกาย การเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ และการเตรียมความพร้อมดา้น             

การใชเ้วลา 

 

คาํสําคญั: ผูสู้งอายท่ีุมีความสุข การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอาย ุแนวทาง  
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ABSTRACT 

 Retirement preparation is one of the life planning that should start at the beginning of working age in 

order to adapt themselves to change roles after retirement, happily living after retirement, and have a good quality 

of life. The purposes of this article were: 1) to realize on the importance of the Preparation for Retirement; 2) to 

illustrate the guideline of Preparation for Retirement in any aspects which are economic and income preparation, 

housing preparation, physical health preparation, mental preparation, and time spending preparation. 

 

Keywords: Happy Elderly, Preparation for Retirement, Guideline 

 

1. บทนํา 

การเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองของกลุ่มประชากรผูสู้งอาย ุทาํให้โครงสร้างประชากรของโลกมี

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการคาดการณ์วา่ จาํนวนประชากรท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป จะเพ่ิมจาํนวนข้ึนอยา่งนอ้ย 

ร้อยละ 3 ต่อปี จากสถิติขอ้มูลในปี 2019 พบวา่ ประชากรโลกจาํนวน 7,713 ลา้นคน เป็นประชากรในกลุ่มอาย ุ60 

ปีข้ึนไป ถึง 1,016 ลา้นคน ซ่ึงองค์การสหประชาชาติยงัไดค้าดการณ์ว่าอีก 20 ปีขา้งหน้า จะมีจาํนวนประชากร

สูงอายเุพ่ิมมากข้ึนกวา่ 1.5 พนัลา้นคนในปี พ.ศ. 2593 ซ่ึงเป็นสดัส่วนข้ึนถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิ

สถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (มส.ผส.), 2563; United Nations Department of Economic and Social Affairs, 

2020) สําหรับในประเทศไทย โครงสร้างประชากรได้เข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก                    

โดยพบวา่ จากปี พ.ศ. ในปี 2513 ประเทศไทยมีประชากรสูงอาย ุ60 ปีข้ึนไป เพียง 1.7 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

4.9 ของประชากรทั้ งหมด และในปี 2563 ประชากรสูงอายุได้เพ่ิมเป็น 12.0 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของ

ประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย (มส.ผส.), 2564) ทาํให้ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่

สังคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2566 และจะเป็นสังคมสูงวยัระดบัสุดยอดใน พ.ศ. 2576 (สํานักงานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2562) 

เม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ บุคคลจะพบกบัความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมายเน่ืองจากวยัสูงอายุเป็นวยัแห่ง   

ความเส่ือมถอยทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ผูสู้งอายจึุงมีโอกาสเส่ียงในการเกิดโรคและความเจ็บป่วยต่างๆ ไดง่้าย 

นอกจากน้ี เม่ือถึงวยัเกษียณอายุ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาการมีรายไดจ้ากการทาํงานลดลงหรือขาดรายได้

(มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2561) ปัญหาดงัท่ีกล่าวมาน้ีลว้นแลว้แต่เขา้มาบัน่ทอนความสุขของ

ผูสู้งอาย ุบทความน้ีจึงตอ้งการนาํเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายเุพ่ือให้เป็นผูสู้งอายท่ีุ

ประสบความสาํเร็จและมีความสุขในชีวติ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ

(2) เพ่ือนาํเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุา้นต่างๆ 

 

3. นิยามความเป็นผู้สูงอายุ 

คาํว่า “ผูสู้งอายุ” (elderly) ยงัไม่มีนิยามท่ีแน่นอนว่าอายุเท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น “ผูสู้งอายุ” (Older/ 

Elderly person) เพียงยอมรับโดยทัว่ไปว่าหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มประชากรท่ีมีอายุตามปีปฏิทิน (calendar age, 
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chronological age) ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป (รศรินทร์ เกรย ์และ คณะ, 2556) สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล (2556) แบ่งนิยาม

ความเป็นผูสู้งอายไุดเ้ป็น 5 ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

(1) อายุตามปีปฏิทนิ หรือ อายุตามวยัเป็นตวัช้ีวดัอายขุองบุคคลซ่ึงแสดงระยะเวลาจาํนวนปีท่ีบุคคลนั้น

มีชีวิตมานบัตั้งแต่เกิด ในหลายประเทศใชเ้กณฑ์กาํหนดความสูงอายุตามปีปฏิทินท่ี 60 ปี และ 65 ปี แบ่งกลุ่ม

ประชากรท่ีอยู่ในวยัสูงอายุออกจากกลุ่มประชากรท่ีอยู่ในช่วงวยักลางคน อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปี 

เท่ากนั อาจมีลกัษณะหรือเง่ือนไขในดา้นต่างๆ ทั้ง ทางกายภาพ จิตใจ สุขภาพ หรือบทบาทหนา้ท่ีทางสังคมท่ี

แตกต่างกนัไปตามสภาพภูมิหลงัทางสงัคม 

(2) อายุทางชีววิทยา บางคร้ัง เรียกว่า อายุเชิงฟังก์ชั่น (Functional Age) หมายถึง อายุท่ีอธิบายด้วย                

การเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกาย (Physical Aging) และการเปล่ียนแปลงของสภาพจิตใจของบุคคล (Psychological 

Aging) ซ่ึงสะทอ้นผา่นการเปล่ียนแปลงของลกัษณะทางกายภาพเม่ือพิจารณาจากภายนอก (Physical Appearance) 

สถานะสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ (Health Status) หรือความสามารถในการทาํบทบาทหน้าท่ีของบุคคล 

(Functioning) การให้ความหมายต่อการสูงอายตุามการเปล่ียนแปลงทางชีววิทยามกัถูกนาํไปผูกติดกบัการสูงอายุ

ตามปีปฏิทิน ภายใตส้มมติฐานท่ีวา่ สภาพร่างกายหรือความสามารถของบุคคลมกัถดถอยหรือเปล่ียนแปลงไปตาม

จาํนวนปีท่ีเพ่ิมข้ึนของการมีชีวติอยูน่บัตั้งแต่ปีท่ีเกิด 

(3) อายุทางสังคม หมายถึง อายขุองบุคคลท่ีอธิบายดว้ยการเปล่ียนแปลงของสถานภาพและบทบาททาง

สงัคม (Social Status and Social Role) ของบุคคลนั้น ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามลาํดบัขั้นของช่วงชีวติคนในแต่ละ

ช่วงวยั มีนัยความหมายแห่งการพักผ่อนหรือการเลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีชอบ เช่น การเปล่ียนแปลงสถานะ

ความสัมพนัธ์ในครอบครัวจากความเป็นพ่อเป็นแม่ กา้วเขา้สู่สถานะใหม่เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย โดยนาํสถานภาพ              

การทาํงานมาใชเ้ป็นเกณฑ์เปรียบเทียบน้ี ทาํให้การเขา้สู่ความสูงอายถูุกนาํไปผูกติดกบัอายท่ีุบุคคลหยดุทาํงาน

หรือเกษียณอายจุากการทาํงาน  

(4) อายุทางอัตวิสัย หมายถึง อายุท่ีวดัประเมินหรือบ่งช้ีจากประสบการณส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆ              

ซ่ึงแตกต่างไปในแต่ละบุคคล การสูงอายตุามปีปฏิทิน การเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกายและสุขภาพท่ีถดถอย 

การเปล่ียนแปลงของสถานภาพและบทบาททางสังคม อาจไม่ทาํให้อายทุางอตัวิสัย (subjective age) ของบุคคล

เปล่ียนแปลงเลยก็เป็นได ้หรือหากเปล่ียนแปลงก็ยอ่มแตกต่างกนัระหวา่งบุคคลท่ีมีประสบการณ์และมุมมองชีวิต

ท่ีแตกต่างกนั การเปล่ียนแปลงในรูปลกัษณ์ภายนอก สภาพร่างกายและจิตใจของบุคคล และการเปล่ียนแปลงใน

สถานภาพและบทบาททางสังคมของบุคคล ซ่ึงหล่อหลอมผา่นกระบวนการและประสบการณ์ทางสงัคมในแต่ละ

ชุมชนท่ีแตกต่างกนั 

(5) การสูงอายุในมิติอ่ืนๆ เป็นการพิจารณาจากมุมมองอ่ืนๆ ท่ีแต่ละคน แต่ละสังคมให้ความสนใจ เช่น 

การเสนอให้ใช้เกณฑ์จํานวนปีท่ีคาดว่าบุคคลนั้ นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปข้างหน้า (Remaining Life Expectancy)                    

เป็นเกณฑก์าํหนดอายเุร่ิมตน้ของความสูงอาย ุแทนท่ีการใชจ้าํนวนปีปฏิทินท่ีบุคคลมีอยูม่าแลว้ ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ใช้

อยูใ่นปัจจุบนั  

การใหค้าํจาํกดัความ หรือ นิยามคาํวา่ผูสู้งอายอุยา่งเป็นทางการเกิดข้ึนเม่ือประเทศต่างๆ เร่ิมมีการพดูถึง

และพฒันาระบบสวสัดิการ สิทธิประโยชน์สาํหรับกลุ่มประชากรวยัสูงอาย ุภายใตแ้นวคิดท่ีวา่เม่ือประชากรเขา้สู่

วยัสูงอายุ จะมีความเส่ือมถอยทั้ งทางร่างกาย และจิตใจ ความสามารถในการทาํงานลดลงจึงสมควรไดรั้บ

สวสัดิการจากรัฐ ดงันั้นนิยามคาํวา่ผูสู้งอาย ุจึงมกัหมายถึง วยัหลงัเกษียณจากการทาํงาน ซ่ึงตามพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ 2542 ให้ความหมายไวว้่า “ครบกาํหนดอายุรับราชการ ส้ินกาํหนดเวลารับราชการหรือ 
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การทาํงาน” โดยคาํวา่ “เกษียณ” แปลวา่ “ส้ินไป” ซ่ึงประเทศไทยใชอ้าย ุ60 ปีเป็นอายเุกษียณจากการทาํงานใน

ระบบราชการ ส่วนระบบเอกชน อาจใชอ้ายเุกษียณท่ี 55 ปีหรือ 65 ปี (มนสิการ กาญจนะจิตรา, สุภรต ์จรัสสิทธิ 

และช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา, 2555)  

เม่ือกา้วสู่วยัสูงอาย ุบุคคลจะตอ้งพบกบัความเปล่ียนแปลงต่างๆ มากมายไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลง

ทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม วยัสูงอายเุป็นวยัแห่งความเส่ือมถอยทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีโอกาสเส่ียงใน              

การเกิดโรคและความเจ็บป่วยต่างๆ ไดง่้าย จากสถิติผูสู้งอายปีุ 2560 พบวา่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการเป็น

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ไดแ้ก่ กลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต รองลงมาคือ โรคเบาหวาน และโรคเร้ือรังของระบบ

หายใจ อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนวยัสูงอาย ุเช่น พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมการออกกาํลงั

กาย การสูบบุหร่ีและการด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นตน้ (มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, 2562) ซ่ึงโรคเหล่าน้ี

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างมากโดยทําให้ค่าใช้จ่ายในเร่ือง                       

การรักษาพยาบาลสูงข้ึน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2561) ในขณะท่ีข้อมูลสถานการณ์ด้าน

เศรษฐกิจของผูสู้งอายกุลบัพบวา่ 1 ใน 3 ของผูสู้งอายไุทยมีรายไดอ้ยูใ่ตเ้สน้ความยากจน โดยผูสู้งอายมีุรายไดจ้าก

การทาํงานลดลง จากร้อยละ 35 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 31 ในปี 2560 (มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, 

2561) นอกจากน้ี ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 “ระลอกแรก” ในปี 2563 พบว่า ก่อนเกิดวิกฤติโควิด 

ผูสู้งอายรุ้อยละ 47.2 จากจาํนวนผูสู้งอายทุั้งหมดในประเทศยงัทาํงานหารายไดเ้พ่ือเล้ียงชีพ แต่หลงัจากการแพร่

ระบาดของ โควิด-19 พบว่ามีผูสู้งอายุท่ียงัทาํงานอยู่ตอ้งประสบปัญหาอุปสรรคในการทาํงาน ถึงร้อยละ 81 

(มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2564) ทาํให้ผูท่ี้จะเขา้สู่วยัสูงอายุเกิดความกงัวลในเร่ืองของความ

มัน่คงในชีวิตหลงัเกษียณอายุ ผูสู้งอายุท่ีไม่มีบาํนาญจะขาดรายได้ หรือบางคนท่ียงัทาํงานอยู่อาจถูกมองว่า

สมรรถนะลดลงไม่สอดคลอ้งกบัค่าจา้งท่ีจ่าย เม่ือรายไดข้องผูสู้งอายุลดลง รัฐกลบัตอ้งมีรายจ่ายเพ่ือสวสัดิการ

สาํหรับผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึน โดยประมาณการรายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายภุายใตร้ะบบปัจจุบนั มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว โดยเพ่ิมจาก 1.7 แสนลา้นบาทในปี 2555 เป็น 4.6 แสนลา้นบาทในปี 2564 โดยสวสัดิการท่ีเพ่ิมข้ึนมาก

ไดแ้ก่การจ่ายประกนัสังคมกรณีชราภาพ บาํนาญขา้ราชการ และเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ(สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา

ประเทศไทย, สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผูสู้งอายุ, และ สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผูสู้งอาย,ุ 2555) นอกจากน้ียงัพบวา่ในปี 2556 มีผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเบ้ียผูสู้งอายจุาํนวน 7.3 ลา้นคน และเพ่ิมข้ึนเป็น 

8.16 ลา้นคน ในปี 2560 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนตามการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560)  

 

4. ความสําคัญการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  

4.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุหรือการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายไุดถู้กกาํหนดไวใ้นแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 

-2564) ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีตอ้งการสร้างจิตสํานึกให้กบัคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสําคญัของผูสู้งอายุ และ

เพ่ือให้ผูสู้งอายสุามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี สามารถพ่ึงพาตนเองได ้(ชยัวฒัน์ อ่อนไธสง และคณะ, 2563) 

โดยมีมาตรการสาํคญัคือ การส่งเสริมหลกัประกนัรายไดเ้พ่ือวยัสูงอาย ุการส่งเสริมและจดับริหารการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เพ่ือความเขา้ใจในชีวติ

และพฒันาการในแต่ละวยั การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายถืุอเป็นการวางแผนชีวิตอยา่งหน่ึงท่ีควรตอ้ง
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เร่ิมตั้ งแต่อยู่ในวยัทาํงาน เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและเพ่ือจะได้ค่อยๆ คุ ้นชินกับความคิดเร่ือง                  

การเกษียณ สามารถปรับตวัต่อบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงและมีความพึงพอใจในชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

สัมพนัธภาพกับบุคคลอ่ืน การใช้เวลาสถานท่ีอยู่อาศัยวิถีชีวิตใหม่และฐานะทางการเงินท่ีเปล่ียนไป โดยมี

เป้าหมายอยูท่ี่การประสบความสาํเร็จและความสุขในชีวติเพ่ือใหก้ระบวนการน้ีต่อเน่ืองป้องกนัภาวะวกิฤตในช่วง

สุดทา้ยของชีวติ  

ในแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ได้กาํหนดให้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เก่ียวกับการเตรียม 

ความพร้อมของประชากรเพ่ือวยัสูงอายท่ีุมีคุณภาพ (คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ, 2553) ดงัน้ี 

1. มาตรการหลกัประกนัดา้นรายไดเ้พ่ือวยัสูงอาย ุ

1.1 ขยายหลกัประกนัชราภาพใหค้รอบคลุมถว้นหนา้ 

1.2 ส่งเสริมและสร้างวนิยัการออมทุกช่วงวยั 

2. มาตรการการใหก้ารศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 2.1 ส่งเสริมการเขา้ถึง และพฒันาการจดับริการการศึกษา และการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติทั้ง

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เพ่ือความเขา้ใจชีวติและพฒันาการในแต่ละวยั และเพ่ือ

เตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายท่ีุเหมาะสม  

 2.2 รณรงคใ์หส้งัคมตระหนกัถึงความจาํเป็นของการเตรียมการเขา้สู่การเป็นผูสู้งอาย ุ

3. มาตรการการปลุกจิตสาํนึกใหค้นในสงัคมตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอาย ุ

 3.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกวยัเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัวและชุมชน 

 3.2 ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสมัพนัธ์ระหวา่งผูสู้งอายกุบัคนทุกวยั โดยเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม

การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา 

 3.3 รณรงคใ์หส้งัคมมีจิตสาํนึกและตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอาย ุ

 4.2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุด้านต่างๆ  

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุสามารถสรุป

แนวคิดในการวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายไุดเ้ป็น 5 ดา้น (บรรลุ ศิริพานิช, 2550)  ดงัน้ี 

 4.2.1 การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกจิและรายได้  

การเตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจมีความสาํคญัอยา่งยิง่  เน่ืองจากเม่ือเกษียณอายแุลว้รายไดท่ี้เคย 

ไดรั้บจะลดน้อยลง  หากไม่มีการเตรียมความพร้อมดา้นการเงินไวล่้วงหน้าจะประสบกบัปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  

การเตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีตวับ่งช้ีสาํคญั คือ การประเมินรายรับ และรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ

การวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการวางแผนเพ่ิมรายรับหรือลดรายจ่ายหลังเกษียณ (ภักดี โพธ์ิสิงห์, 2559)                     

โดยในช่วงท่ียงัทาํงานได ้แต่ละเดือนควรมีเงินออมไวอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของรายได ้เพ่ือเก็บเอาไวใ้ชใ้นวยัสูงอายุ 

ยิ่งมีแนวโนม้ท่ีจะอายยุืนถึง 80-90 ปี ก็ยิ่งตอ้งเก็บออมให้มากข้ึน สาํหรับวิธีการเตรียมตวัดา้นรายไดแ้ละการใช้

จ่ายหลงัการเกษียณอาจทาํไดห้ลายทาง เช่น 

1) ทดลองฝึกใชเ้งินภายในงบประมาณท่ีไดรั้บจากรายไดภ้ายหลงัการเกษียณดูสกั 1 เดือน 

2) เตรียมวิธีลดรายจ่ายท่ีฟุ่ มเฟือยภายหลงัเกษียณ และหารายไดเ้พิ่มจากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่ เช่น

นาํไปฝากธนาคาร หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

3) เตรียมเงินสาํรองสาํหรับรายจ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ควรกนัเงินส่วนหน่ึงไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน 
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4) เตรียมสะสมทรัพยใ์นรูปของการฝากสะสม การซ้ือพนัธบตัร การประกนัชีวิต เป็นตน้ ดงันั้น 

บุคคลควรจะมีการเตรียมตัวสะสมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงพอสมควรก่อน                     

การเกษียณตั้งแต่ในวยักลางคนหรือในวยัเร่ิมประกอบอาชีพ เพราะการสะสมทรัพยเ์ป็นเวลานาน การมีฐานะทาง

เศรษฐกิจท่ีมัน่คงและการมีความสมดุลของรายรับและรายจ่าย จะทาํใหผู้เ้กษียณมีความสบายใจ มีความพึงพอใจ

ในชีวติและยงัมีหลกัประกนัในการมีเงินเพ่ือใชจ่้ายในส่ิงท่ีตอ้งการหรือเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเองดว้ย 

บรรลุ ศิริพานิช (2553) กล่าววา่ ควรมีการวางแผนเตรียมการดา้นการเงินไวใ้หร้อบคอบ เพ่ือจะได้

ทําในส่ิงท่ีอยากทาํเม่ือเกษียณอายุการงานแล้ว โดยมีมาตรฐานการครองชีพอย่างท่ีเคยเป็นและไม่มีปัญหา                     

ดา้นการเงินมาทาํใหก้ลุม้ใจ ทาํไดโ้ดย 

1) วางแผนงบประมาณเป็นปี (รายรับ-รายจ่าย) โดยทาํตั้งแต่ก่อนเกษียณ เพ่ือพิจารณารายรับ

รายจ่ายเกิน 

2) ถา้งบประมาณออกมาว่ารายจ่ายเกินรายรับ ตอ้งพิจารณาหารายได้เพ่ิม หรือลดรายจ่าย                 

ส่ิงสาํคญั คือ ตอ้งทาํงบประมาณใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม อยา่ปล่อยใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งผา่นไปโดยไม่ทราบ 

 4.2.2 การเตรียมความพร้อมด้านทีอ่ยู่อาศัย  

 การเตรียมความพร้อมดา้นท่ีอยู่อาศยัเป็นส่ิงสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง  ผูท่ี้อยู่ในวยัทาํงาน

ควรจะมีการเตรียมในการสะสมทรัพย ์ เพ่ือซ้ือหรือปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย เตรียมหาบา้นท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพ

ร่างกายของตนเอง เตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะหาบุคคลซ่ึงอาจเป็นลูกหลานท่ีจะมาอยูอ่าศยัดว้ย การเตรียมความพร้อม

เร่ืองท่ีอยูอ่าศยัมีส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ  

 (1) ลกัษณะการอยูอ่าศยั ควรวางแผนล่วงหนา้วา่จะใชชี้วิตหลงัเกษียณอยูก่บัใครหรืออยู่ตาม

ลาํพงัคนเดียว หากไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองตอ้งอาศยัอยูร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น วดั สถานสงเคราะห์ทั้งของรัฐบาล

และเอกชนตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายและการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ดว้ย  

 (2) สถานท่ีตั้ งท่ีอยู่อาศัย ตอ้งสะดวกในการเดินทาง อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน หากอาศัยอยู่ตาม

ลาํพงัหรือกบัคู่สมรส ตอ้งสามารถติดต่อกบับุตรหลานหรือญาติไดส้ะดวกเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือสามารถทาํ

ไดง่้าย    

 (3) สภาพท่ีอยูอ่าศยั  ตอ้งจดับา้นและส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกายและขอ้จาํกดั

ของวยัสูงอาย ุ เพ่ือลดอนัตรายและอุบติัเหตุต่างๆ  เช่น เป็นบา้นชั้นเดียว หรือมีห้องนอนอยูบ่นชั้นล่างของบา้น 

พ้ืนบา้นใชว้สัดุกนัล่ืน  ห้องนํ้ ามีโถส้วมแบบนัง่และติดตั้งราวเกาะยึดเพ่ือพยงุตวั  มีไฟฟ้าให้แสงสวา่งเพียงพอ                 

มีระบบตดัไฟช็อตและไฟฉุกเฉิน มีบริเวณบา้นท่ีสามารถทาํสวน เล้ียงสัตว ์และทาํกิจกรรมเบาๆ ได ้ระยะห่าง

ระหวา่งภายในบา้นมาท่ีร้ัวอยูใ่นระยะท่ีสามารถเดินไดง่้าย เป็นตน้  ในกรณีท่ีผูเ้กษียณอายไุม่สามารถจดัหาท่ีอยู่

อาศยัของตนเองได ้ ควรมีการวางแผนล่วงหนา้ว่าจะใชชี้วิตร่วมกบับุตรหลานคนใด หรือเช่าท่ีอยูอ่าศยั หรือใช้

บริการสถานสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน   

 4.2.3 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย  

 สุขภาพร่างกายเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งเอาใจใส่อย่างสมํ่าเสมอมาตั้งแต่วยัหนุ่มสาวและวยักลางคน          

เม่ือถึงวยัเกษียณอายุแลว้สุขภาพจะไม่ทรุดโทรมเร็วเกินไป เพราะในวยัสูงอายุระบบต่างๆ ของร่างกายจะมี                   

การเส่ือมลงอยา่งชดัเจน  โอกาสเกิดโรคจึงเป็นไปไดง่้าย และตอ้งใชเ้วลารักษานาน  การเตรียมความพร้อมดา้น

สุขภาพร่างกายสามารถกระทาํไดด้งัน้ี (ชูทิตย ์ปานปรีชา, 2540)  
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3.1 ตรวจสุขภาพเป็นประจาํทุก 6 เดือน หรืออยา่งนอ้ยทุก 1 ปี   

3.2 รับประทานอาหารท่ีสะอาด ปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้นทุกม้ือ ไม่รับประทาน

อาหารรสจดัและเคร่ืองด่ืมมึนเมา ควบคุมนํ้ าหนกัใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน  

3.3 ด่ืมนํ้ าสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 10 แกว้  

3.4 อยูใ่นท่ีอากาศถ่ายเท หลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีแออดั มีฝุ่ นละออง ควนัพิษ  

3.5 นอนหลบัอยา่งนอ้ยวนัละ 8 ชัว่โมง หากนอนไม่หลบัตอ้งหาสาเหตุวา่มีอะไรเป็นส่ิงรบกวน 

เช่น อุณหภูมิ หรือมีความวติกกงัวล เม่ือรู้สาเหตุแลว้ตอ้งรีบแกไ้ข หากแกไ้ขไม่ไดต้อ้งรีบปรึกษาแพทย ์ 

3.6 การขบัถ่าย ถ่ายอุจจาระทุกวนัโดยไม่มีอาการทอ้งผกูหรือทอ้งร่วง   

3.7 ออกกาํลงักายหรือบริหารร่างกายทุกวนั อยา่งนอ้ยวนัละ 30 นาที  

 4.2.4 การเตรียมความพร้อมด้านจติใจ  

 การเกษียณอายเุป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทและสถานภาพทางสังคมอยา่งฉับพลนั ถือเป็นภาวะ

วิกฤตของชีวิต เพราะเป็นความสูญเสียมากท่ีสุดในชีวิตอยา่งหน่ึง ผูเ้กษียณอายมุกัจะประสบปัญหา ความเครียด

และการปรับตวั  ผูสู้งอายท่ีุทาํใจในเร่ืองเหล่าน้ีได ้ชีวติก็จะมีความสุข และรู้สึกเป็นอิสระ เพราะไม่ตอ้งรับผิดชอบ

หนา้ท่ีการงานอนัเป็นภาระท่ีหนกัหน่วงให้ตอ้งแบกรับมานานแลว้นัน่เอง นอกจากน้ี เม่ือตอ้งอยูก่บับา้นมากข้ึน 

ควรรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในบา้นเอาไว ้เพ่ือจะไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ส่วนผูท่ี้ปรับตวัเขา้กบัสภาพ

การเปล่ียนแปลงน้ีไม่ไดจ้ะเกิดปัญหาทางดา้นจิตใจ มีอารมณ์หงุดหงิด เหงา หดหู่ เบ่ือหน่ายชีวิต ซ่ึงสภาพจิตใจ

ดงักล่าวจะมีผลกระทบถึงสภาพร่างกายดว้ย การเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจสามารถกระทาํไดด้งัน้ี 

(1) มองโลกในแง่ดี ยอมรับความเป็นจริง มีชีวิตอยูก่บัปัจจุบนั ยอมรับการเปล่ียนแปลงของ

สงัคมและสภาพแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัธรรมะเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว ทาํจิตใจใหส้งบ ไม่เคร่งเครียด มีการปฏิบติัทาง

จิต เช่น การนัง่สมาธิ ภาวนา  

(2) ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองการเกษียณอายุและพูดคุยกับบุคคลท่ีเกษียณอายุ รวมทั้ งร่วม

กิจกรรมเพ่ือเตรียมตวัเกษียณอาย ุ 

(3) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว ญาติพ่ีนอ้งและเพ่ือนฝูง ไม่ทาํตนให้เป็นท่ีน่ารําคาญ

แก่ลูกหลานหรือผูใ้กลชิ้ด ไม่แยกตวัอยูต่ามลาํพงัคนเดียว   

(4) ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หมัน่ออกกาํลงักาย รับประทานอาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกั

โภชนาการ  

(5) มีงานอดิเรกหรือกิจกรรมท่ีสนใจทาํ 

4.2.5 การเตรียมความพร้อมด้านการใช้เวลา  

 การเกษียณอายเุป็นภาวะท่ีกระทบกระเทือนจิตใจของผูเ้กษียณอาย ุ เน่ืองจากภายหลงัเกษียณบุคคล

จะมีเวลาว่างมาก ถา้ปล่อยเวลาว่างนั้นไปเฉยๆ จะเป็นส่ิงท่ีทาํลายชีวิตของผูเ้กษียณอายุอย่างมาก การเขา้ร่วม

กิจกรรมทางสังคม เป็นแนวทางทาํให้ไดมี้โอกาสพบปะสังสรรคก์บับุคคลต่างวยัหรือในวยัเดียวกนั จะช่วยใน 

การปรับตวัดา้นอารมณ์และสังคมของผูเ้กษียณไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัทาํให้ผูสู้งอายรูุ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 

เป็นท่ีตอ้งการและเป็นท่ียอมรับของสังคมซ่ึงจะช่วยทาํให้ชีวิตมีความสุขทาํให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน ดงันั้น              

ผูท่ี้จะเกษียณจึงควรจะไดมี้การเตรียมตวัก่อนการเกษียณ วางแผนท่ีจะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกบา้น ทั้งน้ี

เพ่ือรักษาใหค้งไวซ่ึ้งความสุขและสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สาํหรับกิจกรรมแบ่งออกได ้3 ประเภท ดงัน้ี  
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(1) กิจกรรมท่ีไม่มีรูปแบบ (Informal Activity) ไดแ้ก่ การพบปะสังสรรคก์บัเพ่ือนหรือญาติมิตร 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กบัสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลืองานในครอบครัว  

(2) กิจกรรมท่ีมีรูปแบบ (Formal Activity) ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมในชมรมต่างๆ การเป็นอาสาสมคัร

เพ่ือสังคม การเขา้กลุ่มทางศาสนา กลุ่มการเมือง การทัศนศึกษา และการออกกาํลงักายเป็นกลุ่ม ซ่ึงกิจกรรม 

เหล่าน้ีเป็นกิจกรรมภายนอกครอบครัว  

(3) กิจกรรมเ พ่ือการพักผ่อนและงานอดิ เรก (Solitary or Leisure Activity and Hobby)                       

เป็นกิจกรรมท่ีทาํเพ่ือความเพลิดเพลิน โดยทัว่ไปแลว้งานอดิเรกมกัจะเป็นงานท่ีทาํในยามว่างจากงานประจาํ              

งานอดิเรกมีคุณค่าต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ สร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกัน ให้ความรู้ ฝึกทักษะ และช่วยให้เกิด

ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งอิสระ  

 การทาํกิจกรรมจะช่วยให้ผูเ้กษียณอายุรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่รู้สึก               

เงียบเหงา  นอกจากน้ียงัช่วยให้มีความปราดเปร่ือง คล่องแคล่วอยู่ตลอดเวลา ผูเ้กษียณอายุจะเลือกใช้เวลาไปกับ

กิจกรรมประเภทใดข้ึนอยูก่บัความตั้งใจ ความสนใจ ความรู้สึกสนุก และพ้ืนความรู้ของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงแต่ละบุคคล

ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัตนเอง โดยคาํนึงถึงฐานะทางการเงินและสุขภาพร่วมดว้ย   

 

5. สรุป 

 การสูงอายเุป็นส่ิงท่ีบุคคลไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เม่ือเขา้สู่วยัเกษียณอายุยอ่มเกิดการเปล่ียนแปลงทั้ง

ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ดงันั้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้ผูสู้งอายุ

สามารถใช้ชีวิตภายหลงัการเกษียณได้อย่างมีความสุข ทั้ งน้ีภาครัฐก็ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการดูแล

ผูสู้งอายจึุงมีการจดัทาํแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการหลกัประกนัดา้นรายได้

เพ่ือวยัสูงอาย ุมาตรการการใหก้ารศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ และมาตรการการปลุกจิตสาํนึกใหค้นในสังคม

ตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอาย ุ 

 สาํหรับการเป็นผูสู้งอายท่ีุมีความสุขดว้ยการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอาย ุสามารถสรุปแนวทาง

ในการวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุไดเ้ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ

และรายได ้การเตรียมความพร้อมดา้นท่ีอยูอ่าศยั การเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพร่างกาย การเตรียมความพร้อม

ดา้นจิตใจ และการเตรียมความพร้อมดา้นการใชเ้วลา 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ภาครัฐควรมีการรณรงคใ์นเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายใุนทุกๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

การเร่ิมตน้เตรียมความพร้อมเร็วยอ่มช่วยบรรเทาปัญหาของผูสู้งอายไุด ้

 6.2 สงัคมควรใหค้วามเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอาย ุและมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายใุน

ชุมชน 

 6.3 การเร่ิมตน้ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายไุม่ใช่ส่ิงท่ีจะมาเร่ิมตน้ทาํเม่ืออายมุาก เพราะ

ยิง่เร่ิมตน้เร็วเท่าไรก็จะเกิดประโยชน์กบับุคคลมากเท่านั้น  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์สังเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจยัเก้ือหนุน              

การสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา (2) พฒันารูปแบบการเสริมสร้าง

สังคม  พหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม (นาทับ Model) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย                 

การเก็บขอ้มูลเชิงปฏิบติัการ โดยการสมัภาษณ์ การลงพ้ืนท่ีสาํรวจสภาพจริง การสงัเกตุแบบมีส่วนร่วม ประชากร

และกลุ่มตวัอยา่งคดัเลือกแบบเจาะจงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารงานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผูน้าํชุมชน และ

แกนนาํชาวบา้นในพ้ืนท่ี ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา จาํนวน 30 คน ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา่ สภาพบริบท 

วิถีการดําเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันของชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรมในตาํบลนาทับ                

อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ทั้ง 14 หมู่บา้นในตาํบลนาทบั นั้นอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข มีความปรองดอง
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สมานฉันท์อยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา มีจุดหมายร่วมกันคือการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข หากมี                      

ภยัปัญหาอนัตรายใดๆ ก็ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ โดยมีกิจกรรมในชุมชนร่วมกันทั้งท่ีเป็นประเพณีทอ้งถ่ิน 

ประเพณีทางศาสนา ท่ีไม่แบ่งแยกตามการนับถือของคนในชุมชนแต่ละศาสนา และนําสภาพปัญหาและ                   

ความตอ้งการ ปัจจยัเก้ือหนุนมาพฒันาเป็นรูปแบบ  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) วธีิคิดบนฐาน

การมี ส่วนร่วม (Participation Based on Thinking) 2) ภาคี เค รือข่ าย ชุมชน (Community Network Partners)                         

3) กิจกรรมและการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน (Activities and Lifestyles) 4) ปัญหาและการแกไ้ขความขดัแยง้ใน

ชุมชน (Conflict Resolution) 5) จิตสาํนึกความเป็นพลเมือง (Citizenship Consciousness) โดยการจดักิจกรรมโดย

ชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างจิตสาํนึกความ

เป็นพลเมืองของสงัคม ตามรูปแบบทั้ง 5 ดา้นต่อไป 

 

คาํสําคญั: สงัคมพหุวฒันธรรม, จิตสาํนึก, พลเมืองของสงัคม 

 

ABSTRACT 

 The goals of this study are as follows: (1) analyze and synthesize the problems, obstacles, and factors 

that support the creation of multiculturalism through community participation in Na Thap Sub district, Chana 

District, Songkhla; and (2) develop a model for fostering multiculturalism through community involvement                 

(Na Thap Model). The research methodology has been used as a qualitative method consisting of participatory 

action research, interviews, surveys in the field, and observation. The thirty purposive samples included 

government and private sector executives, community leaders, and cadres in Na Thap Sub district, Chana District, 

and Songkhla. The result indicated that the area's conditions and the way of life in the community were diverse 

in terms of religion and tradition in Na Thap Sub district, Chana District, Songkhla. Moreover, it found out that 

fourteen villages in Na Thap Sub district  have peacefully lived and reconciled by non-conflict on religion. People 

have the same aim, which is peaceful living, and in case it has some dangers, everyone helps together. There were 

activities in the community that were done together, both local tradition and religious tradition, by not being 

separated as religion or belief. The researchers have developed the model according to problems, needs, and 

factors. There were five main components: 1) Thinking-Based Participation; 2) Community Network Partners;  

3) Community Activities and Lifestyles; 4) Conflict Resolution; and 5) Citizenship Consciousness. The activities 

had to be organized by the community to support the process of multiculturalism with the participation of the 

community and continuously create a citizenship consciousness based on the five components above. 

 

Keywords: Multicultural Societies, Awareness, Citizenship of Society    

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ความหลากหลายทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ีต่างๆ ของนานาประเทศ มกัไดรั้บกล่าวถึงและมกันาํมาเป็น

ประเด็นทางสงัคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยในเชิงลบนั้นมกัจะสะทอ้นความขดัแยง้ทางความคิด และการดาํเนิน

ชีวิตบนความแตกต่าง อนัเป็นเหตุใหข้าดความปกติสุขทางสงัคมในหลายพ้ืนท่ีชุมชน ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั 
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โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนใตท่ี้มีการนําความขดัแยง้ระหว่างสังคมต่างวฒันธรรมไปเป็นขอ้อา้งก่อ                

ความไม่สงบในพ้ืนท่ี เพ่ือตอ้งการใช้ความขดัแยง้ในเร่ืองประเพณี ศาสนา และวฒันธรรมในการปลุกระดม

ประชาชนให้สนบัสนุนการแบ่งแยกดินแดน   สภาความมัน่คงแห่งชาติกาํหนด และนาํนโยบายสังคมพหุวฒันธรรม

ไปใชใ้นพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างต่อเน่ือง โดยบรรจุในแผนงานบูรณาการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2563 ระบุไวใ้นตวัช้ีวดัเร่ืองการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข

ภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงนโยบายดงักล่าวกาํหนดวิสยัทศัน์ มุ่งใหส้งัคมจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความปลอดภยั 

ปราศจากเง่ือนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนไดรั้บการปกป้องและพฒันาบนพ้ืนฐานสังคมพหุวฒันธรรม 

และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอยา่งย ัง่ยืน โดยการวิจยัคร้ังน้ีเลือกพ้ืนท่ี ตาํบลนาทบั อาํเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา เป็นพ้ืนท่ีวิจยั เน่ืองจากเล็งเห็นว่าเป็นชุมชนสังคมพหุวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายจากขอ้มูล

ประชากรท่ีอยูร่่วมกนัทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยเช้ือสายจีนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัเห็นวา่

การศึกษาพหุวฒันธรรม เพ่ือหารูปแบบการอยูร่่วมกนัท่ีดีท่ีสุดในพ้ืนท่ีวิจยัน้ีจะเป็นหนทางหน่ึงท่ีนาํไปสู่ความเป็น

สังคมพหุวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม ประชาชนในพ้ืนท่ีอยูร่่วมกนัอย่างปกติสุขบนความแตกต่าง นาํไปสู่ความเป็น

สงัคมสมบูรณ์ มีคุณค่าและความสวยงามบนความแตกต่าง หลากหลาย ประชาชนดาํเนินชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งดี

มีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนชุมชนพหุวฒันธรรม และสามารถนาํความแตกต่างมาสร้างความเจริญกา้วหน้าได้

อยา่งย ัง่ยนื  

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงเกิดแนวคิดในการวิจัยเร่ือง รูปแบบการเสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมี                    

ส่วนร่วม เพ่ือสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองของสังคม: กรณีศึกษาตาํบลนาทบั อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา                

โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัเพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์ปัจจยัเก้ือหนุนการสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เพ่ือพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมือง

ของสังคม เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งในการอยู่ร่วมกันและสร้างสมานฉันท์ในชุมชนชายแดนใตเ้พ่ือสร้าง

จิตสาํนึกความเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) วิเคราะห์สังเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจยัเก้ือหนุนการสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา     

 (2) พฒันารูปแบบการเสริมสร้างสงัคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม (นาทบั Model) 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

สงัคมพหุวฒันธรรม (Multicultural Society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรตั้งแต่สองกลุ่มวฒันธรรมข้ึน

ไป แต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะวฒันธรรม เป็นของตนเอง มีอตัลกัษณ์และชุมชนของตนเองแต่ในบางคร้ังอาจมี

ลกัษณะท่ีซอ้นทบักนัระหวา่งกลุ่ม  ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มอาจเป็นเร่ืองของการพ่ึงพิงทางอาํนาจ หรือเป็น

ความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนั (ดว้ยฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสงัคม การศึกษา และอิทธิพลทางการเมือง)  

แนวคดิพหุวฒัธรรม (Multiculturalism)  

พหุวฒันธรรมมีฐานความคิดมาจากการมองวฒันธรรมว่าแต่ละวฒันธรรมมีความแตกต่างและ

หลากหลาย สําคญัคือมีคุณค่าภายในตวัเอง ซ่ึงฐานความคิดน้ีมาจากแนวคิดสัมพทัธนิยมทางวฒันธรรมของ
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สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และแนวคิดวฒันธรรมศึกษา ลกัษณะเด่นของนโยบายพหุวฒันธรรม คือ 

การยอมรับและสนบัสนุนการธาํรงวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนั เช่น การใชภ้าษาพดู

ของกลุ่ม การมีส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชภ้าษาของแต่ละกลุ่ม การจดังานประเพณีศาสนา  การแต่งกาย 

การแสดงทางศิลปวฒันธรรมของทุกกลุ่ม (สุภางค์  จันทวานิช, 2549) และ ชูพินิจ เกษมณี (2547) อธิบายว่า

แนวคิดเก่ียวกบัพหุวฒันธรรมนิยม เกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเป็นชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมถึง              

การปลูกฝังความคิดในการอยูร่่วมกนัท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมใหแ้ก่กลุ่มคนในสังคม ซ่ึงจะตอ้ง

พฒันาค่านิยม ความเช่ือและทศันคติโดยผา่นกระบวนการศึกษาวจิยัในรูปแบบต่างๆ  

โดยสรุปพหุวฒันธรรม คือ แนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคญักบัการใชชี้วิตร่วมกนัใน

สังคมอยา่งสมานฉันท์และอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลายของผูค้นในสังคม เพ่ือให้เกิดความตระหนัก

และมองเห็นคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัรวมถึงแนวทางการจดัการกบัอคติท่ีมีต่อวฒันธรรม ชาติพนัธ์              

เช้ือชาติ  เพศ ศาสนา และลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ 

แนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม  

ความหมายของการมส่ีวนร่วม  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินถือเป็นหวัใจหลกัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะทาํใหก้ารพฒันาบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยชุมชนเองจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทั้งน้ีก็เพ่ือประโยชน์ของชุมชน ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของ

คาํวา่ “การมีส่วนร่วม” ไวด้งัน้ี   

โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff 1981: 6) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนวา่สมาชิกของ

ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่  1) การมีส่วนร่วมการตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย 

3 ขั้นตอน คือ ริเร่ิม ตดัสินใจ  ดาํเนินการตดัสินใจ  และตดัสินใจลงมือปฏิบติัการ  2) การมีส่วนร่วมเสียสละใน

การพฒันารวมทั้งลงมือปฏิบติัตาม (Implementation) ประกอบดว้ยการสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร การเขา้ร่วม

ในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ  3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ (Benefits)                       

ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ผลประโยชน์ทางดา้นวสัดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์

ส่วนบุคคล  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) เก่ียวกบัการควบคุมและการตรวจสอบ 

การดาํเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป โดยสร้างโอกาสใหส้มาชิก

ทุกคนของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรมในการพฒันา 

รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันานั้นอยา่งเสมอภาค  

แนวคดิเร่ืองความเป็นพลเมือง 

ความหมายของพลเมือง 

พลเมือง หมายถึง บุคคลหรือประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบา้นเมืองใดบ้านเมืองหน่ึง มีระเบียบกฎเกณฑ์                

การปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนั มีส่วนร่วมสร้างกฎเกณฑธ์รรมเนียมปฏิบติัท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยมีกฎหมายแห่งรัฐเป็นเคร่ืองมือควบคุมพลเมืองและความเป็นพลเมือง (ภณ ใจสมคัร, 2560) 

โชติ ถาวร (2560) ให้คาํจาํกดัความวา่ ความเป็นพลเมือง หมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองของรัฐ หรือ

สังคม หรือชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ท่ีมีความกระตือรือร้นรับผิดชอบทั้ ง ต่อตนเองและต่อสาธารณะหรือส่วนรวม                    

เป็นบุคคลท่ีเห็นเร่ืองกิจการสาธารณะหรือเร่ืองส่วนรวมท่ีรัฐ จดัทาํข้ึนเป็นความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน                

ทั้งการคิด พฒันา และเขา้ไปมีส่วนร่วมเพ่ือใหเ้กิด ความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
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Faulks K. (2560) สรุปว่า ความเป็นพลเมือง คือ สถานะเป็นสมาชิกในชุมชนหรือสังคมท่ีมาพร้อมกบั

สิทธิ หนา้ท่ี และขอ้ผกูพนั อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความเท่าเทียม ยติุธรรม และอิสระในการปกครองตนเอง 

ซ่ึงพอจะสรุปไดว้่าพลเมือง คือประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงอาศยัอยูร่่วมกนัภายใตก้ฎระเบียบ

ของชุมชนมีจิตสาํนึกและตระหนกัในการรับผิดชอบหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อสังคมดว้ยความเต็มใจ  เป็นพละกาํลงั

สาํคญัของบา้นเมืองในการร่วมคิดร่วม ร่วมพฒันาชุมชนท่ีอาศยัอยู ่สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือสังคมไดโ้ดย

ไม่เป็นภาระใหก้บัผูอ่ื้น  

การสร้างความเป็นพลเมืองทีด่ขีองสังคม 

 การสร้างสังคมพหุวฒันธรรมตอ้แบบตอ้งเร่ิมจากการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม สมพร                 

ใชบ้างยาง (2556: 12) กล่าววา่ เราจะสร้างความเป็นพลเมืองใหเ้กิดข้ึนไดด้ว้ยแนวทาง 3 ประการ ไดแ้ก่  

1. สร้างการมีส่วนร่วม  โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุด จะตอ้ง

เนน้ในเร่ืองการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน สร้างพ้ืนท่ีทางสังคม นาํไปสู่การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อ

กนั มีกระบวนการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ข ร่วมเรียนรู้ ร่วมตดัสินใจ ร่วมลงทุนในหลากหลายแง่มุม และร่วมรับ

ประโยชน์ ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู ่

2. สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ นั่นคือเร่ืองของจิตอาสา สร้างและให้โอกาสคนในชุมชนไดมี้จิต

อาสาท่ีจะเก้ือกลูกนั ร่วมไมร่้วมมือดุแลซ่ึงกนัและกนั 

3. สร้างศักยภาพ เร่ืองของขอ้มูล เร่ืองของการให้บริการคนในชุมชน ตลอดจนผูด้อ้ยโอกาส                 

การสร้างโอกาส การดูแลผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย เหล่าน้ีเป็นการสร้าง

ศกัยภาพโดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม   

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัยคร้ังน้ี คณะวิจัยได้ทาํการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเป็น

งานวิจยั บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษารูปแบบการสร้างจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองในการพฒันา

ชุมชน การอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม ดงัน้ี 

สุไรยา วานิ และมะรอนิง สาแลมิง (2557) ศึกษาเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัของชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรม 

กรณีศึกษา ตาํบลทรายขาว อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษาพบวา่ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ผูน้าํ

ชุมชนท่ีเขม้แขง็ ระบบการปกครองท่ีมี ความยติุธรรม ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ และการส่ือสารภาษาเดียวกนั 

เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขของชาวไทยพทุธและชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ีตาํบลทรายขาว  

พระมหาประกาศิต  ฐิติปสิทธิกร (2563) ไดศึ้กษาความคิดเห็นเก่ียวกบัจิตสํานึกความเป็นพลเมืองใน

การพฒันาชุมชน และความเป็นเมืองของชุมชนในจงัหวดันครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.56 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมรับผล มีค่าเฉล่ีย 3.58 

รองลงมา คือ ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินการ มีค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมประเมินผล มีค่าเฉล่ีย 3.51 สอดคลอ้งกบัการศึกษาบริบทการพฒันา ชุมชนและ

ความเป็นเมืองของชุมชนเมืองในพ้ืนท่ีศึกษาเห็นไดถึ้งกลไกการกลายเป็นเมือง คือ “พลงับวร” โดยมี “ทุนของ

ชุมชน” ท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจะผลกัดนัใหชุ้มชนเกิดการพฒันา ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม การมีผูน้าํท่ีมี

วสิยัทศัน์ตอ้งการเห็นการพฒันาพ้ืนท่ีในมิติต่าง ๆ ความเก้ือกลูพ่ึงพาอาศยักนัระหวา่งองคก์รชุมชนและประชาชน 

คือ วดั รัฐกบัชุมชน ท่ีต่างฝ่ายต่างทาํหน้าท่ีของตนเองอย่างเหมาะสม และร่วมประสานการทาํงานร่วมกนัอนั

ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของคนในชุมชนซ่ึงเป็นผูรั้บผลจากการพฒันาชุมชนสู่ความเป็นเมืองโดยตรง  
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จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการวจิยัรูปแบบการเสริมสร้างสงัคม     

พหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองของสังคม : กรณีศึกษาชุมชน

ตาํบลนาทบั อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เพ่ือวเิคราะห์สงัเคราะห์ปัจจยัเก้ือหนุนการสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ไดรู้ปแบบการเสริมสร้างสังคมหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม (นาทบั Model) เพ่ือเป็น

แบบอยา่งแก่ชุมชนสังคมพหุวฒันธรรมอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ือสร้างสันติสุขแก่ชุมชนท่ีมีความหลากหลายทาง

วฒันธรรมสืบไป 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการลงพ้ืนท่ี ศึกษาสภาพปัญหา

สภาพจริงในพ้ืนท่ี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดก้รอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพ 
 

 
          ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

3.3.1 สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจยัสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรม ท่ีตรงกบั

สภาพจริงและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตาํบลนาทบั อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

3.3.2 ไดรู้ปแบบการเสริมสร้างสมัคงพหุวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ผูว้จิยันาํเสนอแบบแผนของการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ตามขั้นตอนการวจิยั 2 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะที ่1 การศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจยัสนบัสนุนการเสริมสร้างสงัคมพหุวฒันธรรม

และความตอ้งการของประชาชนใน จ.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา โดยผูว้จิยัแบ่งขั้นตอนการดาํเนินการเป็น 2 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

   1.1 ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารงานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผูน้าํชุมชน และ

แกนนาํชาวบา้นในพ้ืนท่ี ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา จาํนวน 30 คน เขา้ร่วมประชุม สมัภาษณ์เชิงลึกเพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มูลดงักล่าวและการลงพ้ืนท่ีดูสภาพจริง การสงัเกตุแบบมีส่วนร่วม 

 1.2 ขอบเขตดา้นตวัแปร ไดแ้ก่ สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจยัสนับสนุนการเสริมสร้างสังคม 

พหุวฒันธรรมและความตอ้งการของประชาชนใน จ.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา  
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 ระยะที ่2 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสงัคมพหุวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผูว้จิยั

แบ่งขั้นตอนการดาํเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 2.1 ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ ทีมผูว้จิยั จาํนวน 5 คน ผูบ้ริหารงานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

ผูน้าํชุมชน และแกนนาํชาวบา้นในพ้ืนท่ี ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา จาํนวน 30 คน 

 2.2 ขอบเขตดา้นตวัแปร ไดแ้ก่ รูปแบบการเสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เพ่ือสร้างจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองของสงัคม  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ ผูบ้ริหารงานหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตาํบลนาทบั , ผูอ้าํนวยการโรงเรียน) และภาคเอกชน 

(ตวัแทนบริษทัเอกชนในพ้ืนท่ี) ผูน้าํชุมชน และแกนนาํชาวบา้นในพ้ืนท่ี ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริหารงานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผูน้าํชุมชน และแกนนาํชาวบา้นใน

พ้ืนท่ี ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา จาํนวน 30 คน โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือการวจิยัและการตรวจสอบเคร่ืองมือ: 1) แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 2) การสงัเกตการณ์

อยา่งไม่มีส่วนร่วม 3) การลงพ้ืนท่ีสาํรวจสภาพจริง 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูล สภาพ ปัญหาเชิงพ้ืนท่ี นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง มาถอดเทป จาํแนกกลุ่มขอ้มูล จดัระบบขอ้มูล และตรวจทวนขอ้มูลสะทอ้น จากทีมวิจยั

และกรอบแนวคิดทฤษฎี จากนั้นลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูสภาพจริง กบัขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือนาํมา

พฒันารูปแบบการเสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองของ

สังคม โดยพฒันาเป็น นาทบั Model  ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั แลว้นาํเสนอ               

ผลการรูปแบบกบัหน่วยงานและกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการทาํความเขา้ใจจบัประเด็นหลกั แยกแยะและจดักลุ่มขอ้มูลสภาพ ปัญหา ความตอ้งการ 

จากการสมัภาษณ์ การสาํรวจสภาพจริงและ การสงัเกตุแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเช่ือมโยงและหาขอ้สรุปท่ีเป็นประเด็น

หลกัสาํคญัมาพฒันาเป็นรูปแบบต่อไป 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1  ผลท่ีได้จากการดําเนินการเก็บข้อมูลในระยะแรกน้ีทําให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาและ

อุปสรรคในการเรียนรู้ท่ีเกิดมาจากปัจจัยสําคญั ได้แก่ 1) ปัญหาการขาดแกนนําในชุมชนในการขบัเคล่ือน

โครงการต่างๆ ในชุมชน  2) ขาดกิจกรรมในลกัษณะการมีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้นท่ีเกิดจากฐานคิดของคนใน

ชุมชนทุกหมู่บ้าน 3) ขาดงบประมาณสนุนในการจัดทํากิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี                    

เพ่ือดาํเนินการกิจกรรมใหเ้กิดความต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้างโครงการท่ีชุมชนบางหมู่บา้นไดริ้เร่ิมกิจกรรมสานสัมพนัธ์

ในชุมชนไวต้อ้งหยดุชะงกัลง 

5.2 รูปแบบการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม (นาทบั Model) 

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหา อุปสรรคและปัจจยัเก้ือหนุน ของการสร้างสังคมพหุวฒันธรม                     

โดยชุมชนมีส่วนร่วม สามารถนาํขอ้มูลมาพฒันาเป็นรูปแบบ ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการเสริมสร้างสงัคมพหุวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม นาทบั Model 

 

6. อภิปรายผล  

สภาพบริบท วถีิการดาํเนินชีวติการอยูร่่วมกนัของชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม

ในตาํบลนาทบั อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  พบวา่ ทั้ง 14 หมู่บา้นในตาํบลนาทบั นั้นอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข  

มีความปรองดองสมานฉันท์อยูร่่วมกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา มีจุดหมายร่วมกนัคือการอยูร่่วมกนัดว้ยความสงบสุข 

โดยมีกิจกรรมในชุมชนร่วมกนัทั้งท่ีเป็นประเพณีทอ้งถ่ิน ประเพณีทางศาสนา ท่ีไม่แบ่งแยกตามการนบัถือของคน

ในชุมชนแต่ละศาสนา แต่ยงัขาดแกนนาํของชุมชนในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และงบประมาณ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถนาํสภาพปัญหาและความตอ้งการ ปัจจยั

เก้ือหนุนมาพฒันาเป็นรูปแบบ  ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) วิธีคิดบนฐานการมีส่วนร่วม 

(Participation Based on Thinking) 2) ภาคีเครือข่ายชุมชน (Community Network Partners) 3) กิจกรรมและการดาํเนิน

ชีวิตของคนในชุมชน (Activities and Lifestyles) 4) ปัญหาและการแกไ้ขความขดัแยง้ในชุมชน (Conflict Resolution) 

5) จิตสํานึกความเป็นพลเมือง (Citizenship Consciousness) ซ่ึงองค์ประกอบแต่ละดา้นมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ 

สามารถนาํมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไดด้งัน้ี 

องคป์ระกอบดา้นท่ี 1 วิธีคิดบนฐานการมีส่วนร่วม (Participation Based on Thinking) พบวา่ ประชาชน

ทั้ง 14 หมู่บา้นในตาํบลนาทบั มีความและ ความรู้สึกร่วมเป็นนํ้ าหน่ึงเดียวกนั รู้สึกไม่แบ่งแยกจากกนั ไม่แบ่ง

พรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ทาํให้การดาํเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมัน่ในหลกัธรรมคาํสอนของ

ศาสนาตน มีความรักต่อกนัในฐานะเพ่ือนบา้นร่วมชุมชนและท่ีสาํคญัคือการไม่เห็นแก่ตวั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

ต่อกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ชุมชนสันติสุขในพุทธ

ศตวรรษท่ี 26: ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขดัแยง้” และพบว่า แมบ้ริบทของแต่ละชุมชนมี              

ความแตกต่างในเร่ืองของวถีิอาชีพ ชาติพนัธ์ุ และศาสนา แต่ชุมชนจะสามารถกา้วขา้มความแตกต่างและแกปั้ญหา

ความขัดแยง้ในอดีตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เพราะชุมชนมีความรักสามัคคีและมีส่วนร่วมใน                     

การพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็และสามารถพ่ึงตนเองได ้นอกจากน้ียงัมีการรักษาสืบสานอตัลกัษณ์วถีิชีวิตชุมชนให้

คงอยู ่ปัจจยัความสาํเร็จในการสร้างสนัติภาพและทาํใหชุ้มชนเกิดสนัติสุข เกิดจากปัจจยัภายใน คือ การมีศูนยร์วม

ความคิดหรืออุดมการณ์ท่ีเขม้แขง็อนัมีรากฐานมาจากคาํสอนทางศาสนาและวถีิวฒันธรรมความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมา  

องคป์ระกอบดา้นท่ี 2 ภาคีเครือข่ายชุมชน (Community Network Partners) หมายถึง หน่วยงานเทศบาล

ตาํบลนาทบั ผูน้าํชุมชนแบบทางการและไม่เป็นทางการ ผูน้าํศาสนา ปราชญช์าวบา้น ผูใ้หญ่บา้น กลุ่มจิตอาสา 
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เครือข่ายองค์กรต่างๆ ในชุมชน มีการทาํงานเชิงรุกสอดประสานเพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน 

ระหวา่งหมู่บา้น โดยใชกิ้จกรรมทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรมท่ีต่างกนั มาสร้างสรรคกิ์จกรรมศาสนสัมพนัธ์ 

ดว้ยการเรียนรู้จดักิจกรรมร่วมกนั จึงทาํให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมและไม่แบ่งแยกวา่เป็นงานของศาสนาไหน 

หมู่ใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประจวบ ทองศรี (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้าง

เสริมจิตสาํนึกการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบา้นบานนาและบา้นบาราโหม อาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี พบวา่

ผูน้าํศาสนา เป็นบุคคลสําคญัท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตท่ี้เป็นรูปธรรม        

โดยภาพรวมผูน้าํทางศาสนาและปราชญช์าวบา้นในชุมชนควรมีคุณลกัษณะสําคญั 2 ประการ คือ 1) มีทศันคติ

และการปฏิบติัตนอยา่งดี มุ่งมัน่ในการพฒันาชุมชน    พหุวฒันธรรมทางศาสนา และ 2) ปฏิบติัตนตามบทบาท

หนา้ท่ีของผูน้าํในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประจวบ ทองศรีพบวา่ 

ผูน้าํศาสนาโดยการใหบุ้คคลเหล่าน้ีเป็นแกนนาํในการจดักิจกรรมต่างๆ 

องคป์ระกอบดา้นท่ี 3 กิจกรรมและการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน (Activities and Lifestyles)  การจดั

กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การพฒันาพ้ืนท่ีชุมชนให้น่าอยู่ การร่วมทาํความสะอาด  

การปลูกตน้ไม ้การร่วมช่วยเหลือในงานหรือวนัสําคญั การร่วมบริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือต่างๆ                   

ในชุมชนของตน และการผลดัเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมของแต่ละ หมู่บา้น ทั้ง 14 หมู่บา้น การจดัโครงการ 

1 หมู่บา้น 1 โครงการ ท่ีให้แต่ละหมู่บา้นไปคิดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และทรัพยากรทางธรรมชาติของ

แต่ละหมู่บา้น หรือกิจกรรมในภาพรวมของตาํบล เช่น กะปิตาํมือนาทบั  การแข่งขนัเรือเกยหาด “อะโบ๊ะหมะ  

เรือเกยหาด” งานฮาฟิซกุรอ่านบา้นคูนํ้ ารอบ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พระมหาบุญเลิศ อินท์ป�ฺ

โญ (2559) ซ่ึงสรุปไวใ้นงานวิจยัเร่ือง “สันติวิถีเร่ิมตน้ท่ีชุมชน: กรณีศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการสร้างสนัติสุข 

ภาคเหนือของประเทศไทย” ท่ีพบว่า การสร้างความสมานฉันท์ภายในชุมชนในรูปแบบการร่วมด้วยช่วยกนั                 

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจอันดีในชุมชน และสามารถ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ไดอี้กดว้ย 

องค์ประกอบด้านท่ี 4 ปัญหาและการแก้ไขความขดัแยง้ในชุมชน (Conflict Resolution) ปัญหาและ               

การแกไ้ขความขดัแยง้ในชุมชน การสร้างใหชุ้มชนรู้จกัการจดัการความขดัแยง้ร่วมกนั โดยการยดึหลกั การเคารพ

ในสิทธิ การใหเ้กียรติ การปฎิบติัตามกฎ กติกา ของชุมชนท่ีวางไว ้ซ่ึงทั้งหมดคนในชุมชนตอ้งตระหนกัร่วมกนัวา่ 

ผลประโยชน์จะตกอยูใ่นพ้ืนท่ีตาํบลนาทบั ไม่วา่จะเป็นเด็ก ชาวบา้น ทุกคนในพ้ืนท่ีทั้ง 14 หมู่บา้นในตาํบลนาทบั  

การท่ีชุมชนสามารถเรียนรู้แกไ้ขปัญหาร่วมกนั มีการปรับเปล่ียนวธีิการใหเ้ขา้กบัโลกและเทคโนโลยสีมยัใหม่นั้น 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พูนสุข มาศรังสรรค์และคณะ (2561) เร่ือง “เกณฑ์ช้ีวดัความสําเร็จเก่ียวกับ

กระบวนการสร้างสันติภาพของ องค์กรและนักสันติภาพโลก” ซ่ึงกล่าวถึง กระบวนการเยียวยาและการสร้าง 

ความสมานฉันท์และความเพียร 4 ดา้น คือ ระวงัเหตุแห่ง ความขดัแยง้ ขจดัความขดัแยง้ท่ีจะขยายสู่ความรุนแรง 

ป้องกนัความขดัแยง้ และรักษาพฒันาใหเ้กิดสนัติภาพอยา่งย ัง่ยนื  

องค์ประกอบดา้นท่ี 5 จิตสํานึกความเป็นพลเมือง (Citizenship Consciousness) การปลูกฝังจิตสํานึก

ความเป็นพลเมืองดี การปลูกจิตสาํนึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม การปลูกจิตสาํนึกให้

เกิดความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ประเทศชาติ การปลูกฝังใหน้กัเรียนมีจิตใตส้าํนึกท่ีดี การปลูก

จิตสาํนึกการเป็นสมาชิกของสังคมท่ีดี การเห็นประโยฃน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ซ่ึงเป็นการบูรณาการร่วมกนั

ระหวา่ง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา ท่ีจะเป็นเบา้หลวมใหค้นมีจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม

ต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิรกิตตภ์ณ พิริยสุวฒัน์ (2562) ท่ีวา่ รูปแบบการสร้างเสริมจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองดีมี
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รูปแบบหลกั 5 รูปแบบไดแ้ก่ (1) การปลูกฝังจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองดี (2) การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาจิตสาํนึก

ความเป็นพลเมืองดี (3) การมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี (4) การบูรณาการเพ่ือพฒันา

จิตสาํนึกความเป็นพลเมืองดีและ (5) ดา้นนโยบายเพ่ือพฒันาจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองดี  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การนาํรูปแบบนาทบั Model ท่ีไดจ้ากการวิจยัเทศบาลตาํบลนาทบั สามารถนาํไปเป็นนโยบาย

และใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรมโดยการสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองของ

สงัคมต่อไป  

(2) ผลของการทดลองใชรู้ปแบบ นาทบั Model นาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือเป็นตน้แบบรูปแบบ

การเสริมสร้างสงัคมพหุวฒันธรรม โดยการสร้างจิตสาํนึกความเป็นพลเมืองของสงัคมในพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการวจิยัการพฒันารูปแบบการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชนในรูปแบบดา้นอ่ืนๆ ต่อไป  

(2) การวจิยัในการพฒันารูปแบบตวามแตกต่างและความหลากหลาย ดา้นอ่ืนๆ ของคนในชุมชน

ต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงได ้ทีมผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณเทศบาลตาํบลนาทบั อาํเภอจะนะ จงัหวดั

สงขลา ตั้งแต่ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีของเทศบาลตาํบลนาทบั ท่ีสนับสนุนขอ้มูลและให้ความร่วมมือในการลง

พ้ืนท่ีและการประสานงานกับชุมชน แกนนําของประชาชนในพ้ืนท่ี และชาวบา้น เป็นอย่างดีในทุกคร้ัง และ                 

การร่วมจดักิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหผ้ลการวิจยับรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน

และประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและจาํแนกการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา (Flouting 

Maxims) โดยใชท้ฤษฎีของ Grice (1975) และเพ่ือวิเคราะห์เหตุผลของการละเมิดหลกัจากตวัละครหลกัจาํนวน            

3 ตวั โดยใชท้ฤษฎีของ Christoffersen (2005) ในบทละครเวทีของ แจ๊ก ทอร์น เร่ือง “แฮร่ี พอตเตอร์ กบัเด็กตอ้ง

คาํสาป” ผลการศึกษาพบวา่มีการละเมิดหลกัดา้นความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) มากท่ีสุด 16 คร้ัง

จาก 32 คร้ัง และพบเหตุผลของการละเมิดหลกัความร่วมมือตามทฤษฎีของ Christoffersen (2005) จาํนวน 2 เหตุผล 

คือ เพ่ือปกปิดความจริง (Hiding the truth) และ เพ่ือทําให้ผูฟั้งพึงพอใจ (Satisfying hearer) นอกจากน้ียงัพบ

เหตุผลเพ่ิมเติมจากทฤษฎีอีกจาํนวน 8 เหตุผล เหตุผลท่ีพบมากท่ีสุดคือ เพ่ือแสดงความรู้สึก (Expressing feeling) 

จาํนวน 12 คร้ัง จาก 32 คร้ัง และสามารถตั้งขอ้สงัเกตไดว้า่การละเมิดหลกัความร่วมมือและเหตุผลของการละเมิด

หลกัในงานวิจยัน้ี มีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัย ลกัษณะการใชภ้าษา และบริบทของสถานการณ์ในขณะท่ีมีการ

สนทนาท่ีแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั:  หลกัความร่วมมือในการสนทนา, การละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา, แฮร่ี พอตเตอร์ กบัเด็ก  

                  ตอ้งคาํสาป 

 

ABSTRACT 

 This research aims to investigate flouting maxims based on Grice (1975) theory and to examine the 

reasons of flouting maxims used by three main characters in the play based on Christoffersen (2005) theory in 

Jack Thorne’s Harry Potter and the Cursed Child. The findings revealed that maxim of relevance was flouted 

most often at 16 times out of 32 times. There were two reasons based on Christoffersen (2005) theory found in 

this research, include; hiding the truth and satisfying hearer, and there were eight reasons besides the 

Christoffersen (2005) theory. Expressing feeling was the most often reason of flouting maxim at 12 times out of 
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32 times. It can be observed that the types of flouting maxims and the reasons of flouting maxims found in this 

research are related to the differences of characters’ habit, language use and situations while having 

conversation. 

 

Keywords: Cooperative Principles, Flouting Maxims, Harry Potter and the Cursed Child 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การส่ือสารท่ีประสบผลสาํเร็จนั้นผูพู้ดและผูฟั้งจะตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ร่วมกนั ดงัท่ี“หลกัการ

ความร่วมมือในการสนทนา (Cooperative Principle)” ของนักปรัชญาทางภาษาท่ีช่ือวา่ Grice (1975) ไดเ้สนอไว ้

ซ่ึงเป็นหลกัการการร่วมมือกนัของคู่สนทนาเพ่ือใหเ้กิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 แต่การสนทนาในบางคร้ังก็มีการละเมิดหลกัความร่วมมือดว้ยเหตุผลหลายประการ ซ่ึงทาํให้ผูฟั้งเกิด

การตีความหมายคลาดเคล่ือนไป Grice (1975) จึงไดเ้สนอแนวคิด “การละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา 

(Flouting Maxims)” คือ การส่ือสารท่ีผูพู้ดตอ้งการให้ผูฟั้งพยายามคิดและเขา้ใจโดยการตีความหมายและหา

ความหมายท่ีแทจ้ริงท่ีต่างจากถอ้ยคาํท่ีพูดออกไป แนวคิดน้ีจึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ในการตีความความหมายใน

การส่ือสาร (สาวติรี อานมณี, 2561)                                                                                                                                                                                             

   บทละครเวทีเร่ือง “แฮร่ี พอตเตอร์ กับเด็กตอ้งคาํสาป” ถูกประพนัธ์ข้ึนโดย แจ๊ก ทอร์น ในปี 2559                

เพ่ือนําไปใช้ในการแสดงละครเวที และได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ นับว่าเป็นหน่ึงในวรรณกรรมท่ีน่าสนใจใน                 

การอ่านเพ่ือพฒันาทักษะทางภาษาและถูกนํามาทําการวิจัยในหลากหลายด้าน เน่ืองจากเป็นวรรณกรรมท่ีมี

ช่ือเสียงทั่วโลกดงัเห็นไดจ้ากยอดขายกว่า 450 ลา้นเล่มทั่วโลกในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา (mgronline.com) 

หลงัจากผูว้ิจยัอ่านวรรณกรรมเร่ืองน้ี จึงมีขอ้สังเกตวา่มีการใชค้วามหมายโดยนยัอยูบ่่อยคร้ังเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ี

แตกต่างกนัตามบริบทของการสนทนาในแต่ละคร้ัง  ทาํให้ผูว้จิยัสนใจทาํการศึกษาบทละครเวทีของ แจ๊ก ทอร์น 

เร่ือง “แฮร์ร่ี พอตเตอร์ กับเด็กตอ้งคาํสาป” ในประเด็นการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา (Flouting 

Maxims) ของ H.P Grice เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือผูท่ี้

สนใจในการศึกษาลกัษณะต่างๆ ของการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาและเหตุผลของการละเมิดใน 

คร้ังนั้นๆ และสามารถท่ีจะนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

              (1) เพ่ือศึกษาและจาํแนกการละเมิดหลกัความร่วมมือตามหลกัความร่วมมือในการสนทนา (Flouting 

Maxims) ของตัวละครจาํนวน 3 ตัว ประกอบด้วย 1. อลับัส พอตเตอร์ (Albus Potter) 2. สกอร์เป้ียส มัลฟอย 

(Scorpius Malfoy) และ 3. เดลฟ่ี ดิกกอร่ี (Delphi Diggory) ในบทละครเวทีของ แจ๊ก ทอร์น เร่ือง “แฮร่ี พอตเตอร์ 

กบัเด็กตอ้งคาํสาป” โดยใชท้ฤษฎีการละเมิดหลกัความร่วมมือของ Grice (1975) 

  (2) เพ่ือวิเคราะห์เหตุผลของการละเมิดหลักความร่วมมือของตัวละครจาํนวน 3 ตัว ประกอบด้วย                 

1. อลับัส  พอตเตอร์ (Albus Potter) 2. สกอร์เป้ียส  มลัฟอย (Scorpius Malfoy) และ 3. เดลฟ่ี ดิกกอร่ี (Delphi 

Diggory) ในบทละครเวทีของ แจ๊ก ทอร์น เร่ือง “แฮร่ี พอตเตอร์ กับเด็กตอ้งคาํสาป” โดยใช้ทฤษฎีการจาํแนก

เหตุผลของการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาของ Christoffersen (2005) 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

                3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ี

               ทฤษฎีหลักความร่วมมือ (Cooperative Principle) (Grice, 1975) คือ หลักการพ้ืนฐานท่ีคู่สนทนา                

ควรปฏิบติัต่อกนัเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั มีหลกัการทั้งหมด 4 ประการ ประกอบดว้ย 1) หลกัการดา้น

ปริมาณ (Maxim of Quantity) หมายถึง การท่ีผูพู้ดให้ขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปในขณะท่ีทาํ

การสนทนา 2) หลกัการดา้นคุณภาพ (Maxim of Quality) หมายถึง การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นความจริง

ไม่ควรพูดในส่ิงท่ีเช่ือว่าผิด หรือมีหลกัฐานไม่เพียงพอ 3) หลกัการด้านความสัมพนัธ์ (Maxim of Relevance) 

หมายถึง การใหข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัในเร่ืองท่ีสนทนา และ 4) หลกัการดา้นวธีิการ (Maxim of 

Manner) หมายถึง การใหข้อ้มูลท่ีชดัเจน ไม่กาํกวมและมีความกระชบัเป็นลาํดบัขั้นตอน 

          ทฤษฎีการละเมิดหลักความร่วมมือ (Flouting Maxims) (Grice, 1975) หมายถึง การท่ีผูพู้ดไม่ปฏิบัติ

ตามกฎเพ่ือตอ้งการส่ือความหมายโดยนยัโดยไม่มีเจตนาในการหลอกลวงหรือทาํให้คู่สนทนาเกิดความเขา้ใจผิด 

เพียงแต่ตอ้งการบอกใบห้รือแนะให้คู่สนทนาคน้หาความหมายโดยนยัท่ีแฝงอยู ่ซ่ึงการละเมิดหลกัความร่วมมือ

ชนิดน้ีแบ่ง ออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 1) การละเมิดต่อหลักด้านปริมาณ (Flouting Maxim of Quantity) คือ การท่ี                 

ผูส้นทนาใชจ้าํนวนถอ้ยคาํท่ีมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปและมีความหมายแฝงให้ผูฟั้งตีความต่อ 2) การละเมิดต่อ

หลกัดา้นคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) คือ การท่ีผูพู้ดพูดส่ิงท่ีไม่เป็นความจริงต่อคู่สนทนาและมีความหมาย

แฝงให้ผูฟั้งตีความต่อ ซ่ึงหมายรวมถึงการใชโ้วหารบางชนิดดว้ย เช่น อุปลกัษณ์ (metaphor)  อุปมา (simile) และ

อติพจน์ (hyperbole) เป็นตน้ 3) การละเมิดต่อหลกัดา้นความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) คือ การท่ี              

ผูพู้ดกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งในประเด็นท่ีสนทนาและมีความหมายแฝงให้ผูฟั้งตีความต่อ และ 4) การละเมิดต่อ

หลกัดา้นวธีิการ (Flouting Maxim of Manner) คือ การท่ีผูพ้ดูพดูไม่ชดัเจน คลุมเครือ กาํกวม ไม่เป็นลาํดบัขั้นตอน

และมีความหมายแฝงใหผู้ฟั้งตีความต่อ 

                 ทฤษฎีการจําแนกเหตุผลของการละเมิดหลักความร่วมมือในการสนทนา (Christoffersen, 2005) คือ 

การจาํแนกเหตุผลท่ีเกิดจากการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาของมนุษยใ์นการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

ประกอบด้วย 8 เหตุผล ดังน้ี 1) เพ่ือปกปิดความจริง (Hiding the truth) คือ การท่ีผูพู้ดละเมิดหลักเพ่ือปกปิด

ขอ้เท็จจริงบางอย่าง 2) เพ่ือรักษาหน้า (Saving face) คือ การท่ีผูพู้ดละเมิดหลกัเพ่ือรักษาหน้าในสถานการณ์ท่ีผูพู้ด

กาํลงัรู้สึกเสียหนา้ 3) รู้สึกอิจฉา (Feel jealous) คือ การท่ีผูพู้ดละเมิดหลกัเน่ืองจากจากมีความรู้สึกอิจฉา 4) เพ่ือทาํ

ให้ผูฟั้งพึงพอใจ (Satisfying hearer) คือ การท่ีผูพู้ดละเมิดหลกัเพ่ือทาํให้ผูฟั้งรู้สึกพึงพอใจ 5) เพ่ือให้กาํลงัใจผูฟั้ง 

(Cheer the hearer) คือ การท่ีผูพู้ดละเมิดหลักเพ่ือให้กําลังใจแก่ผูฟั้ง 6) เพ่ือหลีกเล่ียงการทําให้ผูฟั้งรู้สึกไม่ดี 

(Avoiding to hurt hearer) คือ การท่ีผูพู้ดละเมิดหลกัเพ่ือหลีกเล่ียงการทาํให้ผูฟั้งมีความรู้สึกในทางลบ 7) เพ่ือสร้าง 

ความเช่ือมัน่ (Building one’s belief) คือ การท่ีผูพู้ดละเมิดหลกัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูฟั้ง และ 8) เพ่ือโน้ม

นา้วผูฟั้ง (Convincing hearer) คือ การท่ีผูพ้ดูละเมิดหลกัเพ่ือโนม้นา้วผูฟั้งใหเ้ช่ือหรือปฏิบติัตาม   

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

Safitri & Faridi (2017) ได้ทําการศึกษาการละเมิดหลักความร่วมมือในการสนทนาระหว่าง Native 

Speaker และ Non-Native Speaker ในรายการ “Insight with Desi Anwar” ผลการวิจยัพบความแตกต่างระหว่าง 

Native Speaker และ Non-Native Speaker ในดา้นความถ่ีของการละเมิดหลกัความร่วมมือและกลวธีิในการละเมิด

หลกัดา้นคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
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เป็นภาษาท่ีสองวา่ควรเช่ือมโยงการเรียนการสอนเก่ียวกบัการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาเน่ืองจาก

การสนทนาท่ีราบร่ืนในแต่ละคร้ัง นบัวา่เป็นหน่ึงในเป้าหมายของการสอนภาษาเช่นกนั 

  สาวิตรี อานมณี (2561) ได้ทาํศึกษาการไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือการสนทนา (Flouting 

Maxims) ผ่านภาพยนตร์เร่ืองสั้นสิงคโปร์จาํนวนทั้ งหมด 6 เร่ือง ผลการวิจยัพบว่าประเภทของการละเมิดหลกั 

(Violating Maxims) ของตวัละครท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ การละเมิดหลกัด้านความสัมพนัธ์ (Violating Maxim of 

Relevance) และประเภทของการละเมิดหลกัแบบมีนัย (Flouting Maxims) ท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ การละเมิดหลกั

แบบมีนัยด้านคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) และผลการวิจัยพบว่าการละเมิดหลักความร่วมมือของ                  

ตวัละครในภาพยนตร์นั้นมีความสมัพนัธ์กบัอุปนิสยั และลกัษณะการใชภ้าษาท่ีแตกต่างในแต่ตวัละครดว้ยเช่นกนั 

  Puspasari and Ariyanti (2019) ไดท้าํการศึกษาการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาเพ่ือสร้าง

ความขบขนัในละครเวทีระหวา่งชาวอินโดนิเซียและชาวอเมริกนั ผลการวจิยัพบวา่มีการละเมิดหลกัความร่วมมือ

ในการสนทนาครบทั้ง 4 หลกัการ โดยตวัละครอินโดนิเซียละเมิดหลกัดา้นคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) 

มากท่ีสุด และตวัละครอเมริกนัละเมิดหลกัดา้นปริมาณ (Flouting Maxim of Quantity) มากท่ีสุด ทั้งน้ีความแตกต่าง

ของความถ่ีในการละเมิดหลกัความร่วมมือของตวัละครในการ์ตูนจากทั้งสองสัญชาติน้ีพบวา่มีความสัมพนัธ์กบั

เช้ือชาติและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศดว้ยเช่นกนั 

Marlisa and Hidayat (2020) ได้ทําการศึกษาหลักการละเมิดความร่วมมือในการสนทนา (Flouting 

Maxims) จากรายการ Good Morning America (GMA) ผลการวจิยัพบวา่มีการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา

ครบทั้ง 4 หลกัการ ซ่ึงหลกัการท่ีถูกละเมิดบ่อยคร้ังท่ีสุด คือ การละเมิดหลกัการดา้นปริมาณ (Flouting Maxim of 

Quantity) และการละเมิดหลกัการดา้นวธีิการ (Flouting Maxim of Manner) ในดา้นของจุดประสงคก์ารละเมิดนั้น

มีหลายประการข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการสนทนาท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น เพ่ือสร้างความขบขนั 

หรือ เพ่ือลดความตึงเครียด เป็นตน้ 

Widiani and Candra (2021) ไดท้าํการศึกษาการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาของตวัละครใน

ภาพยนตร์ “Avengers : Endgame” ผลการวจิยัพบวา่หลกัการท่ีถูกละเมิดมากท่ีสุดคือการละเมิดหลกัความร่วมมือ

ดา้นปริมาณ (Flouting Maxim of Quantity) โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีตวัละครมกัจะให้ขอ้มูลท่ีมากจนเกินไปเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และในบางคร้ังตวัละครใหข้อ้มูลท่ีนอ้ยจนเกินไปเน่ืองจากไม่ตอ้งการ

สนทนาต่อในหวัขอ้นั้นๆ และการละเมิดหลกัความร่วมมือดา้นคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) พบไดบ่้อย

เทียบเท่ากบัหลกัดา้นปริมาณ โดยตวัละครมกัมีการละเมิดหลกัดา้นคุณภาพในขณะท่ีมีขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีไม่

เพียงพอ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                                                                                               

              งานวิจยัช้ินน้ีใชข้อ้มูลบทสนทนาจากหนังสือบทละครเวทีเร่ือง “แฮร่ี พอตเตอร์ กับเด็กตอ้งคาํสาป”                

ท่ีประพนัธ์โดย แจ๊ก ทอร์น ฉบับภาษาอังกฤษ แก้ไขและตีพิมพ์ในปี 2561  ภายในเล่มมีทั้ งส้ิน 2 ตอน และ                  

ตวัละครหลกัท่ีปรากฏบทพูดภายในหนงัสือจาํนวน 3 ตวัละคร คือ 1. อลับสั พอตเตอร์ (Albus Potter) 2. สกอร์เป้ียส  

มลัฟอย (Scorpius Malfoy) และ 3. เดลฟ่ี ดิกกอร่ี (Delphi Diggory)  
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วธีิวเิคราะห์ข้อมูล                                                                                                         

               ในการวิเคราะห์ข้อมูลบทสนทนาของตัวละครหลักในบทละครเร่ือง “แฮร่ี พอตเตอร์ กับเด็กต้อง                    

คาํสาป”  ผูว้ิจยัถอดบทสนทนาจากตวัละครทั้ง 3 ตวั ประกอบดว้ย 1. อลับสั พอตเตอร์ (Albus Potter)  2. สกอร์เป้ียส  

มลัฟอย (Scorpius Malfoy) และ 3. เดลฟ่ี ดิกกอร่ี (Delphi Diggory) เพ่ือคดัเลือกขอ้ความจากตวัละครทั้ง 3 ตวั ท่ีมี

การละเมิดหลกัความร่วมมือ โดยใชก้รอบทฤษฎีการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา (Flouting Maxims) 

ของ H.P Grice (1975)  และเหตุผลของการละเมิดหลกัความร่วมมือ โดยใชก้รอบทฤษฎีการจาํแนกเหตุผลของ

การละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาของ Christoffersen (2005) จากนั้นจึงวิเคราะห์ประเภทและเหตุผล

ของการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา เพ่ือหาค่าความถ่ีจากจาํนวนคร้ังของการละเมิดท่ีปรากฏภายใน

บทละคร หลงัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยผูว้ิจัยแลว้ จึงทําการสุ่มตวัอย่างจากบทสนทนา เพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 2 ท่านทาํการวิเคราะห์และตรวจสอบ จากนั้นไดส้รุปผลการวเิคราะห์ในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา

                                                                                                                                    

5. ผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์การละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาจากบทละครเวทีเร่ือง “แฮร่ี พอตเตอร์ 

กบัเด็กตอ้งคาํสาป” โดย แจ๊ก  ทอร์น  จากตวัละครหลกัจาํนวน 3 ตวั ประกอบดว้ย 1. อลับสั  พอตเตอร์ (Albus 

Potter) 2. สกอร์เป้ียส  มัลฟอย (Scorpius Malfoy) 3. เดลฟ่ี  ดิกกอร่ี (Delphi Diggory) สามารถสรุปผลการ

วเิคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1  ผลการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาของตวัละครหลกัทั้ง 3 ตวัโดยแยกตามประเภท 

 ทั้ง 4 ประเภท 

   

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบวา่มีการละเมิดหลกัความร่วมมือจากตวัละครทั้ง 3 ตวั จาํนวนทั้งส้ิน 32 คร้ัง 

หลกัความร่วมมือท่ีถูกละเมิดมากท่ีสุดคือ การละเมิดหลกัด้านความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance)               

คิดเป็นความถ่ีจาํนวน 16 คร้ัง  หลกัท่ีพบการละเมิดนอ้ยท่ีสุดคือ การละเมิดหลกัดา้นปริมาณ (Flouting Maxim of 

Quantity) และการละเมิดหลกัดา้นวธีิการ (Flouting Maxim of Manner) คิดเป็นความถ่ีจาํนวน 4 คร้ังอยา่งเท่าๆ กนั  

                อลับัส พอตเตอร์ ละเมิดหลกัด้านความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) มากท่ีสุดถึง 7 คร้ัง  

และมีการละเมิดหลักด้านปริมาณ (Flouting Maxim of Quantity) และการละเมิดหลกัด้านคุณภาพ (Flouting 

Maxim of Quality) จาํนวนนอ้ยท่ีสุดอยา่งละ 3 คร้ัง  

                สกอร์เป้ียส มัลฟอย มีการละเมิดหลักด้านความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) มากท่ีสุด

จาํนวน 6 คร้ัง  แต่ไม่พบการละเมิดหลกัดา้นวธีิการ (Flouting Maxim of Manner)  

 

 

Characters 

Types of Maxim Flouting 

Maxim of 

Quality 

Maxim of 

Quantity 

Maxim of 

Relevance 

Maxim of 

Manner 

Total 

Albus Potter 3 3 7 4 17 

Scorpius Malfoy 3 1 6 - 10 

Delphi Diggory 2 - 3 - 5 

Total 8 4 16 4 32 
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เดลฟ่ี ดิกกอร่ี มีการละเมิดหลกัดา้นความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) มากท่ีสุดจาํนวน 3 คร้ัง 

แต่ไม่พบการละเมิดหลกัดา้นปริมาณ (Flouting Maxim of Quantity) และการละเมิดหลกัด้านวิธีการ (Flouting 

Maxim of Manner) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า อลับัส พอตเตอร์ มีเหตุผลของการละเมิดหลกัท่ีพบมากท่ีสุดคือเพ่ือ

แสดงความรู้สึก (Expressing feeling) จาํนวน  5 คร้ัง  ซ่ึงเหตุผลทั้งหมดจากผลการวิจยัในส่วนน้ีน้ีผูว้ิจยัพบวา่มี

เหตุผลของการละเมิดหลกัความร่วมมือท่ีเพ่ิมเติมจากทฤษฎีของ Christoffersen (2005) จาํนวน 5 เหตุผล คือ                 

1. เพ่ือหลีกเล่ียงการสนทนา (Avoiding discussion) 2. เพ่ือแสดงความรู้สึก (Expressing feeling) 3. เพ่ือประชด

ประชัน (Sarcasm) 4. เพ่ือการเรียกร้อง (Requirement) และ 5. เพ่ือถ่วงเวลา (Time wasting) ซ่ึงตัวอย่างของ                 

การละเมิดหลกัความร่วมมือและเหตุผลของ อลับสั พอตเตอร์ มีดงัต่อไปน้ี 

        ตวัอย่างการละเมดิหลกัด้านคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) 

 เพ่ือประชดประชัน (Sarcasm) 

 ในสถานการณ์น้ีแฮร่ีเขา้มาท่ีหอ้งของอลับสัและมอบผา้ห่มเก่าๆผืนหน่ึงใหแ้ก่เขาเพ่ือเป็นของขวญั 

                Harry : Albus, please — you know, I’ve never wanted gratitude.  

                Albus : But right now I’m overflowing with it – it must be the kind gift of this mouldy blanket  

that did it… (page 40) 

ในการสนทนาน้ีอลับสักล่าววา่เขามีความรู้สึกท่วมทน้ต่อผา้ห่มข้ึนราผืนน้ีเหลือเกิน ซ่ึงคาํกล่าวของเขา

ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จึงจัดเป็นการละเมิดหลกัความร่วมมือด้านคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality)  

เหตุผลของการละเมิดหลกัคือการท่ีเขาตอ้งการประชดประชนั (Sarcasm) พ่อของเขานัน่เองท่ีมอบผา้ห่มเก่าๆ ให ้

ในขณะท่ีเจมส์และลิลล่ี (พ่ีชายและนอ้งสาวของอลับสั) ไดข้องขวญัท่ีดีกวา่เขา                                                                                                                

ตวัอย่างการละเมดิหลกัด้านความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) 

เพ่ือแสดงความรู้สึก (Expressing feeling) 

ในฉากน้ีเป็นวิชาฝึกบินของพ่อมดแม่มดปีหน่ึง แฮร่ีไดป้รากฏตวัใกลก้บัอลับสั ทาํให้คนอ่ืนๆ ต่างมอง

มาท่ีแฮร่ี อลับสัจึงบอกกบัแฮร่ีให้ขยบัไปห่างๆเขาและกล่าวกบัแฮร่ีวา่คนพวกนั้นกาํลงัมองแฮร่ีกบัลูกชายท่ีไม่เอา

ไหน  แฮร่ีจึงถามอลับสัวา่                                                                                                  

          Harry : What does that mean ? 

Albus : At Harry Potter and Slytherin son.  (page 21) 

ในบทสนทนาน้ีอลับสัละเมิดหลกัดา้นความสมัพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) โดยการใหข้อ้มูล

ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีแฮร่ีถามก่อนหนา้วา่ “What does that mean?”  เน่ืองจากเขาตอ้งการแสดงความรู้สึก 

(Expressing feeling) ท่ีตํ่าตอ้ยและไม่ใช่พ่อมดท่ีเก่งกาจเหมือนกบัพ่อของเขาท่ีเป็นพ่อมดท่ีมีช่ือเสียงแห่งบา้น  

กริฟฟินดอร์ และตวัอลับสัเองก็ยงัมีปมในเร่ืองท่ีถูกหมวกคดัสรรเลือกให้มาอยูบ่า้นสลิธีรีนอีกดว้ย ซ่ึงโดยปกติ

แลว้ตระกลูพอตเตอร์ตอ้งถูกคดัเลือกใหอ้ยูบ่า้นพอ่มดแม่มดท่ีมีความกลา้หาญอยา่งบา้นกริฟฟินดอร์มาโดยตลอด 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่าสกอร์เป้ียส มีเหตุผลของการละเมิดหลกัท่ีพบมากท่ีสุด คือ เพ่ือแสดง

ความรู้สึก (Expressing feeling) จาํนวน 7 คร้ัง  ซ่ึงเหตุผลทั้งหมดน้ีผูว้จิยัพบวา่มีเหตุผลของการละเมิดหลกัความร่วมมือ

ท่ีเพ่ิมเติมจากทฤษฎีของ Christoffersen (2005) จาํนวน 3 เหตุผล คือ เพ่ือแสดงความรู้สึก (Expressing feeling) 

เพ่ือแนะนาํ/ช้ีแนะ (Suggestion) และเพ่ือประชด (Sarcasm)   
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ตวัอย่างการละเมดิหลกัด้านคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) 

เพ่ือแสดงความรู้สึก (Expressing feeling) 

ในฉากน้ีเกิดข้ึนท่ีหอ้งเรียน สกอร์เป้ียสเล่าถึงโรสใหอ้ลับสัฟังวา่เขาชวนเธอออกไปเท่ียว 

Scorpius : Rose Granger-Weasley. I asked out Rose Granger-Weasley.  

Albus : And she said no.  

Scorpius : But I asked her. I planted the acorn. The acorn that will grow into our  eventual  

marriage. (page 310)              

ในการสนทนาน้ีสกอร์เป้ียสบอกอลับสัวา่เขาชวนโรสไปเท่ียว  และอลับสัเดาวา่โรสตอ้งปฏิเสธสกอร์

เป้ียสเป็นแน่  สกอร์เป้ียสจึงกล่าววา่ “ฉนัขอเธอแลว้ ฉนัปลูกลูกโอก๊ลงดิน ลูกโอก๊จะเติบโตกลายเป็นงานแต่งงาน

ของเราในท่ีสุด”  ซ่ึงคาํกล่าวน้ีในความเป็นจริงแลว้สกอร์เป้ียสไม่ไดป้ลูกลูกโอ๊กแต่อย่างใด  จดัเป็นการละเมิด

หลักด้านคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) สกอร์เป้ียสเพียงแค่ใช้การปลูกลูกโอ๊กเพ่ือเปรียบเทียบ 

(Metaphor) กบัความรักของเขาท่ีค่อยๆมอบให้แก่โรสและมากข้ึนเร่ือยๆไปจนถึงวนัท่ีพวกเขาไดแ้ต่งงานกัน  

ทั้งน้ีเหตุผลของการละเมิดหลกัในคร้ังน้ีคือสกอร์เป้ียสตอ้งการแสดงความรู้สึก (Expressing feeling) ท่ีเขามีต่อ    

โรสนัน่เอง 

ตวัอย่างการละเมดิหลกัด้านความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) 

เพ่ือแนะนํา/เสนอแนะ (Suggestion) 

สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนท่ีเมืองก็อดดริด ฮอลโลว ์ ในขณะท่ีอลับสัและสกอร์เป้ียสกาํลงัคิดหาวิธีหาผง               

เดมิไกส์เพ่ือท่ีจะใชเ้ขียนผา้ห่มเพ่ือส่ือสารไปถึงพอ่ของเขาในโลกปัจจุบนั 

Albus : We just need to work out where to find some . . . Demiguises.  

Scorpius : You know, rumor has it Bathilda Bogshot never saw the point in witches and                

wizard locking their doors. Rumor was right. Time to steal some wands and get potioning. (page 275) 

ในการสนทนาน้ีสกอร์เป้ียสละเมิดหลกัดา้นความสมัพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) เน่ืองจากเขา

ตอ้งการแนะนาํ (Suggestion) อลับสัเป็นนยัวา่พวกเขาสามารถไปขโมยเดมิไกส์ไดจ้ากบา้นพ่อมดแม่มดหลงัไหน

ก็ได ้ และเขายงักล่าวอีกวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีพอ่มดแม่มดจะลอ็กประตูบา้น 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์พบวา่ เดลฟ่ี ดิกกอร่ี มีเหตุผลของการละเมิดหลกัความร่วมมือท่ีเพ่ิมเติมจาก

ทฤษฎีของ Christoffersen (2005) จาํนวน 3 เหตุผล คือ เพ่ือแนะนํา/ช้ีแนะ (Suggestion) เพ่ือสร้างความขบขนั 

(Carrying sense of humor) และเพ่ือใหข้อ้มูล (Providing information) 

ตวัอย่างการละเมดิหลกัด้านคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) 

เพ่ือสร้างความขบขนั (Carrying sense of humor)  

ในฉากน้ีอลับสัและเดลฟ่ีไดพ้บกนัเป็นคร้ังแรกท่ีบา้นของแฮร่ี 

Albus :  Who are you? Because this is sort of my house and . . . 

Delphi : I’m a thief of course. I’m about to steal everything you own. Give me your gold, your   

wand and your chocolate Frogs! Either that or I’m Delphini Diggory. after him – Amos- well, I try. And 

you are? (page 34) 

ในการสนทนาน้ีเดลฟ่ีละเมิดหลกัดา้นคุณภาพ (Flouting Maxim of Quality) โดยการบอกวา่เธอเป็นโจร

และสั่งให้อลับสัส่งทอง ไมก้ายสิทธ์ิ และกบช็อกโกแลตให้เธอ  ซ่ึงส่ิงท่ีเธอพูดนั้นไม่เป็นความจริง เหตุผลใน    
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การละเมิดหลกัครังน้ีเพราะเธอตอ้งการสร้างความขบขนั  (Carrying sense of humor) เพ่ือนําไปสู่การผูกมิตร

กบัอลับสัท่ีเพ่ิงพบกนัคร้ังแรกนัน่เอง 

ตวัอย่างการละเมดิหลกัด้านความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) 

เพ่ือปกปิดความจริง (Hiding the truth) 

ในฉากน้ียอ้นเวลามาในช่วงการแข่งขนัประลองเวทยไ์ตรภาคี  สกอร์เป้ียสถามเดลฟ่ีถึงคาํทาํนายของ

โวลเดอร์มอล 

Scorpius : Wasn’t aware that there was a prophecy -  what prophecy? 

Delphi : You have seen the world as it should be Scorpius, and today we’re going to ensure its  

return. (page237) 

ในบทสนทนาน้ีเดลฟ่ีละเมิดหลกัดา้นความสัมพนัธ์เพราะเธอตอบไม่ตรงคาํถามของสกอร์เป้ียสท่ีว่า               

“คาํพยากรณ์อะไรกนั” แต่เดลฟ่ีไม่ตอบคาํถามและเธอกลบัตอบวา่ “เธอไดเ้ห็นโลกอย่างท่ีมนัควรจะเป็นสกอร์

เป้ียส วนัน้ีเราจะไปช่วยรับประกนัว่าโลกนั้นจะกลบัคืนมาแน่นอน” ทั้ งน้ีเดลฟ่ีละเมิดหลกัด้านความสัมพนัธ์ 

(Flouting Maxim of Relevance) เพ่ือปกปิดขอ้เท็จจริง (Hiding the truth) เก่ียวกับคาํพยากรณ์และตอ้งการบอก

เป็นนยัวา่โวลเดอร์มอลจะกลบัมาปกครองโลกพอ่มดแม่มดอีกคร้ังแน่นอน 

 

6. อภิปรายผล  

ประการท่ีหน่ึง  จากผลการวิจยัน้ีพบการละเมิดหลกัดา้นความสัมพนัธ์ (Flouting Maxim of Relevance) 

ในบทสนทนาของตวัละครทั้ง 3 ตวัมากท่ีสุด จาํนวน 16 คร้ังจากทั้งหมด 32 คร้ัง ซ่ึงเหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจสืบ

เน่ืองมาจากแนวคิดของ Grice (1975) ท่ีกล่าวว่าการละเมิดหลกัดา้นความสัมพนัธ์คือการท่ีผูพู้ดส่ือความหมาย

โดยนยัโดยการให้ขอ้มูลท่ีเปล่ียนเร่ืองการสนทนา โดยการเปล่ียนความสนใจของผูฟั้ง (สาวิตรี อานมณี, 2561)  

จากแนวคิดดงักล่าวในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั ผูพู้ดมีแนวโน้มท่ีจะไม่ปฏิบติัหลกั

ความร่วมมือน้ี เช่นหากวา่ผูพู้ดไม่อยากดาํเนินการสนทนาต่อในประเด็นใดประเด็นหน่ึง ซ่ึงตนเองอาจรู้สึกอึดอดั

หรือไม่ตอ้งการท่ีจะดาํเนินการสนทนาในหัวขอ้น้ีต่อไป ก็จะใชก้ารหยดุหรือเปล่ียนหวัเร่ืองการสนทนาไปเป็น

เร่ืองอ่ืนๆ   

 ประการท่ีสอง พบว่าทุกคร้ังท่ีมีการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาตวัละครทั้ ง 3 ตวัน้ี มกัมี

เหตุผลของการละเมิดควบคู่ไปดว้ยเสมอ และเหตุผลในแต่ละคร้ังนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ระหวา่งการสนทนาใน

ขณะนั้นดว้ย ไม่เพียงแต่ในงานวรรณกรรมเท่านั้นแต่ในชีวิตประจาํวนัของผูค้นโดยทัว่ไป หากว่ามีการละเมิด

หลกัความร่วมมือในการสนทนา ผูส้นทนามกัมีเหตุผลของการกระทาํดงักล่าวเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

Marlisa & Hidayat (2020) ท่ีทาํการศึกษาหลกัการละเมิดความร่วมมือในการสนทนา (Flouting maxims) และเหตุผล

ของการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาจากรายการ Good Morning America (GMA) ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่

ในการละเมิดหลกัความร่วมมือแต่ละคร้ังจะมีเหตุผลควบคู่ดว้ยและข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การสนทนาท่ีแตกต่าง

กนัในขณะนั้น เช่น อลับสั พอตเตอร์ มกัมีการละเมิดหลกัเพ่ือแสดงความรู้สึก (Expressing Feeling) ในสถานการณ์ท่ี

เขารู้สึกอึดอดั ตํ่าตอ้ยกบัการท่ีเป็นลูกชายในตระกลูพอตเตอร์ท่ีตอ้งอยูบ่า้นสลิธิรีน  ทั้งท่ีจริงแลว้เขาควรท่ีจะอยู่

บ้านกริฟฟินดอร์เช่นเดียวกับพอตเตอร์คนอ่ืนๆในตระกูล ส่วนสกอร์เป้ียส มลัฟอยด์ มกัมีเหตุผลเพ่ือแสดง

ความรู้สึกอยูบ่่อยคร้ังในสถานการณ์ท่ีเขาตอ้งนาํเสนอความคิดและการแกปั้ญหาต่างๆ หรือในสถานการณ์ใหม่ๆ

ท่ีเขาไม่เคยประสบมาก่อน  และตวัละครตวัสุดทา้ยเดลฟ่ี ดิกกอร่ี ผูซ่ึ้งมีการละเมิดหลกัความร่วมมือเพ่ือปกปิด
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ความจริง (Hiding the truth) มากท่ีสุด มกัจะเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีเธอตอ้งตอบคาํถามในส่ิงท่ีเป็นความลบัของ

เธอ จึงมกัมีเหตุผลในการปกปิดความจริงอยูบ่่อยคร้ังนัน่เอง 

             จากงานวิจยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่าการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา (Flouting Maxims) เป็น 

ส่ิงท่ีมกัเกิดข้ึนในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั เน่ืองจากเหตุผลท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของแต่ละสถานการณ์  

ดงันั้นจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีควรมีการเรียนการสอนภาษาองักฤษของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

เก่ียวกบัการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนา เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจรูปแบบของภาษา การตีความหมายของ

บทสนทนาท่ีมีการละเมิดหลกัความร่วมมือ เน่ืองจากการตระหนกัรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการละเมิดหลกัความร่วมมือใน

การสนทนาเพ่ือท่ีจะคงไวซ่ึ้งการสนทนาท่ีราบร่ืนน้ี นับว่าเป็นหน่ึงในเป้าหมายของการสอนภาษา (Safitri & 

Faridi, 2017)  เพราะหากคู่สนทนามีความเขา้ใจและตระหนกัรู้เก่ียวกบัการละเมิดหลกัความร่วมมือ ยอ่มนาํไปสู่

การดาํเนินการส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จ และเพ่ือให้การสนทนาบรรลุตามวตัถุประสงค์ ทั้ งผูพู้ดและผูฟั้งมี

ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  ไม่เพียงแต่ในหอ้งเรียนภาษาเท่านั้นแต่ยงัรวมไปถึงการสนทนาในชีวติประจาํวนัอีกดว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากขอ้มูลการวิเคราะห์การละเมิดหลกัความร่วมมือการสนทนาภาษาองักฤษจากบทละครเวทีเร่ือง แฮร่ี 

พอตเตอร์ กบัเด็กตอ้งคาํสาป สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษของผูเ้รียนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ ดงัน้ี 

1. ใชน้วนิยายหรือบทละสนทนาในการสอนภาษาและฝึกผูเ้รียนให้วเิคราะห์บทสนทนานั้นๆ วา่มี

ความหมายโดยนยัท่ีแฝงอยูห่รือไม่ 

2. ยกตวัอยา่งบทสนทนาท่ีมีความหมายโดยนยัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้รูปแบบภาษาท่ีมีการละเมิดหลกั

ความร่วมมือเพ่ือส่ือความหมายโดยนยั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 จากแนวทางของงานวจิยัช้ินน้ีสามารถนาํไปพฒันางานวจิยัคร้ังต่อไปไดห้ลากหลายดา้น ดงัน้ี  

1. การศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นของการตีความหมายโดยนยัของผูอ่้านวา่มีความเขา้ใจการละเมิดหลกั

ความร่วมมือในการสนทนาของผูพ้ดู 

2. การศึกษาเจาะจงชนิดของการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาจากตวัละครทั้งหมดใน

เร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ กบัเด็กตอ้งคาํสาปและในวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆ  

3. การศึกษาดา้นกลวิธีในการละเมิดหลกัความร่วมมือในการสนทนาจากบทละครเวทีเร่ืองแฮร่ี                   

พอตเตอร์ กบัเด็กตอ้งคาํสาปและในวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุและมหาวิทยาลยัศรีปทุมเป็นอยา่งสูง ท่ีให้โอกาสผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ

ผลงานในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จน้ี 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1514 

9. เอกสารอ้างองิ 

สาวติรี อานมณี. (2561). การวิเคราะห์การไม่ปฏิบัติตามหลกัความร่วมมือการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์  

เร่ืองส้ันสิงคโปร์. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                      

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา.  

Christoffersen, Duke. 2005. The Shameless Liar Guide’s. Sourcebooks Hysteria. 

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation Speech acts (pp. 41-58): Brill.                                                                                    

Marlisa, R., & Hidayat, D. N. (2020). The analysis of flouting maxim in Good Morning (GMA) talkshow. Englisia: 

Journal of Language, Education, and Humanities, 7(2), 132-142.  

Mgr online. (2560). 20 ปี แฮร่ี พอตเตอร์ จากพิมพ์คร้ังแรก 1,000 เล่ม สู่หนังสือแห่งยคุยอดขาย 450 ล้านเล่ม

[ออนไลน์] คน้เม่ือ 28 ธนัวาคม 2564,จาก: https://mgronline.com/entertainment/detail/9600000065732 

Puspasari, M. A., & Ariyanti, L. (2019). Flouting maxims in creating humor: A comparison study between 

Indonesian and American. Prosodi, 13(2), 75-88.                                                                                                                                                                                                                                                    

Safitri, R., & Faridi, A. (2017). The Flouting of Griceâ€™ s Cooperative Principle by Native and Non-Native    

  Speakers of English. English Education Journal, 7(3),  279-285.   

Tiffany, John and Thorne, Jack. (2016). Harry  Potter and The Curse Child. London: Little Brown. 

Widiani, D. A. I., Candra, K. D. P., & Suastini, N. W. (2022). Flouting of Conversational  

Maxims In “Avengers: Endgame” Movie. IJELAL (International Journal of  English Learning and       

Applied Linguistics), 2(1). concepts, approaches, and applications. Research in Social and   

Administrative Pharmacy, 9(3), 330-338.                                                                                                                            

https://mgronline.com/entertainment/detail/9600000065732


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1515 

การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรนํา้แบบบูรณานาการอย่างยัง่ยืน 

ในพืน้ทีลุ่่มนํา้กกตอนกลาง จังหวดัเชียงราย 

STRENGTHEN OF NETWORK FOR SUSTAINABLE INTEGRATED WATER 

RESOURCE MANAGEMENT IN THE MIDDLE WATERSHED OF  

KOK RIVER, CHIANG RAI PROVINCE 

 

ทศพล คชสาร  

ศศิพชัร์ หาญฤทธ์ิ 

เพช็รสวสัดิ์ กนัคํา 

อทิธิพทัธ์ เรืองกจิวฒัน์ 

สํานักวชิาสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 

E-mail: tosapuay_tom@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้ ากกและบทบาทหน้าท่ีของ

องคก์ร หน่วยงาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง  

2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า

กกตอนกลาง ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ กลุ่มผูน้ําชุมชนท่ีมีการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้ ากกและอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากก

ตอนกลาง จาํนวน 45 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และกลุ่มองคก์ร 

หน่วยงาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ า จาํนวน 30 คน 

เก็บขอ้มูลโดยการจดัเวทีชุมชน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัญหาการใช้

ประโยชน์จากนํ้ า คือ นํ้ าไม่เพียงพอในกิจกรรมการเกษตร การอุปโภคบริโภค และปัญหาคุณภาพนํ้ า ตามลาํดบั 

และบทบาทหนา้ท่ีการดาํเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ าขององคก์ร หน่วยงาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และภาคี

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ 2) แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ า ไดแ้ก่ 

การจดัเวทีแลกเปล่ียนการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชน และการจดัโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับ              

การสร้างความรู้ สร้างจิตสาํนึก ความตระหนกัในการใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ ากก 

 

คาํสําคญั: การจดัการทรัพยากรนํ้ า เครือข่าย ลุ่มนํ้ ากก 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the problem of water use and the roles and duties of 

organizations, agencies, stakeholders, and parties involved in water resource management implementation in the 

central Kok basin and 2) to propose guidelines for strengthening sustainable integrated water resource 
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management networks in the central Kok basin. The informants were 45 community leaders who utilized the Kok 

River and lived in the central Kok basin. Collect data using questionnaires. The data was analyzed using 

descriptive statistics. Various organizations, agencies, stakeholders, and partners are involved in the 

implementation of water resource management with a total of 30 people. Data was gathered from the organizing 

of a community forum and analyzed by using content analysis. The results of the research showed that 1) problems 

of water use were insufficient in agricultural activities, water consumption, and water quality problems, 

respectively, while resource management operations roles and duties of the organization, unit, stakeholders, and 

related parties were moderate; and 2) guidelines for strengthening water resource management networks, such as 

organizing a forum to exchange operations of relevant agencies and communities, and organizing projects related 

to building knowledge, consciousness, and awareness of the use of the Kok River, should be conducted. 

 

Keywords: Water Resource Management, Network, Kok Basin 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ทรัพยากรนํ้ ามีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม มีความสาํคญั

ต่อการรักษาสภาพป่าไม ้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และยงัเป็นแหล่งกาํเนิดของอารยธรรม ในปัจจุบนั

ประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาดา้นปริมาณนํ้ าไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชน้ํ้ าของภาคประชาชน การแกไ้ข

ปัญหา หรือการจดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีย ัง่ยืนนั้นตอ้งมีการร่วมมือของหน่วยงานราชการ องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

รัฐวสิาหกิจ สถาบนัการศึกษา ภาคประชาชน และภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหาทางดา้นทรัพยากรนํ้ า

อยา่งบูรณาการ และมีการจดัการทรัพยากรนํ้ าอยา่งมีประสิทธิผล (สถาบนัพระปกเกลา้, 2553)  

           “แม่นํ้ ากก” เป็นแม่นํ้ าสายสําคญัและมีความผูกพนักบัคนในจงัหวดัเชียงราย มีความสําคญัต่อวิถีชีวิต

ของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากก ทั้งการอุปโภค/บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงการท่องเท่ียว 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลางมีพ้ืนท่ีครอบคลุมอาํเภอเมืองเชียงราย อาํเภอเวยีงชยั และอาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ปัญหาคุณภาพนํ้ าท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเมืองท่ีมีการตั้งถ่ินฐานอย่างหนาแน่นในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 

ปัญหาการจดัการนํ้ าในช่วงฤดูกาลท่ีขาดแคลนนํ้ า ซ่ึงตอ้งมีการดาํเนินการแกปั้ญหาอยา่งเร่งด่วน แมจ้ะมีความพยายาม

สร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มหรือรวมกลุ่มเพ่ือการอนุรักษ์ หรือ                 

กลุ่มการจดัการนํ้ า แต่ยงัไม่เป็นรูปธรรมเท่าท่ีควรเน่ืองจากไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือกลุ่มเป็นผูริ้เร่ิมและ

ประสานงาน ไม่มีการดําเนินการอย่างบูรณาการ การขาดความร่วมมือของภาคีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ศศิพชัร์                    

หาญฤทธ์ิ, 2563) ฉะนั้นการแกไ้ขหรือการจดัการนํ้ าใหป้ระสบผลสาํเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้นควรตอ้งมีการเสริมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภาคประชาชน และภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานการจดัการทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากก เกิดประสิทธิผลและความยัง่ยนื 

ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงได้ดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์ปัญหาการใช้นํ้ าในพ้ืนท่ีและบทบาทหน้าท่ี                           

การดาํเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลางขององคก์ร/หน่วยงาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

ภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์สู่การเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากก 

ตอนกลาง โดยมุ่งเพ่ือให้เกิดการจัดการทรัพยากรนํ้ าอย่างบูรณาการของกลุ่มเครือข่ายเพ่ือลดปัญหาด้านปริมาณ               
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และคุณภาพของแม่นํ้ ากก พร้อมยงัลดปัญหาความขดัแยง้การจดัสรรนํ้ า และเกิดเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ า

แบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัญหาการใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ ากกและบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ร หน่วยงาน ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง จงัหวดัเชียงราย 

(2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนืใน

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง จงัหวดัเชียงราย 

 

3. แนวคิดและทฤษฎ ี

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยรายละเอียด 3 ส่วนไดแ้ก่ แผนแม่บทการบริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทย การจดัการนํ้ าแบบบูรณาการ และเครือข่าย ดงัน้ี 

 3.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) สํานักงาน

ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ประกอบไปดว้ยแผนทั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นท่ี 1 การจดัการนํ้ าอุปโภค บริโภค 

ดา้นท่ี 2 การสร้างความมัน่คงของนํ้ าภาคการผลิต 

ดา้นท่ี 3 การจดัการนํ้ าท่วมและอุทกภยั 

ดา้นท่ี 4 การจดัการคุณภาพนํ้ า และอนุรักษท์รัพยากรนํ้ า  

ดา้นท่ี 5 การอนุรักษฟ้ื์นฟสูภาพป่าตน้นํ้ าท่ีเส่ือมโทรม และป้องกนัการพงัทลายของดิน  

ดา้นท่ี 6 การบริหารจดัการ 

3.2 การจดัการนํ้ าแบบบูรณาการ  

การจดัการนํ้ าแบบบูรณาการ คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบเพ่ือการจดัหา การตรวจสอบ และการใช้

ทรัพยากรนํ้ าเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืสนองตอบวตัถุประสงคข์องสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั

การบริหารจดันํ้ าแบบผสมผสาน คือ กระบวนการในการส่งเสริมการประสาน การพฒันาและจดัการนํ้ า ดินและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาซ่ึงประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีของสงัคมอยา่งทดัเทียม

กนั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยัง่ยืนของระบบนิเวศท่ีสาํคญัความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติกบัมนุษย ์ การนาํ

หลักการบริหารจัดการนํ้ าแบบผสมผสานไปใช้ ควรคาํนึงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ดังน้ี                    

1) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้นํ้ า 2) ความเสมอภาคทัดเทียมกัน 3) ส่ิงแวดลอ้มและนิเวศท่ีย ัง่ยืน 

นอกจากนั้นวตัถุประสงคก์ารบริหารจดัการนํ้ าแบบผสมผสาน คือ 1) ทุกภาคส่วนมีนํ้ าใชอ้ยา่งเพียงพอ 2) คุณภาพ

นํ้ าเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ 3) ลดปัญหาความขดัแยง้ของสังคมเร่ืองการใชน้ํ้ า 4) ป้องกนัปัญหาภยัต่างๆ  

อนัเกิดจากนํ้ า  

3.3 เครือข่าย 

แนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทาํให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มี               

การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ โดยรูปแบบของเครือข่าย มีพยายามจาํแนก

โดยใช้คุณลกัษณะของสมาชิก พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ และโครงสร้างของเครือข่าย                

เป็นเกณฑ ์องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความเป็นเครือข่าย ไดแ้ก่ หน่วยชีวิตหรือสมาชิก เป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้
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ของความเป็นเครือข่าย จุดมุ่งหมาย การทําหน้าท่ีอย่างมีจิตสํานึก การมีส่วนร่วมและการแลกเปล่ียนใน

องคป์ระกอบของความเป็นเครือข่าย ระบบความสัมพนัธ์และการส่ือสาร กระบวนการทาํงานของเครือข่ายต่างๆ 

มีลกัษณะร่วมกนัใน 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการทาํงานท่ีเช่ือมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสู่หน่วยใหญ่                

2) การรักษาสัมพนัธภาพท่ีสร้างความรู้ ความหมาย และโลกทศัน์ร่วมกนั 3) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

และการปรับตวั 4) การพฒันากิจกรรมและความเคล่ือนไหวเพ่ือสร้างขบวนการทางนวตักรรมและวาทกรรมใน

การพฒันาความเป็นเครือข่ายในยคุใหม่  

แนวทางสาํหรับการสร้างเครือข่าย คือ การจดัตั้งเครือข่ายตอ้งมีวตัถุประสงคช์ดัเจน กิจกรรมท่ีชดัเจน 

กลุ่มแกนนาํท่ีปวารณาตนเพ่ือเครือข่าย หลีกเล่ียงการรวมศูนยอ์าํนาจจากการมอบอาํนาจ การกระจายอาํนาจท่ี

จัดตั้ งโดยองค์การความช่วยเหลือ หุ้นส่วน ความเป็นเจ้าของ และการเปิดโอกาส และดาํเนินไปในลกัษณะ

ประชาธิปไตย เครือข่ายต้องการทรัพยากรเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนกิจการของเครือข่าย                    

ความเป็นไปไดแ้ละปัญหาในการเล้ียงตวัเอง สถานภาพถูกตอ้งตามกฎหมาย การเสริมให้สมบูรณ์และการเช่ือมโยง 

การติดตามผลและประเมินผล การจัดการเครือข่าย การเก่ียวขอ้งกับผูไ้ด้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมและ

ผลประโยชน์ตอบแทน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 คือ ผูน้าํชุมชนหรือตวัแทนชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าและอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอาํเภอ

เวียงเชียงรุ้ง อาํเภอเวียงชยั และอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ชุมชนละ 1 คน รวม 45 คน โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้ตั้ง

รกรากหรือมีถ่ินฐานการอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีวจิยัมาอยา่งนอ้ย 5 ปี และมีประสบการณ์การทาํงานเป็นผูน้าํชุมชนอยา่ง

เป็นทางการ อยา่งนอ้ย 2 ปี มีอายไุม่ตํ่ากวา่ 20 ปี สามารถฟังพดูอ่านและเขียนภาษาไทยได ้และเตม็ใจและยนิดีเขา้

ร่วมงานวจิยั โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

กลุ่มท่ี 2 ประชากรในการศึกษา คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 30 คน ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า ท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง จาํนวน 4 คน 

อาํเภอเมือง จาํนวน 4 คน และอาํเภอเวียงชยั จาํนวน 4 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 12 คน และกลุ่มตวัแทนหน่วยงาน 

องคก์ร จาํนวน 18 คน ประกอบดว้ย  องคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพ้ืนท่ีอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง จาํนวน 2 คน 

อาํเภอเมือง จาํนวน 2 คน และอาํเภอเวยีงชยั จาํนวน 2 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 6 คน โครงการชลประทานเชียงราย 

จํานวน 2 คน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จํานวน 2 คน ประมงจังหวดัเชียงราย จํานวน 2 คน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เชียงราย จาํนวน 2 คน ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ภาค 1 จาํนวน 2 คน และ

สถาบนัการศึกษา จาํนวน 2 คน ตวัแทนองคก์ร ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ดและเขา้ใจในพ้ืนท่ีวิจยั เคยทาํงานใน

พ้ืนท่ีวิจยัอยา่งนอ้ย 2 ปี และมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 20 ปี สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได ้และเต็มใจและยินดี

เขา้ร่วมงานวจิยั ผูว้จิยัใชข้อ้มูลจากชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการดาํเนินการสุ่มแบบเจาะจง 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

1. เคร่ืองมือทางดา้นภูมิสารสนเทศ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป เคร่ือง

ระบุตาํแหน่งบนพ้ืนโลกจากดาวเทียม (GPS) รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง จงัหวดัเชียงราย 

เพ่ือการศึกษาขอบเขตการปกครอง ขอบเขตพ้ืนท่ีการใชน้ํ้ า และจดัทาํแผนท่ีแสดงขอบเขตการใชน้ํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่ม
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นํ้ ากกตอนกลาง จังหวดัเชียงราย เพ่ือเป็นเป้าหมายในการกาํหนดประชากรตามพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง ใน

จงัหวดัเชียงราย 

2. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาการใชน้ํ้ า 

  ตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีการจดัการทรัพยากรนํ้ าขององคก์ร/หน่วยงาน/ภาคี 

3. แนวทางการสมัภาษณ์/การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เก่ียวกบัแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย

การจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการอย่างย ัง่ยืนร่วมกบัส่วนปกครองทอ้งถ่ินอาํเภอเมือง อาํเภอเวียงชยั และ

อาํเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการชลประทานเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย กรมประมงจังหวดั

เชียงราย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เชียงราย  ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ภาค 1 และสถาบนัการศึกษา และ

ภาคีอ่ืนๆ ในการจดัการทรัพยากรนํ้ า 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. การลงพ้ืนท่ีเป้าหมายขอ้มูลปัญหาการใชน้ํ้ าและบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรนํ้ าโดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูน้าํชุมชน จาํนวน 45 ชุมชนท่ีใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ ากกเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของ

หน่วยงานเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง จงัหวดัเชียงราย 

2. การจดัเวทีชุมชนเพ่ือร่วมหาแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณา

การอย่างย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง ร่วมกบัตวัแทนตวัแทนกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตวัแทนองค์กรการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โครงการชลประทานเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ประมงจงัหวดัเชียงราย 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เชียงราย ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ภาค 1 และสถาบนัการศึกษา รวมทั้งภาคีอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือร่วมคน้หาแนวทางเสริมสร้างสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบ

บูรณาการอย่างย ัง่ยืน เป็นการจดัเวทีกระบวนการกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือระดมความคิดเห็นของกลุ่ม (Group 

think) โดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation-Influence-Control: AIC) การระดม

สมอง (Brainstorming) 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. เม่ือผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามแลว้ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือแปร

ผลขอ้มูลการดาํเนินการขององคก์ร/หน่วยงาน วิเคราะห์โดยการให้ค่าคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การให้ค่าคะแนนระดบัการดาํเนินการดา้นการจดัการนํ้ า ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประเมินค่า 

(Nominal Scale) ซ่ึงมี 5 ค่า คือ 

 1 หมายถึง  มีการดาํเนินงานนอ้ยท่ีสุด 
 2 หมายถึง  มีการดาํเนินงานนอ้ย 
 3 หมายถึง  มีการดาํเนินงานปานกลาง 
 4 หมายถึง  มีการดาํเนินงานมาก 
 5 หมายถึง  มีการดาํเนินงานมากท่ีสุด 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
  อนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                                                   จาํนวนชั้นท่ีตอ้งการ 
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การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งระดบัการดาํเนินงานออกมาเป็น 5 ระดบั  
   อนัตรภาคชั้น  =   

1−0
5

   =  0.8 
     

การแปลความหมายคะแนนการดาํเนินงานดา้นการจดัการนํ้ า ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 1.0-1.8 หมายถึง มีการดาํเนินงานนอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 1.9-2.6 หมายถึง มีการดาํเนินงานนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 2.7-3.4 หมายถึง มีการดาํเนินงานปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 3.5-4.2 หมายถึง มีการดาํเนินงานมาก 
  ค่าเฉล่ีย 4.3-5.0 หมายถึง มีการดาํเนินงานมากท่ีสุด 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาร่วมกบั

ตวัแทนส่วนปกครองทอ้งถ่ิน อาํเภอเมือง อาํเภอเวียงชยั และอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการชลประทานเชียงราย  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย กรมประมงจงัหวดัเชียงราย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เชียงราย 

สํานักงานทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ภาค 1 และสถาบนัการศึกษา ในการจดัการทรัพยากรนํ้ า ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

บทบาทในการจดัการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือนาํไปสู่การระดมความคิดเห็นของกลุ่ม โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการวางแผน

แบบมีส่วนร่วม การระดมสมอง เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการ

อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

5. ผลการวจัิย 

 พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง เป็นพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอเวียงชยั 

และอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง สาํหรับลุ่มนํ้ ากก เป็นลุ่มนํ้ าลาํดบัท่ี 3 จาก จาํนวน 22 ลุ่มนํ้ าหลกัของประเทศ มีตน้กาํเนิด

มาจากภูเขาทางเหนือในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ ไหลเขา้สู่ประเทศไทยท่ีช่องนํ้ ากก อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ไหลไปทางทิศตะวนัออกผ่านอาํเภอแม่อาย เขา้สู่อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผา่นอาํเภอเวยีงชยั อาํเภอเวยีงรุ้ง อาํเภอแม่จนั อาํเภอดอยหลวง เขา้สู่อาํเภอเชียงแสน ไหลสู่

แม่นํ้ าโขง ท่ีบา้นสบกก ตาํบลบา้นแซว อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีความยาวประมาณ 285 กิโลเมตร ส่วนท่ีอยู่

ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า 7,300.41 ตารางกิโลเมตร ในส่วนลุ่มนํ้ ากกตอนกลางเป็นบริเวณท่ีแม่นํ้ ากกไหลผ่าน

อาํเภอเมืองเชียงราย อาํเภอเวียงชยั และอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง มีความยาวทั้งส้ิน 92.95 กิโลเมตร คิดเป็นร้อย 61.11 

ของแม่นํ้ ากกท่ีไหลผ่านประเทศไทย  การใช้ประโยชน์ท่ีของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง พบว่า พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากก

ตอนกลางมีพ้ืนท่ีรวมกนัทั้งหมด 1,880.81 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,175,506.25 ไร่ มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นการเกษตร

มากท่ีสุด ร้อยละ 52.36 รองลงมาคือพ้ืนท่ีป่าไม ้ร้อยละ 32.07  และพ้ืนท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ10.16 ตามลาํดบั 

 การศึกษาสภาพปัญหาการใชน้ํ้ าและบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรนํ้ า

ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากผูน้าํหรือตวัแทนชุมชน 

จาํนวน 45 คนท่ีใช้ประโยชน์จากแม่นํ้ ากกและอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง ซ่ึงเป็นการสะทอ้นสภาพ

ปัญหาและบทบาทของหน่วยในภาพรวมของทั้งชุมชน โดยสภาพปัญหาการใชน้ํ้ า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหา 

การขาดแคลนนํ้ าทั้ งดา้นการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมีนํ้ าไม่เพียงพอในกิจกรรมการเกษตร ร้อยละ 

53.33 และนํ้ าไม่เพียงพอสาํหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 24.44 นอกจากนั้นยงัพบประเด็นดา้นคุณภาพของนํ้ า

ท่ีไม่เหมาะสมต่อกิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 6.67 และพบว่า ร้อยละ 15.56 ไม่มีปัญหาด้านการใช้นํ้ า สําหรับ
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บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง มีรายละเอียดดงั

ตาราง 

 

ตารางที ่1 การดาํเนินงานขององคก์ร หน่วยงาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง   

ขอ้ท่ี การดาํเนินงาน N (45) ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย S.D. ระดบั 

1 การจดัการนํ้าดา้นการเกษตร 45 100 3.40 1.00 ปานกลาง 

2 การจดัการนํ้าดา้นอุปโภค บริโภค 45 100 3.53 0.98 ปานกลาง 

3 การจดัการดา้นความขดัแยง้ 44 97.78 2.68 1.04 ปานกลาง 

4 การส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษฟ้ื์นฟู 42 93.33 3.05 0.87 ปานกลาง 

5 การจดัการดา้นคุณภาพนํ้า 43 95.56 3.05 1.06 ปานกลาง 

6 การจดัการดา้นเครือข่ายความร่วมมือ 42 93.33 3.21 0.86 ปานกลาง 

7 การจดัการนํ้าภาคอุตสาหกรรม 40 76.51 2.21 0.88 นอ้ย 

8 ระบบการจดัสรรนํ้า 43 95.56 3.26 0.84 ปานกลาง 

9 การซ่อมบาํรุงระบบจ่ายนํ้า 43 95.56 3.21 0.93 ปานกลาง 

10 การเขา้ถึงประปาส่วนภูมิภาค 41 91.11 2.39 1.15 นอ้ย 

11  การเขา้ถึงประปาชุมชน 43 95.56 4.45 1.35 มาก 

12  การเขา้ถึงนํ้าชลประทาน 44 97.78 3.50 1.14 ปานกลาง 

รวม 43 95.37 3.16 1.01 ปานกลาง 

 

 การดาํเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ าของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การเขา้ถึงประปาชุมชน               

อยูใ่นระดบัมาก แต่การจดัการนํ้ าภาคอุตสาหกรรมและการเขา้ถึงประปาส่วนภูมิภาค อยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองจาก

กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เขา้ถึงระบบประปาหมู่บ้านมากกว่าระบบการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษา                   

ส่วนใหญ่อยูน่อกเขตการใหบ้ริการของการประปาส่วนภูมิภาค และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเก่ียวขอ้ง

กบัภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นการจดัการนํ้ าดา้นการเกษตร การจดัการนํ้ าดา้นอุปโภคบริโภค การจดัการดา้น

ความขดัแยง้ การส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษฟ้ื์นฟ ูการจดัการดา้นคุณภาพนํ้ า การจดัการดา้นเครือข่ายความร่วมมือ 

ระบบการจดัสรรนํ้ า และการซ่อมบาํรุงระบบจ่ายนํ้ า การจดัการนํ้ าภาคอุตสาหกรรม การเขา้ถึงนํ้ าชลประทาน               

อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 แนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย จากการจดัเวทีชุมชนโดยมีตวัแทนชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้

มามีส่วนร่วมในการร่วมหาแนวทางในการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื

ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง ซ่ึงการดาํเนินการดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ าควรมีการดาํเนินการแบบต่อเน่ืองทุกปี 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การจดัเวทีแลกเปล่ียนการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ชุมชนทั้ งในชุมชนท่ีอยู่ตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า ทั้ งด้านปัญหาอุปสรรคและความสําเร็จ เทคนิควิธีการ 

เทคโนโลยี นวตักรรมต่าง ๆ รวมถึงแผนการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การจดัโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการสร้างความรู้ สร้างจิตสํานึก ความตระหนกัในการใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ ากก ไดแ้ก่ การให้ความรู้ด้าน

สถานการณ์ด้านปริมาณนํ้ าของแม่นํ้ ากก เพ่ือให้ชุมชนเกิดความรู้ความเขา้ใจ ในการร่วมวางแผนการบริหาร

จดัการนํ้ าท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์นํ้ าในแต่ละปี และการจดักิจกรรมตรวจวดัคุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ ากก โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงระดบั                
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คุณของนํ้ าในแม่นํ้ ากก โดยเป็นโครงการท่ีเน้นให้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมกับชุมชนหรือเป็น

เจา้ภาพหลกัในการขบัเคล่ือนกิจกรรม 

 

6. อภิปรายผล 

 ปัญหาการใชน้ํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง จงัหวดัเชียงราย พบปัญหาท่ีสําคญัไดแ้ก่ นํ้ าไม่เพียงพอ

สําหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมถึงปัญหาด้านคุณภาพนํ้ า เน่ืองจากแม่นํ้ ากกถือได้เป็นแหล่งนํ้ า

สาธารณะท่ีทุกชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และไม่มีผูค้รอบครองหรือผูมี้กรรมสิทธ์ิเพียงผูเ้ดียว จึงส่งผล

ให้เกิดปัญหาจากการใชน้ํ้ า ซ่ึงสอดคลอ้ง เขมิกา วริทธ์ิวุฒิกุล และคณะ (2564) ท่ีไดพ้บปัญหาภยัแลง้และขาด

แคลนนํ้ า ปัญหานํ้ าเสีย และสารพิษเจือปนในแหล่งนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ายม และยงัสอดคลอ้งกบันิภาพรรณ เจนสนัติ

กลุ (2562) ท่ีไดก้ล่าวถึงสภาพของลุ่มนํ้ าท่าจีน พบปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพนํ้ า การขาดแคลนนํ้ าจืดเพ่ือ

ใชท้าํการเกษตรในฤดูแลง้ โดยมีปริมาณนํ้ าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกร โดยพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอน

ตอนกลางในอาํเภอเมืองเชียงรายมีสภาพพ้ืนท่ีแหล่งชุมชนเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นคุณภาพนํ้ าซ่ึงมีผลต่อ                

การใชป้ระโยชน์ดา้นการอุปโภคบริโภค จากการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษ

ท่ี 1 เชียงใหม่ บริเวณสถานีสะพานแม่ฟ้าหลวง ตาํบลริมกก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย มีค่าความสกปรกใน               

รูปสารอินทรีย ์(BOD) สูงเกินกว่ามาตรฐานกาํหนด (1.73) เป็นผลมาจากนํ้ าเสียหรือนํ้ าท้ิงท่ีระบายสู่แหล่งนํ้ ามี               

ส่ิงสกปรกในรูปสารอินทรียสู์ง เช่น เศษอาหาร ส่ิงสกปรกจากการชาํระลา้งท่ีถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ าโดยไม่ผ่าน

ระบบบาํบดั และจากขอ้มูลการสนทนากลุ่มไดมี้การพูดถึงประเด็นความเป็นแหล่งชุมชนเมืองท่ีรวดเร็วและ

หนาแน่น ทาํให้เกิดการท้ิงของเสียลงแหล่งนํ้ าสาธารณะ จนทาํให้แหล่งนํ้ าในชุมชนเน่าเสีย ไม่สามารถนาํมาใช้

ไดต้ามวถีิการใชชี้วติในอดีต 

การศึกษาบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ร หน่วยงาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และภาคท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการ

ดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง จงัหวดัเชียงราย โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในดา้นการจดัการนํ้ าดา้นเกษตร เครือข่ายความร่วมมือ การจดัสรรนํ้ า ซ่อมบาํรุงระบบจ่ายนํ้ า การเขา้ถึงประปา

ชุมชนและนํ้ าชลประทาน ซ่ึงการดาํเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งเกิดการบูรณา

การของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกับ วรเทพ เปรมฤทัย (2551) ท่ีกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือ

การเกษตรท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งคาํนึงถึงวิธีการส่งนํ้ า การวางแผนการส่งนํ้ า การเลือกวิธีการส่งนํ้ า การกาํหนดการ

ให้นํ้ าท่ีเหมาะสม การจัดการแผนการปลูก และการลดการสูญเสียนํ้ า แล้วในการจัดการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือ

การเกษตรอย่างย ัง่ยืน ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน คือ เกษตรกร หน่วยงานราชการ และเอกชน 

มาร่วมมือกนัวางแผน ดาํเนินผลการประเมิน และแกไ้ขปัญหา แต่การดาํเนินงานขององคก์ร หน่วยงาน ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง มีบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ีต่างกนัออกไป

ตามกฎหมาย หรือ พรบ. มีหลายหน่วยงานในพ้ืนท่ีการบริหารจดัการนํ้ า ทาํให้การดาํเนินการต่างๆ มีความทบั

ซอ้น คลุมเครือ และประกอบกบัความเขา้ใจในเร่ืองบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานของประชาชนยงัมีน้อย 

เน่ืองจากขาดการส่ือสารท่ีไม่ทัว่ถึง ทาํใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ความคาดหวงัการแกปั้ญหาจาก

หน่วยงานท่ีไม่ไดมี้ภารกิจตาม พรบ. เกิดความเหล่ือมลํ้ าในการเขา้ถึงกระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติังานและ

งบประมาณในพ้ืนท่ี ส่งผลไปถึงการจัดทําแผนการดําเนินงานของหน่วยงานจึงไม่ตรงตามความต้องการ 

แกปั้ญหาไม่ตรงจุด ผิดกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้นจึงตอ้งมีการสร้างกระบวนการความเช่ือมโยงการทาํงานร่วมกนั และ 

ลดช่องวา่งการดาํเนินงาน ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่ไดมี้การแกไ้ขปัญหาช่องวา่งเหล่าน้ี 
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 แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการอย่างย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากก

ตอนกลาง จงัหวดัเชียงราย เป็นการแนวทางเพ่ือใหเ้กิดความเขม้แขง็ มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ าระหวา่งชุมชน

ในพ้ืนท่ีกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้บรรลุไปตามเป้าหมาย ทั้งในดา้นการดาํเนินงานร่วมกนั ทั้งการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและความสาํเร็จ เทคนิควธีิการ เทคโนโลย ีนวตักรรมต่างๆ รวมถึงแผนการดาํเนินงานของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการเสริมสร้างดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัปริมาณและคุณภาพของแม่นํ้ ากก ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) ของ

กรมทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการ เม่ือเครือข่ายมีความเข็มแข็งก็จะสามารถ

ดาํเนินการโดยเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปตามยุทธศาสตร์              

กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกรมชลประทาน ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่าย และ 

การมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการนํ้ าชลประทานในระดับพ้ืนท่ี 

นอกจากนั้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัปริมาณและคุณภาพของแม่นํ้ ากก   

ยงัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์องคก์รของการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2565-2570) ในประเด็นการสร้าง

แนวทางการตอบสนองต่อความตอ้งการความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการสร้างคุณค่าระหวา่งธุรกิจกบั

สังคม การบูรณาการการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการดาํเนินการในรูปแบบการจดัโครงการ/กิจกรรมร่วมกบัชุมชน สําหรับ ธีรพล พงษ์บวั และ 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2563) ได้ระบุถึงเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการนํ้ าเพ่ือการเกษตร ซ่ึงทาํให้

เกษตรกรและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการพฒันาเชิงการบริหารจดัการและเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็น

พลเมือง นอกจากนั้น เกรียงศกัด์ิ โชควรกุล (2563) ระบุการส่งเสริมการรวมกลุ่ม “เครือข่ายทรัพยากรนํ้ าชุมชน” 

โดยการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีภารกิจเพ่ือส่งเสริม สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้ าและภยัพิบติัส่งเสริมบทบาทขององคก์รเครือข่ายทรัพยากรนํ้ าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ปัจจุบนัพ้ืนท่ี

ลุ่มนํ้ ากกตอนกลางไดมี้การมีความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา หน่วยงานราชการ คณะกรรมการจดัการ

ชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation-JMC) อย่างไม่เป็นทางการในการร่วมขบัเคล่ือนเครือข่าย

การจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) นาํหลกัการและแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรแบบูรณาการอย่างย ัง่ยืน

ขยายผลสู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก ความตระหนักดา้น                  

การจดัการทรัพยากรนํ้ าในทุกระดบั 

(2) สถาบนัการศึกษาเขา้มามีบทบาทหรือเป็นเจา้ภาพหลกัในการแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย

และขบัเคล่ือนผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อนัจะทาํให้เกิดการเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ า

แบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื และมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรนาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรนํ้ ามาประยกุตใ์ชใ้น

การศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้กิดการเสริมสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 
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(2) ควรมีการเช่ือมโยงการสร้างเครือข่ายร่วมกบัชุมชนพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนตน้และตอนปลาย เพ่ือ

เกิดระบบการบริหารจดัการนํ้ าพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  บทความฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดียิ่งจากองคก์รการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองเชียงราย อาํเภอเวียงชยั และอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ภาค 1 โครงการ

ชลประทานเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ประมงจงัหวดัเชียงราย ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เชียงราย และผูน้าํชุมชนผูใ้ชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ ากกในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองเชียงราย อาํเภอเวียงชยั และ

อาํเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและร่วมหาแนวทาง                 

การเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการอย่างย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ากกตอนกลาง จงัหวดั

เชียงราย จนทาํใหง้านวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 แนวทางการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรของสาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ศรีปทุม ไดมี้การวางแผนในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหส้อดรับกบัคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ทั้ ง 5 ดา้น และสอดรับกบัการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Learning in the 21st Century) ในทุก

ด้าน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง                  

ทั้งทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ และทกัษะการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีในการทาํงาน พร้อมทั้งเห็นถึงความสาํคญัของ

ภาษาจีนและการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต  

 

คาํสําคญั: กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมนอกหลกัสูตร ภาษาจีน 

 

ABSTRACT 

 Guidelines for managing extracurricular activities of the Chinese for Business Communication, Faculty 

of Liberal Arts, Sripatum University are consistent with the Thai Qualifications Framework for Higher Education 

(TQF) in all 5 aspects. Additionally, it is consistent with enhancing learning skills of the 21st-century approach 

(Learning in the 21st Century) in all aspects. This will enhance the learners’ experience and encourage learning. 

Moreover, it encourages learners to apprehend themselves academically, and professionally. It also encourages 

the learners to become good leaders or followers when working. Last but not least, it allows the learners to see 
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the significance of the Chinese language and apply it in future careers. Keywords: Co-curricular Activities, 

Extracurricular Activities, Chinese Language 

 

Keywords: Co-curricular Activities, Extracurricular Activities, Chinese Language 

 

บทนํา 

 การศึกษาเป็นตวัแปรสําคญัในการพฒันามนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานท่ีมากข้ึน และการศึกษามีบทบาทสําคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบของประเทศ เพ่ือการแข่งขนั

ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรในประเทศใดมีการศึกษาท่ีดี การพฒันา

ประเทศก็ยอ่มท่ีจะรวดเร็ว การศึกษาจึงเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัประชากรมนุษยใ์หพ้ร้อมรับการดาํรงชีวติ

ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลไทยจึงปรับเปล่ียนจุดหมายในการพฒันาประเทศโดยมุ่งพฒันาคนทางดา้น      

การจดัการศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณภาพ (เนาวรัตน์ สั่งสอน, 2559) เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 นานาประเทศต่างให้

ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ ของ                      

ทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั ทาํให้เกิดเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการ

และในเชิงบนัเทิง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556) 

 ดว้ยความสาํคญัของการศึกษาในปัจจุบนันั้นจึงส่งผลให้สถาบนัการศึกษาตระหนกัถึงการสร้างโอกาส

ทางการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนแก่นกัศึกษา โดยการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร คือ กิจกรรมท่ีจดั

ข้ึน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ละส่งเสริมพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

ควรเนน้เร่ืองของการสร้างบรรยากาศให้นกัศึกษาเกิดความสนุกควบคู่ไปกบัการไดรั้บสาระจากกิจกรรม ไม่ควร

จดัสภาพบรรยากาศเช่นเดียวกบับรรยากาศการเรียนในชั้นเรียน ตอ้งเนน้การสร้างโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด (ปทญัทิญา สิงห์คราม และคณะ, 2555) โดยเฉพาะสาํหรับกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

เฉพาะทาง เช่นภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ เพราะการพฒันาทักษะภาษาจีนนั้นไม่สามารถท่ีจะพฒันาทักษะผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ในหอ้งเรียนไดเ้พียงอยา่งเดียวแต่เพ่ือการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืและความจาํระยะยาวจึงตอ้งมีการเสริม

ดว้ยการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ เพ่ือทาํให้นักเรียนรู้จกัใฝ่หาความรู้ 

แสดงความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี กลา้แสดงออก รู้จกักาลเทศะ ปฏิบติัตนตามมารยาทสงัคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ดงันั้น การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสามารถพฒันาทกัษะและความสามารถของ

ผูเ้รียนได ้โดยเฉพาะผูเ้รียนในกลุ่มวชิาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ เพราะประเทศจีนถือเป็นหน่ึงในประเทศมหาอาํนาจ

ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั จึงทาํใหภ้าษาจีนกลายเป็นภาษาท่ีคนใชติ้ดต่อเจรจาธุรกิจ ดงัน้ี การศึกษาแนวทางการจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร สาํหรับกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมถึงปัจจยัทางการศึกษาและปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อแนวทางการจดักิจกรรมเสริม

หลกัสูตรของการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สําหรับสาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ืออธิบายแนวทางการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Learning in the 21st Century) 

(2) วเิคราะห์การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีส่งเสริมและพฒันาทางดา้นวชิาการและทกัษะวชิาชีพ 

 

ความหมายของการจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ และวนันอร์ มะทา (2528) กล่าวถึงความหมายของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร

ไวว้า่ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัชั้นโดยนกัเรียนสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมดาํเนินการเอง โดยความเห็นชอบและสนบัสนุน

ของครูอาจารย ์ไม่มีการใหห้น่วยกิต หรือคะแนนเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ล่ือนชั้น หรือสาํเร็จการศึกษา 

นพพงษ ์บุญจิตราดุล (2525) กล่าวถึงความหมายของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวว้า่ กิจกรรมเสริม

หลกัสูตรเป็นกิจกรรมประกอบหลกัสูตรหรือนอกหลกัสูตรทั้งหลาย ท่ีให้การศึกษาแก่นกัเรียนนอกห้องเรียนจดั

ข้ึนโดยนกัเรียนสมคัรใจท่ีจะเขา้เรียน และดาํเนินการเอง โดยมีคณาจารยเ์ห็นชอบและสนบัสนุน 

ธีรศกัด์ิ อกัรบวร (2545) กล่าวถึงความหมายของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวว้่า การกระทาํเพ่ือ             

การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีจดัข้ึนนอกเวลาเรียนตามปกติของชั้นเรียน โดยผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตนเองและมี

ครูเป็นผูดู้แลให้คาํแนะนาํปรึกษาเป็นไปเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนตามหลกัสูตรให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน 

สนองความสนใจและความถนัดพฒันาความสามารถพิเศษส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพช่วยฝึกอุปนิสัยของ

ผูเ้รียนใหเ้หมาะกบัอุดมการณ์ประชาธิปไตยและใหมี้ประสบการณ์อนัจะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํจริง 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวง 

ศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงความหมายของการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวว้่า กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็น

กิจกรรมท่ีจดัอยา่งเป็นกระบวนการ ดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้น

ความรู้ ความสามารถ ทกัษะวิชาชีพ รวมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติ 

คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง สร้างจิตสาํนึกต่อ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปรับตวัและปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

พิมพช์นก คํ้าชู (2555) กล่าวถึงความหมายของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวว้า่ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือ

เสริมประสบการณ์ของผูเ้รียนโดยให้นกัเรียนท่ีสนใจไดร่้วมทาํกิจกรรมในชัว่โมงกิจกรรมอิสระ ในการทาํกิจกรรม

จะไม่มีการคิดหน่วยกิตและระดบัผลการเรียน 

จักรเพชร สุริยะกมล (2559) กล่าวถึงความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวว้่า กิจกรรมเสริม

หลกัสูตรเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือเสริมประสบการณ์ของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ความถนดั 

บุคลิกภาพหรืออุปนิสยั ทั้งน้ีตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจและร่วมทาํกิจกรรมอยา่งอิสระ 

   

ความสําคัญของกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ และวนันอร์ มะทา (2528) กล่าวถึงความสําคญัของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

ไวว้่า การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีความสําคญั และมีความจาํ เป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งจดัให้แก่ผูเ้รียน เพราะเป็น            

การส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ให้แก่นกัเรียนรอบดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งยงัช่วย

เสริมสร้างให้การเรียนรู้ตามหลกัสูตรสมบูรณ์ยิ่งข้ึน การเรียนการสอนในห้องเรียนส่วนใหญ่มุ่งเนน้เน้ือหาวิชา 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1528 

หรือการพฒันาดา้นสติปัญญาเป็นสาํคญั แต่การดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขนั้น ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

การพฒันาดา้นสงัจม และดา้นอ่ืนๆ ควบคู่กนัไปดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรข้ึนในสถานศึกษา 

สุพิน บุญชวงศ์ (2542) กล่าวถึงความสําคญัของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวว้่า กิจกรรมเสริม

หลกัสูตรเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาหนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษาจึงไม่เพียงพอแต่สอนวชิาในชั้นอยา่งเดียว 

สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมข้ึนเพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตนใหท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัรับผิดชอบแสคงความสนใจ

และความตอ้งการของตนรวมทั้งพฒันาผูเ้รียน เพ่ือใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ 

พิมพช์นก คํ้าชู (2555) กล่าวถึงความสาํคญัของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวว้า่ การจดักิจกรรมเสริม

หลกัสูตรเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษามีความสําคญัในการจดักระบวนการเรียนการสอนในการเป็นเคร่ืองมือ

สร้างเสริมประสบการณ์และฝึกอบรมแก่นกัเรียนใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน ซ่ึงช่วยใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมาย 

จักรเพชร สุริยะกมล (2559) กล่าวถึงความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวว้่า กิจกรรมเสริม

หลกัสูตรเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษา เน่ืองจากกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยสร้างเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากข้ึน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมตามความถนดัและ

ความสนใจกระตุน้ใหเ้กิดบรรยากาศการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และเสริมสร้างลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคใ์หก้บัผูเ้รียน 

พิชยั แกว้บุตร (2563) กล่าวถึงความสําคญัของกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนวิชาภาษาจีนไวว้่า กิจกรรม

เสริมนอกชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถทาํให้ผูเ้รียนเห็นถึงความสําคญัของภาษาจีน วฒันธรรมจีนและ

สงัคมจีนได ้ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจและการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค ์ทาํใหผู้เ้รียนมีความกลา้ในการส่ือสาร

ภาษาจีนและซกัถามถึงขอ้สงสยัเก่ียวกบัประเทศจีนมากข้ึน ยงัมีส่วนช่วยในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์

สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2540) กล่าวถึงความสําคญัของกิจกรรมเสริมนอกหลกัสูตร ว่าเป็นกิจกรรมท่ีช่วย

ส่งเสริมการทาํงานเป็นกลุ่มและความร่วมมือซ่ึงเป็นหลกัสําคญัต่อการพฒันา และส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ฝึก

ประสบการณ์การทาํงานเป็นทีมตั้งแต่ในวนัเรียน เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคตต่อไปได ้ ทั้งน้ีกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร ยงัเสริมภาวะความเป็นผูน้าํให้กบัผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนเห็นถึงความสามารถและความถนดัของตนเอง

ผา่นกิจกรรมได ้

ประกอบ ประพนัธ์วิทยา (2542) กล่าวถึงความสําคญัของการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีความสาํคญั

เป็นอย่างมาด เน่ืองจากสังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และ เพ่ือเป็นการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และ

สามารถปรับตวัผ่านประสบการณ์ตรงดว้ยตนเองนั้น การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง 

เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวและสามารถนาํมาปฏิบติัใชไ้ด ้

 

แนวทางการจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

สาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสูตรใหส้อดรับตามกรอบมารตฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี  

1. คุณธรรม จริยธรรม  

2. ความรู้  

3. ทกัษะทางปัญญา  

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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และยงัมีแนวทางการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหส้อดรับกบัการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 (Learning in the 21st Century) คือการเรียนรู้ 3R x 7C ดงัน้ี  

3R คือ อ่านออก (Reading) เขียนได ้(W)Riting) และคณิตศาสตร์ (A)Rithematic  

7C คือ 

 1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving)  

 2. ทกัษะดา้นการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation)  

 3. ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross-Cultural Understanding)  

 4. ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีมและภาวะผูน้าํ (Collaboration, Teamwork and Leadership)  

 5. ทักษะด้านการส่ือสาร การรู้ เ ท่าทันสารสนเทศและการรู้ เท่าทันส่ือ (Communications, 

Information and Media Literacy)  

 6. ทกัษะดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy)  

 7. ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 

ทั้งน้ี ทางสาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ ไดแ้บ่งการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. กิจกรรมในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน

ผ่านกิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษท่ีเนน้หัวขอ้ดา้นธุรกิจจีน ดา้นประเพณีและวฒันธรรมจีน โดยวิทยากรท่ีอยู่

ในวงการธุรกิจท่ีใชภ้าษาจีน เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ เช่น โครงการบรรยาย

พิเศษกลยทุธ์บุกตลาดแดนมงักร โครงการบรรยายพิเศษภาษาจีนกบังานมคัคุเทศก์ โครงการ Inspiring Chinese 

Languages เป็นตน้  

 2. กิจกรรมนอกชั้นเรียน เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดเ้พ่ิมพนูประสบการณ์และเรียนรู้นอกหอ้งเรียน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการทศันศึกษา การศึกษาดูงาน การเขา้ร่วมค่ายภาษาจีน และการเขา้ร่วมกิจกรรมการ

แข่งขนัต่างๆ เช่น โครงการทศันศึกษาและเรียนรู้วฒันธรรมจีน ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ 

โครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภณัฑท่์าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการค่ายภาษาและวฒันธรรมจีน ณ มหาวทิยาลยั

ซีอาน เป็นตน้   

 

การจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรสําหรับนักศึกษาสาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกจิ 

การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสาขาวิชาจดันั้นสอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) โดยกิจกรรมท่ีจดัส่วนใหญ่เน้นในดา้นความรู้ และดา้นทกัษะทางปัญญามากท่ีสุด ผ่านการฟัง

บรรยายจากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญในดา้นธุรกิจจีน เช่นโครงการเตรียมความพร้อมสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน

(HSK) โครงการบรรยายพิเศษกลยทุธ์บุกตลาดแดนมงักร โครงการบรรยายพิเศษภาษาจีนกบังานมคัคุเทศก์ เป็น

ตน้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการประกอบอาชีพ รองลงมาคือดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม ผ่านการฟังบรรยายจากวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ทาํงานในองค์กรจีน เช่นโครงการบรรยายพิเศษ

จรรยาบรรณวิชาชีพและการบริการทางสังคม โครงการบรรยายพิเศษหัวขอ้วฒันธรรมและธรรมเนียมปฏิบติัใน

การเจรจาธุรกิจกบัชาวจีน เป็นตน้ เพ่ือให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นการทาํงานร่วมกบัชาวจีน ดา้นทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การทาํงานเป็น

ทีม เช่นโครงการนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรมจีน โครงการค่ายภาษาจีน โครงการตรุษจีน เป็นตน้ เพ่ือให้
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ผูเ้รียนเรียนรู้การปรับตวั การทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย สุดทา้ยคือดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ผา่นกิจกรรมการแข่งขนั กิจกรรมอบรม เช่นโครงการแข่งขนัทกัษะ

พิมพภ์าษาจีน โครงการBusiness Presentation เทคนิคทาํสไลด์นาํเสนออย่างไรให้ปัง เป็นตน้ เพ่ือให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้เก่ียวกบัการเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสม  

 

 
 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

  สาํหรับการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Learning in the 21st Century) ทาง

สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Learning in the 21st 

Century) ทุกด้าน มากท่ีสุดคือทกัษะดา้นอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ผ่านกิจกรรมทศัน

ศึกษา การศึกษาดูงาน เช่นโครงการศึกษาดูงานพิพิธภณัฑท่์าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการทกัษะแบบไหนท่ีHR

ยคุใหม่ตอ้งการ โครงการฝึกประสบการณ์การเป็นแอร์และสจ๊วต เป็นตน้ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษา เรียนรู้

และเขา้ใจระบบการทาํงานจากสถานท่ีจริง รู้จกัหลกัการในการทาํงาน และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชก้าร

ฝึกงานหรือการทาํงานในอนาคต ผา่นรองลงมาคือทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross-

Cultural Understanding) เป็นกิจกรรมท่ีจดัในชั้นเรียน ผ่านการฟังบรรยายพิเศษจากวทิยากรและจากการเขา้ร่วม

กิจกรรมแลกเปล่ียนกบันกัศึกษาชาวจีน เช่นโครงการบรรยายพิเศษหวัขอ้วฒันธรรมและธรรมเนียมปฏิบติัในการ

เจรจาธุรกิจกบัชาวจีน โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย-จีนนกัเรียนชาวจีนจาก Qujing No.1 Middle School 

เป็นตน้ ซ่ึงส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม และสามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการ

ส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ อันดับท่ีสามคือทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving) ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านกิจกรรมฟังบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติั เช่น 

โครงการฝึกประสบการณ์การเป็นแอร์และสจ๊วต โครงการนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรมจีน โครงการบรรยาย

พิเศษภาษาจีนกบังานมคัคุเทศก ์เป็นตน้ เพ่ือนาํความรู้ ประสบการณ์และกรณีศึกษาท่ีไดฟั้งบรรยายไปปรับใชใ้น

การทาํงาน 
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ภาพท่ี 2 กราฟแสดงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

(Learning in the 21st Century) 
 

  จากการวเิคราะห์การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีทางสาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจไดจ้ดัข้ึนยงัส่งเสริมและ

พฒันาทกัษะทางดา้นวชิาการและวิชาชีพ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้

ให้กับผูเ้รียนผ่านผูเ้ช่ียวชาญ ทางหลักสูตรได้เชิญผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาจีน ด้านธุรกิจหรือด้านอาชีพต่างๆ                          

ท่ีสอดคล้องกับรายวิชาเรียน ความต้องการของตลาดแรงงานและส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจในปัจจุบัน มาบรรยาย

แลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรและผ่านกรณีศึกษา เช่นโครงการEasy Chinese โครงการ

Inspiring Chinese Languages โครงการทกัษะแบบไหนท่ี HR ยคุใหม่ตอ้งการ โครงการฝึกประสบการณ์การเป็น

แอร์และสจ๊วต โครงการบรรยายพิเศษภาษาจีนกบังานมคัคุเทศก์ โครงการบรรยายพิเศษกลยทุธ์บุกตลาดแดนมงักร 

เป็นตน้ 2) เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง เช่นโครงการค่ายภาษาจีน โครงการMy Voice ร้อง เล่น เตน้ เล่า

ภาษาจีน โครงการเทศกาลตรุษจีน โครงการแข่งขนัทกัษะภาษาจีน โครงการแข่งขนัทกัษะพิมพภ์าษาจีน โครงการ

ทศันศึกษาและเรียนรู้วฒันธรรมจีน ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศจีนโครงการนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรมจีน 

โครงการเรียนเขียนอักษรจีนผ่านซูฝ่า โครงการค่ายภาษาและวฒันธรรมจีน ณ มหาวิทยาลยัซีอาน เป็นตน้ 

กิจกรรมท่ีกล่าวมาเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเองผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ

ภาษาจีนทั้ง 4 ดา้น เรียนรู้วฒันธรรมจีน รวมถึงการท่ีผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะต่างๆ จะช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในการใชภ้าษาจีนมากข้ึน และสามารถรู้ถึงระดบัภาษาของตนเองเพ่ือพฒันาตนเองต่อไป             

3) เพ่ือฝึกทักษะการเป็นผูน้ําและผูต้ามท่ีดีในการทํางานให้แก่ผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนจัดบูทกิจกรรมแนะนํา

วฒันธรรมจีนหรือกิจกรรมนอกหลกัสูตรแลกเปล่ียนการสอนภาษาไทย สอนทาํอาหารไทย สอนวฒันธรรมไทย

ให้แก่ผูเ้รียนชาวจีน เช่นโครงการค่ายภาษาจีน โครงการเทศกาลตรุษจีน โครงการนิทรรศการศิลปะและ

วฒันธรรมจีน โครงการค่ายภาษาและวฒันธรรมจีน ณ มหาวิทยาลยัซีอาน โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย-

จีนนกัเรียนชาวจีนจาก Qujing No.1 Middle School เป็นตน้ 4) เพ่ือให้ผูเ้รียนเห็นถึงความสาํคญัของภาษาจีนและ

การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ เช่นโครงการศึกษาดูงานพิพิธภณัฑสุ์วรรณภูมิ โครงการบรรยายพิเศษ
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วฒันธรรมและธรรมเนียมปฏิบติัในการเจรจาธุรกิจกบัชาวจีน โครงการบรรายพิเศษจรรยาบรรณวิชาชีพและการ

บริการทางสังคม โครงการทักษะแบบไหนท่ี HR ยุคใหม่ต้องการ โครงการฝึกประสบการณ์การเป็นแอร์

และสจ๊วต โครงการบรรยายพิเศษภาษาจีนกบังานมคัคุเทศก์ โครงการบรรยายพิเศษกลยทุธ์บุกตลาดแดนมงักร 

เป็นต้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนได้ศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริงผูเ้รียนจะได้เห็นการปฏิบัติงานจริง เห็นถึง

ความสําเร็จขององค์กร ซ่ึงจะทําให้ผูเ้รียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน การเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก

ผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพต่างๆ หรือจากสถานประกอบการ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้และเขา้ใจลกัษณะงาน คุณสมบติั

ของวชิาชีพนั้นๆ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพโครงการ Easy Chinese เพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนผา่นผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพโครงการเรียนเขียนอกัษรจีนผา่นซูฝ่า เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพโครงการนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรมจีน  

เพ่ือฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีในการทาํงานใหแ้ก่ผูเ้รียน  
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ภาพท่ี 6 ภาพโครงการศึกษาดูงานพิพิธภณัฑสุ์วรรณภูมิเพ่ือใหผู้เ้รียนเห็นถึงความสาํคญั 

ของภาษาจีนและการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ  

 

สรุป 

 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีทางสาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจไดจ้ดัข้ึน มีแนวทางการจดักิจกรรมให้

สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 (Learning in the 21st Century) ซ่ึงช่วยในการพฒันาผูเ้รียนรอบดา้น กิจกรรมต่างๆ ยงัส่งเสริมและ

พฒันาทางดา้นวิชาการ พฒันาทกัษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ดา้น ทั้งทางดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

พฒันาทกัษะวิชาชีพให้แก่ผูเ้รียน จากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นธุรกิจจีน ไดรั้บความรู้ทางดา้นธุรกิจในการ

ประกอบวิชาชีพ และความเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมของประเทศจีน ในส่วนของกิจกรรมนอกชั้นเรียน 

เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาช่วยให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้แนวคิดการทํางาน การเตรียมตัวในแต่ละสายอาชีพจาก                         

ผูมี้ประสบการณ์ตรง และไดเ้รียนรู้จากตน้แบบองคก์รหรือหน่วยงานท่ีประสบความสาํเร็จ ดงันั้นการจดักิจกรรม

เสริมหลกัสูตรสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาผูเ้รียน เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทั้งใน

ห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรยงัช่วยเพ่ิมพนูประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บั

ผูเ้รียนทั้งทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีใน

การทาํงาน และผูเ้รียนเห็นถึงความสาํคญัของภาษาจีนและการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ  
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การสวมบทบาทการแสดงและการคดัเลือกนักแสดงในละครพูดรัชกาลที ่6 
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บทคัดย่อ 

บทบาทการแสดงมีหน้าท่ีดาํเนินเร่ืองราว สร้างเหตุการณ์ต่างๆ เม่ือตวัละครถูกแสดงโดยมีการสวม

บทบาทนกัแสดงจะตอ้งมีความเช่ือในตวัละครเพ่ือให้เกิดเกิดมโนภาพในการแสดงบทใดบทหน่ึง ฉะนั้นผูแ้สดง

เม่ือไดรั้บเล่นบทบาทใดๆก็ตาม ผูแ้สดงจะตอ้งมีการศึกษาเอกลกัษณ์ของตวัละคร อุปนิสัย กิริยาท่าทาง การพูด 

รวมถึงการเขา้ใจบทบาทในแต่ละตอนท่ีจะแสดง ดงันั้นบทบาทตวัละครท่ีถูกแสดงจนเกิดความเช่ือเรามกัไดย้นิ

หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่การสวมบทบาท   

การสวมบทบาทของตวัละครท่ีผูว้ิจยัจะนาํมาศึกษาคือการสวมบทบาทตวัละครสุภาพสตรีในละครพดู

รัชกาลท่ี 6  จากงานภาพถ่ายจะพบไดว้า่บทบาทการแสดงในละครพดูจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ลาํดบั ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.

1910-1925s เทียบกบัปี พ.ศ. ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1 การสวมบทบาทช่วงตน้รัชกาลท่ี 6 ปี พ.ศ. 2440-2445 ลาํดบัท่ี 2  

การสวมบทบาทช่วงกลางรัชกาลท่ี 6 ปี พ.ศ. 2446-2456 และลาํดับท่ี 3 การสวมบทบาทช่วงปลายรัชกาลท่ี 6                   

ปี พ.ศ. 2457-2468 นิยมใชสุ้ภาพบุรุษสวมบทบาทเป็นตวัละครสุภาพสตรีจึงทาํใหเ้กิดความน่าสนใจในการศึกษา 

เพราะนกัแสดงท่ีนาํมาสวมบทบาทแสดงละครพูดในรัชกาลท่ี 6 จากงานภาพถ่ายจะประกอบอาชีพ ราชองครักษ ์

ทหาร ตาํรวจ นักเรียนหลวง ขา้ราชริพาร จึงทาํให้เกิดประเด็นสําคญัในเร่ืองความเหมาะสมของการคดัเลือก

นักแสดงให้ตรงกบับทบาทท่ีไดรั้บตลอดจนถึงรูปแบบของเคร่ืองแต่งกายท่ีตวัละครชายสวมใส่ออกมาแลว้ดู

สมจริงในการสวมบาทบาทสุภาพสตรี 

การคดัเลือกนกัแสดงเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีอยูใ่นศาสตร์การแสดง  เพราะเม่ือผูเ้ขียนบทละครจบลงและ

ละครถูกสร้างข้ึน บทละครจะถูกดาํเนินการให้ไปอยู่ในแต่ละฝ่ายเพ่ือทาํความเขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์เพ่ือให้มี

ความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งกนัในแต่ละฝ่าย เช่นฝ่ายกาํกบัการแสดง ฝ่ายผูช่้วยผูก้าํกบั ทีมเส้ือผา้ช่างแต่งหนา้ ตลอด

จนถึงฝ่ายคดัเลือกนกัแสดงท่ีจะตอ้งถูกสรรหาคดัเลือกนกัแสดงให้เขา้กบับทบาทท่ีไดรั้บ การคดัเลือกจะถูกแบ่ง

ตามความเหมาะสมท่ีฝ่ายจดัหานกัแสดงระบุเกณฑ์เอาไวใ้นแต่ละบทบาท เช่น บทพระเอก เกณฑ์การคดัเลือก

ไดแ้ก่ อาย ุรูปร่างหนา้ตา ความสูง ความสามารถพิเศษ เป็นตน้ บทนางเอก คนรับใช ้คนสวน แม่คา้ ก็ตอ้งคดัเลือก

แบบเดียวกนัเพ่ือความเหมาะสมและสมจริงในคาแรคเตอร์ ผูว้จิยัจึงไดน้าํหลกัการคดัเลือกนกัแสดงในปัจจุบนัไป

เปรียบเทียบกบัตวัละครหลกัในละครพดูรัชกาลท่ี 6 ทาํให้ไดพ้บกระบวนการคิดและเกณฑก์ารคดัเลือกนกัแสดง

ท่ีแตกต่างออกไปจากการคดัเลือกนกัแสดงในปัจจุบนั     

  

คาํสําคญั:  บทบาทตวัละครสุภาพสตรีในละครพดูรัชกาลท่ี 6, การสวมบทบาทของตวัละครชาย- 

 การแสดงของสุภาพบุรุษ,ละครพดูรัชกาลท่ี6 
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ABSTRACT 

Acting roles are responsible for carrying out the story. create events When a character is portrayed with 

a role, the actor must have faith in the character in order to have a conception of playing a particular role. 

Therefore, when the actors get to play any role Actors must study the character's identity, character, mannerisms, 

speech, as well as understand the roles in each episode. Therefore, the role of the character that is performed until 

the belief that we often hear, is also known as the role play. 

The role play of the character that the researcher will study is the role of the lady character in the Rama 

VI talking drama. From the photographic work, it can be seen that the acting roles in the talking drama are divided 

into 3 sequences from the period of the year. 1910-1925s compared to the year, i.e. 1st role role play during the 

early reign of King Rama 6, 1897-1902 2nd role role during the middle of Rama VI, 1903 -2413 and the 3rd 

order, role playing at the end of the reign of King Rama VI, 1914-1925 It is popular to use gentlemen to play 

female characters, thus making it interesting to study. Because the actors who took on the role of speaking dramas 

in the reign of King Rama VI, from the photographic work, would be the Royal Guards, the soldiers, the police, 

the royal students, and the civil servants, thus causing an important issue on the suitability of the casting to match 

the roles that Received as well as the form of costumes that male characters wear out and look realistic in women's 

baht. 

Casting is a fundamental process in acting science. because when the playwright ends and the drama is 

created The play is performed on each side to understand, interpret, and analyze so that there is a coherent 

understanding on each side. such as the director of the show assistant director makeup artist team as well as the 

casting department that must be recruited to select actors for the roles received The selection will be divided 

according to the appropriateness that the actor recruiting department has specified criteria for each role, such as 

the main character. Selection criteria include age, appearance, height, special abilities, etc. The heroine, servant, 

gardener, seller must be selected in the same way for Appropriateness and realism in the character Therefore, the 

researcher has compared the current casting principles to the main characters in the Rama VI drama, thus finding 

the thinking process and the casting criteria that are different from the current casting. 

 

Keywords: The role of the lady character in the reign of the talking drama 6, taking on the role of male  

 characters-Gentleman's performance, Rama VI talk show 

 

1. บทนํา 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคท์รงไดรั้บพระนามวา่ “ พระผูท้รงพระราชทานกาํเนิด

ละครพูดคร้ังแรกในประเทศไทย ” หรือ บิดาแห่งการละครพูด พระองค์ทรงไดน้ํารูปแบบและแนวคิดของ                   

การแสดงละครเวทีตะวนัตกมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัละครของพระองค ์ทาํให้เกิดละครพูดท่ีแปลกใหม่ต่อละครใน

ประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นการแสดงในราชสาํนกั โดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นผูก้าํกบัและ

ผูแ้สดงด้วยตวัท่านเอง ผูแ้สดงนิยมเป็นผูช้ายล้วน และเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงตวัละครเป็นชายจริงหญิงแท ้                 

ตอนปลายสมยัรัชกาลท่ี 6 การเล่นละครพูดน้ีมกัเป็นเร่ืองของบุคคลชั้นสูง การแสดงจะเล่นเป็นฉากหรือเป็นองค ์
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ก็ไดเ้ล่นคลา้ยแบบละครตะวนัตกหรือนาํรูปแบบการเล่นของตะวนัตกมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัสังคมไทย มีเคร่ือง            

แต่งกาย อุปกรณ์ ฉาก เพ่ือใหดู้สมจริงและเขา้กบัตวัละครในแต่ละฐานะบทบาท(สมศกัด์ิ บวัรอด, 2547, หนา้ 72)  

สุภาพบุรุษเม่ือไดส้วมบทบาทเป็นตวัละสุภาพสตรีจะเกิดความเขินอายในการสวมบาทบาท และผูท่ี้

ไดรั้บสวมบทบาทเป็นตวัละครสุภาพตรีในการแสดงละครพูดรัชกาลท่ี 6 ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเหล่าทหาร ขุนนาง 

นกัเรียนหลวง มหาเล็กหลวง ลว้นแลว้เป็นสุภาพบุรุษทั้งส้ิน  การท่ีสุภาพบุรุษจะสวมบทบาทใดบทบาทหน่ึงท่ี

ตอ้งแสดงเป็นสุภาพสตรี สุภาพบุรุษจะตอ้งมีความกลา้มแสดงออก มีความสามารถ  จาํบทละคร และเหมาะสมกบั

บทบาทนั้นๆ ทาํให้การสวมบทบาทสุภาพสตรีในการแสดงละครพูดรัชกาลท่ี 6 มีความแตกต่างออกไปจาก                  

ตวัละครคณะอ่ืนๆ เพราะการสวมบทบาทสุภาพตรีคณะละครของพระองคต์วัละครตอ้งมีสภาวะของการเป็นผูน้าํ 

มีความอดทนและมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์สภาพบา้นได ้เพราะละครพูดส่วนใหญ่ของพระองคจ์ะสะทอ้น

เร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆภายในประเทศนอกประเทศ สภาพสังคม การเมือง มาเป็นตวักาํหนดบทบาทสุภาพสตรี

และการคดัลือกนกัแสดง ดงันั้นตวัละครจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในสภาพบา้นเมืองเป็นหลกั  

การคดัเลือกนักแสดงในละครพูดรัชกาลท่ี 6 มีขั้นตอนการเลือกนักแสดงแบบเดียวกับการคดัเลือก

นักแสดงละครทีตะวนัตก ซ่ึงพระองค์จะใชเ้กณฑ์การคดัเลือกโดยดูจากบทละคร ความเหมาะสมท่ีสําคญั คือ 

ความสนิทสนมไวใ้จในการแสดงเพราะจาการสังเกตจากภาพถ่ายงานละครและขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกการคดัเลือก             

ตวัละครช่วงยคุแรกส่วนใหญ่จะเป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเหล่าขนุนางท่ีเสด็จเรียนดว้ย ช่วงยคุท่ีสองตวัละครจะเป็น

คนสนิทท่ีไดเ้คยเล่นละครกบัพระองคเ์ม่ือคร้ังเสด็จศึกษาต่อต่างประเทสตลอดจนถึงทหารราชองครักษ ์และช่วง

ยคุท่ีสามตวัละครถูกปรับเปล่ียนให้สมจริงยิ่งข้ึนเร่ิมคดัเลือกนกัแสดงท่ีเป็นตวัละครชายจริงหญิงแทแ้ละไดเ้ชิญ

พระนางเธอลักษมีลาวณั พระมเหสีในรชกาลท่ี 6 มาร่วมแสดงด้วยตลอดจนถึง นักเรียนหลวง เหล่าทหาร                  

ลูกเสือป่า เป็นตน้  

บทละครมีความสําคญัการสวมบทบาทแลระการคดัเลือกนกัแสดงก็มีความสําคญัเช่นกนั ฉะนั้นเม่ือ

ผูว้ิจยัไดพู้ดถึงบทละครพูดของรัชกาลท่ี 6 ไวข้า้งตน้ความแปลกใหม่ของการแสดงยคุนั้นท่ีเป็นจุดสนใจอีกอยา่ง

หน่ึงนั้นคือตวัละครสุภาพสตรีท่ีใช้สุภาพบุรุษแสดงในละครพูดรัชกาลท่ี6 พระองค์มีกระบวนการคดัเลือก

นักแสดงอย่างไรเพ่ือให้สอดคลอ้งกับบทบาทเร่ืองร่าวในละครพูดพบไดจ้ากละครพูดเร่ือง มิตรแท้ โพงพาง                

มหาตะมะ เป็นตน้ และนกัแสดงสุภาพบุรุษท่ีสวมบทบาทเป็นตวัละครสุภาพสตรีในบทบาทต่างๆ เช่น การสวม

บทบาท บ่าวรับใช ้บทนางเอก บทภรรยา บทนางร้าย บทเจา้นาย มีการแบ่งชนชั้นของตวัละครอย่างไรจึงจะ

เหมาะสม ท่ีแสดงออกมาแลว้คนดูเกิดความเช่ือ คลอ้ยตาม ตรงตามบท และเป็นท่ีจดจาํของท่านผูช้ม  

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาการสวมบทบาทตวัละครในการแสดงละครพดูรัชกาลท่ี 6 

2. ศึกษากระบวนการคดัเลือกนกัแสดงในพดูรัชกาลท่ี 6 

  

3. การสวมบทบาทตัวละครสุภาพสตรีแสดงทีโ่ดยสุภาพบุรุษในสมัยรัชกาลที ่6 

บทบาทตวัละครสุภาพสตรีในละครพูดรัชกาลท่ี 6 ท่ีส่งผลต่อการแสดงของสุภาพบุรุษ มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือท่ีจะศึกษาการสวมบทบาทของตวัละครสุภาพสตรีท่ีใชสุ้ภาพบุรุษในการแสดง กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง 

ตลอดจนถึงขั้นตอนของการแบ่งชนชั้นของตวัละครในละครพูด เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งขอ้มมูลและแนวทางการศึกษา

คน้ควา้ในเร่ืองของการสวมบทบาท วธีิคดัเลือกนกัแสดงเม่ือมีการจดัแสดงละครพดูรัชกาลท่ี 6 ในปัจจุบนั 
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การสวมบทบาทตวัละครสุภาพสตรีเม่ือศึกษาและรวบร่วมภาพถ่ายของตวัละครท่ีแสดงโดยสุภาพบุรุษ

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลาํดบั ตามการแบ่งช่วงปีพ.ศ.สมยัรัชกาลท่ี 6  ดงัน้ีลาํดบัท่ี 1 การสวมบทบาทช่วงตน้

รัชกาลท่ี 6 ปีพ.ศ.2440-2445 ลาํดบัท่ี 2 การสมบทบาทช่วงกลางรัชกาลท่ี 6 ปีพ.ศ.2446-2456 ลาํดบัท่ี 3 การสวม

บทบาทช่วงปลายรัชกาลท่ี 6 ปีพ.ศ.2457-2468 ในการแยกลาํดบัตามช่วงเวลาจะพบวา่การสวมบทบาทตวัละครจะ

ถูกปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสภาพความเป็นอยูแ่ละเคร่ืองแต่งกายก็ถูกปรับเปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั 

ลาํดบัที ่1 การสวมบทบาทช่วงต้นรัชกาลที ่6 ปี พ.ศ. 2440-2445 

 การสวมบทบาทของผูแ้สดงสุภาพบุรุษในบทบาทสุภาพสตรี ในช่วงตน้รัชกาลท่ี 6 ซ่ึงจะตรงกบัปี ค.ศ.

1897-1902 การสวมบทบาทจะมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกับบทบาทสุภาพสตรีตะวนัตกในปัจจุบนั การสวมบาท

ระยะแรกตวัละครจะมีการสวมบาทท่ีคลา้ยกบัตวัละครของเชคสเปรียร์นกัเขียนบทละครและกวชีาวองักฤษท่ีนิยม

ใชผู้ช้ายแสดงเป็นผูห้ญิง ทาํให้การสวมบทบาทตวัละครสุภาพสตรีในละครพูดรัชกาลท่ี 6 ในยคุน้ีตวัละครจาก

ผู ้ชายเป็นผู ้หญิงจึงรับกระแสดงนิยมของตัวละครของเชคสเปรียร์มาปรับใช้ให้เข้ากับกระแสนิยมและ                           

การเปล่ียนแปลงของการสวมบทบาทในลาํดบัแรก  

 การสวมบทบาทของนักแสดงในยุคแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 6 ทรงจดั

แสดงเม่ือคร้ังเสด็จศึกษาต่อต่างประเทศท่ีมีรูปถ่ายการแสดงปรากฎแลว้ใชน้ักแสดงท่ีสวมบทบาทสุภาพสตรีมี               

3 ตวัละคร ได้แก่เร่ืองMiss honey bone เร่ืองมิตรแท้ และเร่ืองLines and rudd  การดาํเนินเร่ืองและบทละครมี               

การใชบ้ทละครของเชคาเปรียร์มาปรับใชแ้ละการสวมบทบาทของตวัละครสุภาพสตรีพระองคจ์ะใชข้า้ราชบริพารท่ี

เสด็จศึกษาต่อต่างประเทศในคร้ังนั้นดว้ยมาร่วมแสดงหรือเป็นเพ่ือนผูช้ายชาวตะวนัตกร่วมชั้นเรียนให้มารับบท

ตวัละครเอกท่ีตอ้งแสดงเป็นสุภาพสตรี ดงันั้นบทบาทตวัละครสุภาพสุตรีท่ีใชสุ้ภาพบุรุษแสดงจะตอ้งคาํนึงถึง

ความถนัดของภาษาท่ีใช้ในการถ่ายทอด ส่วนสูงสรีระของนักแสดงท่ีเป็นเพ่ือนร่วมชั้นช่าวตะวนัตก รวมถึง       

เคร่ืองแต่งกายของนกัแสดง  

 

 
 

ภาพท่ี 1 ละครพดูเร่ือง Miss honeybone นกัแสดงสุภาพบุรุษสวมบทบาทเป็นสุภาพสตรี  

สวมใสเคร่ืองแต่งกายในรูปแบบสุภาพสตรียคุVictorian ท่ีมา : ป่ิน มาลากลุ (2517,หนา้63) 

 

ลาํดบัที ่2 การสวมบทบาทช่วงกลางรัชกาลที ่6 ปี พ.ศ. 2446-2456 

การสวมบทบาทช่วงกลางรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงตรงกับปี ค.ศ.1903-1913 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 6 ทรงเสด็จกลบัประเทศไทยท่ีสาํเร็จการศึกษาวิชาการต่างๆ ณ ประเทศองักฤษ ทาํให้ระหวา่ง

เสด็จกลบัได้มีการเจริญสัมพนัธ์ไมตรีและเสด็จเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์และประเทศญ่ีปุ่น พระองคท์รงเสด็จข้ึนครองราชยแ์ละสนบัสนุนงานศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ
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ในดา้น นาฏศิลป์ ดนตรี ร่วมถึงงานการแสดงละครพูดของพระองคท่ี์จะถูกจดัข้ึนในเขตพระราชฐาน พระราชวงั

หรือท่ีประทบัต่างๆ ทาํให้ละครพูดเกิดกระแสนิยมและเป็นท่ียอมรับต่อเหล่าขุนนางขา้ราชการและคนชมใน                

สมยันั้น 

การสวมบทบาทของตวัละครสุภาพสตรียงัคงใชสุ้ภาพบุรุษเป็นตวัดาํเนินเร่ืองราว เพราะรูปแบบและ

วิธีการแสดงแมก้ระทั้งการสวมบทละครยงัคงเป็นวิธีการแบบของตะวนัตก แต่พระองคท์รงปรับบทละครและ

เร่ืองร่าวให้เขา้กบัสภาพบา้นเมืองไทยในปัจจุบนั ดงันั้นจะพบวา่การสวมบทบาทของตวัละครเร่ิมใชน้กัแสดงท่ี

เป็นเหล่าขุนนาง ขา้รัชการท่ีเป็นคนไทยแทท้ั้ งหมดมาแสดงสวมบทบาท จึงปรากฏการสวมบทบาทตวัละคร

สุภาพสตรีท่ีมกัใชค้าํข้ึนตน้วา่ แม่ เช่น แม่ระเมียด แม่สายหยดุ แม่ชอ้ย เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ละครพดูเร่ืองชิงนาง นกัแสดงสุภาพบุรุษสวมบทบาทเป็นสุภาพสตรี  

สวมใสเคร่ืองแต่งกายในรูปแบบผสมผสานสุภาพสตรีไทยและสุภาพพสตรียคุVictorian  

ท่ีมา : ป่ิน มาลากลุ (2517,หนา้63) 

 

ลาํดบัที ่3 การสวมบทบาทช่วงปลายรัชกาลที ่6 ปี พ.ศ. 2457-2468 

การสวมบทบาทของตวัละครสุภาพสตรีช่วงปลายรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงตรงกับปี ค.ศ. 1914-1925 การสวม

บทบาทของตวัละครช่วงสุดทา้ยของรัชกาลท่ี 6 พระองคเ์ร่ิมมองเหตุการณ์ของบา้นเมืองเป็นหลกัเพราะช่วงเวลา

น้ีมีเหตุการณ์หลายปัจจยัท่ีเขา้มาปรับเปล่ียนบทบาทของตวัละครเช่น สงครามโลกคร้ังท่ี 1 การเชิดชูเหล่าทหาร 

การเกิดโรงเรียนหลวง ลูกเสือป่า การรับวฒันธรรมต่างๆเขา้มารวมถึงเคร่ืองแต่งกายตะวนัตกท่ีสุภาพสตรีและ

สุภาพบุรุษสวมใส่  

ตวัละครเม่ือมีการสวมบทการแสดงเป็นสุภาพสตรีตอ้งคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอยูเ่พ่ือให้แสดงออก

มาแลว้ตรงกบับทบาทท่ีไดรั้บและจากการสังเกตการณ์จะพบว่าตวัละครเร่ิมมีความสมจริงมากยิ่งข้ึนทั้งเส้ือผา้

นักแสดงตลอดจนถึงบทบาทต่างๆท่ีสุภาพบุรุษไดรั้บเล่น ศึกษาไดจ้ากภาพถ่ายฟิลม์กระจกและนาํมาวิเคราะห์             

การแสดงเช่นการเขา้พระเขา้นางของตวัละคร การโพสท่าน่ิงของตวัละคร ลกัษณะการออกสีหนา้แววตา อารมณ์

สะทอ้นท่ีสวมบทบาท  

ยกตวัอยา่ง บาทบาทตวัละครสุภาพสตรีในเร่ืองมหาตมะ เม่ือถูกสวมบทบาทใหเ้ล่นเป็นแม่หญิงลูกสาว

ของนายทหาร นกัแสดงจะแสดงออกมาลกัษณะโดยตอ้งคาํนึงถึงบทบาท ภูมิหลงัของตวัละคร นํ้ าเสียงของวยัเยาว ์

หรือเหตการณ์ตอนนั้น วา่จะแสดงออกมาอยา่งไรใหอ้อกมาแลว้ดูสมจริงท่ีสุด 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1540 

กระบวนการคดัเลือกนักแสดงในละครพูดรัชกาลที ่6 

 นกัแสดงเป็นผูด้าํเนินเร่ืองร่าวต่างๆ ในละครทั้งหมด และเป็นผูส้วมบทบาทเพ่ือเล่นเป็นตวัละครตวัใด

ตวัหน่ึงหรือหลายบทบาทแต่เร่ืองเดียวกนัจะพบไดจ้าก ตวัละฝาแผด ตวัละครภูตผี ตวัละครรับเชิญมากบท ดงันั้น

เม่ือตวัละครถูกถ่ายทอดเร่ืองราวและความรู้สึกนึกคิดจนทาํให้ท่านผูช้มเกิดความเช่ือในตวัละครหรือการสวม

บทบาทท่ีเป็นอยูน่ั้นถือวา่นกัแสดงไดป้ระสบความสาํเร็จและตรงตามหลกัของการคดัเลือกนกัแสดงนาํ 

 การคัดเลือกนักแสดง ผูก้ ํากับจะตอ้งเขา้ใจเน้ือเร่ืองและบทละครอย่างละเอียด เพ่ือให้ผูก้ ํากับเกิด

จินตนาการและอินในบทละครจนเกิดภาพของตวัละครว่ามีลกัษณะนิสัยคุณสมบติัอย่างไรท่ีจะมารับบทบาท

ต่างๆ ในเร่ืองเพราะรูปร่างหนา้ตาก็เป็นส่ิงสาํคญัในการคดัเลือกนกัแสดงในตรงกบับทบาท เช่นการสวมบทบาท

ตวัละครพระเอกนางเอก รูปร่างหนา้ตาตอ้งมาเป็นอนัดบัแรกของการคดัเลือกนกัแสดง จากนั้นดูวา่เหมาะสมหรือ

สามารถแสดงเป็นตวัละครตวันั้นไดส้มบทบาทหรือไม่แลว้จึงจะไปดูหลกัการของ ท่วงท่า นํ้ าเสียง ความสามารถ

พิเศษ อารมณ์ เป็นตน้ ทาํใหก้ารคดัเลือกนกัแสดงจะมีพ้ืนฐานของการคกัเลือกอยู ่3 วธีิไดแ้ก่ 

 1. วิธีสัมภาษณ์แบบตวัต่อตัว (personal-interview method) โดยผูก้าํกับจะสอบถามขอ้มูลทั่วไปของ              

การแสดง ประสบการณ์การแสดง หรือใหมี้การอ่านบทบาทของตวัละครตวัใดตวัหน่ึงแลว้ใหผู้แ้สดงตีความหมาย 

 2. วิธีแสดงสด (improvisational approach) การให้สมมุติสถานการณ์บางอย่างและแสดงสดออกมาวา่ 

ตวัละครท่ีถูกสวมบทบาทจะมีปฏิกิริยาอยา่งไรเม่ือไดแ้สดง 

3. วิธีการคดัเลือกแบบเปิด (open audition) นักแสดงจะตอ้งเขา้ใจบทละครและมีการพูดคุยเก่ียวกบั               

ตวัละคร โครงเร่ือง แนวคิด ถา้มีฉากร้องเพลงนกัแสดงจะตอ้งร้องใหฟั้ง เพ่ือจะไดพิ้จารณาตามความสารถ 

จากการวิเคราะห์การคดัเลือกนักแสดงในละพูดรัชกาลท่ี 6 พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 เม่ือไดท้รงจดัแสดงละครพดูพระองคย์งัคงใชน้กัแสดงท่ีเคยเล่นหรือเคยสวมบทบาทเม่ือคร้ัง

จดัแสดงละครเวทีท่ีศึกษาอยูต่่างประเทศ อาจเป็นเพราะไดเ้ห็นถึงความสามารถการแสดงละครของแต่ละท่าน 

ความไวใ้จในการต่อบทบาท และสามารถใหค้าํปรึกษาไดเ้ม่ือไดแ้สดงร่วมกนักบัพระองค ์        

การคดัเลือกนกัแสดงพระองคจ์ะมีความละเอียดอ่อนในการคดัเลือกนกัแสดงเม่ือผูว้ิจยัไดส้ังเกตการณ์

จากภาพถ่ายงานละครพูดรัชกาลท่ี 6 จากแหล่งต่างๆ เช่น ภาพถ่ายงานละครพูดจากฟิล์มกระจก ตวัละครจะมี

ความสอดคลอ้งกบับทบาทและเน้ือเร่ือง เช่น สีหน้าแววตาของผูแ้สดง กิริยาท่าทาง สรีระของรูปร่างผูช้ายเพ่ือ

คดัเลือกให้รับบทสุภาพสตรี ใบหน้า ตลอดจนถึงเม่ือสวมใส่เคร่ืองแต่งกายออกมาแลว้ดูสมจริงเขา้กบับาบาท 

นักแสดงแต่ละท่านเม่ือไดศึ้กษารายช่ือของผูแ้สดงนาํในแต่ละเร่ือง เช่นละครพุดเร่ืองมหาตมะ ละครพูดเร่ือง

โพงพาง ละครพูดเร่ืองหัวใจนกัรบ พระองคจ์ะนิยมใชต้วัละครท่ีมาจากขุนนาง ขา้ราชการเหล่าทหาร นักเรียน

หลวงวชิราวธุ มหาดเลก็หลาวง เพราะเร่ืองท่ีแสดงละครพดูส่วนใหญ่เป็นเร่ืองร่าวเก่ียวกบัความกลา้หารของเหล่า

ทหาร เชิดชูเกรียติเหล่าทหารกล้าในการออกรบ การออกศึกสงคราม การเสียดสีสังคมการเมือง ความรัก

ประเทศชาติบา้นเมือง ตวัละครในงานละครพูดของพระองคจึ์งนิยมใชบ้ทเด่นท่ีเป็นทหารหรือผูท่ี้มีฐานะชั้นสูง

สืบเน่ืองไปถึงการคดัเลือกนักแสดงท่ีมาจากบุคคลชั้นสูง คนสนิท หรือคร้ังท่ีเสด็จเยี่ยมชมงานพิธีสวนสนาม

ลูกเสือป่า งานฟุตบอลโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยัแลว้พบวา่นกัเรียนท่ีมีความโดดเด่นมีความเหมาะสมกบับทบาท

ของตวัละครนกัเรียนในเร่ืองท่ีพระองคท์รงจะนาํมาจดัแสดงอีกคร้ังพระองคจ์ะเชิญใหม้าร่วมแสดง 
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5. สรุป 

 การสวมบทบาทการแสดงและการคดัเลือกนกัแสดงในละครพูดรัชกาลท่ี 6 มีกระบวนการและขั้นตอน

ต่างๆ ตามบริบทท่ีสอดคลอ้งตามยคุสมยัท่ีจดัการแสดงละครพูดข้ึน จะพบไดว้า่การสวมบทบาทการแสดงในยคุ

แรกเร่ิมการทาํละครพูดของพระองคไ์ดแ้รงบนัดาลใจมาจากละครเวทีของ เชคเปรียร์มาปรับใชท้ั้งการเขียนบท

ละคร การแสดงละคร จนถึงการสวมบทบาทนกัแสดงผูช้ายแต่ให้รับบทบาทเป็นสุภาพสตรีซ่ึงในสมยันั้นเป็น

เร่ืองปกติของการแสดงละครเวทีในยุโรปเพราะละครเวทีส่วนใหญ่จะใชผู้ช้ายสวมบทบาทแต่สามารถเล่นเป็น

ละครตวัไหนก็ไดเ้พ่ือความอดทนในการฝึกซอ้มและปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในยคุสมยันั้น ทาํใหก้ารสวมบทบาทใน

ยคุแรกพระองคเ์ร่ิมใชน้กัแสดงชายท่ีมาจากเพ่ือร่วมชั้นเรียนหรือขนุนางราชการท่ีเสด็จไปศึกษาต่อในคร้ังนั้นดว้ย 

จึงทาํให้ตวัละครส่วนใหญ่เกิดการผสมผสานระหว่างนกัแสดงไทยสยามและนกัแสดงท่ีเป็นเพ่ือนชั้นเรียนชาว

องักฤษในการสวมบทบาทการแสดงท่ีพบไดจ้ากภาพถ่ายในอดีต  

 ช่วงระยะเวลาต่อมาเป็นช่วงท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 6 สาํเร็จการศึกษาและ

เสด็จกลบัจากต่างประเทศแต่พระองคย์งัทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูอยูอี่กหลายเร่ืองรวมถึงไดจ้ดัแสดงละคร

พูดในเขตพระราชฐานอยู่หลายคร้ังตวัละครยงันิยมใช้ผูช้ายแสดงทั้งหมดการสวมบทบาทก็เช่นกัน การสวม

บทบาทในยคุน้ีนกัแสดงเร่ิมถูกสวมบทบาทใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูข่องขนุนาง เจา้นาย ขา้ราช

บริพาร เพราะพระองค์ไดจ้าํรองเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีไกลต้วันั้นคือในเขตพระราชวงัก่อนในการแต่ง               

บทละครในยคุสมยัท่ีสอง ช่วงสุดทา้ยของการสวมบทบาทการแสดงในละครพูดรัชกาลท่ี 6 พระองคไ์ดแ้ต่งบท

ละครพูดไวอ้ยู่หลายเร่ืองซ่ึงแต่ละเร่ืองจะเร่ิมสะทอ้นความเป็นอยู่ของคนไทยในยคุนั้นเช่นสอดแทรกปัญหา

สังคม การลอ้การเมือง เหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไวใ้นบทละครท่ีสาํคญัการแต่งบทละครนิยมแต่งเพ่ือเชิดชู

กองลูกเสือป่า ลูกเสือหลวง เหล่าทหารในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการทาํศึกสงคราม ทาํให้เม่ือตวัละครถูกสวมบทบาท

ในยคุสมยัสุดทา้ยตวัละครตอ้งมีความอดทน เขม้แข็ง ถ่ายทอดอารมณ์ สามารถเขา้ถึงบทบาทไดดี้ และท่ีสาํคญั

ตอ้งเป็นผูด้าํเนินเร่ืองโดยใหค้นดูเกิดความคลอ้ยตามในการสวมบทบาทการแสดงท่ีตนเองเป็นอยู ่ 

 การสวมบทบาทและการคดัเลือกนกัแสดงในละครพูดรัชกาลท่ี 6 จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้ง

ซ่ึงกนัและกนัระหว่างสภาพความเป็นอยูใ่นชีวิตจริงของผูค้นในสมยันั้นและอาชีพการทาํงานในหน่วยงานราชการ

หลวง เช่น ทหาร ตาํรวจ ขุนนาง เป็นตน้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการคดัเลือกนกัแสดงและง่ายต่อการจดัสรรเวลาเพ่ือ

เม่ือถูกคดัเลือกจะไดต้รงตามบทบาท บริบทไกลเ้คียงกบัเหตุการณ์ต่างเพ่ือนาํไปสู่บทบาทในการแสดงละครพดู

ในรัชกาลท่ี 6 ไดดี้เป็นเอกลกัษณ์และแบบแผนสืบไปในอนาคต 

   

6. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 การสวมบทบาทการแสดงและการคดัเลือกนกัแสดงในละครพูดรัชกาลท่ี 6 ยงัมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจอยู่

หลายเร่ืองหลายประเด็นท่ีจะสามารถศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบบทความวิชาการและงานวิจยั เช่นประเด็นในเร่ือง

ของเคร่ืองแต่งกายของตวัละครพูดท่ีตอ้งแต่งตามยคุสมยัเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัชาติตะวนัตกเพราะมีความ

เช่ือโยงระหวา่งวฒันธรรมและอารยะ เทคนิคการแสดงละครร้องในรัชกาลท่ี 6  บทพากยโ์ขนในสมยัรัชกาลท่ี 6 

ท่ีมีความปรับเปล่ียน ตดัตอน ผสมผสานบทร้องทาํนองเพลงให้มีความน่าสนใจตลอดจนถึงเคร่ืองแต่งกายโขน

ละครท่ีรับอิทธิพลตะวนัตกเขา้มาเปล่ียนแปลงพบไดจ้าก ศิลาพรตวัพระตวันาง พสัตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ 

ทั้งน้ีละครพูดบางเร่ืองมีการแสดงอยูห่ลายคร้ังแต่เคร่ืองแต่งกายไม่ถูกปรากฏหลกัฐานจึงทาํให้เม่ือละครพูดนาํ
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กลบัมาแสดงใหม่เคร่ืองแต่งกายจึงผิดรูปแบบออกไปจากยคุสมยัเดิม เช่นละครพูดเร่ืองมธันพาธา หาเมียให้ผวั              

ยงัเป็นรอง เป็นตน้    

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 การสวมบทบาทการแสดงและการคดัเลือกนกัแสดงในละครพดูรัชกาลท่ี 6 เม่ือผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทาํ

ให้ทราบว่าการสวมบทบาทการแสดงในละครพูดรัชกาลท่ี 6 มีการใช้หลกัการสวมบทของตะวนัตกมาใชใ้น

รูปแบบการสอนซํ้ าๆเล่นซํ้ าและการเขา้ถึงตวัละครโดยเรียนแบบจากชีวติจริงซ่ึงสามารถนาํไปปรับใชก้บัการสวม

บทบาทในการแสดงละครเวที ละครประจาํโรงเรียน และ ซีรีส์วายในยคุ 2022 ท่ีตวัละครชายถูกเสนอบทใหส้วม

บทบาทเป็นผูห้ญิง ส่วนวธีิการคดัเลือกนกัแสดงสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชาการแสดง

ละครไทยในอดีต นักเตน้งานสร้างสรรค์ก็สามารถนาํมาใชก้บันักศึกษาเพ่ือสร้างตวัตนในการเตน้ในการตอบ

โจทยง์านดา้นการแสดงและเป็นประโยชน์ในการศึกษา  
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประวติัชีวติดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษาและดา้นการทาํงานของ

ศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของศาสตราจารย์

สาขาวิชาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ อาศยัการเก็บขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 

รวมถึงการสมัภาษณ์เชิงลึกจากศาสตราจารย ์สาขาวชิาประชากรศาสตร์ จาํนวน 5 ท่าน  

จากการวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จพบวา่ การท่ีจะประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการทาํงานทางวิชาการ

ระดบัศาสตราจารยน์ั้น นอกจากตอ้งอาศยัระยะเวลาในการบ่มเพาะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แลว้ ยงั

ตอ้งเป็นนกัวางแผนท่ีดี เป็นผูท่ี้มีวนิยัในตนเอง ตลอดจนการมีครอบครัวท่ีเขา้ใจและสนบัสนุน 

 

คาํสําคญั: ศาสตราจารย ์ประชากรศาสตร์ ประเทศไทย การทาํงาน ความสาํเร็จ 

 

ABSTRACT 

This study aimed to examine the family life, education, and work history of the professors of 

demography in Thailand. The researcher synthesized the factors contributing to the success via qualitative 

research methods, i.e., archival research and in-depth interviews of five professors of demography. 

The analysis of their roads to success reveals that besides the time to cultivate knowledge and skills, 

“well planning,” “being a self-discipline,” and “having family supports” are key to their academic achievement.  
 

Keywords: Professor, Demography, Thailand, Work, Success 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การทํางานในแต่ละสาขาอาชีพ ย่อมมีมาตรฐานกําหนดด้านการประสบความสําเร็จในแง่มุมท่ี

หลากหลาย เช่นเดียวกบัอาชีพอาจารยใ์นระดบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีตามพระราชบัญญติั

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงระบุไวใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70 ก 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2547 หมวด 3 มาตรา 18 กล่าวถึงตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือน อนัประกอบไปดว้ย ตาํแหน่ง

วชิาการ ตาํแหน่งประเภทบริหาร และตาํแหน่งประเภททัว่ไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1544 

สาํหรับตาํแหน่งทางวิชาการ ไม่วา่จะเป็นศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารยน์ั้น จดัได้

ว่าเป็นบทพิสูจน์หน่ึงของมาตรฐานการทาํงานในสายวิชาการของบุคลากรครูอาจารยใ์นประเทศไทย (สํานัก

ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะบุคลากร, 2562) การไดรั้บแต่งตั้งให้มีตาํแหน่งทางวิชาการเป็น “ศาสตราจารย”์ 

เท่ากบัวา่บุคคลผูน้ั้น เป็นท่ียอมรับในแวดวงวชิาการสาขาวิชาท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง อีกทั้งแสดงอยา่งเป็นท่ีประจกัษ์

ชดัถึงความสาํเร็จ ระดบัความสามารถท่ีโดดเด่น เป็นท่ียอมรับและมีศกัยภาพสูงในการทาํงานดา้นการวิจยัและ

ดา้นวชิาการ 

อน่ึง การศึกษาทางประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาเก่ียวกบัสถานะทางประชากร การเปล่ียนแปลงสถานะ

ทางประชากรและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเกิด การตายและการยา้ยถ่ิน

ของประชากร ดงันั้นสาขาวิชาประชากรศาสตร์ จึงจดัเป็นสาขาวชิาหน่ึงทางสายสังคมศาสตร์ อนัมีประโยชน์ใน

การนาํไปต่อยอดดา้นการจดัการความรู้ การวางแผนนโยบายขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

เพ่ิมประสิทธิภาพงานวจิยัเฉพาะดา้น เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพประชากรและประเทศชาติ 

การศึกษาเรียนรู้จากบุคคลตวัอย่างหรือเป็นตน้แบบซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้มี

ความรู้ความสามารถในงานวิชาการและงานวิจัยระดับสูงท่ีสุดในสาขาวิชานั้นๆ ทั้ งในรูปแบบวิธีการต่างๆ                   

อนัไดแ้ก่ การถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงหรือโดยออ้ม การถอดบทเรียน การวิเคราะห์เร่ืองราวชีวติของบุคคล

เหล่าน้ี จึงเป็นส่ิงท่ีทรงคุณค่าอยา่งย ัง่ยืน บูรณาการสานต่อมูลค่าอยา่งเป็นองคร์วม อีกทั้งเป็นการหนุนเสริมพลงั

เพ่ิมขีดความสามารถ ขยายศกัยภาพให้กบัผูเ้รียนรู้หรือนักวิชาการ นักวิจยัรุ่นใหม่ๆ อย่างเขม้แข็งต่อไป ดงัท่ี

สุภาษิตจีน ได้กล่าวไวว้่า “หากต้องการรู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร จงลองถามจากผูซ่ึ้งเพ่ิงเดินทาง

กลบัมา” อีกทั้งสํานวนไทย “อาบนํ้ าร้อนมาก่อน” ซ่ึงหมายถึง คนท่ีเกิดก่อนย่อมไดรู้้ไดเ้ห็นหรือเขา้ใจอะไรๆ 

ก่อนคนท่ีเกิดท่ีหลงั (สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา, 2563) 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาประวติัชีวิตดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษาและดา้นการทาํงานของศาสตราจารยส์าขาวิชา

ประชากรศาสตร์ในประเทศไทย 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของศาสตราจารยส์าขาวชิาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิและทฤษฎ ี

การเขียนชีวประวติัของบุคคลจะตอ้งระวงัถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล มีความเท่ียงธรรมในการเขียน  

โดยจะตอ้งไม่กล่าวในเชิงยกยอ่งหรือตาํหนิเกินไป การเขียนชีวประวติัมี 2 แบบ คือ (1) เขียนตามลาํดบัเหตุการณ์ 

ตามช่วงเวลา และ (2) เขียนโดยการจดัลาํดบัเร่ืองเป็นประเด็นๆ เช่น กาํเนิด การศึกษา ครอบครัว หนา้ท่ีการงาน 

ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ อุดมคติชีวติ เป็นตน้ (อุดม หนูทอง, 2523) 

ในทางพทุธศาสนาไดมี้หลกัคาํสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนทางแห่งสู่ความสาํเร็จ หรือ “อิทธิบาท 4” โดยเป็น

คุณธรรมท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย มี 4 ประการ คือ (1) ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความตอ้งการท่ีจะ

ทาํ ใฝ่ใจรักจะทาํส่ิงนั้นอยูเ่สมอ และปรารถนาจะทาํให้ ไดผ้ลดียิ่งๆ ข้ึนไป (2) วิริยะ (ความเพียร) คือ ความขยนั

หมัน่ประกอบส่ิงนั้นดว้ยความพยายาม เขม้แข็ง อดทน เอาธุระไม่ทอ้ถอย (3) จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ใน

ส่ิงท่ีทํา และทําส่ิงนั้ นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้ งซ่านเล่ือนลอยไป และ (4) วิมังสา                                           
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(ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมัน่ใชปั้ญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบขอ้ยิง่หยอ่น

ในส่ิงท่ีทาํนั้น มีการวางแผน วดัผล คิดคน้วธีิแกไ้ขปรับปรุง เป็นตน้ (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563) 

Richard St. John (2010) ไดท้าํการวิจยัท่ีใชเ้วลายาวนานกวา่ 7 ปี เก่ียวกบัผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในดา้น

ต่างๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร จาํนวนประมาณ 500 คน พบวา่มี 8 ปัจจยัสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

คือ (1) ทาํส่ิงท่ีรัก (2) ฝึกฝนใหม้าก (3) เตม็ท่ี (4) ทาํใหดี้ท่ีสุด (5) ผลกัดนัตวัเอง (6) ตั้งใจนาํความเก่งไปช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น (7) ไม่หยดุเรียนรู้ และ (8) อดทนกบัความลม้เหลว 

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ผลงาน “เส้นทางสู่ศาสตราจารย”์ จัดเป็นขอ้มูลล่าสุดท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับงานวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึงเป็น                  

การสัมภาษณ์และเรียบเรียงขอ้มูลศาสตราจารยท่ี์ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา 23 กลุ่มหลกั จาํนวน 255 ท่าน                 

ข้อค้นพบท่ีสําคัญ คือ ศาสตราจารย์ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กลุ่มสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์การแพทยมี์ระบบพ่ีเล้ียง (Mentor) ท่ีเป็นปัจจยับวก ซ่ึงเสริมให้อาจารยใ์หม่ไดเ้รียนรู้ รับคาํแนะนาํ

และเห็นแบบอยา่งจากอาจารยอ์าวโุส (วรีะ เลิศสมพร, 2565) 

จากการสัมภาษณ์อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ แบบไม่มีโครงสร้างในเชิงลึก พบว่า                

ในการจดัทาํผลงานทางวิชาการ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีปัญหาดา้นภาระหนา้ท่ี อนัไดแ้ก่ ภาระงานสอนเกินเกณฑม์าตรฐาน 

ภาระงานนิเทศนักศึกษา และภาระงานดา้นการบริหาร เป็นตน้ สําหรับดา้นแหล่งขอ้มูลวิชาการ อาทิ เอกสาร 

หนงัสือในหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัไม่ทนัสมยั ไม่เพียงพอ รวมถึงความสะดวกดา้นสารสนเทศผา่นส่ือออนไลน์

ไม่เพียงพอ อีกทั้งขาดผูเ้ช่ียวชาญให้คาํแนะนาํในการจดัทาํผลงานทางวิชาการ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ

มากท่ีสุด คือ ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บและดา้นความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน รองลงมาคือ ดา้นการวางแผน             

การทาํงานและการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัหรือคณะ (ภาคภูมิ ทะนุดี, มปป.) 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ อาศยัการเก็บขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ และการสมัภาษณ์เชิงลึก  

 4.1 ผู้ให้ข้อมูล 

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) ศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ (Demography) และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งทาง

ประชากรศาสตร์ คือ สาขาประชากรและสุขภาพ และสาขาวิจยัประชากรและสังคม รวมแลว้มีศาสตราจารย ์

จาํนวน 11 ท่าน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2564) ในการวิจยัคร้ังน้ีคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลจากความ

สมคัรใจและวธีิลูกบอลหิมะ จาํนวน 5 ท่าน  

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

แนวคาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึก ประกอบดว้ยคาํถามทั้งส้ิน 4 ขอ้ ดงัน้ี คือ 

(1)  จากท่ีท่านไดพิ้จารณาขอ้มูลในอดีต ไดแ้ก่ ประวติัดา้นครอบครัว ประวติัการศึกษา และประวติั              

การทาํงาน ท่ีนักวิจัยได้รวบรวมมานั้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ท่านตอ้งการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมขอ้มูลใน                

ส่วนใด โปรดใหร้ายละเอียด 

(2) เหตุผลท่ีท่านเลือกทาํงานทางวชิาการ 

(3) ท่านมีวธีิการทาํงานทางวชิาการอยา่งไร ยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

(4) ประสบการณ์ในการทาํตาํแหน่งวชิาการ โดยเฉพาะตาํแหน่งศาสตราจารย ์
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      4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวจิยัน้ีอาศยัการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยประเด็นในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

(1) ประวติัดา้นครอบครัว การดาํเนินชีวติ 

(2) ประวติัดา้นการศึกษา 

(3) ประวติัดา้นการทาํงานและวธีิการทาํงาน 

(4) ประสบการณ์และแรงบนัดาลใจต่างๆ 

(5) ขั้นตอนและผลงานในการทาํตาํแหน่งวชิาการ 

(6) ปัจจยัท่ีนาํไปสู่การดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์สาขาวชิาประชากรศาสตร์ 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ผลการวิจัยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์ประเด็น การถอดบทเรียนและการสรุป

รวบรวมเป็นองคค์วามรู้ใหม่จากศาสตราจารยต์น้แบบผูมี้ประสบการณ์ในดา้นวชิาการและดา้นวจิยั 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาวิจยั ประกอบดว้ย (1) ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล (2) ประวติัชีวิตดา้นการศึกษา ดา้น

ครอบครัวและการทาํงานของศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย และ (3) ผลงาน (บางส่วน) 

ของศาสตราจารยส์าขาวชิาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย โดยสรุปไดด้งัน้ี คือ 

(1) ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล 

 

ตารางที ่1  ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล (ศาสตราจารยส์าขาวชิาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย) 

รหัส เพศ อายุ การทํางาน จํานวนบุตร (คน) 

A1 ชาย 68 เกษียณ 2 

A2 ชาย 73 เกษียณ 3 

A3 หญิง 62 เกษียณ 2 

A4 หญิง 57 ทาํงาน 0 

A5 ชาย 73 เกษียณ 1 

ท่ีมา: ผูว้จิยั, 2564 

 

ศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ในประเทศไทยในการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย

ศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์จาํนวน 4 ท่าน และศาสตราจารยส์าขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

จาํนวน 1 ท่าน อยา่งไรก็ดีใน 5 ท่านน้ี มีศาสตราจารย ์ระดบั 11 จาํนวน 2 ท่าน และศาสตราจารยท่ี์ไดรั้บเกียรติให้

ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ จาํนวน 2 ท่าน 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นเพศชาย 3 ท่าน และเพศหญิง 2 ท่าน มีอายุเฉล่ีย 66.6 ปี                

ส่วนใหญ่เป็นประชากรรุ่นเบบ้ีบูม (Gen-B) และเกษียณอายรุาชการแลว้ (ตารางท่ี 1) 

(2) ประวติัชีวติดา้นการศึกษา ดา้นครอบครัวและการทาํงานของศาสตราจารยส์าขาวชิาประชากรศาสตร์

ในประเทศไทย 
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ตารางที ่ 2   การศึกษาในแต่ละระดบัของศาสตราจารยส์าขาวชิาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย 

 
ระดบัการศึกษา 

มัธยมศึกษา ปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎบัีณฑิต 

A1 โรงเรียนอสัสมัชญั  

บางรัก 

คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

A.M. (Demography)  

จาก University of Pennsylvania  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Ph.D. (Demography) จาก 

University of Pennsylvania 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

A2 โรงเรียนวดัเทพ 

ศิรินทร์ 

คณะรัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

M.A. (Sociology)  

จาก Cornell University  

ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

Ph.D. (Sociology) 2519 

Cornell University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

A3 โรงเรียนเซนต ์

โยเซฟคอนแวนต ์

คณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

และศึกษาศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

A.M. International Relations, 

Graduate School of Arts and 

Science จาก University of 

Pennsylvania  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Ph.D. Graduate School of 

Laws จาก Kyushu 

University ประเทศญ่ีปุ่ น 

A4 โรงเรียนสาธิต 

แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

คณะรัฐศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

M.A. (Sociology) จาก 

University of Chicago  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Ph.D. (Sociology) จาก 

University of Chicago 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

A5 โรงเรียนเซนต ์

คาเบรียล 

คณะรัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

M.A. (Demography) จาก 

Brown University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Ph.D. (Sociology) จาก 

Brown University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทีม่า: ผูว้จิยั, 2564  

 

ศาสตราจารยท์ั้ง 5 ท่าน จบการศึกษาระดบัสูงสุดคือ ปริญญาดุษฎีบณัฑิต จากต่างประเทศ ไม่เพียงเท่าน้ี 

มหาวิทยาลัยท่ีท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจนได้รับปริญญาสูงสุดล้วนเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับในประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีมีช่ือเสียงทั้งทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นสงัคมวทิยาและดา้นสงัคมศาสตร์ อนัไดแ้ก่ University 

of Pennsylvania, Cornell University, Brown University และ University of Chicago รวมถึงมหาวิทยาลยัท่ีสาํคญั

ของภูมิภาคในประเทศญ่ีปุ่น นัน่คือ Kyushu University  (ตารางท่ี 2) 

ยิ่งไปกว่านั้นแลว้ในสาขาของทั้งปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)                     

ท่ีท่านร่ําเรียนจบการศึกษามานั้น ลว้นแลว้แต่มีความต่อเน่ืองและเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นประชากรศาสตร์

ทั้งส้ิน อาจเรียกไดว้า่ ทุกท่านจบการศึกษาทั้งระดบัตรี โทและเอกทางสาขาวิชาประชากรศาสตร์และสาขาวิชา              

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

“พอจบมา กเ็ป็นอาจารย์ และได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ กส็มัครไป ทางสถาบันประชากร เค้า

กบ็อกว่าสมัครได้แต่ “ไอวี่ลีก” เท่าน้ันนะ เพราะถ้าเราเรียนท่ีมหาวิทยาลยัดีๆ  เวลาท่ีจบมา ใน 

“CV” กไ็ด้เปรียบกว่าตอนไปเรียนในมหาวิทยาลยัท่ีไม่อยู่ในไอวีล่กี กส็มคัรไป ท่ี U of penn” 

(ผู้ให้ข้อมลู A1, สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2564) 

“พอมาชิงทุน Rockefeller เป็นโชค ทุนนีเ้ค้าให้โท เอก ซ่ึงทางสภาวิจัยแห่งชาติเค้าส่งช่ือไปให้

ทางมหิดล” 

(ผู้ให้ข้อมลู A5, สัมภาษณ์เม่ือ 15 ตลุาคม 2564) 
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 ในส่วนของขอ้มูลดา้นการทาํงานของศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ทั้ง 5 ท่านในส่วนน้ี สามารถ

อรรถาธิบายและรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็นใหญ่ คือ ส่วนท่ี 1 วิธีการ

ทาํงานดา้นวิชาการและดา้นการวิจยั และส่วนท่ี 2 คือ การขอตาํแหน่งวิชาการ เพ่ือนาํไปสู่ขอ้มูลในหัวขอ้ถดัไป 

คือ ผลงาน (บางส่วน) ของศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงให้เห็น

ภาพท่ีกระจ่างชดัข้ึน 

 ส่วนท่ี 1 วิธีการทาํงานดา้นวิชาการและดา้นการวิจยั: ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านมีเป้าหมายชดัเจนในการศึกษา

เล่าเรียน รับรู้ตวัตนวา่ ตนเองชอบส่ิงใด อยากทาํส่ิงใดตั้งแต่เรียนในระดบัปริญญาตรี จึงศึกษาเล่าเรียนต่อในส่ิงท่ี

ยดึโยงเก่ียวขอ้งกนัทั้งในระดบัปริญญามหาบณัฑิต (ปริญญาโท) และปริญญาดุษฎีบณัฑิต (ปริญญาเอก) 
 

“การเรียนของเรา อาชีพของเรา มันเหมือนเป็น Mission ตั้งแต่ต้น เป็น Mission ของโลก                    

ของประเทศ มาตั้งแต่ต้น” 

(ผู้ให้ข้อมลู A5, สัมภาษณ์เม่ือ 15 ตลุาคม 2564) 
 

ศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ทุกท่าน มีการวางแผนการทาํงานในอนาคต อยา่งดีเป็นระบบ 

วางแผนในทุกเร่ือง เช่น จะทาํวิจยัเร่ืองใด จะศึกษางานนั้นอยา่งไร จะทาํงานร่วมกบัใคร หรือแมแ้ต่จะตีพิมพใ์น

วารสารใดก็ตาม ตอ้งมีการวางแผนเช่นกนั 

สาํหรับขั้นตอนและวิธีการทาํงานของท่านนั้น พบวา่ มีการเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ การมีหลกัเกณฑ์

การทาํงานในระดบัมาตรฐาน ระดบัโลก (World Class) มีคาํถามเกิดข้ึนตลอดเวลา เพราะเหตุใด ทาํไม ส่ิงใด แลว้

ต่อไปจะเกิดอะไรข้ึน โดยใชเ้ป็นขอ้คาํถาม อาทิ Who What When Where Why How (ใคร อะไร เม่ือไร ท่ีไหน 

ทาํไม อยา่งไร) อีกทั้งไม่เช่ือในส่ิงท่ีเห็นหรือสัมผสัเท่านั้น แต่ตอ้งจดัการพิสูจน์ ศึกษาให้รู้กวา้งและรู้ลึกในทุกๆ 

มิติของเน้ืองาน ส่ิงท่ีศึกษาตอ้งเป็นส่ิงท่ีใหม่ ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งประชากร ครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติรวมถึงระเบียบวนิยัต่างๆ มีความสาํคญัอยา่งยิง่ 
 

“ต้องไม่จมปลักกับความรู้ ส่ิงท่ีได้มาต้องมีอะไร มี Why อยู่ตลอดเวลาและหาไปเร่ือยๆ ตั้ง

คาํถาม ทุกส่ิงทุกอย่างมคีาํว่า Why อยู่ตลอดเวลา มองทุกส่ิงทุกอย่างต้องไม่เช่ือ ถึงแม้ว่ามนัเป็น

อย่างนีแ้ต่มนัต้องมเีหตผุล มท่ีีมาท่ีไป” 

(ผู้ให้ข้อมลู A3, สัมภาษณ์เม่ือ 17 กันยายน 2564) 
 

“ในระยะแรกของการทาํงานเน้นการพัฒนาศักยภาพตนเอง การวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้หรือ

ผลิตผลงานทางวิชาการท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ แต่ในระยะหลังเห็นว่าการ

ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอย่างเดียว ไม่สามารถทาํให้การวิจัยน้ันมีผลต่อการพัฒนาประชากร

หรือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงปรับทิศทางการทาํงานมาใช้งานวิจัยเช่ือมโยงเข้ากับนโยบาย 

เช่น มีบทบาทในการทาํแผนผู้สูงอายแุห่งชาติ ร่วมจัดทาํยทุธศาสตร์ชาติ รวมท้ังจัดตั้ง Platform 

วิจัยจุฬาอารี ท่ีเน้นการทาํวิจัยสหสาขาวิชา และร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั โดยเน้น

การบูรณาการ การคิด การทาํร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทาํให้การ

วิจัยไม่ขึน้ห้ิงแต่มปีระโยชน์และมผีลอย่างสาํคัญต่อการพัฒนาประชากรและประเทศ” 

(ผู้ให้ข้อมลู A4, สัมภาษณ์เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2564) 
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ส่วนท่ี 2 คือ การขอตาํแหน่งวชิาการ: ตาํแหน่งทางวชิาการของบุคคลท่ีเป็นครูอาจารย ์หรือนกัวชิาการท่ี

ทาํงานในทุกระดับลว้นมีความสําคญัอย่างยิ่ง นั่นเพราะการมีตาํแหน่งทางวิชาการเป็นเคร่ืองกาํหนดความรู้ 

ความสามารถและประสิทธิภาพของการทาํงานเฉพาะบุคคลแลว้ ตาํแหน่งดงักล่าวเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงคุณภาพ

ของการเรียนการสอนของในแต่ละมหาวทิยาลยัไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 

“ตาํแหน่งทางวิชาการมีความสําคัญ อย่างน้อยเราเลือกอาชีพนีแ้ล้ว เราเป็นนักวิชาการ มันมี

บันไดของอาชีพนีท่ี้สูงขึน้ไป แสดงว่าเราได้ก้าวขึน้ไปในบันไดของวิชาชีพท่ีเราทาํ น่ันหมายถึง

ช่ือเสียง เกียรติยศ ผลลพัธ์ทางการเงิน ตาํแหน่งทางวิชาการน่ันกม็ากนะ” 

(ผู้ให้ข้อมลู A2, สัมภาษณ์เม่ือ 19 ตลุาคม 2564) 
 

มาตรฐาน คือ หัวใจสําคญัของการขอตาํแหน่งวิชาการในทุกๆ ระดับของศาสตราจารยท์ั้ ง 5 ท่าน                                   

โดยมาตรฐานท่ีกล่าวถึงน้ี คือ มาตรฐานในเร่ืองของเวลา (มาตรฐานในเชิงปริมาณ) และมาตรฐานในเร่ืองของเน้ือ

งานหรือผลงาน (มาตรฐานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

สําหรับมาตรฐานแรก คือมาตรฐานในเร่ืองของเวลา ซ่ึงหมายถึง ตามกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ท่ีทาง

คณะกรรมการกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการไดก้าํหนดเอาไวน้ั้น ใช้ระยะเวลาเท่าใด นานเพียงใด ผูใ้ห้ขอ้มูล

สามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลาดงักล่าว โดยยดึหลกัเร่ืองเวลาเป็นสาํคญันัน่เอง 

มาตรฐานท่ีสอง คือ มาตรฐานในเร่ืองของเน้ืองานหรือผลงาน ต้องมีการศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ                       

ในเบ้ืองตน้ เพ่ือวางแผนในการทาํงานและรวบรวมขอ้มูลองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีสาํคญัในการส่งผลงานทางวชิาการ 

เพ่ือขอตาํแหน่งต่อไป อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากผลงานของศาสตราจารยท์ั้ ง 5 ท่าน โดยในเชิงปริมาณและ                

เชิงคุณภาพของผลงานแลว้ พบวา่ ผลงานของทุกท่านนั้นอาจกล่าวไดว้่า เกินกวา่มาตรฐานทั้งในระดบัประเทศ

และระดบัสากล 
 

“แต่ละคนต้องศึกษากฎกติกาให้ดี บางทีกฎกติกากเ็ปลี่ยนเหมือนกัน ต้องวางแผน เค้า Require 

อะไร กเ็ร่ืองภาระงาน เราทาํอะไร เม่ือไร ก่ีช่ัวโมง กม็ีบอกเอาไว้ เฉลี่ยปีละเท่าไร งานของเรา 

คนท่ีจะเป็นอาจารย์กม็ไีม่ก่ีอย่าง อย่างแรก ภาระงานสอน การวิจัย บริการวิชาการ งานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม เราต้องทาํให้ได้ เสร็จจากภาระงานกคื็อ ผลงานวิชาการ” 

(ผู้ให้ข้อมลู A2, สัมภาษณ์เม่ือ 19 ตลุาคม 2564) 
 

(3) ผลงาน (บางส่วน) ของศาสตราจารยส์าขาวชิาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย  

 ผลงานของศาสตราจารยส์าขาประชากรศาสตร์มีทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

โดยมีความต่อเน่ืองทั้ งในด้านระยะเวลาและเน้ือหาต่างๆ กล่าวคือ ทุกท่านมีผลงานวิจยั และมีการนําเสนอ                    

(การตีพิมพใ์นวารสารและการนาํเสนอในท่ีประชุมวิชาการ) นับแต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ี สําหรับในดา้น

เน้ือหา พบวา่ มีการศึกษาในเร่ืองใดๆ ในช่วงเวลานั้น ก็จะดาํเนินการศึกษาเร่ืองดงักล่าวอยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึก 

นาํไปสู่เป้าหมายของการพฒันาคุณภาพชีวติของประชากรและพฒันาสงัคม 

โดยรวมแลว้ผลงานของศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ มีความต่อเน่ืองสมํ่าเสมออย่างยิ่ง 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาในแต่ละปี พบวา่ มีปริมาณของจาํนวนงานท่ีค่อนขา้งสูง โดยบางปีสูงถึง 5 ผลงานต่อท่าน 

ซ่ึงมีทั้งงานวิจยัท่ีเป็นการนําเสนอทั้งในรูปแบบบทความวิจยั บทความทางวิชาการ ท่ีมีการตีพิมพใ์นวารสาร
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นานาชาติและในระดบัชาติ รวมทั้งการนาํเสนองานในท่ีประชุมวชิาการต่างๆ ตาํราและหนงัสือ มีความครอบคลุม 

เช่ือมโยงหลายมิติและศาสตร์หลากหลายแขนง 

  

6. อภิปรายผล  

พ้ืนฐานดา้นการศึกษาของศาสตราจารยท่ี์ให้ขอ้มูลทั้ง 5 ท่านนั้น เป็นพ้ืนฐานท่ีดีมากและมีความสาํคญั 

สะทอ้นให้เห็นอยา่งแจ่มชดัถึงความเป็นเลิศ นาํไปสู่การศึกษาและความสาํเร็จในแต่ระดบัการศึกษา นอกจากน้ี

แล้ว การเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับประเทศและระดับโลก สามารถ

เช่ือมโยงและนาํไปสู่เครือข่ายความเป็นวชิาการในระดบัโลก (World Class) อีกดว้ย  

งานวจิยัหลายช้ินไดก้ล่าวถึงประชากรรุ่นเบบ้ีบูมวา่ มีอุดมคติต่อการมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบ คือ ตอ้ง

ประกอบไปดว้ย สามี ภรรยาและบุตร ยิ่งไปกวา่นั้นในฐานะนกัประชากรศาสตร์ จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งสานต่อ

นโยบายต่างๆ ทางประชากร อนัไดแ้ก่ นโยบายดา้นภาวะเจริญพนัธ์ุหรือการเกิด เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ พบวา่ ผูใ้ห้

ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบ คือ มีการสมรสและมีบุตร  

ณ ปัจจุบนัน้ี ศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี บางท่านทาํหนา้ท่ี

เป็นคุณปู่ คุณยา่ และคุณตา คุณยาย โดยมีรุ่นหลานแลว้ จึงเป็นส่ิงยืนยนัอยา่งหนกัแน่นวา่ ท่านไดมี้คุณูปการต่อ

แนวคิดทางดา้นประชากรศาสตร์ และไดมี้แนวทางวิถีการดาํเนินชีวิตในดา้นครอบครัวอยา่งท่ีท่านพร่ําสอน และ

ศึกษาวจิยัมาโดยตลอด 

จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองของ “ครอบครัว” และบทบาทหนา้ท่ีในครอบครัวของของผูใ้ห้ขอ้มูล ได้

สะทอ้นอยา่งแจ่มชดัวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อครอบครัวอย่างสมบูรณ์ ครอบครัวมี

ความอบอุ่น อยูพ่ร้อมหนา้ และอยูร่่วมกนั อีกทั้งครอบครัวมิไดเ้ป็นภาระหรืออุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและ

การทาํงานของผูใ้ห้ขอ้มูลแต่อย่างใด กลบัตรงกันขา้ม พบว่า ครอบครัวต่างสนับสนุนและมีความเขา้ใจใน                     

การทาํงานของผูใ้หข้อ้มูลเป็นอยา่งดี 

ขอ้มูลทั้งหมด แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนแลว้ว่า ในดา้นพ้ืนฐานการศึกษา ดา้นครอบครัวและดา้นการ

ทาํงานต่างๆ นาํมาซ่ึงความกา้วหนา้และผลงานท่ีครอบคลุมหลากหลาย สาํหรับนกัประชากรศาสตร์แลว้ คงมิได้

เฉพาะเจาะจงในการทํางานเพียงแค่การศึกษาเร่ืองของ ภาวะเจริญพันธ์ุ การตายและการยา้ยถ่ินเท่านั้ น                              

แต่จาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงการศึกษาในศาสตร์ สาขาแขนงวิชาอ่ืนร่วมดว้ย อาทิ มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ชาติใน

ดา้นการเจริญพนัธ์ุ แผนประชากร หรือจดัทาํการประเมินแผนผูสู้งอาย ุเป็นตน้  

แทท่ี้จริงแลว้ ไม่วา่จะศึกษาเร่ืองใดประเด็นใด แง่มุมใดก็ตาม จากขอ้มูลพบวา่ ศาสตราจารยส์าขาวิชา

ประชากรศาสตร์ในการวจิยัคร้ังน้ี ยงัคงมีการนาํศาสตร์ทางประชากรเป็นตวันาํในการศึกษาวจิยั 

 จากการวิเคราะห์วิธีการทาํงานของศาสตราจารยแ์ต่ละท่าน พบวา่ ทุกท่านลว้นเป็นผูท่ี้ตั้งใจ มุ่งมัน่และ

ทุ่มเทให้กับการศึกษาวิจยัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีการท่ีจะเป็นผูบุ้กเบิกหัวขอ้วิจยัในสาขาประชากรศาสตร์ 

จาํเป็นตอ้งอ่านมาก ติดตามงานวิจัยของต่างประเทศตลอดเวลา จดจ่อ มีสติกับการทาํงาน สามารถจัดระบบ

ความคิด และจดจาํรายละเอียดต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เพ่ือนาํไปต่อยอดและสามารถคิดงานวจิยัใหม่ๆ ได ้นอกจากน้ี

แลว้ การเป็นผูรั้บรู้และคาดการณ์อนาคต มองไกลมีความจาํเป็นอย่างมากท่ีทาํให้ศาสตราจารย ์สาขาน้ีประสบ

ความสาํเร็จ เน่ืองจากศาสตร์ทางประชากรเป็นศาสตร์ท่ีตอ้งศึกษาหรือคาดการณ์อนาคตล่วงหนา้ มีความทนัสมยั 

หาส่ิงใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจยั หรือการนําเสนอใหม่ ยกตวัอย่างเช่น เน้ือหาเก่ียวกับการคาดประมาณ

ประชากร 
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 การสนใจใฝ่เรียนรู้อยูต่ลอดเวลาเป็นอีกหน่ึงปัจจยัแห่งความสาํเร็จ โดยจุดกาํเนิดมาจากการชอบในส่ิงท่ี

ไดท้าํ และการใชชี้วิตอย่างมีความสุข โดยจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัหลายท่านเกษียณอายุแลว้ แต่ทุกท่านยงัคง

ทาํงานดา้นวิชาการ เขียนบทความ ทาํงานวิจยั เป็นท่ีปรึกษา ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญให้คาํแนะนาํในหน่วยงาน

ต่างๆ ไม่ปล่อยเวลาใหว้า่งเวน้จากงาน เสมือนยงัคงอยูใ่นช่วงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นการทาํงาน 

 หากนาํหลกัธรรมคาํสอนในทางศาสนาพทุธ อนัไดแ้ก่ อิทธิบาท 4 ประกอบดว้ย ฉนัทะ วริิยะ จิตตะและ

วิมงัสา ซ่ึงเป็นหลกัธรรมคาํสอนท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ หรือธรรมะท่ีใชใ้นการทาํงาน โดยฉันทะ คือ ความรักงาน 

พอใจกับงานท่ีทาํอยู่ วิริยะ คือ ขยนัหมัน่เพียรกบังาน จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ จดจ่อกบังาน รับผิดชอบงาน 

วิมงัสา คือ การพินิจพิเคราะห์ หรือ ทาํความเขา้ใจในเน้ืองาน การทาํงาน โดยเฉพาะทางประชากรศาสตร์อยา่ง

ลึกซ้ึง พบวา่ ศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ทุกท่านลว้นประสบความสาํเร็จตามแบบอยา่งของหลกัคาํ

สอนน้ีอยา่งชดัเจน 

 เป็นท่ีประจกัษช์ดัแลว้วา่ การจะประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการทาํงานทางวิชาการระดบัศาสตราจารย์

นั้น ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการบ่มเพาะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีระเบียบวินยั การเป็น

นกัวางแผนท่ีดี สร้างงานใหม่ๆ ขยายประเด็นทางประชากร รวมไปถึงการมีครอบครัวท่ีสนบัสนุนและเขา้ใจดว้ย 

 เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบแห่งความสาํเร็จ พบวา่ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ

พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ครอบครัว การศึกษา และองคป์ระกอบท่ีอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ในดา้นการทาํงานและ

การใชชี้วติ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) นาํไปใชใ้นการวางแผนกระตุน้บุคลากรเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการขอตาํแหน่งวชิาการ 

(2) ควรจดัทาํเป็นตาํราหรือหนงัสือ เก่ียวกบัเร่ืองราวของศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์

ในประเทศไทย  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ผูใ้ห้ขอ้มูลในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นศาสตราจารยส์าขาวิชาประชากรศาสตร์ท่ีอยู่ในรุ่นเบบ้ีบูม 

(Gen-B) จึงควรศึกษาใหค้รอบคลุมถึงศาสตราจารยส์าขาวชิาประชากรศาสตร์ท่านอ่ืนๆ รุ่นอ่ืนๆ รวมไปถึงศาสตร์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางประชากรศาสตร์ อาทิ ประชากรและส่ิงแวดลอ้ม หรือสงัคมศาสตร์ เป็นตน้ 

(2) ในศาสตร์ สาขาวิชาหรือองคค์วามรู้แขนงอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างในดา้นปัจจยัสู่ความสําเร็จของการดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยด์ว้ยเช่นกนั เพ่ือขยายขอบเขต 

รวมถึงมุมมองใหก้วา้งขวางข้ึนเก่ียวกบัแบบอยา่งท่ีดีต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

COVID-19 และใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research)โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (documentary 

analysis) และนาํเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนาจากบทความทางวชิาการ หนงัสือ บทความทางส่ือออนไลน์ หนงัสือพิมพ ์

รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ข่าว ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาพบวา่การดาํเนินกิจกรรมของ

องคก์รภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการรับบริจาคเงิน

หรือระดมทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Crowdfunding) จากนั้นจะนาํรายไดด้งักล่าวมาช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมโรงอาหารสําหรับเด็ก การสนับสนุน

การเรียนออนไลน์ การให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ถูกเลิกจา้งและสูญเสียท่ีอยู่อาศยัจากการถูกเลิกจา้ง การบริการให้

คาํปรึกษาผา่นโทรศพัทแ์ละบริการใหค้าํปรึกษาออนไลน์ การวจิยั สาํรวจและศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 เป็นตน้ การดาํเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการรับบริจาคจากประชาชนทัว่ไป รวมถึงความร่วมมือ

และความช่วยเหลือจากองคก์รภาคประชาสังคมดว้ยกนัเองเป็นหลกั ทั้งน้ี พบการสนบัสนุนจากภาครัฐไม่มากนกั 

อยา่งไรก็ตาม ภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นก็สามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ สร้างสรรค ์และมีความหลากหลาย 

ไม่มีฝ่ายใดสามารถครอบงําฝ่ายหน่ึงได้ และการดําเนินกิจกรรมก็เป็นไปในลักษณะของความร่วมมือและ

ประนีประนอมมากกวา่ความขดัแยง้กบัภาครัฐ 

 

คาํสําคญั: บทบาท ภาคประชาสงัคมญ่ีปุ่น สถานการณ์วกิฤต โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 

ABSTRACT 

 The purpose of this article is to study the role of Japanese civil society during the COVID-19 crisis.  

The study was conducted using a qualitative research methodology, which included a document analysis in 

addition to a presentation of descriptive data derived from academic articles, books, online media articles, 

newspapers, research reports, theses, as well as other news, etc. from both Thai and foreign language sources. 

The study found that the majority of the actions/activities conducted by Japanese civil society organizations 

during the COVID-19 pandemic were comprised of collecting monetary donations and/or internet crowdfunding.  
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Subsequently, these proceeds were then directed toward efforts to help those adversely affected by the COVID-19 

pandemic through a variety of initiatives such as projects to set up canteens for children, online learning support, 

providing assistance to those who had been laid off and lost their homes due to layoffs, providing telephone and 

online counseling, as well as supporting research efforts, surveys and studies on the impact of the COVID-19 

pandemic. The bulk of these activities were funded via donations from the general public and also included the 

cooperation of and assistance from various civil society organizations; however, there was not much direct 

governmental support.  Despite this, Japanese civil society organizations were able to successfully carry out 

diverse activities independently and creatively, with none of the involved parties overshadowing another.  

Moreover, the activities were conducted cooperatively and through compromise rather than conflict with the 

government. 

 

Keywords: Role, Japanese civil society, Crisis situation, Coronavirus disease 2019 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

เม่ือเดือนธันวาคม ปี 2019 พบผูป่้วยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาเป็นคร้ังแรกท่ี

เมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ยอ่มาจากคาํวา่ Coronavirus Disease 2019 เดิมที

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสท่ีเกิดในสัตวแ์ละมีหลายสายพนัธ์ุ โดยปกติไม่ก่อโรคในคน แต่ไวรัสสายพนัธ์ุดงักล่าว

กลายพันธ์ุเป็นสายพันธ์ุใหม่ท่ีสามารถก่อโรคในคนได้ เมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองใหญ่มีผู ้คนอาศัยอยู่หนาแน่น                         

จึงก่อให้เกิดการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว มีผูป่้วยและผูเ้สียชีวิตหลายราย ทําให้ประเทศจีนตอ้งดาํเนิน

มาตรการปิดเมืองและปิดประเทศ จากนั้น COVID-19 เร่ิมแพร่กระจายไปในหลายๆ ประเทศทัว่โลก (แพทยโ์รค

ติดเช้ือและระบาดวทิยา คณะแพทยศ์าสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล, 2563, 1-2)  

หลายประเทศต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ทั้ งพบผูติ้ดเช้ือ ผูเ้สียชีวิตจาํนวนมาก รวมถึง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจอนัเกิดจากการท่ีตอ้งปิดเมือง ปิดประเทศ หรือการล็อคดาวน์ (lockdown) เพ่ือป้องกนั 

การแพร่ระบาดของโรค ส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศญ่ีปุ่น แมว้า่

รัฐบาลญ่ีปุ่นมิไดป้ระกาศใชม้าตรการล็อคดาวน์อยา่งเขม้งวดเหมือนหลายๆ ประเทศ ดว้ยขอ้จาํกดัในเร่ืองของ

กฎหมายท่ีไม่สามารถจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอ้ยา่งเต็มท่ีและการคาํนึงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

นโยบายส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงการขอความร่วมมือหรือ soft lockdown ภายใตม้าตรการฉุกเฉินเพ่ือควบคุมการแพร่

ระบาดของ COVID-19 (กานต์ธีรา ภูริวิกรัย, 2563) อย่างไรก็ตาม วิกฤต COVID-19 ยงัคงส่งผลให้ภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะการท่องเท่ียว โรงแรม คา้ปลีก ร้านอาหาร เป็นตน้ ไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั  

ภายใตภ้าวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลญ่ีปุ่นไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคและพยายามเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติดงักล่าว ขณะเดียวกนัก็ยงัพบบทบาทของภาคส่วนต่างๆ 

นอกเหนือจากภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤตดงักล่าวดว้ยเช่นกนั อยา่งเช่น 

บทบาทขององคก์รภาคประชาสงัคม กลุ่มหน่ึงท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือกลุ่มแรงงานต่างชาติชาวเวยีดนาม โดยการแจกจ่าย 

ขา้วสารอาหารแหง้ เพ่ือการดาํรงชีวิตในช่วงท่ีขาดรายไดเ้น่ืองจากการปิดกิจการชัว่คราวของโรงงานต่างๆ (TBS 

NEWS, 2020) หรือการท่ีร้านคาเฟ่แห่งหน่ึงซ่ึงตั้งอยูใ่นเกาะอะวะจิ (淡路島) จงัหวดัเฮียวโงะ (兵庫県) ร่วมมือ

กบัร้านคา้ต่างๆ นาํเอาสินคา้เกษตรท่ีขายไม่ค่อยออกในช่วงวิกฤต เช่น ผกั ไข่ เน้ือ มาทาํขา้วกล่องและขายใน 
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ราคาถูก การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรดงักล่าวยงัเป็นการช่วยเหลือครอบครัวท่ีตอ้งประหยดัค่าใชจ่้ายในช่วง

วกิฤตน้ีอีกดว้ย (SMILE at HOME ABCTV, 2020)  

อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ญ่ีปุ่นเป็นหน่ึงในประเทศท่ีตอ้งประสบกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติอยูเ่สมอและในแต่

ละคร้ังญ่ีปุ่นตอ้งเผชิญกบัความเสียหายมหาศาลนบัคร้ังไม่ถว้น อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัภยัพิบติัญ่ีปุ่นกลบัสามารถ

ฟ้ืนฟูบา้นเมืองข้ึนมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว หน่ึงในผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัการฟ้ืนฟูดงักล่าวคือภาคประชา

สังคม ภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นเร่ิมขยายตวัเป็นอยา่งมากภายหลงัเหตุการณ์แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ท่ีเมืองโกเบและ 

โอซากา้ (阪神・淡路大震災) ในปี 1995 ส่งผลให้รัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ปี 1995 เป็นปีแห่งการเร่ิมตน้ของยุค

อาสาสมคัร (ボランティア元年) และประกาศใช ้“กฎหมายเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร” 

(Law to Promote Specified Nonprofit Activities) หรือ “NPO Law” อยา่งเป็นทางการในปี 1998 และในเหตุการณ์

ภยัพิบติัแผ่นดินไหวและคล่ืนยกัษสึ์นามิคร้ังใหญ่ข้ึนอีกคร้ังทางภาคตะวนัออกของญ่ีปุ่น (東北地方太平洋沖地

震) เม่ือปี 2011 เองก็มีอาสาสมคัรท่ีมาเขา้ร่วมช่วยเหลือในเหตุการณ์ดงักล่าวกว่า 370,000 คน (ธนิกุล จนัทรา, 

2563,  40-41, 43) ในปัจจุบนั (ขอ้มูล ณ ปี 2021) ญ่ีปุ่นมีจาํนวนองค์กร NPO กว่า 50,841 องค์กร (The Cabinet 

Office NPO, n.d.) ขอ้มูลดงักล่าวต่างสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขยายตวัขององคก์รภาคประชาสังคมในญ่ีปุ่นและเห็น

ถึงพลงัของภาคประชาสังคมท่ีเขา้มามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ประสบภยัพิบติัต่างๆ ภาวะวิกฤต                

การระบาดของ COVID-19 จึงเป็นอีกหน่ึงเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจในการศึกษาบทบาทของภาคประชาสงัคมญ่ีปุ่นวา่

มีบทบาทอยา่งไรบา้ง มีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมหรือไม่ นอกจากนั้นมีการประสานความร่วมมือกบั

ภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 งานวิจยัช้ินน้ียึดกรอบ “แนวคิดเก่ียวกบัภาคประชาสังคม” และ “แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(public participation)” มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์บทบาทภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นในช่วงสถานการณ์วิกฤต              

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 3.1 แนวคดิเกีย่วกบัภาคประชาสังคม (civil society) 

 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ระบุว่าองค์กรภาคประชาสังคม หรือ civil society organizations 

หรือ CSOs ถือเป็นภาคส่วนท่ีสาม (third sector) ของสังคม โดยทาํงานควบคู่ไปกบัภาครัฐและภาคธุรกิจ ในส่วนของ

องค์การพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ระบุว่า CSOs มีบทบาทสําคญัในการกระตุน้ให้ประชาชนเรียกร้อง

สิทธ์ิ ส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธ์ิ พฒันานโยบายและการเป็นภาคีหุน้ส่วนและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานขององคก์ร 

 ขณะท่ี สีดา สอนศรี ระบุว่า ประชาสังคมคือการรวมกลุ่มกนัของประชาชนท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั              

ทาํกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม                

โดยจดัตั้งเป็นองค์กร สมาคม ชมรม หรือเครือข่าย เช่น องค์กรพฒันาเอกชน (NGO) องค์กรไม่แสวงหากาํไร 

(NPO) องค์กรศาสนา กลุ่มสตรี กลุ่มส่ือสารมวลชนเป็นตน้ ดาํเนินกิจกรรมบริหารจดัการดว้ยความร่วมมือกนั 

โดยเนน้ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม (สีดา สอนศรี, 2543, 2)  
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 ในส่วนของความสัมพนัธ์ขององคก์รภาคประชาสังคมกบับริการสาธารณะนั้น สามารถแบ่งออกเป็น                 

2 ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

 1) ความสัมพันธ์ในแนวด่ิงหรือแนวตั้ ง (vertical relationship) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ท่ี                        

ไม่เท่าเทียมกนั มีทั้ง (1) ความสมัพนัธ์ดา้นเดียวหรือจากบนลงล่าง (top-down relationship) ซ่ึงองคก์รภาคประชา

สังคมมีบทบาทและหนา้ท่ีเฉพาะการรับบริการสาธารณะและทาํตามคาํสั่งหรือทาํตามนโยบายสาธารณะของรัฐ

เป็นหลกั และ (2) ความสัมพนัธ์สองทาง (two-ways relationship) หรือจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน (bottom 

up) องคก์รภาคประชาสงัคมจะมีสาํคญัมากพอสมควร สามารถเรียกร้องและนาํเสนอความตอ้งการไดม้ากกวา่  

 2) ความสัมพนัธ์ในแนวนอนหรือแนวระนาบ (horizontal relationship) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมี             

ความเสมอภาค ไม่มีฝ่ายใดสามารถครอบงาํอีกฝ่าย ความสมัพนัธ์เป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์ร่วมมือและประนีประนอม

มากกวา่ความขดัแยง้ องคก์รภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่เกิดข้ึนอยา่งอิสระและมีความหลากหลาย สามารถเขา้ไปมี

ส่วนร่วมทางการเมืองไดห้ลายช่องทาง (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553, 11-35, 11-38-11-39,11-41-11-43)  

 3.2 แนวคดิการมส่ีวนร่วมของประชาชน (public participation) 

สถาบนัพระปกเกลา้ (2544, 2 อา้งถึงใน ฐิติอลีนา ใจเพียร, 2558, 18) ระบุวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้ไปร่วมกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอยา่ง

แทจ้ริงทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการท่ีประชาชนจะตอ้งมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระทาํ

และมีความเต็มใจท่ีจะเขา้ใจร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ โดยท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วม

อยา่งครบวงจรตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินสุดกิจกรรม  

โดยระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น International Association of Participation (2006) หรือ IAP2 

ไดร้ะบุถึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้5 ขั้น ไดแ้ก่ (1) การมีส่วนร่วมในระดบัให้ขอ้มูลข่าวสาร (inform) 

ประชาชนมีบทบาทเพียงการรับทราบขอ้มูลข่าวสารวา่เกิดอะไรท่ีไหนเท่านั้น (2) การมีส่วนร่วมในระดบัรับฟัง

ความคิดเห็น (consult) ประชาชนมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการ

ตดัสินใจ แต่อาํนาจในการตดัสินใจยงัคงอยู่ท่ีหน่วยงานภาครัฐ (3) การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท 

(involve) ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทาํงานตั้งแต่เร่ิมตน้และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแลกเปล่ียนขอ้มูล

ระหวา่งรัฐกบัประชาชนอยา่งจริงจงั แต่อาํนาจการตดัสินใจสุดทา้ยยงัอยูท่ี่หน่วยงานภาครัฐ (4) การมีส่วนร่วมใน

ระดับสร้างความร่วมมือ (collaborate) ประชาชนมีบทบาทในระดบัสูง ทาํงานร่วมกับรัฐในกระบวนการของ               

การตดัสินใจ และ (5) การมีส่วนร่วมในระดบัเสริมอาํนาจให้ประชาชน (empower) ประชาชนมีบทบาทสูงสุด 

เป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตนเอง สะทอ้นใหเ้ห็นการยอมรับอาํนาจการตดัสินใจของประชาชนจากทางภาครัฐ (อา้งถึงใน 

อรทยั ก๊กผล, 2552, 22-26) 

 

4. ระเบียบวธีิวจัิย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร 

(Documentary analysis) ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนั้นศึกษาแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ 

บทความทางวชิาการ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และในส่วนของการศึกษา

บทบาทของภาคประชาสังคมนั้น จะวิเคราะห์ขอ้มูลจากข่าว เวบ็ไซตข์ององคก์ร NPO บทความทางส่ือออนไลน์ 

เป็นตน้ ท่ีนาํเสนอการดาํเนินกิจกรรมของภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 

2020 ท่ีมีการเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1557 

5. ผลการวจัิย 

จากการศึกษาพบว่าในปี 2020 องค์กรภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ท่ีค่อนขา้งหลายหลาก ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปรูปแบบกิจกรรมท่ีองคก์รภาคประชาสงัคมญ่ีปุ่น

ไดด้าํเนินการ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19  ในช่วงปี 2020 โดยมีตวัอย่างกิจกรรม

ดงัต่อไปน้ี 

5.1 การรับบริจาคและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

5.1.1 กจิกรรมโรงอาหารสําหรับเดก็ หรือ “โคะโดะโมะ โชะคุโด” （子供食堂） 

โรงอาหารสาํหรับเด็กท่ีเรียกวา่ “โคะโดะโมะ โชะคุโด” （子供食堂）ถือเป็นตวัอยา่งกิจกรรมของ

ภาคประชาสังคม แมว้า่จะมีการยกเลิกกิจกรรมดงักล่าวในบางพ้ืนท่ี เพ่ือหลีกเล่ียงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

แต่ยงัมีอีกหลายแห่งท่ียงัดาํเนินกิจกรรมอยู ่โดยมีการรวบรวมและแจกจ่ายอาหารใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการ เป้าหมายหลกั

คือกลุ่มเด็กๆ ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือในเร่ืองอาหาร โดยเฉพาะเด็กท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ย หรือ

อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียว รวมถึงเด็กท่ีไม่มีอาหารกลางวนัทานท่ีโรงเรียน (Qihai Cai et al., 2021, 119) 

จุดเร่ิมตน้ของกิจกรรมโรงอาหารสําหรับเด็กนั้น เกิดจากคนโดะ ฮิโระโกะ (近藤博子) ท่ีลาออกจากการทาํงาน

คลินิกทาํฟันมาขายสินคา้ออร์แกนิค และไดเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทาํเป็นพ้ืนท่ีพบปะสังสรรคส์มาคมเล็ก ๆ ในเขตโอตะ 

กรุงโตเกียว จุดเร่ิมตน้จองกิจกรรมเกิดจากการรับรู้ถึงปัญหาของเด็กท่ีแม่มีอาการป่วยทางจิตและไม่สามารถ

ทาํกบัขา้วได ้ทาํใหเ้ด็กไดรั้บประทานเพียงขา้วกลางวนัท่ีโรงเรียนและกลว้ยเท่านั้น เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลให้คน

โดะริเร่ิมกิจกรรมโรงอาหารสาํหรับเด็ก โดยใชพ้ื้นท่ีในร้านของตนเองมาตั้งแต่ปี 2012 (Japan Times, 2018 อา้งถึง

ใน พิชชารัศม์ิ, 2562; Josei jishin, 2018) 

ต่อมาเกิดโรงอาหารในลกัษณะเดียวกนัข้ึนมากมายท่ีแจกจ่ายอาหารใหแ้ก่เด็กๆ ไดรั้บประทานฟรี 

หรือจาํหน่ายอาหารในราคาถูกใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ โดยในปัจจุบนัพบวา่มีโรงอาหารใน

ลกัษณะดงักล่าวกวา่ 3,000 แห่งทัว่ประเทศ องคก์ร National Children’s Cafeteria Support Center Musubie (NPO

法人全国こども食堂支援センター・むすびえ) การดาํเนินการโรงอาหารสาํหรับเด็กส่วนใหญ่ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก

องค์กรภาคประชาสังคมดว้ยกันเองและเงินบริจาคจากประชาชนทัว่ไป และได้รับความร่วมมือระหว่างจาก

ภาคเอกชน เช่น ร้านคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ในการบริจาควตัถุดิบในการประกอบอาหาร ในส่วนของภาครัฐนั้น มีบาง

พ้ืนท่ีท่ีเร่ิมมีการประสานงานกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน เช่น จงัหวดัไซตะมะ (埼玉県) จงัหวดัชิงะ (滋賀県) ท่ีสนบัสนุน

ให้มีการสร้างโรงอาหารสําหรับเด็กในเขตโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัทตโทะริ (鳥取県) ยงัมีโรงอาหาร

สาํหรับเด็กในอาคารของทางราชการ เป็นตน้  

5.1.2 กจิกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

องคก์รภาคประชาสงัคมบางองคก์รยงัใหค้วามช่วยเหลือในช่วงท่ีโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียนและ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยองค์กรภาคประชาสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษาและเร่ิมให้                  

การสนบัสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ ตวัอยา่งเช่น องคก์รคะตะริบะ (カタリバ) ไดจ้ดัหาแท็บเลต็ (Tablet) และอุปกรณ์ 

Wi-Fi ให้กบันกัเรียนท่ีขาดแคลน (Qihai Cai et al., 2021, p. 119) โดยไดเ้ร่ิมกิจกรรม "ส่งต่อการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก" 

(あの子にまなびをつなぐ) เพ่ือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีประสบ

ปัญหาทางการเงินเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดว้ยการให้ยืมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Wi-Fi 

ฟรี เพ่ือการเรียนออนไลน์ นอกจากนั้น องค์กรคะตะริบะ ยงัได้ดําเนินกิจกรรม "Katariba Online" ท่ีจัดให้มี                 

การเรียนรู้สาํหรับเด็กๆ ผ่านโปรแกรม Zoom เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนและเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ผ่านออนไลน์ เช่น 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1558 

การสนทนาภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจกรรมดงักล่าวมีจาํนวนผูล้งทะเบียนกวา่ 2,000 คน กิจกรรม

ดงักล่าวยงัประกอบไปดว้ยการฝึกอบรมใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การบริการให้คาํปรึกษาสําหรับเด็กท่ี

ประสบปัญหาในทุก ๆ สัปดาห์ การให้คาํปรึกษาดา้นสวสัดิการสําหรับผูป้กครอง เป็นตน้ กิจกรรมดงักล่าวมี             

การรับบริจาคจากบุคคลทัว่ไป (The Tokyo Shimbun, 2020a)  

5.1.3 กจิกรรมให้การช่วยเหลือคนตกงานและคนไร้บ้าน 

องคก์รโฮโบะก ุ(抱樸) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองคิตะคิวชู (北九州市) จงัหวดัฟุกโุอะกะ (福岡県) ไดด้าํเนิน

กิจกรรมเพ่ือให้การช่วยเหลือคนท่ีตกงานและสูญเสียบา้นเน่ืองจากถูกเลิกจา้งในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

โดยการระดมทุนและเงินบริจาคกว่า 100 ลา้นเยนจากผูบ้ริจาคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Crowdfunding กว่า

หน่ึงหม่ืนคน จากนั้นได้เช่าบ้านว่างและจัดทาํเป็นท่ีพกัเพ่ือให้เช่าในราคาถูก พร้อมทั้ งให้คาํปรึกษาและให้                 

การสนบัสนุนในการหางานทาํแก่กลุ่มผูท่ี้ตกงานดงักล่าว กิจกรรมดงักล่าวเร่ิมดาํเนินการเม่ือสามปีท่ีแลว้ และ               

ในอนาคตจะมีความร่วมมือร่วมกบัองค์กรภาคประชาสังคมอีก 10 องคก์รทัว่ประเทศ อาทิ องคก์ร Independent 

Living Support Center Moyai" (自立生活サポートセンター・もやい) องค์กรกัมบะโนะคะอิ (ガンバの会) เ ป็นต้น 

แมว้า่ภาครัฐจะมีนโยบายสนบัสนุนท่ีอยูอ่าศยัแก่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยภายใตกิ้จกรรม "สวสัดิการท่ีอยูอ่าศยั" (住居確

保給付金) ท่ีอุดหนุนค่าเช่าบางส่วน แต่กิจกรรมดงักล่าวมีระยะเวลาจาํกดั (ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน สูงสุด                   

9 เดือน) นอกจากนั้น เทศบาลกรุงโตเกียวยงัใหบ้ริการโรงแรมราคาประหยดัและท่ีอยูอ่าศยัในเขตเมืองสาํหรับ              

ผูท่ี้ไม่สามารถพกัคา้งคืนตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได ้แต่ระยะเวลาของกิจกรรมดงักล่าวจาํกดัเช่นเดียวกนั (ประมาณ 

4 เดือน) (The Tokyo Shimbun, 2020b)  

5.1.4 กจิกรรมให้การช่วยเหลือชาวต่างชาต ิ

องค์กรภาคประชาสังคมบางส่วนยงัให้การช่วยเหลือชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในญ่ีปุ่น ทั้ งน้ี                             

มีนักท่องเท่ียว นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาฝึกงานดา้นเทคนิคท่ีไม่สามารถกลบับา้นไดแ้ละขาดทั้งแหล่ง

รายไดแ้ละขาดความสามารถทางภาษา ทาํให้องค์กรภาคประชาสังคมบางองค์กรเขา้มาให้บริการล่ามแก่กลุ่ม

ดงักล่าว ขณะท่ีบางองคก์รแจกจ่ายอาหาร บริการให้คาํปรึกษา และบางแห่งจดัหาท่ีพกัฉุกเฉินแก่กลุ่มดงักล่าว 

ตลอดจนมีการระดมทุนเพ่ือจดัหาเงินสดให้กบัชาวต่างชาติท่ีติดอยูใ่นญ่ีปุ่นอีกดว้ย (Qihai Cai et al., 2021, 120) 

อาทิ องคก์ร Central Community Chest of Japan (社会福祉法人中央共同募金会) องคก์รท่ีทาํงานดา้นสวสัดิการ

สังคมไดร่้วมมือกบัมูลนิธิมิตซูบิชิ (三菱財団) ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวหรืออาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่น

และได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วยจาํนวนเงินอุดหนุนกว่า 100 ลา้นเยน ซ่ึงบริจาคโดยมูลนิธิมิตซูบิชิ 

ภายใตโ้ครงการฉลองครบรอบ 150 ปีของการก่อตั้งบริษทัมิตซูบิชิ ทั้ งน้ีมูลนิธิมิตซูบิชิได้บริจาคเงินเพ่ือให้              

ความช่วยเหลือทั้งเด็ก เยาวชนและชาวต่างชาติท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 (Kyodo Weekly, 2020) 

5.2 การบริการให้คาํปรึกษาผ่านโทรศัพท์และบริการให้คาํปรึกษาออนไลน์ 

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2020 องคก์รภาคประชาสังคมบางองคก์รเร่ิมเคล่ือนไหวในประเด็นเก่ียวกบั

แรงงานและการจา้งงาน โดยการบริการให้คาํปรึกษาผ่านโทรศพัทแ์ละบริการใหค้าํปรึกษาออนไลน์แก่ผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบดา้นค่าจา้งและถูกเลิกจา้ง (Qihai Cai et al., 2021, 120)องคก์รภาคประชาสังคมในเขตชิบุยะ (渋谷区) 

กรุงโตเกียว (東京) ไดเ้ปิดพ้ืนท่ีการส่ือสารออนไลน์ในช่ือ "ทะอิวะชิซุ" (対話室) ซ่ึงหมายถึง “ห้องสนทนา” เพ่ือ

พูดคุยแลกเปล่ียนกบัเด็กๆ ท่ีมีโอกาสในการสนทนานอ้ยลงเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 โดยห้องสนทนา

ดงักล่าวสามารถพดูคุยไดอ้ยา่งอิสระ การพดูคุยนั้นจะใชเ้วลาประมาณ 30 นาทีต่อคร้ัง และสามารถพดูคุยออนไลน์

ไดเ้ดือนละ 2 คร้ัง โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ กิจกรรมดงักล่าวมีนกัเรียนทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเขา้
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ร่วม เสียงตอบรับจากเด็ก ๆ ภายหลงัจากการพดูคุยออนไลน์นั้น เด็กๆ หลายคนระบุวา่ “รู้สึกสดช่ืนมากข้ึน” “รู้สึก

วา่ตนเองพูดเก่งข้ึน” เป็นตน้ ในส่วนของผูป้กครองเองก็สะทอ้นวา่เด็กๆ มีการสนทนากบัพ่อแม่มากข้ึนภายหลงั

การเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว (The Tokyo Shimbun, 2020c) 

5.3 การวจิยั สํารวจและศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

องค์กรภาคประชาสังคมบางองคก์รไดด้าํเนินการสํารวจผูป้กครองและเด็กๆ เพ่ือศึกษาผลกระทบจาก

การปิดโรงเรียนและผลกระทบอนัเกิดจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ในเดือนพฤษภาคม 2020 ขอบเขตของการสาํรวจได้

ขยายไปถึงครอบครัวท่ีมีเด็กท่ีปฏิเสธการไปโรงเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลยัท่ีตอ้งเรียนหลกัสูตรออนไลน์  

เป็นตน้ และไดน้าํผลจากการศึกษาดงักล่าวเผยแพร่ผา่นการแถลงข่าว และองคก์รภาคประชาสังคมบางองคก์รได้

ติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้คาํแนะนาํดา้นนโยบาย ทั้งน้ี รายงานการศึกษาดงักล่าวรวบรวมไวใ้น The Novel 

Coronavirus Support Organizations Social Solidarity โดย Japan NPO Center (Qihai Cai et al., 2021, p. 119) เหล่าน้ี

ลว้นเป็นตวัอยา่งการดาํเนินกิจกรรมของภาคประชาสงัคมญ่ีปุ่นท่ีดาํเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงจะเห็นวา่มีการดาํเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย และให้ความช่วยเหลือแก่ผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบหลากหลายกลุ่ม อาทิ เด็ก ผูป้กครองของเด็ก ผูท่ี้ตกงาน คนไร้บา้น รวมไปถึงชาวต่างชาติ  

 

6. บทสรุปและอภิปรายผล  

  6.1 รูปแบบกจิกรรม  

ผลการศึกษาขา้งตน้ จะเห็นว่าการดาํเนินกิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นในช่วงการแพร่

ระบาดของ COVID-19 นั้น ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการรับบริจาคเงินหรือระดมทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ 

Crowdfunding จากนั้นจะนาํรายไดด้งักล่าวมาช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมโรงอาหารสําหรับเด็ก การสนับสนุนการเรียนออนไลน์ การให้ความ

ช่วยเหลือจากการยกเลิกงานเทศกาลดนตรี การใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ถูกเลิกจา้งและสูญเสียท่ีอยูอ่าศยัจากการถูก

เลิกจ้าง การบริการให้คาํปรึกษาผ่านโทรศัพท์และบริการให้คาํปรึกษาออนไลน์ การวิจัย สํารวจและศึกษา

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวญ่ีปุ่นท่ีได้รับ

ผลกระทบจาก COVID-19 แลว้ องคก์รภาคประชาสงัคมบางส่วนยงัใหค้วามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติท่ีไม่สามารถ

เดินทางกลบัประเทศไดอี้กดว้ย  

6.2 ระดบัการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคม 

 เม่ือวิเคราะห์บทบาทของภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยึดแนวคิด

การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) ของ International Association of Participation (IAP2) ซ่ึงมี

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ขั้นมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์นั้น เห็นวา่บทบาทของภาคประชาสังคม

ส่วนใหญ่อยูใ่นขั้นการมีส่วนร่วมในระดบัเขา้มามีบทบาท (involve) และการมีส่วนร่วมในระดบัสร้างความร่วมมือ 

(collaborate) เป็นหลกั โดยจะเห็นวา่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการริเร่ิมจากภาคประชาสงัคม ภาคประชาสงัคมเขา้มา

มีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ และในบางกิจกรรม อาทิ โรงอาหารสาํหรับเด็ก มีการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลและมีความร่วมมือกนัระหวา่งรัฐกบัภาคประชาสงัคม นอกจากนั้นยงัไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วม

ดว้ย อาทิ การร่วมบริจาคอาหารของร้านคา้ ร้านสะดวกซ้ือภายใตกิ้จกรรมโรงอาหารสําหรับเด็กเพ่ือให้องคก์ร 

ภาคประชาสังคม นาํไปประกอบอาหารให้แก่เด็กๆ การบริจาคเงินเพ่ือช่วงเหลือชาวต่างชาติของบริษทัมิตซูบิชิ 

เป็นตน้ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนั้นสอดคลอ้งกับงานของชาญวิทย ์ชัยกันย ์(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง 
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“บทเรียนจากโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในญ่ีปุ่น” โดยชาญวิทยร์ะบุวา่ ญ่ีปุ่น

ไดใ้หค้วามสาํคญัในการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหานิวเคลียร์ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินการในทุก ๆ ขั้นตอนเช่นเดียวกนั 

6.3 ความสัมพนัธ์กบัภาครัฐและภาคเอกชน 

 หากกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน จะเห็นวา่มีบางกิจกรรมท่ี

เป็นความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน อาทิ กิจกรรมโรงอาหารสาํหรับเด็ก โดยพบวา่

รัฐบาลส่วนทอ้งถ่ินในหลาย ๆ จงัหวดัเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวร่วมกบัภาคประชาสังคม 

และยงัไดรั้บการสนบัสนุนอาหาร และสินคา้อุปโภคบริโภคจากร้านคา้ ร้านสะดวกซ้ือต่างๆ ซ่ึงถือเป็นภาคเอกชน

อีกดว้ย โรงอาหารสาํหรับเด็กจึงถือเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างภาคประชาสังคมกบั 

การบริการสาธารณะในสังคมญ่ีปุ่นในรูปแบบความสัมพนัธ์แนวนอนหรือแนวระนาบ (horizontal relationship) 

โดยภาคประชาสังคมสามารถดาํเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย ไม่มีฝ่ายใด

สามารถครอบงาํฝ่ายหน่ึงได ้และการดาํเนินกิจกรรมก็เป็นไปในลกัษณะของความร่วมมือและประนีประนอมมากกว่า

ความขดัแยง้กนั สอดคลอ้งกบังานของเบญจางค ์ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง “การเปล่ียนแปลง

ในความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในประเทศญ่ีปุ่น: จากความขดัแยง้ไปสู่การทาํงานร่วมกนั”              

ท่ีระบุวา่ในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมาความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนของประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้ปล่ียน

จากความสมัพนัธ์แบบขดัแยง้ไปสู่การมีส่วนร่วมและพฒันาไปสู่การทาํงานร่วมกนัมากข้ึน  

 อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนใหญ่เป็นการรับบริจาค

จากประชาชนทัว่ไป รวมถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือจากองค์กรภาคประชาสังคมดว้ยกนัเองเป็นหลกั 

ทั้งน้ี พบการสนบัสนุนจากภาครัฐนอ้ย นอกจากนั้น ยงัไม่พบบทบาทขององคก์รภาคประชาสังคมท่ีส่งผลต่อการ

กาํหนดนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ภายในประเทศ ผลการศึกษา

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานของ Qihai Cai และคณะ (2021) ท่ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาของภาคประชาสังคม

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระหวา่งประเทศจีน เกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น โดยพบวา่องคก์รภาคประชาสงัคม

ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ดาํเนินกิจกรรมดว้ยตนเองโดยไม่ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ และในส่วนของประชาชน

ทัว่ไปแมว้า่จะมีส่วนร่วมไม่มากเท่ากบักลุ่มท่ีเป็นอาสาสมคัร แต่พวกเขามีส่วนร่วมในฐานะผูบ้ริโภคและผูบ้ริจาค

ส่วนตวั 

6.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกจิกรรม 

 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมของภาคประชาสังคมญ่ีปุ่นในช่วงของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 นั้น ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความเส่ียงในการติดเช้ือและแพร่เช้ือทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่ง

จาํกดั มีองคก์รภาคประชาสงัคมหลายองคก์รท่ีตอ้งยกเลิกการจดักิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว อาทิ กิจกรรม

โรงอาหารสาํหรับเด็กท่ีมีบางพ้ืนท่ีตอ้งยกเลิก และบางพ้ืนท่ีปรับตวัดว้ยการแจก่ายอาหารใหแ้ก่เด็กๆ กลบัไปทาน

ท่ีบา้นแทน หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการพูดคุยให้คาํปรึกษาตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการพูดคุยแบบออนไลน์

แทน เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัพบอุปสรรคในเร่ืองของเงินทุนสนบัสนุนในการดาํเนินกิจกรรม เน่ืองจากผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้องค์กรภาคประชาสังคมบางส่วนมีเงินสนับสนุนในการดาํเนิน

กิจกรรมลดลง ทาํให้หลายๆองคก์รตอ้งปรับตวัใชรู้ปแบบการบริจาคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ crowdfunding 

แทน 
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7. ข้อเสนอแนะ  

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ควรมีการนาํตน้แบบการดาํเนินงานในบางกิจกรรมมาประยกุตใ์ช ้อาทิ กิจกรรมโรงอาหารสาํหรับเด็ก 

ทั้งน้ีในประเทศไทยเองมีหลายพ้ืนท่ีท่ีมีเดก็ๆ ท่ียงัขาดแคลนอาหารและตอ้งการความช่วยเหลือ แมว้า่ประเทศไทย

จะมีกิจกรรมโรงทาน หรือการแจกจ่ายอาหารแก่ผูย้ากไร้อยู่เป็นระยะ แต่หากสามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ย่าง

ต่อเน่ืองและมีพ้ืนท่ีรับประทานอาหารท่ีแน่นอนเช่นเดียวกบัโรงอาหารสาํหรับเด็กของญ่ีปุ่น น่าจะเป็นประโยชน์

และสามารถช่วยเหลือเด็กๆ หลายคนใหร้อดพน้จากภาวะขาดแคลนอาหารไดเ้ป็นอยา่งดี  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมโรงอาหารสําหรับเด็กโดยละเอียดมากข้ึน เพ่ือทาํความเขา้ใจระบบ              

การดาํเนินงาน ระบบการประสานงานระหวา่งภาคส่วนต่างๆ ในการดาํเนินกิจกรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

ในการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว     
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บทคัดย่อ  

บทความวชิาการน้ีศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัศาสตร์พระราชากบัศาสตร์การพฒันาชุมชนในเชิงวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ เพ่ือนาํมาบูรณาการประยกุตใ์ชใ้นการขบัเคล่ือนสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตาม

รอย “ศาสตร์พระราชา” โดยอธิบายหลกัทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลท่ี 9 ทั้ งหลกัคิด หลกัธรรมและหลกัปฏิบติั รวมทั้งหลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” ตลอดจน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนํามาต่อยอดความรู้ รวมทั้ งยงัเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนให้พ่ึงตนเองสู่

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    

 

คาํสําคญั: ศาสตร์พระราชา การพฒันาชุมชน เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

ABSTRACT 

This academic article examines the knowledge of the King's science and the science of community 

development in analytical, synthetic, and integrated manner in order to drive towards the achievement of the 

sustainable community development goals by  "The King's Science" ,emphasizing on explaining the working 

principles of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Rama IX, including concepts, principles and practices, 

including "understanding, accessing, and developing" as well as the philosophy of sufficiency economy to 

continue  knowledge. It is also a guideline for developing communities to become more self-reliant, leading to 

the goal of sustainable development.  

 

Keywords: King's Science, Community Development, Sustainable Development Goals 
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1. บทนํา 
 

"...คาํว่า พัฒนา ก็หมายถึงทาํให้มั่นคง ทาํให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศกท็าํให้บ้านเมือง

มั่นคงมีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนีก้เ็ท่ากับตั้งใจท่ีจะทาํให้ชีวิตแต่ละคนมีความ

ปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข ฉะน้ัน จึงเข้าใจได้ว่า การพัฒนาทุกอย่างเป็นส่ิงท่ีดี เพราะว่าจะนาํมา

ซ่ึงความสุขความเจริญ...”   

(พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร                           

พระราชทานแก่คณะท่ีปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเด่น เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2513)  

 

ศาสตร์พระราชา คือ “ศาสตร์แห่งการพัฒนา” ท่ีทาํให้ประเทศมีความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ได้

นั้นตอ้งเร่ิมตน้จากการพฒันา “คน” โดยทรงเนน้ใหคุ้ณค่าความหมายกบั “ชีวิตแต่ละคน”  คือ รากฐานหรือราก

แกว้สาํคญัในการสร้างความมัน่คงประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาคนท่ีมาจากฐานรากหรือรากหญา้ในพ้ืนท่ีชุมชน

ชนบทท่ีมกัถูกละเลยหรือมองขา้ม แต่ดว้ยเพราะพระเมตตาและนํ้ าพระราชหฤทยัของพระองคท่ี์ทรงมีต่อประชา

ชนชาวไทยทุกคนอยา่งเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบติัก็ยิง่ทาํใหศ้าสตร์พระราชามีความหมายลึกซ้ึงและครอบคลุม

ทุกมิติของการพฒันาท่ีไม่ไดเ้น้นเพียงแค่ความเจริญทางวตัถุเท่านั้นแต่ยงัไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาดา้น

จิตใจท่ีเป็นความสุขของประชาชนอีกดว้ย ดังพระปฐมบรมราชโองการท่ีพระราชทานต่อปวงชนชาวไทยว่า                  

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดังนั้นตลอดระยะเวลายาวนานกว่า                   

7 ทศวรรษท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงงานหนกัเพ่ือช่วย

แกปั้ญหาความทุกขร้์อนและพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนในทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยแมอ้ยู่ในพ้ืนท่ี

ห่างไกลทุรกนัดารก็ตาม จนกล่าวกนัวา่ “ไม่มีท่ีแห่งใดในประเทศไทยท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวไม่เคยย่าง

พระบาทไปถึง” ดงัปรากฏโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริจาํนวนมากมาย รวมถึง พระราชดาํรัส พระบรม

ราโชวาทและพระราชกรณียกิจต่างๆ ท่ีพระราชทานแนวคิดและแนวปฏิบติัลว้นแต่เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ

ทั้งในระดบับุคคล ครัวเรือนและชุมชน สงัคมประเทศใหส้ามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็ มัน่คงและยัง่ยนื  

โดยเฉพาะศาสตร์พระราชาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาตามหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ซ่ึงทรงพระราชทาน

ทั้งดา้นแนวคิดและแนวปฏิบติับนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียงนั้นไดก่้อให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นท่ี

ประจกัษย์อมรับอยา่งกวา้งขวางจนไดรั้บการยกยอ่งถวายสดุดีจากประชาคมโลกใหเ้ป็น “ศาสตร์แห่งการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน” โดยสาํนกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP (2006) ไดถ้วายรางวลั “ความสาํเร็จสูงสุด

ด้านการพัฒนามนุษย์” (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award)  เพ่ือเป็นแบบอย่างหรือแนว

ทางการพฒันาคนและพฒันาประเทศ  ตลอดจนไดส้นบัสนุนให้ประเทศสมาชิกต่างๆ  ทัว่โลกยึดวิสัยทศัน์และ

แนวคิดในการพฒันาของพระองค์ว่าเป็นแนวทางสําคญัในการพฒันาประเทศเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุ “เป้าหมาย               

การพัฒนาท่ียั่งยืน” (SDGs - Sustainable Development Goals) รางวลัเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจใตร่้มพระบารมีน้ี

จึงสมควรเป็นหน้าท่ีสําคญัยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคนในการแสดงความกตญั�ูกตเวทิตาต่อความเสียสละ

ของพระองคท่ี์ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยเพ่ือความอยูดี่มีสุขของคนไทยมาตลอดระยะเวลาของการครองราชย์

ในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ดว้ยการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยพ่อของแผ่นดินตาม “ศาสตร์

ของพระราชา” ไปใชใ้นการพฒันาตนเองบนพ้ืนฐานวถีิความพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุขและยัง่ยนื   

บทความน้ีจึงมุ่งนาํเสนอองคค์วามรู้ของความเป็นศาสตร์พระราชาว่าดว้ยศาสตร์แห่งการพฒันาท่ีถูก

นาํไปปฏิบติัประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางจนประสบผลสาํเร็จมากมายทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
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ความเป็นศาสตร์การพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยืน และสาํคญัยิ่งคือความเป็นนวตักรรมศาสตร์ในมิติของการพฒันา

ทางเลือกใหม่ท่ีไดส้ร้างวาทกรรมใหม่ให้กบัการพฒันาแบบยัง่ยืน จึงนบัวา่เป็นประเด็นทา้ทาย อยา่งยิ่งเก่ียวกบั

การแสดงเอกลกัษณ์ของความเป็นศาสตร์ทางเลือกในการพฒันาท่ีไม่ไดมี้ทศันะมุมมองท่ีเจาะจงเฉพาะบางบริบท

เท่านั้น แต่ยงัถูกขยายความหรือตีความทาํให้องคค์วามรู้ตามรอยศาสตร์พระราชานั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตวัอีกต่อไป 

แต่เป็นส่ิงท่ีสามารถยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์หรือพลวตัรท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเป็นสากลโดยไม่แบ่งแยกเลือกปฏิบติั

วา่เป็นคนเช้ือชาติหรือศาสนาใดก็ตามต่างก็ลว้นสามารถ “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” ในทุกมิติของการพฒันาบนวถีิ

ความพอเพียงและความสุขตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้โดยเฉพาะการศึกษาเพ่ือต่อยอดการเรียนรู้และสร้าง

พ้ืนท่ีความรู้ใหม่ในการขบัเคล่ือนสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอยา่งรอบดา้นมากข้ึนโดยผ่านการทบทวน

วรรณกรรมและความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัศาสตร์พระราชาเพ่ือน้อมนาํเป็นแนวทางในการปฏิบติัขบัเคล่ือน

งานพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยนื  

 

2. วตัถุประสงค์ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอ 1) องคค์วามรู้ของศาสตร์พระราชาวา่ดว้ยศาสตร์แห่ง “การพฒันา

ชุมชน” และ 2) “ศาสตร์พระราชา” สู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเนน้ศึกษาแนวคิดแนวปฏิบติัเพ่ือนาํไปปรับ

ใชป้ระโยชน์กบัแนวทางการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  

 

3. ศาสตร์พระราชาว่าด้วยศาสตร์แห่ง “การพฒันาชุมชน”  

วถิีคดิ วถิีปฏิบัตติามรอย “ศาสตร์พระราชา”   

โดยทั่วไปคาํว่า“ศาสตร์พระราชา”ถูกนํามาอธิบายเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ มากมายอย่างกวา้งขวาง

โดยเฉพาะการน้อมนํามาเป็นหลักในการบริหารประเทศของรัฐบาลเพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยัง่ยืน 

ตลอดจนแนวทางการน้อมนาํไปใชป้ฏิบติัในทุกระดบัท่ีหลากหลายจากทุกสาขาอาชีพทั้งปราชญ์ นักวิชาการ 

ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนทัว่ไปท่ีต่างก็ลว้นใหค้าํอธิบายตามความเขา้ใจเฉพาะในบริบทของ

ตนเอง แต่ส่ิงน้ีไม่ไดเ้ป็นขอ้จาํกดัของความเป็นศาสตร์พระราชาแต่กลบัทาํให้เป็นความโดดเด่นต่อการนาํไป

ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางแพร่หลายมากข้ึน ดงัพระบรมราโชวาทส่วนสาํคญัความวา่ 
 

"..ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซ่ึงเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทาํของคน

ท้ังชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าท่ีกันทําประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และ

เกือ้กูลกันและกัน ไม่มผีู้ใดจะอยู่ได้และทาํงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลาํพังตนเอง.." 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2513) 
 

 ศาสตร์พระราชา ในท่ีน้ีจึงไม่ไดเ้นน้ความหมายเพียงแค่คาํนิยามผ่านการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั

องค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาเท่านั้น แต่ยงัไดเ้ปิดพ้ืนท่ีกรอบความคิด (Mindset)  หรือการปรับเปล่ียนทัศนคติ

มุมมองใหม่ออกจากกรอบความคิดแบบเดิมท่ีติดกบัดกัวงัวนของการพฒันาแบบแยกส่วนซ่ึงเป็นสาเหตุส่วนหน่ีงทาํ

ใหผ้ลลพัธ์ของการพฒันาท่ีผ่านมาไม่สามารถเกิดพ้ืนท่ีส่วนรวมหรือสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะบนฐานคิดของการร่วมมือ

ทาํงานอยา่งรู้รักสามคัคีได ้ โดยเฉพาะทรงเนน้ถึงการนาํหลกัวิชามาปรับใหเ้ขา้กบัปัญหาโดยให้รู้จกัพฒันาตนเองและ

การทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการประพฤติปฏิบัติท่ีได้ทรงนํามาให้เป็น
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แบบอย่างให้กับประชาชนทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กร ชุมชนท้องถ่ิน และสังคมประเทศชาติน้ีลว้นเป็น                

ส่วนหน่ึงของ วิถีคิด วิถีปฏิบัติ เพ่ือนาํไปสู่ วิถีชีวิต หรือวิถีการดาํรงชีวิตแบบพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุขและยัง่ยนื  

โดยหัวใจหลกัสาํคญั คือ วิถีแห่งความพอเพียง ท่ีครอบคลุมองคค์วามรู้เก่ียวกบั “ศาสตร์แห่งการพฒันา” ในแต่ละมิติ 

ได้แก่ ศาสตร์การพัฒนาตน  ศาสตร์การพัฒนาคน  ศาสตร์การพัฒนางาน รวมถึง ศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ 

ศาสตร์การพัฒนาสังคมประเทศ ดว้ยเหตุน้ีส่ิงท่ีทรง “คิด” และ “คาํ” ท่ีทรงสอน รวมทั้งแบบอยา่งท่ีทรง “ทาํ” ใหดู้นั้น

ก็ลว้นแต่เป็นศาสตร์ของการพฒันาท่ีทรงไดน้าํความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชามาบูรณาการ

ศาสตร์เพ่ือการแกปั้ญหาแบบองคร์วม โดยผา่นการศึกษาเรียนรู้ เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันาดว้ยการสาํรวจขอ้มูลและ

คน้ควา้วิจยัทดลองจนนาํไปสู่การลงมือปฏิบติัตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนท่ีจนบงัเกิดผลสําเร็จมากมายทั้งใน

ประเทศและนานาประเทศ 

วถิีการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน... ด้วยศาสตร์พระราชา 

ในมิติของการพฒันาชุมชน ศาสตร์แห่งพระราชาไดส้ร้างคุณูปการให้กบัศาสตร์ของการพฒันาชุมชน

เป็นอย่างมากดังจากคาํประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณด้านวิชาการพฒันาชุมชนของสภามหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ ความโดยสังเขปวา่ “พระองคท์รงพระอจัฉริยภาพและพระปรีชาอนัสูงส่งยิ่งทางดา้น “การพัฒนา” 

และ “การพัฒนาชุมชน” ทรงเป็นกษตัริยน์กัพฒันาท่ีสมบูรณ์แบบครบถว้นทั้งในฐานะนกัวิชาการและนกัปฏิบติัการ 

พระองคท์รงศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและนาํไปทดลองปฏิบติัดว้ยพระองคเ์องจนเม่ือไดรู้ปแบบการพฒันาท่ี

เหมาะสมกบัสภาพภูมิศาสตร์และสังคมวฒันธรรมของประเทศไทย จึงพระราชทานเผยแพร่ให้พสกนิกรนําไป

ปฏิบัติจนเกิดสัมฤทธ์ิผลแก่ชีวิต สามารถแก้ปัญหาความอดอยากยากจนจนเป็นท่ีประจักษ์แก่ชาวโลก”                       

(ภาควชิาการพฒันาชุมชน คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542)  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีชุมชนชนบทและชุมชนเมืองนั้นถือว่า

เป็นปัญหาร่วมกนัของประชาคมโลกท่ีต่างตอ้งเผชิญกบัความยากจนมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั แต่ท่ีผ่านมา              

ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับประเทศไทยก็ด้วยเพราะพระบารมีแห่งศาสตร์พระราชาท่ีทรงเน้น “ศาสตร์ของ                   

การพัฒนาคน” ทาํใหส้ามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองหลุดพน้จากความยากจนได ้ดงัพระบรมราโชวาท ความวา่ 
 

“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้

ก่อนอ่ืนเป็นพืน้ฐานน้ันเป็นส่ิงสาํคัญอย่างย่ิงยวด เพราะผู้ ท่ีมอีาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเองย่อม

สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับท่ีสูงขึน้..” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2517) 
 

“...การพัฒนากคื็อการทาํสงครามกับความยากจนเพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง 

เม่ือใดกต็ามท่ีประชาชนมคีวามอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมคีวามสงบ มคีวามเจริญ เม่ือน้ันการพัฒนาจึง

จะถือได้ว่าประสบความสาํเร็จ เป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง...” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2539) 
 

“..ปัญหาในการพัฒนาชนบทนีต้้องนึกว่าทาํทาํไม..อันนีเ้ป็นเร่ืองต้องคิด ..เพราะว่าการท่ีนาํ

ความเจริญการพัฒนาไปสู่ชนบทหมายถึงประชาชนในชนบทน้ัน มีเหตุผลหลายประการ เหตุผลใหญ่

ท่ีสุดข้อแรกคือมนุษยธรรม ความเมตตาต่อเพ่ือมนุษย์ท่ีอยู่ ร่วมประเทศกับเรา...ประชาชนในชนบทเป็น
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ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นประชาชนส่วนรวมหรือประชาชนท้ังหมดน้ันคือชาติ เราจึงต้องปฏิบัติให้ชาติ

คือประชาชนส่วนรวมมคีวามมัน่คง..” 

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด  

วันท่ี 13 มิถนุายน 2512)  
 

“..ขอบใจมากท่ีต้องเหน็ดเหน่ือยทํางานในหมู่ บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่างๆ 

มากมาย ขอให้ช่วยกัน “พัฒนาคน” ให้มีความเฉลียวฉลาด สามารถช่วยตัวเองได้... จะต้องมีความ

ปรารถนาจะช่วยเขาอย่างแท้จริง เช่น ให้ความรัก ช่วยเหลือเม่ือเดือดร้อน ทาํงานให้จริงจัง ซ่ึงต้องใช้

ความพยายาม ความอดทนเป็นอย่างมาก ในการแนะนาํส่งเสริมอาชีพ หรือให้คาํแนะนาํเร่ืองต่างๆ .. 

ความมัน่คงของประชาชนชนบท เป็นส่วนท่ีจะสร้างชาติและป้องกันประเทศอย่างด.ี.” 

(พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พัฒนากรท่ัวประเทศ  

เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2508)  

 

ดังนั้ นจากข้างต้น ศาสตร์พระราชาจึงถือเป็นแนวทางสําคัญให้กับนักพัฒนาชุมชนได้น้อมนํา                      

“หลกัคิด” “หลกัธรรม” และ “หลกัปฏิบติั” ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละชุมชนเพ่ือให้ประชาชน

สามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็ อีกทั้งยงัสามารถนาํไปขยายผลให้กบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มากมายโดยทั้งน้ีไม่ไดจ้าํกดัอยู่

เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดใ้ห้ความสนใจกบัวิถีคิด  วิถีปฏิบติัตามรอย

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืบนฐานของ“วิถคีวามสุขอย่างพอเพียง” 

 

4. “ศาสตร์พระราชา” สู่เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน 

วถิีความพอเพยีง ศาสตร์แห่งความยัง่ยืน 

แนวคิด “การพัฒนาท่ียั่งยืน” ไดเ้ร่ิมถูกนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายเพ่ือเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน

จากผลพวงของการพฒันาในกระแสหลกัท่ีไดล้ะเลยมิติการพฒันาแบบสมดุล จนส่งผลทาํให้เกิดปัญหาความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิด มหนัตภยัธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน จนสร้าง

กระแสความต่ืนตวัให้กบัประชาคมโลกอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีในปีพ.ศ.2558 องคก์ารสหประชาชาติจึงไดรั้บรอง

วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกาํหนดให้ประเทศสมาชิกตอ้งบรรลุ “เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน” (Sustainable 

Development Goals : SDGs)  ภายในระยะเวลา 15 ปีประกอบดว้ย 17 เป้าหมายครอบคลุม 3 มิติของการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืนและสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีจุดเนน้สาํคญัคือการพฒันาแบบสมดุลบนทางสายกลางหรือความพอประมาณ 

โดยเนน้การอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการพ่ึงพาอาศยัและแบ่งปันกนัโดยไม่เบียดเบียนกนัระหวา่งคนและธรรมชาติ 

รวมทั้งยดึหลกัประโยชน์ส่วนรวมของบา้นเมืองอนัจะก่อใหเ้กิดความสงบสุขในสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

โดยเฉพาะความสาํเร็จของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวทางพระราชดาํริท่ีทรงยดึมัน่ปฏิบติัตลอดมาอยา่ง

เป็นขั้นตอนตามลาํดบัความจาํเป็นและเหมาะสมของแต่ละภูมิสังคมเพ่ือสร้างรากฐานท่ีมัน่คงโดยเนน้การพฒันา

ท่ีมุ่งสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ดงัท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

พระราชทานสัมภาษณ์เก่ียวกับหลกัการทรงงานพฒันาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในหนังสือ 

“พระมหากษตัริยน์กัพฒันา เพ่ือประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ, 2554) ดงัความตอนหน่ึงวา่  
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“...เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัว คือ “การพัฒนาท่ียั่งยืน” เพ่ือ

ปรับปรุง ชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม ให้คนมคีวามสุข โดยต้องคาํนึงเร่ืองสภาพ

ภูมิศาสตร์ ความเช่ือทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามี

หลากหลาย แต่ท่ีสาํคัญคือ นักพัฒนาจะต้องมคีวามรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพใน

เพ่ือนมนุษย์...” 
 

เป้าหมายการพฒันาของพระองค์ คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้วยหลกั “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนว

พระราชดาํริจะนาํสู่ความสุขของชีวิตอย่างย ัง่ยืน โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม โดยทรงมีแนว

พระราชดาํริในการพฒันาและฟ้ืนฟทูรัพยากรดิน นํ้ า ป่าไม ้เพ่ือความสมดุลและยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติและ

เพ่ือเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัสําหรับเป็นพ้ืนฐานความมัน่คงทางอาหารเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ผลจากแนวพระราชดาํริ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” จึงเป็นท่ีมาของโครงการพฒันาต่างๆ ท่ีนาํไปสู่การสร้างประโยชน์

และความสุขให้เกิดข้ึนกบัประชาชนในชาติโดยการทาํให้คนไทยอยูไ่ดด้ว้ยการ “พ่ึงตนเอง” ซ่ึงเป็นการพฒันา

แบบยัง่ยืน สร้างประโยชน์สุขให้เกิดข้ึนแก่ประชาชน และส่งผลให้ประเทศไทยมีความเจริญเป็นปึกแผ่นมัน่คง 

(สุเมธ ตนัติเวชกลุ, 2551)  

ดงัตวัอยา่งรูปธรรมของกรมการพฒันาชุมชน (2564) คือ “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” และการพฒันา“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเตรียมวางรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

ของชุมชนให้แข็งแกร่งหลุดพน้ความยากจน และมุ่งหวงัให้เกิดการแกปั้ญหาประเทศและปัญหาวิกฤตโลกใน

ประเด็นท่ีเป็นเป้าหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนยงัมีโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตตามหลัก “ทฤษฎีใหม่” ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จนเป็นชุมชนตน้แบบท่ีประสบผลสําเร็จ 

นอกจากน้ียงัมีตวัอยา่งรูปธรรมของการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนืและการจดัการตนเองสู่เป้าหมายความยัง่ยนืไดส้าํเร็จ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัเช่นกรณีของกรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (2565) 

ไดจ้ดัทาํ “โครงการการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนตน้แบบตามแนวทางการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยดาํเนินการช่วยเหลือประเทศต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืและมีความสมดุลตามสภาพภูมิสงัคมของ

บริบทแต่ละประเทศ ทั้งน้ีแนวทางการดาํเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพฒันาน้ีพบว่าในปีพ.ศ. 2563 มีการ

พฒันาศูนยเ์รียนรู้จาํนวน 15 พ้ืนท่ี และการพฒันาชุมชนตน้แบบ จาํนวน 28 พ้ืนท่ีในประเทศต่างๆ ทัว่โลก และท่ี

สําคญัยิ่งคือ ความสําเร็จอนัเกิดจากการพฒันาตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

(SDG) นั้นไดป้รากฏผลเป็นรูปธรรมดงัปรากฏในรายงาน ปี พ.ศ. 2565 การจดัอนัดบั SDG Index ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกและเอเชียใต ้พบวา่ ประเทศไทยอยูท่ี่อนัดบั 1 มาเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนันบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2565   

       นอกจากน้ีจากการถอดบทเรียนจากการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีสู่ความยัง่ยืนของไทย พบวา่ การพฒันาชุมชนท่ี

ย ัง่ยืนดว้ยการประยกุต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติัไดใ้นทุกระดบั 

โดยให้ความสาํคญักบั “การพัฒนาคน” ในการดาํเนินชีวิตอยา่งมัน่คงบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง และสามารถ

บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรหรือภาคส่วนอ่ืนท่ีเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในลกัษณะของการเป็น 

“หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Partnerships for the Goals) เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์การพฒันาชุมชนท่ีสอดคลอ้งและ

สนองตอบต่อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) (สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2561) ดงันั้นในการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืนทุกภาคส่วนของสังคมจึงตอ้งประยุกต์ใชรู้ปแบบความรับผิดชอบต่อ

สังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัคิดและหลกัปฏิบติั เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื
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และนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการสนองตอบต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) โดยไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั (No 

one left behind) (หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย, 2565) 

ดงันั้น ในขณะท่ีประชาคมโลกกาํลงัแสวงหาศาสตร์แห่งความยัง่ยืน “ศาสตร์พระราชา” จึงไดถู้กนาํมา

สดุดีกล่าวขานว่าเป็นทางเลือกใหม่ท่ีสามารถนําไปเป็นแบบอย่างรูปธรรมให้กับการบรรลุเป้าหมายของการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชนตน้แบบหลายแห่งสามารถสะทอ้นถึงบทเรียนความสําเร็จของการต่อสู้

กบัความยากจนดว้ยศาสตร์พระราชาผา่นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริต่างๆ โดยยดึหลกัการพ่ึงตนเองและ

พ่ึงพาอาศยักนัแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไดท้าํให้เกิดการปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิธีปฏิบติัสู่การพฒันาแบบ

องคร์วมได ้ดว้ยทั้งน้ีก็เพราะดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลท่ีทรงให้ความสาํคญักบัการพฒันาความเขม้แขง็ของคนใน

ชุมชนฐานรากให้ระเบิดจากขา้งในเสียก่อนจึงจะมีความพร้อมรับความเจริญจากภายนอกอยา่งรู้เท่าทนัและเม่ือ

นั้นชุมชนก็จะมีรากฐานท่ีมัน่คงและนาํพาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนืโดยรวมในท่ีสุด 

 

5. สรุป 

“ศาสตร์พระราชา” ถือเป็นศาสตร์แห่งทางเลือกใหม่ของการพฒันาท่ีก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนสู่

กระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ใหม่ท่ีกา้วขา้มความเป็นศาสตร์เฉพาะทางไปสู่การเป็นศาสตร์สากล  ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นศาสตร์ท่ีไม่แบ่งแยก ชนชั้น วรรณะและเช้ือชาติใดแลว้ยงัเป็นศาสตร์ท่ีมีลกัษณะโดดเด่นสามารถเขา้ถึง                  

ทุกศาสตร์ของการพฒันาในเชิงบูรณาการศาสตร์ (Transdisciplinary) โดยเฉพาะท่ีผ่านมาการนาํเพียงศาสตร์ใด

ศาสตร์หน่ึงมาใชพ้ฒันาแบบแยกส่วนตามกรอบแนวคิดแบบเดิมย่อมไม่สามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่ง

รอบดา้น ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาชุมชนจึงไม่สามารถนาํไปสู่ความยัง่ยืนไดเ้ลยหากการพฒันานั้นไม่ไดย้ึดหลกัการ

พ่ึงตนเองและการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่ถึงกระนั้นในทางปฏิบติัก็เป็นเร่ืองยากในการเปล่ียนกระบวนทศันห์รือ

กระบวนการคิดใหมี้ความพร้อมในการเปิดรับหรือเปิดพ้ืนท่ีใหม่ๆ สู่การขบัเคล่ือนองคาพยพเพ่ือการพฒันาแบบ

ยัง่ยนืได ้

ดงันั้นกล่าวไดว้า่องคค์วามรู้ของศาสตร์พระราชาจึงมุ่งเนน้การพฒันาบนหลกัคิดของการเขา้ใจ เขา้ถึง

และพฒันาอย่างแทจ้ริงเพ่ือให้คนในชุมชนไดรู้้จกัการตั้งคาํถามและคน้หาคาํตอบดว้ยตนเองเพ่ือแสวงหาแนว

ทางเลือกของการพฒันาท่ีเหมาะสมเฉพาะบริบทชุมชนของตนเองไดดี้ท่ีสุดโดยไม่ยึดติดตาํราแต่อยูบ่นฐานคิด

ของหลกัความพอเพียง ความพอประมาณ การมีเหตุผลและภูมิคุม้กัน การพฒันาชุมชนในท่ีน้ีจึงมีความเป็น 

ศาสตร์ และ ศิลป์ ท่ีนาํไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง โดยทั้งน้ีนอกจากขอ้คน้พบของความเป็นศาสตร์วา่

ดว้ยการพฒันาคนและชุมชนดงักล่าวท่ีสร้างกระแสการยอมรับต่อแนวทางการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืนจากนานา

ประเทศแลว้ ศาสตร์พระราชายงัไดส้ร้างกระแสความสนใจจากสังคมทัว่โลกอย่างลน้หลาม โดยขอ้คน้พบใน

ประเด็นท่ีสําคญัยิ่ง คือ ศาสตร์พระราชาไม่ได้เป็นเพียงองค์ความรู้ท่ีนําไปใช้ในการพฒันาเท่านั้นแต่ยงัเป็น

เคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างแรงบนัดาลใจในการทาํความดีเพ่ือสงัคมส่วนรวมโดยไม่หวงัผลตอบแทนหรือการปิด

ทองหลงัพระ เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้ส่ิงท่ีไดรั้บคือ ความสุขร่วมกนั ในการทาํประโยชน์ใหก้บัผูอ่ื้น อนัถือเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีสาํคญัและทาํใหห้ลายคนสามารถกา้วพน้จากพ้ืนท่ีส่วนตนไปสู่พ้ืนท่ีสาธารณะหรือสังคมส่วนรวมได ้และส่ิงน้ี

เองคือจุดเร่ิมตน้ของการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ท่ีไดก่้อให้เกิดการรวมพลงัของผูมี้จิตสาธารณะ หรือ “จิตอาสา” 

ร่วมกนัทาํความดีเพ่ือถวาย “พ่อของแผน่ดิน” ซ่ึงไดก้ลายเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม (social movement) 

ของการทาํความดีอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในสงัคมไทย   
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จากปรากฏการณ์จิตอาสาดงักล่าวน้ีเองจึงไดส้ร้างความประทบัใจแก่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะพลงัแห่ง

การทาํความดีไดป้ลุกกระแสใหค้นในสงัคมไดลุ้กข้ึนมาเสียสละทาํประโยชน์เพ่ือแผน่ดินเกิดไดโ้ดยหลายคนอาจ

ไม่มีโอกาสทาํหรือไม่กลา้ทาํความดีมากนกั แต่ดว้ยเพราะพระบารมีปกเกลา้ฯ ทาํใหป้ระชาชนชาวไทยนอ้มระลึก

ถึงคาํสอนของพระองคท่์านผ่านพระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทต่างๆ ท่ีไดท้รงย ํ้ามาโดยตลอดถึงความรัก

ความสามคัคีปรองดองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการร่วมมือร่วมใจกนัทาํความดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ส่ิงน้ีจึง

ถือได้ว่าเป็นบทเรียนรู้สําคญัท่ีจะช่วยให้ชาติบา้นเมืองมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืนไดใ้นท่ีสุด  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแบบอยา่งของความดีของพระองคไ์ดเ้ป็นเมล็ดพนัธ์ุความดีท่ีปลูกอยูใ่นใจคนไทยทุกคนและ 

ส่ิงเหล่าน้ีเองจะยงัคงเป็นแรงบนัดาลใจในการทาํความดีต่อไปอยา่งไม่ส้ินสุด   

ดังนั้ นการพฒันาท่ียงัยืนจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยหากคนในประเทศชาติขาดความรู้ รัก สามัคคี ท่ีต้อง

ประกอบดว้ยเง่ือนไขหลกัคือ ความรู้และคุณธรรม ซ่ึงนอกจากทรงเนน้เร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริต ความอดทนความเพียร

และการใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิตแลว้ส่ิงท่ีสาํคญัยิ่งคือ “การให”้ อนัเป็นคุณสมบติัสาํคญัของการพฒันาคน

ให้มีใจรักเสียสละในการบาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัส่วนรวมเพ่ือสร้างความมัน่คงและความยัง่ยืนใหก้บัประเทศได้

ในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวสรุปไดว้า่องคค์วามรู้วา่ดว้ยวา่ศาสตร์พระราชาน้ีถือเป็นสหศาสตร์หรือสหวิทยาการ 

ประกอบดว้ย 3 วิชาหลกั (3ว.) คือ 1) วิชาการ เป็นความรู้ท่ีเน้นการพัฒนางานแบบองคร์วมและบูรณาการดว้ย 

การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในทุกมิติทั้งดา้นคน จิตใจ วตัถุ สังคมวฒันธรรม  เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่

ยึดติดตาํราหรือความรู้ในศาสตร์ใดเพ่ือปรับประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมประเทศได ้ 

2) วิชาชีวิต คือ แนวทางการดาํเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาตนเองและการพัฒนาคน โดยมีภูมิคุม้กนัท่ีดีและเรียนรู้ถึง

คุณค่าของความเป็นมนุษย ์ตลอดจนภาคภูมิใจในการทาํความดีเพ่ือชุมชนและสงัคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข

และเก้ือกูลระหว่างกนั และ 3) วิชาชีพ การเรียนรู้จากหลกัการทรงงานดา้นการพัฒนาชุมชน ดว้ยการยึดมัน่ใน

จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาตนเอง ชุมชน และสังคมประเทศ  

โดยเฉพาะองค์ความรู้หรือศาสตร์ว่าดว้ยการพฒันาชุมชนตามรอยศาสตร์พระราชานั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

สาํหรับนกัพฒันาท่ีจะตอ้งเรียนรู้หลกัการทรงงานอยา่งละเอียดถ่ีถว้นเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาชุมชนใหเ้กิดช่วยเหลือ

ตนเอง และพ่ึงตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน  อนัจะก่อให้เกิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้แก่ชุมชนไดก้ลบัมาพลิกฟ้ืน

คุณค่าและความภาคภูมิใจเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงไปสู่การวางรากฐานในการพฒันาประเทศท่ีมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืน

ต่อไป 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

  บทความน้ีจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยัคน้ควา้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดาํรงอยู่ของแรงบนัดาลใจในการทาํ

ความดีอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอจนก่อใหเ้กิดการระเบิดจากขา้งในเพ่ือดาํเนินรอยตามวิถีของศาสตร์พระราชาอยา่ง

ย ัง่ยนื ตลอดจนควรจดัทาํส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัศาสตร์พระราชาทั้งท่ีเป็นแนวคิดและแนวปฏิบติัสากลสู่การบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้นยงัถูกนาํไปเผยแพร่ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลายมากมายแต่อยา่งไรก็ตาม

ควรเนน้ให้มีการจดัการระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็นเอกภาพมากข้ึนในลกัษณะการให้บริการแบบบูรณาการ คือ การรวม

ศูนยข์อ้มูลจุดเดียว (One Stop service) อนัจะเป็นประโยชน์ในการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งสะดวกรวดเร็วต่อการนาํไปใช้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละหน่วยงาน/องคก์รต่างมีบทบาทหนา้ท่ีเฉพาะแบบแยกส่วนโดยไม่ไดน้าํมาบูรณาการ

หน่วยงานเพ่ือพฒันาระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลออนไลน์แบบองค์รวม จึงควรมีการจดัทาํส่ือเรียนรู้และเทคนิค                       

การถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีน่าสนใจผา่นระบบและทนัสมยัไม่ซบัซอ้นเพ่ือใหง่้ายต่อการเรียนรู้และนาํไปใชแ้ก่เด็ก
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และเยาวชน โดยเฉพาะการนาํเสนอบทเรียนของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ฐานการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองใหค้รบ

ทุกมิติการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอย่างชดัเจนจากแต่ละหน่วยงานกระทรวง กรมฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนเพ่ือทาํใหส้ามารถเขา้ถึงและเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีขยายวงกวา้งในประชาคมโลก

ต่อไป   
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาเกณฑ์และประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การส่ือสารสาํหรับรองรับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก โดยการสร้าง

เกณฑ์ปกติ (Norms) ใชโ้ปรแกรมการประเมินแบบออนไลน์ กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 1,000 คน ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนมาตรฐานที (T-score) ของ

กลุ่มอยู่ระหว่าง 15.24 – 68.39 และสามารถจาํแนกระดบัความสามารถออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 

พอใช ้และควรปรับปรุง โดยคะแนน T-score 65 ข้ึนไป มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม T-score 55.00 – 64.99 

มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก T-score 45.00 – 54.99 มีความสามารถอยู่ในระดับดี T-score 35.00 – 44.99        

มีความสามารถอยู่ในระดบัพอใช ้และ T-score ตํ่ากว่า 35 มีความสามารถอยู่ในระดบัควรปรับปรุง ตามลาํดบั               

โดยมีผลการประเมินความสามารถของกลุ่มพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (M = 3.74                 

SD = 0.68) และในทุกหลกัการมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.85 - 3.66 

 

คาํสําคญั: การประเมินความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, แรงงาน, อุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to develop criteria and assess ICT ability for preparing the labor 

on New S-Curve industries in Eastern Special Development Zone, using creating a norm. Implemented an online 

assessment framework program, to be assessed with vocational certificate students, 3rd year, 1,000 students.               
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It was found that the group's T-score was between 15.24 – 68.39 and could be classified into 5 levels of 

proficiency: excellent, very good, good, fair and should be improved. The T-score upper 65 are excellent, T-score 

55.00 – 64.99 is very good, T-score 45.00 – 54.99 is good, T-score 35.00 – 44.99 is fair, and the T-score lower 

35 are should be improved. The results of the group’s average score was good (M = 3.74 SD = 0.68) and all 

principles had a good average score, between 3.85 – 3.66. 

 

Keywords: ICT Ability Assessment, Labor, New S-Curve Industries 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การพฒันาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) มุ่งเน้นการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

เศรษฐกิจเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Value-Based Economy) มีการดาํเนินงานโครงการพฒันา

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Special Development Zone) ดว้ยการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี ต่อยอดความสาํเร็จ

มาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออกหรือ Eastern Seaboard (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก, 2561) เป็นการยกระดบัพ้ืนท่ีในเขต 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพ่ือรองรับ

การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 การดาํเนินโครงการดงักล่าว ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของแรงงานในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั ให้สามารถ

ปรับตวัและพฒันาตนเอง มีการประมาณการความตอ้งการแรงงานในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก คาดวา่ในปี 

2566 มีความตอ้งการแรงงานรวม 475,000 คน คลอบคลุมทุกระดบัการศึกษา โดยมีนโยบายสนบัสนุนการพฒันา

ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพฒันา 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์(Robotics) 

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

(Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทลั (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub) 

 แผนยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์มีการกาํหนด

ประเด็นในการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดบัศกัยภาพ ทกัษะ และสมรรถนะแรงงานอยา่งต่อเน่ือง 

โดยในประเด็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เนน้ให้มีการพฒันา

ทกัษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดยวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใชดิ้จิทลัแพลตฟอร์ม  

ซ่ึงสภาพแวดลอ้มในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการขบัเคล่ือน

และพฒันาเศรษฐกิจ ส่งผลให้แรงงานในพ้ืนท่ีกลุ่มของอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

จําเป็นต้องได้รับการพฒันาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เหมาะสม เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานของตนเอง  

 การศึกษาเก่ียวกบัการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผา่นมา พบวา่มี

การศึกษาในกลุ่มของครูและนกัเรียน (Fong, Ch’ng & Por, 2013; Gastelú, Kiss & Domínguez, 2015; Tondeur, et al., 

2018) โดยศึกษาเก่ียวกบัการตอบสนองความตอ้งการความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ

ครูอยา่งสมบูรณ์ มาตรฐานความสามารถท่ีจาํเป็น การเตรียมความพร้อมสาํหรับการบูรณาการ ทศันคติท่ีมีผลต่อ

การเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และระดับความสามารถของนักเรียนในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แต่ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีศึกษาและพฒันาการประเมินความสามารถทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับแรงงาน หรือการศึกษาระดบัความสามารถทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารของแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัของการพฒันา

เกณฑแ์ละประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับแรงงาน เน่ืองจากมีความตอ้งการ

แรงงานในกลุ่มน้ีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และแรงงานในปัจจุบันมีความรู้ ความสนใจท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการเตรียม                

ความพร้อมและประเมินความสามารถของตนเองก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานในกลุ่มน้ี อีกทั้ งผูป้ระกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรม ยงัสามารถนาํเกณฑก์ารประเมินท่ีพฒันาข้ึน ไปเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือหรือรูปแบบ

กิจกรรมเพ่ือคดักรองและวดัระดบัความสามารถของแรงงานได ้รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํเกณฑ ์

การประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการจดักิจกรรม เพ่ือพฒันาความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารสาํหรับแรงงานไดอี้กทางหน่ึง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือพฒันาเกณฑก์ารประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับ

แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

 2. เพ่ือประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับรองรับแรงงานกลุ่ม

อุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Framework for 21st Century Learning) เป็นกรอบท่ี

แสดงทักษะและความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นต่อการทํางานและการดํารงชีวิต (P21, 2018) ประกอบด้วย                

4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) สาระวิชาหลกัในศตวรรษท่ี 21 (Core Subjects and 21st Century Themes) 2) ทกัษะดา้น

การเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) 3) ทกัษะดา้นสารสนเทศ การส่ือสารและเทคโนโลยี 

(Information, Media and Technology Skills) และ 4) ทกัษะการดาํรงชีวติและอาชีพ (Life and Career Skills) 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเกณฑก์ารประเมิน การกาํหนดเกณฑ ์สามารถจาํแนกเกณฑอ์อกเป็น  

2 ประเภท คือ เกณฑส์ัมพนัธ์ (Relative Criterion) เป็นเกณฑท่ี์พฒันาจากประสบการณ์เปรียบเทียบกบัปกติวิสัย 

(Norm) และเกณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criterion) เป็นเกณฑท่ี์พฒันาจากหลกัเหตุผลเก่ียวกบัมาตรฐานของส่ิงนั้น 

หรือความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัมาตรฐานท่ียอมรับได ้(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2562) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 การประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับรองรับแรงงานกลุ่ม

อุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ประเมินตามกรอบการประเมินความสามารถทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ลดัดาวรรณ สุวรรณเวก, 2565) ประกอบดว้ย 4 หลกัการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ

ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2) หลกัการด้านทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 3) หลกัการดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และ 4) หลกัการ

ดา้นการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผลการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ                      

การส่ือสารสาํหรับรองรับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (หน่วยวดัเป็น

คะแนน) 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Design) ดว้ยวธีิการสาํรวจ (Survey Method) 

โดยใชโ้ปรแกรมการประเมินแบบออนไลน์ และนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ผูว้จิยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ใน

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ 99% ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีสามารถเช่ือถือไดจ้าํนวน 666 คน  

 ผู ้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างน้ีเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปพัฒนาเกณฑ์                       

การประเมินความสามารถ และเน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาเกณฑ์การประเมินเพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ 

(Norms) ผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มตวัอย่างจากสถานศึกษา จาํนวน 10 แห่ง แห่งละ 100 คน รวมทั้งส้ิน 1,000 คน ใช้

วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 สํารวจจาํแนกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีจัดการเรียน                 

การสอนในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จาํนวน 56 แห่ง (ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชีวศึกษา, 

2563) โดยจาํแนกขนาดสถานศึกษา ออกเป็น 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และ

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาํปี 2562 ดงัแสดงตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 จาํนวนสถานศึกษา จาํแนกตามขนาดและสถานท่ีตั้ง 

ขนาดสถานศึกษา 
สถานท่ีตั้ง 

รวม 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 18 8 5 31 

สถานศึกษาขนาดกลาง 6 3 3 12 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 8 2 3 13 

รวม 32 13 11 56 

 

 ขั้นท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากสถานศึกษาท่ีมีขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จาํนวน 10 แห่ง แห่งละ 100 

คน รวมทั้งส้ิน 1,000 คน โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยในการวิจยัคร้ังน้ีได้

ยกเวน้สถานศึกษาท่ีมีขนาดเลก็ เพราะจาํนวนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ในบางแห่ง

มีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีกาํหนด 

 ขั้นท่ี 3 เลือกกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 สถานศึกษา โดยวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 

ในแต่ละขนาดของสถานศึกษา ดงัแสดงตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 จาํนวนสถานศึกษา จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาและขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดสถานศึกษา 
สถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง รวม 

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง 

สถานศึกษาขนาดกลาง 6 3 3 3 1 1 12 5 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 8 2 3 3 1 1 13 5 

รวม 14 5 6 6 2 2 25 10 
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 ขั้นท่ี 4 ใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) และเก็บขอ้มูลผา่น

ระบบออนไลน์ จากสถานศึกษาท่ีมีขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จาํนวน 10 แห่ง แห่งละ 100 คน รวมทั้งส้ิน 1,000 คน 

 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี คือโปรแกรมการประเมินความสามารถทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก (ลดัดาวรรณ สุวรรณเวก, 2565) ประกอบดว้ย 4 หลกัการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการดา้นความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2) หลกัการดา้นทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

3) หลักการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ 4) หลักการด้านการบูรณาการ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํโปรแกรมการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับ

แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกแบบออนไลน์ ไปประเมินกบันกัเรียน

อาชีวศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือก จาํนวน 1,000 คน จากสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

จาํนวน 10 แห่ง โดยติดต่อผูป้ระสานงานและกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บคดัเลือก และนดัหมายเขา้พบเพ่ืออธิบายวธีิการ

ประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับแรงงานแบบออนไลน์ การคาํนวณ

คะแนน และการจดัระดบัคะแนนการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ

รองรับแรงงาน 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ

รองรับแรงงานกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 1,000 คน เพ่ือศึกษาผลการประเมินและนาํผลการประเมินไปพฒันาเกณฑ์

การประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับรองรับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรม                

นิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาํมาสร้าง

เกณฑป์กติ (Norms) อธิบายระดบัผลการวดัตามเกณฑป์กติ จากคะแนนมาตรฐาน (Standard Score (Z-score)) และ

คะแนนมาตรฐานที (T-score) และแปลงระดบัคะแนนความสามารถ โดยใชโ้ปรแกรม IBM SPSS Statistics 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลการพฒันาเกณฑ์การประเมนิ 

 ผูว้ิจัยนําโปรแกรมการประเมินท่ีพฒันาข้ึนไปประเมินความสามารถกับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จาํนวน 1,000 คน  และนาํขอ้มูลท่ีผา่น

การถ่วงนํ้ าหนักตามกระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ท่ีได้รับไปวิเคราะห์ค่าคะแนนมาตรฐานที           

(T-score) เพ่ือให้ได้เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสามารถของกลุ่ม แลว้เปรียบเทียบคะแนน T-score กับ

คะแนนเฉล่ีย (M) และแปลความหมายของระดบัความสามารถท่ีไดรั้บจากการประเมิน ดงัแสดงตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  ผลการพฒันาเกณฑ์การประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ

รองรับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จาํแนกตามหลกัการ 

T-score P.1 P.2 P.3 P.4 Overall ความหมาย 

65 ข้ึนไป 4.77 – 5.00 4.88 – 5.00 4.82 – 5.00 4.81 – 5.00 4.76 – 5.00 ดีเยีย่ม 

55.00 – 64.99 4.03 – 4.76 4.19 – 4.87 4.08 – 4.81 4.09 – 4.80 4.08 – 4.75 ดีมาก 

45.00 – 54.99 3.29 – 4.02 3.50 – 4.18 3.34 – 4.07 3.37 – 4.08 3.40 – 4.07 ดี 

35.00 – 44.99 2.55 – 3.28 2.81 – 3.49 2.60 – 3.33 2.65 – 3.36 2.72 – 3.39 พอใช ้

ตํ่ากวา่ 35 1.00 – 2.54 1.00 – 2.80 1.00 – 2.59 1.00 – 2.64 1.00 – 2.71 ควรปรับปรุง 

 M = 3.66 M = 3.85 M = 3.71 M = 3.73 M = 3.74  

 SD = 0.74 SD = 0.69 SD = 0.74 SD = 0.72 SD = 0.68  
 

 ผลการพฒันาเกณฑก์ารประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับ

แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พบว่า ในภาพรวมของการประเมิน

ความสามารถ มีค่าเฉล่ียของกลุ่มเท่ากับ M = 3.74 SD = 0.68 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามคะแนน T-score จะ

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.76 – 5.00 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.08 

– 4.75 มีความสามารถอยู่ในระดบัดีมาก คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.40 – 4.07 มีความสามารถอยู่ในระดบัดี คะแนน

เฉล่ียตั้งแต่ 2.72 – 3.39 มีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช ้และคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 2.71 มีความสามารถอยู่

ในระดบัควรปรับปรุง ตามลาํดบั 

 หลกัการ P.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียของกลุ่มเท่ากบั 

M = 3.66 SD = 0.74 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามคะแนน T-score จะสามารถอธิบายไดด้งัน้ี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 

4.77 – 5.00 มีความสามารถอยู่ในระดบัดีเยี่ยม คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.03 – 4.76 มีความสามารถอยู่ในระดบัดีมาก 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.29 – 4.02 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.55 – 3.28 มีความสามารถอยูใ่น

ระดบัพอใช ้และคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 2.54 มีความสามารถอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง ตามลาํดบั 

 หลกัการ P.2 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียของกลุ่มเท่ากับ   M = 3.85                

SD = 0.69 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามคะแนน T-score จะสามารถอธิบายไดด้งัน้ี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.88 – 5.00 

มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.19 – 4.87 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีมาก คะแนนเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3.50 – 4.18 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.81 – 3.49 มีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช ้

และคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 2.80 มีความสามารถอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง ตามลาํดบั 

 หลกัการ P.3 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียของกลุ่มเท่ากบั M = 3.71 

SD = 0.74 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามคะแนน T-score จะสามารถอธิบายไดด้งัน้ี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.82 – 5.00 

มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.08 – 4.81 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีมาก คะแนนเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3.34 – 4.07 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.60 – 3.33 มีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช ้

และคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 2.59 มีความสามารถอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง ตามลาํดบั 

 หลกัการ P.4 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียของกลุ่มเท่ากบั M = 3.73 

SD = 0.72 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามคะแนน T-score จะสามารถอธิบายไดด้งัน้ี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.81 – 5.00 

มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.09 – 4.80 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีมาก คะแนนเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3.37 – 4.08 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.65 – 3.36 มีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช ้

และคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 2.64 มีความสามารถอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง ตามลาํดบั 
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 5.2 ผลการประเมนิความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 ผูว้ิจยันาํผลการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับแรงงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่ีได้รับ ไปพิจารณาตามเกณฑ์ระดับ

ความสามารถของกลุ่ม จาํแนกตามหลกัการ ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดบัความสามารถของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามหลกัการ 

หลกัการ 
ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง 

M SD ระดบัความสามารถ 

P.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3.66 0.74 ดี 

P.2 ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3.85 0.69 ดี 

P.3 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3.71 0.74 ดี 

P.4 การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3.73 0.72 ดี 

Overall 3.74 0.68 ดี 

 

 ผลการประเมินพบว่า หลกัการ P.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                     

มีคะแนนเฉล่ียระดับความสามารถอยู่ในเกณฑ์ดี (M = 3.66 SD = 0.74) หลักการ P.2 ทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร มีคะแนนเฉล่ียระดบัความสามารถอยูใ่นเกณฑดี์ (M = 3.85 SD = 0.69) หลกัการ P.3 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีคะแนนเฉล่ียระดบัความสามารถอยูใ่นเกณฑดี์ (M = 3.71 

SD = 0.74) และหลักการ  P.4 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีคะแนนเฉล่ียระดับ

ความสามารถอยูใ่นเกณฑดี์ (M = 3.73 SD = 0.72) 

 โดยเม่ือจาํแนกระดบัความสามารถของกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑท่ี์พฒันาข้ึน สามารถจาํแนกผูป้ระเมินได้

ดงัแสดงตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 แสดงร้อยละการจาํแนกระดบัความสามารถของผูป้ระเมิน พิจารณาตามเกณฑร์ะดบัความสามารถของกลุ่ม 

จาํแนกตามหลกัการ 

หลกัการ 
ร้อยละของผู้รับการประเมินจําแนกตามระดบัความสามารถ 

ดเียี่ยม ดมีาก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

P.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

9.40 19.90 36.60 29.20 4.90 

P.2 ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ                   

การส่ือสาร 

5.80 28.30 35.60 24.40 5.90 

P.3 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                  

และการส่ือสาร 

6.10 26.60 32.60 28.40 6.30 

P.4 การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ                     

และการส่ือสาร 

6.40 25.60 34.00 26.90 7.10 

Overall 5.80 28.60 30.40 29.60 5.60 
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 ผลการจาํแนกระดบัความสามารถของผูป้ระเมิน เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ระดบัความสามารถของกลุ่ม 

โดยจําแนกตามหลักการ พบว่า ผลการประเมินของผูรั้บการประเมินท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 1,000 คน                        

ในภาพรวมสามารถจําแนกระดับความสามารถได้ดังน้ี มีความสามารถอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 5.80                                 

มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีมาก ร้อยละ 28.60 มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 30.40 มีความสามารถอยูใ่น

ระดับพอใช้ ร้อยละ 29.60 และมีความสามารถอยู่ในระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 5.60 ซ่ึงผลการประเมินท่ีได้

สามารถจาํแนกระดบัความสามารถของผูป้ระเมินในรูปแบบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 

 

6. อภิปรายผล 

 6.1 การพฒันาเกณฑ์การประเมนิ 

 เกณฑก์ารประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับแรงงานกลุ่ม

อุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกท่ีพฒันาข้ึน มีกรอบในการพิจารณาระดบัความสามารถ 

ประกอบดว้ย 4 หลกัการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2) หลกัการดา้นทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3) หลกัการดา้นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และ 4) หลกัการดา้นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยพิจารณา

จากคะแนนของกลุ่ม และสร้างเกณฑป์กติ (Norms) เพ่ือระบุระดบัความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของผูป้ระเมิน โดยสอดคลอ้งกบัการกาํหนดเกณฑ์สัมพนัธ์ (Relative Criterion) ซ่ึงเป็นการพฒันา

เกณฑจ์ากประสบการณ์ในการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ม หรือเปรียบเทียบผลท่ีประเมินมาแลว้ หรือเปรียบเทียบ

กบัปกติวิสัย (Norm) ของการประเมินโดยทัว่ไป (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2562) ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินตอ้งเหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและเป้าหมายในการประเมิน  ควรพิจารณาบริบท และช่วงระยะท่ีทาํการประเมินเป็น

สาํคญั 

 เม่ือพิจารณาเกณฑท่ี์ประเมินกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จาํนวน 1,000 คน ซ่ึงเป็นการประเมินในขั้นของการสรุปผล

หลงัการดาํเนินงาน ใชเ้กณฑส์ัมพนัธ์เพ่ือให้ทราบมาตรฐานการประเมิน เปรียบเทียบกบัการประเมินของแต่ละ

คนท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเกณฑใ์นภาพรวม และเกณฑจ์าํแนกตามหลกัการ ใชค้ะแนนเฉล่ียและการแปลความหมาย

ประกอบการใหค้ะแนน โดยมีคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ของกลุ่มระหวา่ง -3.48 – 1.84 และมีคะแนนมาตรฐาน

ที (T-score) ของกลุ่มระหว่าง 15.24 – 68.39 และสามารถจาํแนกระดบัความสามารถออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่                  

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี พอใช ้และควรปรับปรุง สอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบการประเมิน (จิรประภา อคัรบวร, 2561) 

ซ่ึงผลการประเมินสามารถแยกแยะระหวา่งผูป้ระเมินท่ีโดดเด่น ผูป้ระเมินตามความคาดหวงั และผูป้ระเมินท่ีไม่

เป็นไปตามความคาดหวงั ออกจากกนัได ้โดยในการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนช่วยใหท้ราบระดบัความสามารถท่ี

คาดหวงัและมาตรฐานการประเมินของกลุ่มชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากน้ีเกณฑ์ยงัช่วยให้ผูป้ระเมินทราบผลการ

ประเมินและสามารถเพ่ือนาํไปปรับใชใ้นการพฒันาตนเองไดใ้นอนาคต 

 6.2 การประเมนิความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 ผลการประเมินความสามารถของกลุ่ม เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี                         

(M = 3.74 SD = 0.68) และเม่ือจาํแนกรายหลกัการ พบวา่ ทุกหลกัการมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์ โดยมีคะแนน

เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.85 - 3.66 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความสามารถของผูป้ระเมินแต่ละคนกบักลุ่ม พบวา่ขอ้มูลท่ีได้

มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) สอดคลอ้งกบัการจาํแนกประเภทตามการแปลความหมายของ
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คะแนนแบบอิงกลุ่ม (โชติกา ภาษีผล, 2559) ท่ีมีแนวคิดบนทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่ือว่าบุคคล

สามารถเรียนรู้ไดแ้ตกต่างกันในเวลาท่ีเท่ากนั ดงันั้น คะแนนควรมีการกระจายเขา้ใกลก้ารแจกแจงแบบปกติ              

โดยมีผูท่ี้มีความสามารถในระดบัปานกลางจาํนวนมาก และผูมี้ความสามารถสูงหรือตํ่าจะมีจาํนวนนอ้ยกวา่ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1. สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชแ้บบประเมินเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

และออกแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้กบั

แรงงาน 

 2. สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชแ้บบประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการคดัเลือก

ผูท่ี้ต้องการเขา้สู่ตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ หรือใช้เพ่ือช่วยในการวางแผนการพฒันา

ความสามารถของแรงงาน 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรนาํแบบประเมินความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับรองรับแรงงานกลุ่ม

อุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกท่ีพฒันาข้ึน ไปศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบ                

เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) แบบการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ จาํแนกตามสถานท่ีตั้ง

สถานศึกษา และจาํแนกตามสงักดัของสถานศึกษา เพ่ือทดสอบความแปลเปล่ียนไปของขอ้มูลระดบัความสามารถ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.พูลพงศ์ สุขสวา่ง ท่ีปรึกษาหลกั ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา

และคาํแนะนาํทางวิชาการ เสนอมุมมอง แนวคิด และความรู้ดา้นวิทยาการวิจยัรูปแบบใหม่ท่ีถูกตอ้งและเป็น

ระบบ ตลอดจนกาํกบัดูแล รวมถึงความเอาใจใส่ช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาของการทาํงานวิจยัเป็น

อย่างดี และรองศาสตราจารย ์ดร.ภทัราวดี มากมี ท่ีให้คาํแนะนําในการปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์                  

มากยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาอนัมีค่า

ในการให้ขอ้มูล และให้คาํแนะนาํอยา่งมีไมตรีจิตท่ีดียิ่ง ในทุกขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยัท่ีผ่านมา ตลอดจน

บุคลากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกแห่ง สาํหรับการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการวิจยั และผูเ้ขา้ร่วม 

การวจิยัทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือใหข้อ้มูลสาํคญัสาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ีดว้ยดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับแนวทางการส่งเสริมศักยภาพพระสงฆ์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา และ (2) เ พ่ือศึกษาปัจจัยแนวทางการส่งเสริมศักยภาพพระสงฆ์ท่ีส่งผลต่อการเผยแผ่

พระพทุธศาสนา ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการศึกษาคือ พระสงฆใ์นเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 180 รูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  

 ผลการศึกษา พบว่า  1) ระดับแนวทางการส่ง เสริมศักยภาพพระสงฆ์ท่ี ส่งผลต่อการเผยแผ่

พระพทุธศาสนา ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย (1) การพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ ์

(2) การพฒันาบทบาทพระสงฆ์ (3) การบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ์ และ (4) การพฒันาองค์กรวดั                

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับระดบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ 2) ปัจจยัแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆ์ประกอบดว้ย (1) การพฒันา

ทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ ์(2) การพฒันาบทบาทพระสงฆ ์(3) การบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ ์

ท่ีส่งผลต่อการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

คาํสําคญั: การส่งเสริมศกัยภาพ, การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to study the level of Buddhist monks potential promotion 

guidelines and (2) to study the factors and guidelines for monks potential promotion affecting Buddhism 

propagation. in Don Mueang Bangkok by using the questionnaire as a study tool The sample group used in the 

study was monks in Don Mueang There were 180 figures in Bangkok. The statistics used in the analysis were 

descriptive statistical analysis. and inferential statistical analysis. 

The results of the study revealed that 1) the level of the Buddhist monks potential promotion approach 

affecting the propagation of Buddhism. in Don Mueang The Bangkok Metropolitan Administration consists of 

(1) the development of individual resources of the monks, (2) the development of the role of the monks, (3) the 

management of the performance of the clergy, and (4) the development of the temple organization. Overall, it 

was at a moderate level. for the propagation of Buddhism in Don Mueang Bangkok as a whole is at a moderate 

level. and 2) the guideline factors for enhancing the potential of monks consisted of (1) the development of 

individual resources of the monks, (2) the development of monks' roles, and (3) the management of the 

performance of the Sangha. affecting the propagation of Buddhism in Don Mueang Bangkok It was statistically 

significant at 0.01 level. 

 

Keywords: Potential Promotion, Propagation of Buddhism 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยงัประสบปัญหามากกวา่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

พระสงฆ์และองคก์รพุทธยงัไม่มีการวิจยัประเมินผลการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์

ของสังคมท่ีอาศยัอยู่ หรือพ้ืนฐานของผูฟั้งแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานทาง

ศีลธรรม เยาวชนไทยลูกคร่ึงห่างเหินพระพทุธศาสนา ผูค้นส่วนใหญ่ไม่ทราบวธีิการเผยแผกิ่จกรรมของพระสงฆ์ไทย 

(พระมหาบุญทิน ปุ�ฺธโช, 2562) อีกประการหน่ึงขาดการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ซ่ึงแต่ละวดันั้นตอ้งอาศยั

ความสามารถเฉพาะบุคคล จึงสามารถทาํงานเผยแผ่ไดท้าํให้ประสิทธิภาพการทาํงานไดไ้ม่เต็มท่ี ขาดสวสัดิการ 

เร่ืองค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ตลอดถึงบุพการีท่ีตอ้งดูแลเน่ืองจากอยู่ในต่างแดน ขาดการประสานงานของ

องคก์รอยา่งต่อเน่ือง อาจเป็นเพราะไม่มีงบประมาณสนบัสนุน จึงส่งผลให้การสนองงานของคณะสงฆไ์ม่เต็มท่ี

เท่าท่ีควร (บุญร่วม คาํเมืองแสน, 2560) 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประชากรในชุมชนประกอบไปดว้ยผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ ศาสนา

คริสต์ ศาสนาอิสลาม และลัทธิความเช่ืออ่ืนๆ คือ มีความหลากหลายทั้ งชาติพนัธ์ุและความเช่ือ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีการหลากหลาย เพ่ือปรับเปล่ียนไปตามยุคตามสมยั               

ตามสภาพของพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมืองจึงไดป้ระสบความสาํเร็จขยายวง

กวา้งขวางข้ึนเร่ือยมา เป็นเหตุใหพ้ระพุทธศาสนาประดิษฐานมัน่คง หลกัธรรมคาํสั่งสอนในพระพุทธศาสนาถูก

สืบต่อจากคนรุ่นหน่ึงส่งต่อไปยงัคนอีก รุ่นๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยมีพระสงฆใ์นเขตดอนเมืองเป็นผูน้าํของพทุธบริษทั 

4 ดา้นจดัการศึกษาแก่ชาวบา้น เป็นครูผูส้อนศีลธรรมในสถานศึกษา ช่วยเหลือสงัคม เป็นผูน้าํในการพฒันาชุมชน 

เป็นผูน้าํในการแกไ้ขปัญหา เผยแผห่ลกัธรรมผา่นส่ือวทิย ุโทรทศัน์ โดยการเป็นผูแ้สดงธรรม ปาฐกถาธรรม และ
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การประพฤติปฏิบติัธรรม (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2565) ซ่ึงพระภิกษุสามเณรยงัขาดองคค์วามรู้การอบรม

พฒันาในดา้นการให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัการเผยแพร่พระพุทธศาสนาหลกัพระธรรมวินยั หรือแนวทาง

ปฏิบติัต่าง ๆ ซ่ึงพระสงฆส์ามเณรยงัขาดส่วนดงักล่าวจึงตอ้งจดัให้มีการใหค้วามรู้แนวทางในการพฒันาศกัยภาพ

พระภิกษุสามเณรในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปัจจุบนัพบปัญหาวา่พระภิกษุสามเณร หลายวดั บางรูปก็

ชราภาพมาก จึงไม่สามารถท่ีจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได ้จึงตอ้งหาบุคลากรคนใหม่ เพ่ือจะเผยแผ่พระพุทธศาสนา

และตอ้งพฒันาศกัยภาพใหดี้เสียก่อน และบางรูปบางท่านก็ไม่ถนดัไม่สนัทดัในการพบปะในการให้ธรรมะในการฝึก 

ปฏิบติัต่าง ๆ มีความใส่ใจนอ้ยในการเผยแผพ่ทุธศาสนาในการใหธ้รรมะกบัพทุธบริษทัส่ี  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาเช่ือว่าการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงสําคญัในการนาํพาองคก์ร

ไปสู่ความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื แต่ละองคก์รจาํเป็นตอ้งมีการจดัทาํแผนพฒันาใหเ้หมาะสมกบัทุนความรู้ของบุคลากร

ท่ีมีอยู่เดิมหน้าท่ีความรับผิดชอบคุณสมบติัเฉพาะของผูท่ี้ปฏิบติังานวิสัยทศัน์พนัธกิจและค่านิยมขององค์กร 

ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “แนวทางการส่งเสริมศักยภาพพระสงฆ์ท่ี ส่งผลต่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” เพ่ือให้ประสิทธิผลการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระสงฆ์

ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและวิธีการในแก้ไขการเผยแผ่

พระพทุธศาสนา เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาเพ่ิมศกัยภาพในการเผยแผข่องพระสงฆ ์ใหดี้ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆท่ี์ส่งผลตอ่การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในเขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพพระสงฆ์ท่ีส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขต                

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

จุดมุ่งหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยก็์คือ การก่อให้เกิดส่ิงแวดลอ้มในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ (ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี, 2556) 

ความยุติธรรม (Equity) มนุษย ์คือ สินทรัพยเ์ชิงกลยทุธ์ องค์กรตอ้งสร้างส่ิงแวดลอ้มของความนบัถือ 

ความไวว้างใจ และความรู้สึกของการเป็นเจา้ของ การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์สวงหาการพฒันาพนกังานทั้งหมด 

โดยไม่คาํนึงถึงชนชั้นผิวสี หลกัความเช่ือศาสนา ภาษา เช้ือชาติ วฒันธรรม การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งประกนัวา่

องคก์รสร้างวฒันธรรมท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิ และใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนักบัพนกังานทุกคนเก่ียวกบัการวางแผนและ

การพฒันาอาชีพ การบริหารอาชีพ การเล่ือนชั้นรางวลั การฝึกอบรมและการพฒันา คุณภาพชีวิตการทาํงานเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถทางวิชาชีพส่ิงดงักล่าวตอ้งการส่ือความหมายเชิงความสัมพนัธ์ผ่านระบบเปิด สนับสนุน 

และมีปฏิสมัพนัธ์ 

ความสามารถทาํงานได้ (Employability) ในธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงของทุกวนัน้ีองค์กรได้ตัดทอน

ค่าใชจ่้ายของตวัเองลง โดยใหพ้นกังานลาออกจากงานดว้ยแผนเกษียณตามความสมคัรใจ ความสามารถทาํงานได ้

หมายถึง ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะของแต่ละคนในการทาํงานของเขาเอง ดงันั้น การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
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จึงตอ้งยกระดบัและสมรรถนะของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือทาํใหเ้ขามีแรงจูงใจ เขา้ร่วมและรักษาไว ้และทาํให้

เขามีงานทาํดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษยย์งัควรใหโ้อกาสท่ีเหมาะสมสาํหรับการฝึกอบรมคนหนุ่มสาวท่ีมองหา

งานทาํเป็นคร้ังแรกและคนวา่งงาน 

ความสามารถในการปรับตวั/การสูคู้่แข่งได ้(Adaptability/Competitiveness) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ช่วยการปรับตวัของพนกังานต่อการเปล่ียนแปลงในองคก์รอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

พฒันาทกัษะและการปรับทกัษะใหม่ทางวิชาชีพของพนักงานจึงเป็นส่ิงสําคญัยิ่งสําหรับการพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์ส่ิงดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดความพอใจของพนกังานมากข้ึนและปรับปรุงการตดัสินใจในองคก์ร 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

         ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

  แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพพระสงฆ์ท่ีส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

บทความเร่ืองแนวทางการส่งเสริมศักยภาพพระสงฆ์ท่ีส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขต                 

ดอนเมือง กรุงเทพมหานครเป็นวจิยัเชิงปริมาณ  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ท่ีไดรั้บการอุปสมบทถูกตอ้งตามหลกั

พระธรรมวนิยั ซ่ึงเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ในเขตปกครองพระสงฆเ์ขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

โดยวดัมีทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบดว้ย 1) วดัดอนเมือง 2) วดัเวฬุวนาราม 3) วดัเทพนิมิตต ์4) วดั สีกนัพุทธสยาม  

5) วดัสันติบุญมาราม 6) วดัสายอาํพนัเอมสาม และ 7) วดัพรหมรังษี มีจาํนวนพระสงฆ์ทั้ งหมด 180 รูป ดงันั้น 

ผูว้จิยัจึงไดน้าํประชากรทั้งหมดมากาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 180 รูป 

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 180 รูป ซ่ึงเท่ากบัจาํนวนประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงเป็นไป

ตามแนวคิดของ Hair, et al (2010) ซ่ึงอธิบายถึงการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (α) 

ควรกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งกรณีการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ และการวเิคราะห์ถดถอย เพราะเป็นการวเิคราะห์

ต่อเน่ือง โดยมีเกณฑใ์นการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างจากสถิติพาราเมตริกชนิดอ่ืน ดงัน้ี ให้วิธีการและ

เกณฑใ์นการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์ถดถอย ไว ้2 ขอ้ โดยท่ี

 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

ในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพพระสงฆ์ 

1. การพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ ์

2. การพฒันาบทบาทพระสงฆ ์ 

3. การบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ ์

4. การพฒันาองคก์รวดั 
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ขนาดกลุ่มตวัอย่าง คือ จาํนวนท่ีมากกว่าเม่ือใชเ้กณฑ์ทั้ง 2 ขอ้ คือ 1) กลุ่มตวัอย่างตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100 รูป และ     

2) กลุ่มตวัอย่างตอ้งมีจาํนวนประมาณ 10-20 รูป ต่อจาํนวนตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร ในกรณีท่ีนักวิจยัตอ้งการ

วเิคราะห์ถดถอยเม่ือมีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปร ตามเกณฑข์อ้ 1) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีขนาดไม่ตํ่ากวา่ 100 รูป และตาม

เกณฑข์อ้ 2) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีขนาด = (4 ตวัแปร) X (20 รูป) = 80 รูป ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัคือ คือ 

180 รูป ซ่ึงถือวา่มีขนาดท่ีเหมาะสมสาํหรับการศึกษา 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชศึ้กษาแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆท่ี์ส่งผลต่อการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ พรรษา สมณศกัด์ิ สังกดัวดั วุฒิการศึกษาทาง

ธรรม และ วุฒิการศึกษาทางโลก เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจาํนวน 6 ขอ้ (ใช้มาตรวดัแบบ 

Nominal Scale, Ordinal Scale) 

ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบันวตักรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 20 ขอ้ (ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

ตอนท่ี 3 เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 10 ข้อ                      

(ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูล จาํนวน 180 รูป โดยมีขั้นตอนดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่ม

ตวัอยา่งการวจิยั โดยผูว้จิยัไดมี้ขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี  (1) ทาํหนงัสือแจง้เจา้อาวาสวดัทั้ง 7 วดั เพ่ือขออนุญาตเขา้

เก็บขอ้มูล (2) ผูว้ิจัยขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ ซ่ึงเป็นผูท้าํหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเขตปกครอง

พระสงฆ ์เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล (3) ผูว้จิยัมอบแบบสอบถามและอธิบายหวัขอ้

ให้กลุ่มตวัอย่างทาํแบบสอบถาม (4) เม่ือกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจัยตรวจสอบความ

ครบถว้นของคาํตอบในแบบสอบถามหากพบว่าขอ้มูลไม่ครบถว้นผูว้ิจยัซักถามเพ่ิมเติมและกล่าวขอบคุณ และ 

(5) นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมาทาํการลงรหสั เพ่ือนาํไปประเมินผล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และนาํมา

วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใชท้ดสอบสมมติฐาน โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

โดยนาํตวัแปรเขา้ไปพยากรณ์ในตวัแบบ ทีละตวัในสร้างตวัแบบของแบบสอบถาม โดยกาํหนดสมการ ดงัน้ี 

 

5. ผลการวจัิย 

(1) ผลศึกษาวเิคราะห์ของระดบัแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆท่ี์ส่งผลต่อการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆ ์ 

แนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆ ์ x� SD แปลผล 

1) ดา้นการพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ ์ 3.28 0.663 ปานกลาง 

2) ดา้นการพฒันาบทบาทพระสงฆ ์ 3.37 0.568 ปานกลาง 

3) ดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ ์ 3.38 0.560 ปานกลาง 

4) ดา้นการพฒันาองคก์รวดั 3.43 0.645 มาก 

รวม 3.37 0.627 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบั แนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆท่ี์ส่งผลต่อการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x� = 3.37,                 

SD = 0.627) และหากพิจารณาเป็นด้านข้อ ลาํดับแรก ด้านการพฒันาองค์กรวดั อยู่ในระดับมาก (x� = 3.43,                    

SD = 0.645) รองลงมา ดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ์มีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัปานกลาง (x� = 3.38,            

SD = 0.56) และ ดา้นการพฒันาบทบาทพระสงฆ์มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.37, SD = 0.568) ส่วนลาํดบั

สุดท้าย ด้านการพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ์มีค่าเฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง (x� = 3.28, SD = 0.663) 

ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในเขตดอนเมือง  

 กรุงเทพมหานคร  

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา x� SD แปลผล 

1)  วดัเป็นผูน้าํเครือข่ายในการเช่ือมโยงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

ระหวา่งวดักบัชุมชน 

3.30 0.659 ปานกลาง 

2)  วดัมีการจดัการศึกษาสาํหรับเยาวชนและพทุธศาสนิกชนให้เป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชน 

3.28 0.463 ปานกลาง 

3)  วดัมีการจดัสอนธรรมศึกษาแก่นกัเรียนและประชาชนในชุมชน 3.18 0.234 ปานกลาง 

4)  วดัมีการจดัหน่วยอบรมเยาวชนในชุมชน 3.26 0.229 ปานกลาง 

5)  วดัไดมี้การใชโ้อกาสจากการจดักิจกรรมทางศาสนา เพ่ือเผยแผ่

พระพทุธศาสนา 

3.31 0.244 ปานกลาง 

6)  วดัมีการส่งเสริมการประกอบศาสนพิธี เพ่ือให้เป็นศูนยร์วมของ

พทุธศาสนิกชน 

3.20 0.574 ปานกลาง 

7)  วดัมีใหค้าํแนะนาํ ตกัเตือน เอาใจใส่ต่อเยาวชนเพ่ือให้ปฏิบติัตาม

หลกัศาสนา 

3.21 0.371 ปานกลาง 

8)  วดัมุ่งเนน้แนวปฏิบติัท่ีดี คือ ความถูกตอ้ง ความประหยดัการปฏิบติั

ได ้และสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่อนุชน 

3.26 0.448 ปานกลาง 

9)  วดัมีการเตือนสติแก่สงัคม โดยให้การศึกษา การบรรยายธรรม และ

การแสดงธรรม 

3.23 0.368 ปานกลาง 

10) วดัมีการให้ความสะดวก ในการบาํเพญ็กุศลแก่ประชาชนตาม

ประเพณีเก่ียวกบัชีวิต และประเพณีทางสงัคมต่างๆ เช่น งานวนัเกิด 

งานแต่งงาน งานบาํเพญ็กุศลศพ งานสงกรานต ์เป็นตน้ 

3.32 0.745 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.661 ปานกลาง 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1588 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิ เคราะห์เ ก่ียวกับระดับ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x� = 3.25, SD = 0.661)  

(2) ผลศึกษาวเิคราะห์ของแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆท่ี์ส่งผลต่อการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์แนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆท่ี์ส่งผลต่อการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในเขตดอนเมือง  

 กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย B S.E. T p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.373 0.121 3.096 0.002**   

ดา้นการพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของ

พระสงฆ ์(x1) 

0.393 0.036 10.851 0.000** 0.560 1.787 

ดา้นการพฒันาบทบาทพระสงฆ ์(x2)  0.296 0.039 7.511 0.000** 0.677 1.476 

ดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานของ

คณะสงฆ ์(x3) 

0.219 0.039 5.686 0.000** 0.455 2.197 

  R= 0.897, R2 = 0.804, Adj R2 = 0.800, SE= 0.322 

หมายเหตุ: ค่า VIF ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00 ; ค่า Tolerance ไม่ควรนอ้ยกวา่ .20 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร (y) ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ ์(x1) ดา้นการพฒันาบทบาทพระสงฆ ์(x2) 

และดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ์ (x3) โดยตวัแปรเหล่าน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การเผยแผ่

พระพทุธศาสนาในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (y) ไดร้้อยละ 80.40  

ผูว้ิจยัจึงนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 

ดังน้ี การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร = 0.373 + (0.393*ด้านการพฒันาทรัพยากร

รายบุคคลของพระสงฆ)์+ (0.296*การพฒันาบทบาทพระสงฆ)์+ (0.219*การบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ)์ 

 

6. อภิปรายผล  

ระดบัแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆ์ท่ีส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานครประกอบดว้ย ดา้นการพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ ์ดา้นการพฒันาบทบาทพระสงฆ์ 

ดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ ์และดา้นการพฒันาองคก์รวดั สาํหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Rees and French (2010) ได้ว่า การพฒันา

ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพ่ือปรับปรุงผลผลิต ประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้ งในปัจจุบันและ

อนาคต ซ่ึงมีหลายวิธีการแต่มีผลลัพธ์เดียวกัน คือ การเรียนรู้ และการนําผลของการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 

นอกจากน้ียงัสอคลอ้งกบัแนวความคิดของสุพทัธ์ ศรียศ (2563) ศึกษาเร่ือง “การพฒันาสมรรถนะของพระภิกษุท่ี

สั่งสอนคุณธรรมในเขตสงฆภ์าค 1” ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงสุด แต่ละดา้น

ระบุวา่ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษา และดา้นการพฒันา ซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูงสุดตามลาํดบัและ พฒันาการ

ตามสิกขาโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงสุด แต่ละดา้นระบุวา่ ดา้นสีละ ดา้นสมาธิ และดา้นปัญญา ซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบั
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สูงสุดตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของพระสุทิน อธิป�ฺโญ (2564) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการพฒันา

ศักยภาพพระอุปัชฌายข์องคณะสงฆ์ ในจังหวดัชลบุรี” การวิจัยฉบับน้ี ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของ                   

การพฒันาศกัยภาพพระอุปัชฌายข์องคณะสงฆ ์ในจงัหวดัชลบุรี การวจิยัเชิงคุณภาพ พบวา่องคป์ระกอบ 4 ดา้นคือ 

ดา้นคุณสมบติัคดัเลือกพระอุปัชฌายต์ามหลกัพระธรรมวินัย ดา้นการปกครองควบคุมดูแลตามพระธรรมวินยั 

ดา้นการให้ความสงเคราะห์จดัหาปัจจัย 4 ดา้นการให้พยาบาลแนะนาํดูแลสุขภาพของตนเอง เชิงปริมาณจาก

แบบสอบถาม พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ รูปแบบการพฒันาศกัยภาพพระอุปัชฌายข์องคณะสงฆใ์น

จงัหวดัชลบุรี วิธีการพฒันาศกัยภาพของพระอุปัชฌายก์ารอบรมให้ความรู้ดา้นคุณสมบติั ตอ้งยึดตามหลกัพระ

ธรรมวินัย ดา้นการปกครอง การให้ความรู้ในการระงบัอธิกรณ์ตอ้งไม่ให้เกิดความเสียทั้งสองฝ่าย ดา้นการให้

ความสงเคราะห์ การให้ความรู้แก่พระอุปัชฌายใ์นการจดัหาปัจจยั 4 ท่ีขาดแคลน ดา้นการให้พยาบาล ให้ความรู้

ในการพยาบาลไข ้ 

ปัจจยัแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆ์ท่ีส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นการพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ ์ดา้นการพฒันาบทบาทพระสงฆ์ 

และดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ์ ซ่ึง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกศินี วีรศิลป์ และสุดารัตน์ 

สิทธิกุล (2564) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ : กรณีศึกษาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลแม่ทราย อาํเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่”  ผลการศึกษาพบว่า ระดับในการดําเนินงานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดอยูใ่นระดบัดีมาก ประกอบดว้ย การมีจริยธรรม การบริการ

ท่ีดี การทาํงานเป็นทีม การพฒันาตนเอง และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ตามลาํดบั และ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลา

การทาํงานส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของการดาํเนินดาํเนินการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลแม่ทราย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของพระพชรพล วิถีธรรม 

(2562) ศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพฒันาสังคม ตาํบลเชียงกลม อาํเภอปากชม จังหวดัเลย”                         

ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี(1) บทบาทท่ีคาดหวงัของพระสงฆ์ในการพฒันาสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านศีลธรรมและวฒันธรรม รองลงมาคือด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านสามัคคีธรรม                        

ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริงของพระสงฆใ์นการพฒันาสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดถึงตํ่าสุด 

คือดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นสนัติสุข และดา้นสามคัคีธรรม ตามลาํดบั (2) บทบาทท่ีคาดหวงัมากกวา่บทบาทท่ีเป็น

จริง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ดา้นการพฒันาทรัพยากรรายบุคคลของพระสงฆ์ องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองวดัของการกาํหนดด้าน

การศึกษาเป็นสมรรถนะของพระสงฆ์และสามเณร วดัของการส่งเสริมให้การได้รับการศึกษาท่ีดีเก่ียวกับ                    

การทาํงานของพระวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การสามารถศึกษาการทาํงานของพระวิทยากร 

หรือพระสอนศีลธรรมจากคณะสงฆไ์ด ้

(2) ดา้นการพฒันาบทบาทพระสงฆ ์องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการนาํประสบการณ์มาปรับใชใ้นการทาํงาน

ของพระวทิยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การมีความพยายามท่ีจะนาํเสนอส่ิงใหม่ๆ ต่อพระวทิยากรใน

การสอนศีลธรรมในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัของการมีการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

สาํหรับพระสงฆแ์ละสามเณร 
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(3) ด้านการบริหารผลการปฏิบติังานของคณะสงฆ์ องค์กรควรเพ่ิมเร่ืองการมองหาโอกาสทาง                

การทาํงานของพระวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ การให้ความสําคญักบัความคิด

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือพฒันาการทาํงานของพระวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การมีวิธีการ

ทาํงานของพระวทิยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้ดา้นการจดัการนวตักรรมใหม่ ไดแ้ก่ ใชไ้อที

ช่วยการสอน 

(4) ดา้นการพฒันาองคก์รวดั องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองวดัมีส่วนในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพ่ือ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา วดัมีการจัดสอนธรรมศึกษาแก่พระสงฆ์และสามเณร วดัมีการจัดการศึกษาสําหรับ

พระสงฆแ์ละสามเณร เช่น เป็นผูจ้ดัตั้ง หรือเป็นอาจารยส์อน หรือมีส่วนร่วมในการพฒันาในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิจยัเชิงสาํรวจเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมศกัยภาพพระสงฆ์ท่ีส่งผล

ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ดงันั้นเพ่ือ

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพพระสงฆ์ท่ีส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร ในเชิงลึกควรใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสมัภาษณ์ เพ่ือใชไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู ้สูงอายุในเขตชนบท และปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบท ศึกษาการวจิยัเชิงพรรณนา กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 209 คน 

เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปัจจยัภาวะ

สุขภาพกาย เท่ากับ 0.88  แบบสอบถามของปัจจัยภาวะสุขภาพจิต เท่ากับ 0.83 และแบบสอบถามเก่ียวกับ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในชนบท เท่ากบั 0.89 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆกบัพฤติกรรมสุขภาพดว้ยสถิติไคสแควร์ สถิติ

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั   

  ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในชนบทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X�=3.02, 

SD=0.59)2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสุขภาพกายกบัพฤติกรรมสุขภาพ ของผูสู้งอายใุนเขตชนบท ไดแ้ก่ ดชันี

มวลกาย (Body Mass Index : BMI) การตรวจสุขภาพประจําปี ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุในชนบท และความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัสุขภาพจิตกบัพฤติกรรมสุขภาพ ของผูสู้งอายใุนเขตชนบทมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพทุกดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ บริโภค

อาหาร ออกกาํลงักาย ความเครียด ความสมัพนัธ์ และพฒันาจิต  (r= .241, .229,.239, .218, . 227, .254) ตามลาํดบั 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลควรให้การสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจาํปีในกลุ่ม

ผูสู้งอาย ุควรจดักิจกรรมการใหค้วามรู้และการปฏิบติัตวัโรคเร้ือรัง เพ่ือใหผู้สู้งอายใุนชนบทมีสุขภาพดีต่อไป 
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ABSTRACT 

 The purposes of this descriptive research study were to study the health behaviors of the elderly, and 

factors related to health behaviors of the elderly in rural areas. The samples were 209 people and stratified random 

sampling was assigned. The questionnaire was employed to collect the data, and the reliability of the questionnaire 

was physical health (0.88), mental health (0.83), and healthy behavior (0.89) respectively. The statistics used to 

analyze the data were percentage, mean, standard deviation, Chi-square, and Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient. 

  The results found that the overall health improvement was at a more level (X�=3.02, SD=0.59). There 

were relationships between physical health factors and health behaviors of the elderly in rural areas such as body 

mass index (BMI) and physical health. There was no relationship between the annual health check-up and the 

health behaviors of the elderly. The relationship factors of mental health and health behaviors of the elderly in 

rural areas had a positive relationship with physical behaviors at a low level. These included the responsibility 

for health, food intake, exercise, stress, relationships, and mental development (r= .241, .229,.239, .218, . 227, 

.254) respectively.Tambon Health Promoting Hospital should promote annual health check-up activities and 

should organize activities to educate and practice chronic diseases to keep healthy of elderly in rural areas 

onwards. 

 

Keywords: The Elderly in Rural, Behavior, Health 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 องคก์ารสหประชาชาติ ไดป้ระมาณการเพ่ิมจาํนวนผูสู้งอายขุองโลก (United Nation, 2015) มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรและการลดลงของอตัราการเกิดและอตัราการตาย ทาํให ้“ภาวะ ประชากรสูงอาย”ุ ในประเทศ

ไทยสูงข้ึน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) ในปี 2562  ทัว่โลกมีประชากรทั้งหมด 7,713 ลา้นคน มีผูสู้งอาย ุ60 ปี

ข้ึนไปเป็นจาํนวนถึงพนัลา้นคนในปีน้ีคือมี 1,016 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 13 สหประชาชาติ คาดประมาณวา่ 305 

ลา้นคนใน อีก 20 ปีขา้งหนา้การสูงวยัของประชากรโลกการสูงวยัของประชากรเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีผลกระทบ

ต่อวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องผูค้นทั้งโลก ประชากรสูงอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีข้ึนไป) กาํลงัเพ่ิมข้ึนอยา่งเร็วมาก 

จาก 143 ลา้นคนในปี 2562 เพ่ิมเป็นคาดประมาณวา่ 305 ลา้นคนในปี 2582 (มูลนิธิ สถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุ

ไทย, 2562)  

จากสถานการณ์ การเพ่ิมอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ การเตรียมตวัของผูสู้งอายุเพ่ือเผชิญกบั                 

การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การดาํรงชีวิตท่ามกลางสังคม การเกิดปัญหาภาวะสุขภาพ จาก

รายงานกระทรวงสาธารณสุข พบวา่มีผูสู้งอายท่ีุสุขภาพไม่ดี จาํนวน 9.2 ลา้นคน โดยโรคความดนัโลหิตสูงร้อยละ 

41 โรคเบาหวาน ร้อยละ 10 โรคเข่าเส่ือมร้อยละ 9 และผูพิ้การร้อยละ 6 (Thai Health Promotion Foundation, 

2016) ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงปัจจุบนัมีจาํนวนผูสู้งอายทุั้งส้ิน จาํนวน 793 คน (องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนาฝาย, 2564) และจากขอ้มูลดา้นสุขภาพ พบวา่ สถิติการเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง  ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง 

ร้อยละ 65.5 โรคเบาหวาน ร้อยละ 26.5 ไขมนัในเส้นเลือด และโรคขอ้ ร้อยละ 8 ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบวา่พฤติกรรมสุขภาพ การสนบัสนุนทางสังคม และความตอ้งการบริการดา้น
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สุขภาพอยู่ในระดับมาก ความสัมพนัธกับพฤติกรรมบางดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กับความตอ้งการบริการดา้น

สุขภาพ เช่น ดา้นการบริโภคอาหารและยาท่ีรับประทานสาํหรับการตรวจสุขภาพ มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการ

บริการดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ(พณัธิตา สิงห์เขียว,2559)  และจากการศึกษาปัญหาของผูสู้งอายเุจ็บป่วยดว้ยโรค

เร้ือรังเพ่ิมมากข้ึน (กิตติพร เนาวสุ์วรรณ และคณะ, 2562) แต่ยงัไม่มีผลการศึกษาในดา้นความสมัพนัธ์ ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตชนบท ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมือง 

จังหวดัชัยภูมิ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุให้เหมาะสมนาํไปสู่การมี

สุขภาพท่ีดีต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตชนบทตาํบลนาฝาย อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสุขภาพกาย ปัจจยัสุขภาพจิตกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ

ในเขตชนบท ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในชนบท

ไดแ้ก่ 1)ปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ้ความพอเพียงของ

รายได ้แหล่งท่ีมาของรายได ้พกัอาศยักบัใคร และโรคประจาํตวั 2) ปัจจยัสุขภาพกาย 3) ปัจจยัสุขภาพจิต โดย

ประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฏีพฤติกรรมสุขภาพของเพนเดอร์(Pender, 2011) ใน 6 ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบต่อ

สุขภาพตนเอง ดา้นการบริโภคอาหาร ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นการจดัการกบัความเครียด ดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล และดา้นการพฒันาจิตวญิญาณ ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

พฤติกรรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชนบท 

1.ดา้นความรับผดิชอบต่อสุขภาพตนเอง 

2. ดา้นการบริโภคอาหาร 

3. ดา้นการออกกาํลงักาย 

4. ดา้นการจดัการกบัความเครียด 

5. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

6. ดา้นการพฒันาจิตวญิญาณ 

 

 

 

 

ปัจจัยสุขภาพกาย 

ดชันีมวลกาย 

ตรวจสุขภาพประจาํปี 

โรคท่ีพบมากท่ีสุด 5 อนัดบั 

การติดตามการเจบ็ป่วย 

-การพบแพทย ์

ปัจจัยสุขภาพจิต 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอาย ุ60 – 89 ปี ไปทั้งเพศหญิงและเพศชายเป็นกลุ่มสูงอายุติด

บา้นและติดสงัคม จาํนวน 793 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาฝาย, 2564) 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นตาํบลนาฝาย อาํเภอเมืองจงัหวดัชยัภูมิ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือน 

กนัยายน-ธนัวาคม 2564 คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามเครซ่ีมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 โดยกาํหนดค่า

ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มไม่เกินร้อยละ 5 และค่าความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ดําเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

(Stratified random sampling)โดยนาํประชากรผูสู้งอายทุั้งหมดท่ีอาศยัอยูใ่นเขตตาํบลนาฝายมาแบ่งเป็นประชากร

ของแต่ละหมู่บา้น ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 19 และนาํประชากรของแต่ละหมู่บา้นมาทาํการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด จาํนวน 209 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนบนพ้ืนฐานของ

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างสุขภาพของเพนเดอร์(Pender,2011) และจากการศึกษาเร่ือง ผลของ

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามยัต่อภาวะสุขภาพจิตในนกับวชหญิงผูสู้งอาย ุ(สุวรรณา อนุสันติและคณะ, 

2561) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายได ้ความเพียงพอของรายได ้แหล่งท่ีมาของรายได ้พกัอาศยักบัใคร โรคประจาํตวั 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัสุขภาพกาย จาํนวน 4 ขอ้ คือ ดชันีมวลกาย การตรวจสุขภาพ

ประจาํปี การตรวจวนิิจฉยัโดยแพทย ์และการรักษาหรือติดตามอาการเจ็บป่วย 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสุขภาพจิต (Thai Mental Health Indicator TMHI-15: ฉบับ

ใหม่) ของกรมสุขภาพจิต (อภิชัย มงคลและคณะ, 2552) ถามถึงประสบการณ์ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา จนถึง

ปัจจุบนั ให้ผูต้อบแบบสอบถาม สาํรวจตวัเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็นและความรู้สึกของกลุ่ม

ตวัอยา่งวา่อยูใ่นระดบัใด เป็นขอ้คาํถามแบบมีตวัเลือกใหต้อบและขอ้คาํถามเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า(Rating 

Scale) มี 4 ระดับ โดยให้ผูต้อบเลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 15 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ขอ้ความเชิงบวก มากท่ีสุด ให ้4 คะแนน  มาก ให ้3 คะแนน  เลก็นอ้ย ให ้2 คะแนน ไม่เลย ให้ 1 คะแนน  ขอ้ความ

เชิงลบ มากท่ีสุด ให ้1 คะแนน  มาก ให ้2 คะแนน  เลก็นอ้ย ให ้3 คะแนน ไม่เลย ให ้4 คะแนน คะแนนรวมเท่ากบั 

60 คะแนน  เกณฑ์ เกณฑ์การแปลผล ระดบัมาก 3.02 - 4.00 ระดบัปานกลาง 2.01 - 3.01 ระดบัน้อย 1.00 - 2.00 

คะแนนเฉล่ียใชเ้กณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best, J. W. ,1977).   

เม่ือการนาํคะแนนมาเปรียบเทียบกบัเกณฑป์กติท่ีกาํหนดดงัน้ี ระดบั 51-60 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิต

ดีกวา่คนทัว่ไป   (Good) ระดบั 44-50 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากบัคนทัว่ไป (Fair) ระดบั 43 คะแนนหรือ

นอ้ยกวา่ หมายถึง สุขภาพจิตตํ่ากวา่คนทัว่ไป ( Poor)  

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในชนบท เป็นขอ้คาํถามแบบมี

ตวัเลือกให้ตอบและขอ้คาํถามเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) มี 4 ระดบั  โดยให้ผูต้อบเลือกเพียง

คาํตอบเดียว จาํนวน 6 ดา้น ทั้งหมด 20 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงัน้ี ขอ้ความเชิงบวก ปฏิบติัเป็น

ประจาํสมํ่าเสมอ ให ้4 คะแนน ปฏิบติับ่อยคร้ัง ให ้3คะแนน  ปฏิบติันานๆ คร้ัง ให ้2 คะแนน  ไม่ไดป้ฏิบติัเลย ให ้
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1 คะแนน ขอ้ความเชิงลบ ปฏิบติัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ ให้ 1 คะแนน ปฏิบติับ่อยคร้ัง ให้ 2 คะแนน  ปฏิบติันานๆ 

คร้ัง ให ้3 คะแนน  ไม่ไดป้ฏิบติัเลย ให ้4 คะแนน เกณฑก์ารการแปลผลคะแนนใชค้่าเฉล่ียท่ีมีค่าตั้งแต่ 1.00 - 4.00 

โดยใชห้ลกัการทางสถิติ คือพิสยั ซ่ึงใชค้่าสูงสุดลบดว้ยค่าตํ่า สุดของชุดขอ้มูล (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2559) แลว้หาร

ด้วย 3 (จาํนวนช่วงหรือ ระดับท่ีตอ้งการวดัผล) ช่วงคะแนนรายขอ้มีดังน้ี ค่าเฉล่ีย 1 – 2 หมายถึง พฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบท อยูใ่นระดบันอ้ย  ค่าเฉล่ีย 2.01 – 3.01 หมายถึงพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุใน

ชนบท อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.02 – 4 หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบท อยูใ่นระดบัมาก 

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาค่า IOC เท่ากบั 0.79 และ

นาํมามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและนาํไปทดลองใชก้บัผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีบริบทคลา้ยกนัจาํนวน 30 คน 

ได้ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) (Cronbach,1970)ของแบบสอบถามปัจจัยภาวะสุขภาพกาย เท่ากับ 0.88  

แบบสอบถามของปัจจยัภาวะสุขภาพจิต เท่ากบั 0.83 และแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุน

ชนบท เท่ากบั 0.89 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัย น้ีได้ผ่านการพิจารณารับรองให้ดาํเนินการวิจยัจากคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ โดยมีขั้นตอนการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยทาํหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลไปยงัตาํบลนาฝาย 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาฝาย อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนดไว ้พร้อมช้ีแจงแบบสอบถามและรายละเอียดของการเก็บขอ้มูลให้หน่วยงาน

ดงักล่าวไดรั้บทราบล่วงหนา้ 1 สปัดาห์ ก่อนดาํเนินการเก็บขอ้มูล 

2. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยผูว้ิจยัเองและดาํเนินการช้ีแจงให้กลุ่มตวัอยา่งทราบถึงรายละเอียด

ในการวจิยัและขอ้คาํถามต่าง ๆ เช่น วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวจิยั ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งเป็นความลบั 

เปิดโอกาสใหซ้กัถามและตดัสินใจ พูดคุยให้เขา้ร่วมการวิจยัโดยสมคัรใจ ให้กลุ่มตวัอยา่งลงนามยินยอม เขา้ร่วม

โครงการวิจยั จากนั้นผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 209 คน โดยผูว้ิจยัเก็บ

รวมขอ้มูลดว้ยผูว้ิจยัเองและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลทุกฉบบั การรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน

กนัยายน –ธนัวาคม 2564 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

นาํแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 209 ฉบบัมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนาํมาวเิคราะห์

ขอ้มูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน นาํใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล 

เพ่ืออธิบายใหเ้ห็นลกัษณะของขอ้มูล ปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัสุขภาพกาย ปัจจยัสุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนชนบท 

2. วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยสุขภาพกาย กับ พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุใน

ชนบท โดยทดสอบดว้ยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test)  และปัจจยัสุขภาพจิตกบั พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ

ในชนบทโดยทดสอบด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) การตีความหมายของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2547, หน้า 462-463)  

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r > 0.70 หรือ r < -0.70  มีความสัมพนัธ์มาก 0.30 ≤ r ≤ 0.70 หรือ -0.70 ≤ r ≤ -0.30 มี

ความสมัพนัธ์ปานกลาง -0.30 < r < 0.30 มีความสมัพนัธ์นอ้ย 
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5. ผลการวจัิย 

 1) ปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอายุในชนบท พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.3  มีอายุระหวา่ง               

60 – 69 ปี ร้อยละ 67.4 การศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 34.3 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 48.4 รายไดต้่อ

เดือนตํ่ากว่า 4,000 บาท/เดือน  ร้อยละ 40.2   ความเพียงพอรายได ้ร้อยละ 20.6  แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่

ไดรั้บสนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 42.1   พกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว (สามี/ภรรยา)และบุตร ร้อยละ46.4  

2) พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในชนบท การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในชนบท                   

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X�=3.02, SD=0.59) พบวา่ดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง (X�=3.17, SD=0.71)

ด้านการบริโภคอาหาร (X�=3.16, SD=0.72) ด้านการออกกําลังกาย (X�=2.58, SD=0.76)  ด้านการจัดการกับ

ความเครียด(X�=3.04, SD=0.61) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (X�=3.02, SD=0.62) และด้านความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล (X�=3.15, SD=0.64) (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที ่1 ระดบัของพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอายใุนชนบท รายดา้นและโดยรวม (n=209) 

ลาํดบั ข้อคําถาม X� SD แปลผล 

1 ดา้นความรับผดิชอบต่อสุขภาพตนเอง 3.17 0.71 มาก 

2 ดา้นการบริโภคอาหาร 3.16 0.72 มาก 

3 ดา้นการออกกาํลงักาย 2.58 0.76 ปานกลาง 

4 ดา้นการจดัการกบัความเครียด 3.04 0.61 มาก 

5 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 3.02 0.62 มาก 

6 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 3.15 0.64 มาก 

รวม 3.02 0.59 มาก 

 

2) ปัจจยัสุขภาพกายของของผูสู้งอาย ุในชนบท พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกายอยู่ใน

ระดับเหมาะสม (18.5 – 24.9 ก.ก./ม2 ) คิดเป็นร้อยละ 46.8  มีการตรวจสุขภาพประจาํปีโดยไม่เคยตรวจเลย                     

คิดเป็นร้อยละ 37.7 โรคท่ีพบมากสุด 5 อนัดบัแรกคือ เบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา ความดนัโลหิตสูง 

คิดเป็นร้อย ละ 22.6  ขอ้อกัเสบ / กลา้มเน้ืออกัเสบ คิดเป็นร้อยละ 15.4 และความดนัโลหิตสูง กบั โคเลสเตอรอล

สูงหรือไขมนัในเส้นเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 7.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รักษาหรือติดตามอาการเจ็บป่วยโดย                   

รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล /หรือไปพบแพทย ์คิดเป็นร้อยละ 40.8 

3) ระดบัปัจจยัสุขภาพจิตของผูสู้งอาย ุในชนบท พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพจิตเท่ากบั

คนทัว่ไป (Fair) คิดเป็นร้อยละ 48.15 อยู่ระดบัมาก (X� = 3.32, SD = 1.84) รองลงมา มีภาวะสุขภาพจิตดีกวา่คน

ทัว่ไป (Good) คิดเป็นร้อยละ 27.03 อยู่ระดบัปานกลาง (X� = 3.02, SD = 0.84) และมีภาวะสุขภาพจิตตํ่ากว่าคน

ทัว่ไป (Poor) คิดเป็นร้อยละ 24.82 อยูร่ะดบันอ้ยโดยมีค่าเฉล่ีย (X� = 1.52, SD = 0.71) 

  4) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัสุขภาพกาย กบัพฤติกรรมมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในชนบท 

โดยทดสอบดว้ยสถิติวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ดว้ยไคสแควร์ (Chi-square test) พบวา่ ปัจจยัสุขภาพกาย ไดแ้ก่ ดชันี

มวลกาย (Body Mass Index : BMI) การตรวจสุขภาพประจาํปี โรคท่ีพบมากสุด 5 อนัดบัแรก และรับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบท  

  5) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสุขภาพจิตกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในชนบท                  

ซ่ึง ประกอบดว้ย ดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ดา้นการบริโภคอาหาร ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นการ
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จดัการกบัความเครียด ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นการพฒันาทางจิตวิญญาณ สถิติท่ีนาํมาวิเคราะห์ คือ 

สถิติวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ย ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) พบวา่ปัจจยัสุขภาพจิตมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบททุกด้าน 

โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที ่2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสุขภาพจิต กบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบท 

  (n= 209) 

ปัจจัย 

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ของผู้สูงอายุในชนบท p-value 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 

ปัจจยัภาวะทางจิตกบัดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง .241** .000 

ปัจจยัภาวะทางจิตกบัดา้นการบริโภคอาหาร .229** .001 

ปัจจยัภาวะทางจิตกบัดา้นการออกกาํลงักาย  .239** .000 

ปัจจยัภาวะทางจิตกบัการจดัการความเครียด  .218** .001 

ปัจจยัภาวะทางจิตกบัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล .227** .000 

ดา้นการพฒันาทางจิตวิญญาณ  .254** .000 

**p < .01 

 

6. อภิปรายผล  

 พฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชนบท ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากนั้น อาจเป็นเพราะผูสู้งอายสุุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงดี ดูแลสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักายและดา้นบริโภคอาหารตามหลกัโภชนาการ โรคประจาํตวัท่ี

พบมากท่ีสุด คือ โรคเบาหวานโดยส่วนใหญ่จะรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาฝาย สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ (พณัธิตา สิงห์เขียว, 2559) ท่ีพบว่าพฤติกรรมด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสุขภาพกายกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในชนบท ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า สุขภาพกายไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบทนั้น 

อาจเป็นเพราะดชันีมวลกาย และการตรวจสุขภาพประจาํปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัปกติ 

และไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพ เพราะกลุ่มผูสู้งอายมีุความตอ้งการท่ีจะรักษารูปร่างหรือทรวดทรงเพ่ือใหร่้างกาย

สมบูรณ์ดีไดย้ากกวา่หนุ่มสาว ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ ค่าดชันีมวลกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

สุขภาพ (Pender, 1996)ในส่วนสุขภาพจิตกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบทมีความสมัพนัธ์เชิงบวกทุก

ดา้นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัน้อย  อาจเป็นเพราะดา้นสุขภาพจิต 

ผูสู้งอายุมีความรู้สึกเศร้า วา้เหว่ รู้สึกเหมือนถูกทอดท้ิงบา้งเป็นบางคร้ัง ดา้นความตอ้งการในอาชีพผูสู้งอายุ มี

ความตอ้งการจะประกอบอาชีพท่ีมีความเหมาะสมกบัช่วงวยัเพ่ือลดปัญหาความรู้สึกเหงาและอยากเห็นตนเองมี

คุณค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ศศิกาญจน์ สกุลปัญญาวฒัน์, 2557) ท่ีศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายชุาว

มุสลิม พบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม และ 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (สุวรรณา อนุสนัติและคณะ, 2561) พบวา่ นกับวชหญิงสูงอาย ุมีคะแนนจากแบบประเมิน

ภาวะสุขภาพจิต สูงกวา่ก่อนการเขา้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามยัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 รายด้านพบว่าปัจจัยภาวะทางจิตกับด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ด้านการบริโภคอาหาร                  

ดา้นการจดัการความเครียด ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นการออกกาํลงักาย มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ (พณัธิตา สิงห์เขียว,  2559) ท่ีพบว่าการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี การบริโภคอาหารและยา การสนบัสนุนจากครอบครัว ความสัมพนัธ์ในครอบครัว การดูแลอารมณ์ 

ตลอดจนการการอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการบริการดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุอาจเป็น

เพราะ สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนฝูงและญาติพ่ีน้องรวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และ

วฒันธรรมและร่วมกิจกรรมในชุมชนสมํ่าเสมอ เพราะครอบครัวในชุมชนชนบท ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายท่ี

อยูร่่วมกนัแบบเครือญาติ มีสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบา้น ก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดี

และการดูแลผูสู้งอายดีุทุกๆ ดา้น  

 

 7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 ควรพิจารณานาํผลการศึกษาท่ีเก่ียวกบัสุขภาพทางจิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพทางบวก

ทุกดา้นไปใชโ้ดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลควรสนบัสนุนจดัใหมี้ท่ีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจาํปีใน

กลุ่มผูสู้งอายเุพ่ือสร้างสุขภาพผูสู้งอายใุหเ้กิดเป็นรูปธรรมในชุมชนชนบท 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบทในแต่ละดา้น   

 

8. กติติกรรมประกาศ  

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความกรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอย่าง

ผูสู้งอายใุนชนบททุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการทาํวิจยั และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิท่ี

สนบัสนุนทุนในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 

 

9. เอกสารอ้างองิ 

กิตติพร เนาวสุ์วรรณ และมาริสา สุวรรณราช. (2562). สภาพปัญหาและความตอ้งการดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุท่ี

อยูใ่นเขตความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาคใตต้อนล่าง. วารสารวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(2).118-131. 

พณัธิตา สิงห์เขียว. (2559). พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายใุนอาํเภอเมือง 

จังหวดัพิษณุโลก. คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 

พรรณี ลีกิจวฒันะ. (2559). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วสิ ซพัพลาย. 

มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย. (2562). เสถานการณ์ผู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2562. กรุงเทพมหานคร: 

อมรินทร์พร้ินติ้งแอนพบัลิชซ่ิง. 

ศศิพฒัน์ ยอดเพชร. (2549). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสาํหรับ

ผู้สูงอาย.ุกรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก็อปป้ี. 

ศศิกาญจน์ สกลุปัญญาวฒัน์. (2557). ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผสู้งอายชุาวมุสลิม กรณีศึกษา                       

อ.องครักษ ์ตาํบลองครักษ ์จ.นครนายก. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(3), 353-360. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1599 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ. (2561). รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2558. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรปร้ินติ้ง                    

พบัลิสซ่ิง. 

สุวรรณา อนุสนัติ, นารี พิมพเ์บา้ธรรม, สิริลกัษณ์ ภูมิศรีแกว้และภาวดี รามสิทธ์ิ. (2561). ผลของโปรแกรม                 

การส่งเสริมสุขภาพอนามยัต่อภาวะสุขภาพจิตในนกับวชหญิงผูสู้งอาย.ุ วารสารสุขภาพกับการจัดการ

สุขภาพ, 4(1-2), 67-75. 

อภิชยั มงคล, ยงยทุธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ, ทว ีตั้งเสรี, วชันี หตัถพนม, ไพรวลัย ์ร่มซา้ยและวรวรรณ จุฑา. (2552).  

แบบทดสอบดัชนีชีว้ดัสุขภาพจิตคนไทยฉบับส้ัน 15 ข้อ. นนทบุรี 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาฝาย. (2564). รายงานข้อมลูตาํบลนาฝาย.ชยัภูมิ: ม.ปป. 

Best, J. W. (1977).  Research in Education. (3 rd ed). New Jersey: Prentice hall Inc. 

Cronbach, L. J. (1970). Essential of Psychological Testing. New York: Haper and Row Publishers.  

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and 

Psychological Measurement, 30(3), 607-610. 

Pender, N. J. (1996). Health promotion innursing practice (3rd ed.). Stamford, Conn: Appleton and Lange. 

Pender, N.J., Murdaugh, C.L.,& Parsons, M.A. (2011). Health Promotion In Nurse Practice (6thed.).                       

The United States of America:Pearson Education LTD. 

Thai Health Promotion Foundation. (2016). Thailand elderly "patients with high blood pressure by 41 percent. 

Retrieved (2016, October 15). from www.thaihealth.or.th. (in Thai) 

United Nation. (2015). World Population Ageing 2013. New York: United Nations Department of Economic 

and Social Affairs 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1600 

โมเดลความร่วมมือผลติในการจ้างงานภายนอกด้านโครงการก่อสร้าง 

กรณศึีกษา : โรงงานปิโตรเคม ีนิคมอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก 

CO-PRODUCTION MODEL FOR OUTSOURCING CONSTRUCTION 

PROJECT CASE STUDY: PETROCHEMICAL PLANTS IN EASTERN 

INDUSTRIAL ESTATE 

 

ฐิติมา ไตรลกัษณ์ 

วทิยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

E-mail: Thitima.tri@dome.tu.ac.th 

อรพรรณ คงมาลยั 

วทิยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

E-mail: korapan@staff.tu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเชิงปริมาณน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาโมเดลความร่วมมือผลิตในการจ้างงานภายนอกด้าน

โครงการก่อสร้าง กรณีศึกษาโรงงานปิโตรเคมี นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้ฏิบติังานท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวศิวกรรมและการออกแบบก่อสร้างในภาคตะวนัออก จาํนวน 500 ตวัอยา่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ท่ีมีคาํถามแบบ

ปลายปิด โดยไดรั้บแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นกลบัมาจาํนวน 491 ชุด นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลวิจยัช้ีว่าโมเดลความร่วมมือผลิตในการจ้างงานภายนอกดา้น

โครงการก่อสร้าง กรณีศึกษาโรงงานปิโตรเคมี นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก ประกอบไปดว้ย 3 ปัจจัย                         

9 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความร่วมมือประกอบไปดว้ย 3 องค์ประกอบ ปัจจยัดา้นการถ่ายทอดความรู้

ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ และปัจจยัดา้นความเป็นเจา้ของประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ซ่ึงผลการวจิยั

สามารถนาํไปเป็นโมเดลในการยกระดบัประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีต่อไป 

 

คาํสําคญั: ความร่วมมือผลิต, การจา้งงานภายนอก, โครงการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ 

 

ABSTRACT 

 This quantitative research aimed to development the components of co-production model for 

outsourcing construction project case study: petrochemical plants in eastern industrial estate. The 500 sample of 

stakeholders were chosen by purposive sampling who engineering and construction in eastern industrial estate 

period in June – August 2022. Data was gathered by an online closed-ended questionnaire. The 491 completed 

questionnaires were obtained, and the data analysis was performed by exploratory factor analysis (EFA).                       
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The result revealed that co-production the co-production model composed of three factors and nine components 

i.e. three collaboration factors, three knowledge transfer factors, and three equity factors. The research results 

provided the guideline for increasing project management efficiency in petrochemical context. 

 

Keywords: Co-Production, Outsourcing, Construction Project, Project Management 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีมีความสําคญัมากท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัอุตสหกรรมอ่ืนๆ แนวโนม้ธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี พ.ศ. 

2565-2567 ภาพรวมระยะ 3 ปีขา้งหนา้ มีการปรับตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศเน่ืองจากโรคระบาด covid-19 

ถูกยกเลิกจากการเป็นโรคติดต่ออนัตราย ดงันั้น ความกงัวลดา้นสาธารณสุข ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ เพ่ือผลิต

พลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวเพ่ิมมากข้ึนผูป้ระกอบการจึงตอ้งเพ่ิมกาํลงัการผลิต และอีกหน่ึงโครงการภายใต้

นโยบายการพฒันานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) คือ โครงการพฒันานิคม

อุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คจงัหวดัระยอง ในพ้ืนท่ีจะรวบรวมอุตสาหกรรมขั้นสูงไวท่ี้เดียวกัน ระยะก่อสร้าง

โครงการจนถึงระยะดาํเนินการจะเกิดการจา้งงานมากกวา่ 7,500 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

ในพ้ืนท่ีประมาณ 1,300 ลา้นบาทต่อปี และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นอุตสาหกรรมผูป้ระกอบการบางรายมี

แนวโนม้ขยายการผลิตเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด และโอกาสทางการแข่งขนั 

 เม่ือตอ้งการเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขนั เพ่ือความสอดคลอ้งจึงตอ้งขยายพ้ืนท่ีการผลิตโดยการก่อสร้าง

โรงงานปิโตรเคมี ส่งผลให้เกิดการจา้งงานจาํนวนมากเพ่ือเขา้มาดาํเนินงาน ซ่ึงโครงการก่อสร้างนั้นมีลกัษณะท่ี

เฉพาะตวั ตอ้งใชผู้มี้ความรู้ ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้นท่ีหลากหลายมาร่วมมือกนั ดงันั้นเม่ือตอ้งการทาํงาน

ร่วมกนัจะมีปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของการบริหารโครงการไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย และ

ยัง่ยนื เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในโครงการถดัไป สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือพฒันาโมเดลความร่วมมือผลิตในโครงการจา้งงานภายนอกดา้นโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 การบริหารโครงการ (Project Management) กระบวนการในการดาํเนินงาน หรือกิจกรรมท่ี

มีลกัษณะท่ีมีความพิเศษและซบัซอ้นกวา่การดาํเนินงานหรือกิจกรรมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั โดยกลยทุธ์หรือแนวทางท่ี

มีความแตกต่างออกไปจากการบริหารงานประจาํหรือการบริหารทัว่ไป เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดทั้ง

ด้าน งบประมาณ บุคคลากร และเวลา (Turner, 1993) ความหมายในเชิงการบริหารสรุปได้ว่า “การจัดการ

โครงการเป็นการนาํความรู้ ทกัษะ เคร่ืองมือและเทคนิคไปประยุกตใ์ชก้บักิจกรรมโครงการเพ่ือให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของโครงการ” ซ่ึงเป็นการประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ เคร่ืองมือ และเทคนิค เพ่ือให้โครงการสาํเร็จไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้การบริหารโครงการมีพ้ืนฐานความตอ้งการ 3 อยา่ง ไดแ้ก่ โครงการตอ้งมีความสาํเร็จตามเวลาท่ี

กาํหนด, โครงการตอ้งอยูใ่นงบประมาณท่ีตั้งไว ้และโครงการตอ้งตอบสนองความตอ้งการคุณภาพตามท่ีกาํหนด 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1602 

ในส่วนของความหมายในเชิงคุณภาพ (Quality) แต่ทั้ ง น้ีความต้องการของการดําเนินการ (Operational 

Requirements) จะตอ้งอยู ่บนพ้ืนฐานของของกรอบความปลอดภยั (Safety) ทั้งส้ิน 

3.1.2 การร่วมมือการผลติ (Co-Production) งานวจิยัของ Ordanini และ Pasini (2008) ไดอ้ธิบายวา่

ทรัพยากร (Resource) และสมรรถนะ (Competencies) ของผูใ้ห้บริการและลูกคา้ส่งผลต่อ Service co-production 

ระหว่างธุรกิจก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกนั (Value co-production) และงานวิจยัของ Tsou & Hsu (2015) ได้

นาํเสนอวา่ การเปิดรับของเทคโนโลย ีวฒันธรรมองคก์ร และส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อ Service co-production ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อ Co-production ไดแ้ก่ ความเขา้กนัไดข้องความร่วมมือกบัการร่วมมือระหวา่งลูกคา้, ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ, 

พนัธสัญญาและความชาํนาญ นอกจากน้ียงัมีผูว้ิจยัท่ีศึกษา Co-production ในบริบทอ่ืนๆ เช่น การบริหารงานทาง

การเงิน ทกัษะการส่ือสาร 

3.1.3 การร่วมมือ (Collaboration) การร่วมมือเป็นวิธีการดาํเนินงานของแต่ละบุคคลท่ีดาํเนินงาน

แบบมีเป้าหมายร่วมกนั (Patel, Pattitt & Wilson, 2012) องค์ประกอบของ Collaboration ประกอบไปดว้ย การเรียนรู้ 

(Learning), การประสานงาน (Co-ordination), และการตัดสินใจ (Decision making) (Patel, Pattitt & Wilson, 

2012) ในการดาํเนินโครงการจะเกิดการทาํงานร่วมกนัระหวา่งสายงาน ทาํให้เกิดการเรียนรู้ระดบัองคก์ร สาํหรับ

ทีมงานและบุคคลากรการเรียนรู้ระดบัองคก์รถือเป็นเรียนรู้จากการร่วมมือกนัภายในโครงการความร่วมมือผลิต 

กล่าวไดว้่าการร่วมมือ (Collaboration) จะทาํให้แต่ละฝ่ายเกิดโอกาสในการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและ  

ไม่เป็นทางการ เช่น การเรียนรู้จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในโครงการ, กระบวนการทาํงานร่วมกนัผูอ่ื้น, กระบวนการ

ทาํงานท่ีใชส้ถานท่ีร่วมกนั เป็นตน้ 

3.1.4 การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) ในการร่วมมือผลิต (Co-production) ผูจ้า้งงาน

จากภายนอก ทั้งผูว้า่จา้งและผูถู้กจา้ง จาํเป็นตอ้งแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ 

เกิดการประสานงานท่ีไม่คลาดเคล่ือน มีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือนาํมาพฒันาการออกแบบ และ

พฒันาสินคา้ รวมทั้งบริการต่างๆ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Distanont & Haapasalo, 2012) อยา่งไร

ก็ตาม ในงานวิจยับางงานไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) คือการถ่ายโอนความรู้ 

(Knowledge Transfer) ท่ีมีการถ่ายโอนความรู้จากบุคคล (People) หน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยเป็นกระบวนการ

ไหลของสาร (Process) จากผูส่้งส่ือสารไปรับสารในบริบท (Context) ท่ีกาํหนดไวโ้ดยกระบวนการถ่ายโอน

ความรู้เป็นลกัษณะของผูส่้งสาร ผูส่้งสารมีบทบาทสาํคญัเป็นอยา่งมาก (Szulanski, 1996) ดงันั้น การท่ีกระบวนการ

ถ่ายโอนความรู้นั้นจะบรรลุไปได ้บุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายโอนความรู้จาํเป็นจาํตอ้งมีทกัษะท่ี

เหมาะสม เช่น ความสามารถในการตีความเน้ือหาสาํคญั ความรู้พ้ืนฐานขั้นตน้ 

3.1.5 ความเป็นเจ้าของ (Equity) การแบ่งปันอาํนาจในการควบคุมร่วมกนัระหวา่งองค์กร ดงันั้น

เม่ือแต่ละองคก์รมีความเป็นเจา้ของร่วมกนั ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อตา้นการควบคุมอาํนาจจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

เพียงฝ่ายเดียว ตวัอยา่งเช่น ในการดาํเนินโครงการจา้งงานภายนอก มีการจดัตั้งการประชุมคณะกรรมการกาํกบั

การดําเนินโครงการ (Project Committee) ท่ีมาจากหลายองค์กรได้เขา้มามีส่วนร่วมในโครงการเพ่ือร่วมกัน

ตดัสินใจในการดาํเนินงานโครงการ การดาํเนินงานภายในโครงการหรือภายในองคก์รการท่ีจะเกิดความเป็น

เจา้ของร่วมกนัข้ึนได ้จะตอ้งประกอบไปดว้ย ความโปร่งใส (Transparency) ความเขา้ใจขอบเขตการดาํเนินงาน 

(Alignment) และการแบ่งปันอาํนาจร่วมกนั (Power sharing) (Ranjan & Read, 2014) 

3.1.6 การวัดผลประสิทธิภาพ (Project Performance) การประเมินประสิทธิภาพของโครงการนั้น

มีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้เพ่ือท่ีจะรายงานผลลพัธ์ของโครงการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงให้ผูบ้ริหารใชว้างแผนและ
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ตดัสินใจ เพ่ือท่ีจะปรับปรุงทกัษะการบริหารจดัการสาํหรับโครงการถดัไปในอนาคต สาํหรับเกณฑก์ารประเมิน

ประสิทธิภาพโครงการจะพิจารณาจากการดาํเนินงานโครงการว่าบรรลุตามวตัถุประสงค์ด้านงบประมาณ 

(Budget), ดา้นระยะเวลาการทาํงาน (Schedule), ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ (Samuel, 2008) 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ผูว้ิจัยได้ทาํกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีเกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือนํามาพฒันาโมเดล

งานวจิยั (Research Model) เพ่ือศึกษาปัจจยัของความร่วมมือผลิตในการจา้งงานภายนอก ดา้นโครงการก่อสร้าง 
 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

  4.1.1 ทาํการระบุท่ีมาและความสาํคญัของปัญหางานวจิยัท่ีจะศึกษา 

  4.1.2 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.1.3 ทาํการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.1.4 พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยั 

  4.1.5 การทดสอบเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลงานวจิยั 

  4.1.6 การเก็บขอ้มูลงานวจิยั 

  4.1.7 การวเิคราะห์ผลขอ้มูลงานวจิยั 

  4.1.8 สรุปผลการวจิยั 

  4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูมี้ส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี เช่น บริษทัรับ

ออกแบบและก่อสร้าง (Main contractor) บริษทัผูรั้บเหมาช่วง (Subcontractor) และบริษทัเจา้ของงาน (Owner) 
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และกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานภายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมและการออกแบบโครงการ

ก่อสร้าง โดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี Maximum Likelihoods ท่ีควรมีกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 20 

เท่าของตวัแปรสังเกตได ้(Lindeman et al., 1980) ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรสังเกตไดจ้าํนวน 9 ตวั ควรมีกลุ่ม

ตวัอยา่ง 180 ตวัอยา่ง แต่เพ่ือใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยลง จึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 500 ตวัอยา่ง และ

กาํหนดวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 4.3.1. คาํถามเป็นลกัษณะปลายปิด (Close-ended Questions) 

 4.3.2. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทางเลือก 5 ระดบั 

 4.3.3. แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดรั้บจากแบบสอบถามถูกนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

ผ่านช่องทางออนไลน์รูปแบบ google forms ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 และได้รับ

แบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบถว้นกลบัมาจาํนวน 491 ตวัอย่าง และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้รับจาก              

การทบทววรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 4.5.1 การวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 เพ่ืออธิบายค่าของข้อมูล โดยนําเสนอในรูปแบบค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) คาํนวณค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   4.5.2 การวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์

ร่วมกนัระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ หากตวัแปรใดไม่เขา้กลุ่มจะตอ้งทาํการตดัท้ิงออกไป และจดักลุ่มตวัแปรใหม่ 

   4.5.3 การขอความเห็นจากคณะผู้เช่ียวชาญเพ่ือร่วมอภิปรายผล  

   ผูว้ิจยันาํผลท่ีไดจ้ากการท่ีเขา้สังเกตุแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ

และขอความคิดเห็นในงานวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือผลิต (Co-Production) ดงันั้น

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้พบเพ่ือสัมภาษณ์จะมาจากฝ่ายผูจ้า้งและผูถู้กจา้ง ซ่ึงอยูใ่นระดบัผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงานในแต่

ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้ห็นมุมมองท่ีรอบดา้นเพียงพอท่ีจะนาํมาอภิปรายต่อไป 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 491 ท่าน มีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 จาํนวน ร้อยละ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 404 คน 82.3 % 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 21-30 ปี 286 คน 58.2 % 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 436 คน 88.8 % 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสงักดัหน่วยงาน EPC Project 280 คน 57.0 % 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงานอยูท่ี่ 6-10 ปี 273 คน 55.6 % 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นตาํแหน่งวิศวกร 192 คน  39.1 % 
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 5.2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยปัจจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามไดน้าํมาทดสอบความเหมาะสม และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ

ตามแนวคิดงานวจิยั โดยใชว้ิธีกาวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และผลการวิเคราะห์

พบวา่ค่า KMO ขอ้คาํถามช้ีวดัทั้ง 3 ปัจจยั เท่ากบั 0.938 

 

ตารางที ่1 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test of Sphericity 

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling .938 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 24557.4444 

df 465 

Sig. .000 
 

ตารางที ่2 ผลจากการหมุนแกนองคป์ระกอบตั้งฉากดว้ยวธีิแบบ Varimax 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loading 

Total % Of Variance Cumulative % Total % Of Variance Cumulative % 

1 5.557 69.463 69.463 5.557 69.463 69.463 

2 9.855 70.392 70.392 9.885 70.392 70.392 

3 7.897 87.687 87.687 7.892 87.687 87.687 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

ด้าน องค์ประกอบ ตัวแปร 

1. ดา้นความร่วมมือ 1.1 การเรียนรู้ การประสานงาน และการ

ตดัสินใจ 

Lea1 Lea2 Lea3 Coor1 Coor2 Coor3 

Deci1 Deci2 

2. ดา้นการถ่ายทอดความรู้ 2.1 บุคคลากร กระบวนการ และบริบท

ท่ีเก่ียวขอ้งในการถ่ายโอนความรู้ 

Peo1 Peo2 Peo3 Peo4 Peo5 Pro1 Pro2 

Pro3 Pro4 Pro5 Con1 Con2 Con3 Con4 

3. ดา้นความเป็นเจา้ของ 3.1 ความโปร่งใส ทิศทางการดาํเนินงาน 

และการมีบทบาทอาํนวจร่วมกนั 

Tran1 Tran2 Tran3 Ail1 Ail2 Ail3 Pow1 

Pow2 Pow3 

 

 จากการวิเคราะห์โดยหมุนแกนดว้ยวิธี Varimax สามารถสรุปองคป์ระกอบขอ้คาํถามทท่ีเหมาะสมได ้              

3 องคป์ระกอบ 8 ตวัแปร โดยมีค่า KMO เท่ากบั 0.905 กลุ่มท่ี 1 ดา้นการเรียนรู้ (Learning) ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร 

ซ่ึงเป็นเร่ืองของการนาํความสาํเร็จและความลม้เหลวในการทาํงานโครงการท่ีผ่านมา นาํมาวางแผนและปรับปรุง

กระบวนการทาํงานร่วมกนัใหม่ มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.809 กลุ่มท่ี 2 ดา้นการประสานงาน (Coordination) 

ประกอบดว้ย 3 ตัวแปร ซ่ึงเป็นเร่ืองการมีส่วนร่วมกันกําหนดขอบเขตการดาํเนินการโครงการ มีค่า Factor 

Loading เท่ากบั 0.757 และกลุ่มท่ี 3 การตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ซ่ึงเป็นเร่ืองมีส่วน

ในการตดัสินใจเร่ืองการแบ่งปันทรัพยากรท่ีนาํมาใชร่้วมกนั มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.597 ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของปัจจยัดา้นความร่วมมือ (Collaboration) 

 
Factor Loading (Component) 

1 

ด้านการเรียนรู้ (Learning) 

ท่านมีการนาํความสาํเร็จและความลม้เหลวในการทาํงานโครงการท่ีผ่านมา นาํมาวางแผนและ

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานร่วมกนัใหม่ 

0.809 

ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าจากการทาํงานร่วมกนัมาต่อยอดในการทาํงานคร้ังต่อไป 0.731 

ภายในองคก์รหรือต่างองคก์รท่ีอยูใ่นโครงการเดียวกนั สามารถถ่ายทอดความรู้เฉพาะทางให้

ทีมงานมีความรู้พ้ืนฐานสาํหรับการพฒันาระบบและกระบวนการดาํเนินงานก่อสร้าง 
 

0.736 

การประสานงาน (Coordination) 

ท่านมีส่วนร่วมกนักาํหนดขอบเขตการดาํเนินการโครงการ 0.757 

ท่านมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการ 0.743 

ท่านมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งครบถว้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

ประสานงาน 

0.589 

การตัดสินใจ (Decision Making) 

ท่านมีส่วนในการตดัสินใจเร่ืองการแบ่งปันทรัพยากรท่ีนาํมาใชร่้วมกนั 0.597 

ท่านมีส่วนในการตดัสินใจ ในกรณีเร่งด่วน เช่น เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด 0.594 

  

 จากการวิเคราะห์โดยหมุนแกนดว้ยวิธี Varimax สามารถสรุปองคป์ระกอบขอ้คาํถามทท่ีเหมาะสมได ้                

3 องคป์ระกอบ 14 ตวัแปร โดยมีค่า KMO เท่ากบั 0.918 กลุ่มท่ี 1 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายโอนความรู้ (People) 

ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ซ่ึงเป็นเร่ืองของผูอ้อกแบบก่อสร้างสามารถให้ความรู้ดา้น Technical กบัผูรั้บเหมาใน

โครงการเพ่ือประโยชน์ใหผ้ลงานออกมามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานมีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.699  กลุ่มท่ี 2 

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายโอนความรู้ (Process) ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ซ่ึงเป็นเร่ืองช่องทางในการให้

ความรู้มีเพียงพอ มีค่า Factor Loading เท่ากับ 0.794 และกลุ่มท่ี 3 บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกับการถ่ายทอดความรู้ใน

โครงการก่อสร้าง (Context) ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ซ่ึงเป็นเร่ืองวฒันธรรมองคก์รส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนั มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.839 ดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ปัจจยัดา้นการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) 

 
Factor Loading (Component) 

1 

บุคคลที่เกีย่วข้องกบัการถ่ายโอนความรู้ (People) 

ท่านคิดวา่เจา้ของงานผูอ้อกแบบก่อสร้างและผูรั้บเหมาสามารถแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเหมาะสม

ทางดา้นต่าง ๆ ร่วมกนัได ้

0.686 

ท่านคิดวา่ผูอ้อกแบบก่อสร้างสามารถให้ความรู้ดา้น Technical กบัผูรั้บเหมาในโครงการเพ่ือ

ประโยชน์ให้ผลงานออกมามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

0.699 

ท่านคิดวา่เจา้ของงานและ ผูข้ายสามารถแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัได ้ 0.532 

ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินโครงการ 0.616 

ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ตามระดบัแรงจูงใจ (เช่น การประเมินผลงานประจาํปี, 

โบนสั) 
 

 

0.564 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 
 Factor Loading (Component) 

1 

กระบวนการที่เกีย่วข้องกบัการถ่ายโอนความรู้ (Process) 

ท่านคิดวา่ช่องทางในการให้ความรู้มีเพียงพอ 0.794 

ท่านคิดวา่เคร่ืองมือในการถ่ายโอนความรู้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงของการดาํเนินงาน เช่น 

การใช ้Software ต่าง ๆ ในการจดัเก็บเอกสาร หรือทาํการประเมินผลงาน 

0.717 

ท่านคิดวา่ความแตกตางของภาษาไม่เป็นอุปกสรรคต่อการถ่ายโอนความรู้ 0.733 

ท่านมีส่วนกาํหนดคาํศพัทด์า้นเทคนิคให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 0.724 

ท่านคิดวา่มีระยะเวลาเพียงพอในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกนั 0.773 

บริบทที่เกีย่วข้องกบัการถ่ายทอดความรู้ในโครงการก่อสร้าง (Context) 

ท่านคิดวา่ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจาํเป็น ในการถ่ายโอนความรู้ในการทาํงาน 0.733 

ท่านคิดวา่สภาพแวดลอ้มการทาํงานในโครงการมีความเหมาะสมกบัการถ่ายโอนความรู้ 0.815 

ท่านคิดวา่วฒันธรรมองคก์รส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 0.839 

ท่านคิดวา่ความหลากหลายของสายงาน ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 0.630 

  

 จากการวิเคราะห์โดยหมุนแกนดว้ยวิธี Varimax สามารถสรุปองคป์ระกอบขอ้คาํถามทท่ีเหมาะสมได ้3 

องคป์ระกอบ 9 ตวัแปร โดยมีค่า KMO เท่ากบั 0.911 กลุ่มท่ี 1 ดา้นความโปร่งใส (Transparency) ประกอบดว้ย 3 

ตวัแปร ซ่ึงเป็นเร่ืองของสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดค้่า Factor Loading 

เท่ากบั 0.874 กลุ่มท่ี 2 ดา้นความสอดคลอ้งกนัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Alignment) ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ซ่ึง

เป็นเร่ืองการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกนั เช่น มีการใชเ้ทคนิค และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีนาํมาปรับใชท้าํงานได ้มีค่า Factor 

Loading เท่ากบั 0.932 และกลุ่มท่ี 3 การมีบทบาทและอาํนาจร่วมกนั (Power sharing) ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ซ่ึง

เป็นเร่ืองความเขา้ใจชดัเจนเก่ียวกบั Project Charter / ความรับผิดชอบอาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล มีค่า Factor 

Loading เท่ากบั 0.944 ดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางที ่6 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ปัจจยัดา้นความเป็นเจา้ของ (Equity) 

 
Factor Loading (Component) 

1 

ความโปร่งใส (Transparency) 

ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามสิทธ์ิ เช่น การเขา้ถึงขอ้มูลใน Folder ต่าง ๆ ของโครงการท่ีเก็บ

ไวใ้น Server เพ่ือเขา้ตรวจสอบ หรือแกไ้ขได ้

0.845 

ท่านสามารถติดตามความกา้วหนา้ของงานในแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 0.874 

ท่านสามารถตรวจสอบผลการทาํงานของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 0.856 

ความสอดคล้องกนัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Alignment) 

ท่านเขา้ใจเน้ือหาของงาน และดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนัได ้ 0.820 

ท่านมีแผนการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัMaster Plan ท่ีกาํหนดไว ้ 0.909 

ท่านมีการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกนั เช่น มีการใชเ้ทคนิค และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีนาํมาปรับใชท้าํงานได ้ 0.932 

การมีบทบาทและอาํนาจร่วมกนั (Power sharing) 

ท่านมีความเขา้ใจชดัเจนเก่ียวกบั Project Charter / ความรับผิดชอบอาํนาจหน้าท่ีของแต่ละบุคคล 0.944 

ท่านปฏิบติัตาม Project Charter และสามารถควบคุมดูแลความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีกาํหนดได ้ 0.930 

ท่านยอมรับบทบาทของแต่ละฝ่ายตามท่ีกาํหนดไวใ้น Project Charter 0.782 
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6. อภิปรายผล  

จากวตัถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษาโมเดลความร่วมมือผลิตในโครงการจ้างงานภายนอกด้าน

โครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสํารวจ ผลการวิจยัพบประกอบดว้ย 3 ปัจจยั                  

9 กลุ่มองคป์ระกอบ ดงัน้ี ปัจจยัดา้นความร่วมมือประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ปัจจยัดา้นการถ่ายทอดความรู้

ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ และปัจจยัดา้นความเป็นเจา้ของประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านความร่วมมือ ผูป้ฏิบัติงานให้ความสําคัญกับมีส่วนร่วมกําหนดขอบเขตการดําเนินการ

โครงการ เพ่ือท่ีผูป้ฏิบติังานในทีมทุกคนไดม้องเห็นแผนงานภาพรวมไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือทุกคนเขา้ใจ

ขอบเขตงานเห็นเป้าหมายท่ีเหมือนกนั ดงันั้นการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากรร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรมนุษย ์

เคร่ืองมือ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเช่นกนั และเม่ือโครงการเสร็จส้ินลงผูป้ฏิบติังานทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในงาน

แต่ละฝ่ายจะสามารถถ่ายทอดปัญหา ความสาํเร็จ และความลม้เหลว เพ่ือนาํมาปรับปรุงในโครงการต่อไปได ้

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Patel, Pattitt & Wilson, 2012 อธิบายวา่องคป์ระกอบของความร่วมมือนั้นประกอบ

ไปดว้ยการเรียนรู้ (Learning) การประสานงาน (Co-ordination) และการตดัสินใจ (Decision Making) 

ปัจจัยด้านการถ่ายโอนความรู้ ผูป้ฏิบัติงานให้ความสําคัญกับวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิด                      

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั จะช่วยให้ผูป้ฏิบตังานสายงานอ่ืนไดค้วามรู้ความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัด้วย                 

ซ่ึงการถ่ายโอนความรู้หากเป็นการบอกต่อหรือพูดปากเปล่าอาจมีการผิดพลาดได ้ฉนั้นเคร่ืองมือในการถ่ายโอน

ความรู้เป็นส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานใหค้วามสาํคญัมากเช่นกนั รวมถึงช่องทางการในการใหค้วามรู้การมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การประสานงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบไฟลท่ี์สามารถใชร่้วมกนัได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวาสนา บวัอุไร 

(2560) อธิบายวา่การถ่ายโอนความรู้ท่ีเหมาะสมระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการจะทาํใหเ้กิดการทาํงานท่ีมี

ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยลง ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในโครงการถดัไป และการศึกษา

ของ Distanont & Haapasalo, 2012 การจ้างงานภายนอกจําเป็นต้องแบ่งปันความรู้กันเพ่ือให้เกิดความคิด

สร้างสรรคใ์หม่ๆ นาํมาพฒันาต่อยอดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 ปัจจยัดา้นความเป็นเจา้ของ ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานให้ความสาํคญัมากท่ีสุดเป็นความสามารถท่ีรับผิดชอบต่อ

หนา้ท่ีท่ีกาํหนดได ้มีความรู้ท่ีจะนาํเทคนิคการทาํงานมาใชใ้นงานได ้รวมถึงสามารถรู้ความคืบหนา้ของผูป้ฏิบติังาน

แต่ละฝ่ายได ้เพ่ือเป็นการทราบความกา้วหนา้ของงาน หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Muthusamy & White, 2006 อธิบายวา่หากมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีอาํนาจการตดัสินใจเพียงผูเ้ดียวอาจทาํใหอ้งคก์รอ่ืน

ไม่ตอ้งการแลกเปล่ียนทรัพยากรดว้ย เกิดความไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพราะบุคคลากรตอ้งการทาํงานเพ่ือ

องค์กรของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นในโครงการความร่วมมือจาํเป็นตอ้งเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั 

เพ่ือให้แต่ละฝ่ายสามารถร่วมมือกนัดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์ทุกฝ่ายสามารถทาํ Pooling Resources เพ่ือสร้าง

ประสิทธิภาพในการนาํทรัพยากรมาดาํเนินงานในโครงการ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูมี้ส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี ท่ีอยู่

ในภาคตะวนัออกเท่านั้น ดงันั้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในมุมมองแยกกลุ่มประชากร เช่น ผูมี้ส่วนร่วมในภูมิภาค

อ่ืนเพ่ือนาํผลมาประยกุต์ใชใ้นดา้นการร่วมมือ รวมถึงพฒันาขอ้คาํถามท่ีสามารถศึกษาต่อไดใ้นปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วยการนําขอ้มูลมาวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง Structure Equation Model 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1609 

(SEM) เพ่ิมเติม เพ่ือแสดงผลทางตรงและผลทางออ้มในแต่ละปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมมือผลิต เพ่ือนาํมาปรับ

ใชใ้นการบริหารโครงการใหดี้มากยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

สําหรับการวิจยัคร้ังถดัไป ควรมีการเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในระดบัผูบ้ริหารองคก์ร ระดบัผูบ้ริหาร

โครงการ เพ่ือเป็นการยนืยนัองคป์ระกอบวา่มีปัจจยัเพ่ิมเติมใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือผลิต และพฒันาไปสู่

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
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แนวคดิและวธีิการพฒันาชุมชนผู้สูงอายุอย่างยัง่ยืน 

CONCEPTS AND METHODS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

THE ELDERLY COMMUNITY 

 

กฤษณา จีระมะกร 

กรีเทพ เขมะเพช็ร 

เวชชกจิ แก้วศรีหาวงศ์ 

สุบิน ยุระรัช 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

วทิยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดและวิธีการพฒันาชุมชนผูสู้งอายอุยา่งย ัง่ยืน และ 

2) เสนอแนวทางและวธีิการพฒันาชุมชนผูสู้งอายอุยา่งย ัง่ยนื ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุยอ่มส่งผลให้

วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูค้นในสังคมนั้นเกิดการเปล่ียนแปลง จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมรับมือกับสถานการณ์

ดังกล่าวท่ีต้องใช้องค์ความรู้และนวตักรรมในพ้ืนท่ีชุมชนนั้ นๆ ทําให้ชุมชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ                          

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  บนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน

ต่อการแกไ้ขปัญหาของผูสู้งอายทุุกมิติท่ีจะเกิดข้ึน ในเขตพ้ืนท่ีของชุมชนเป็นหน่วยพ้ืนฐานของหน่วยทางสงัคม 

ซ่ึงไดมี้ความตระหนักหรือรับรู้ต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสังคม  และผลกระทบมากน้อยเพียงใด โดยให้

ความสาํคญัต่อการนาํนโยบาย  และมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สงัคมผูสู้งอายมุาปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดเป็นรูปธรรม

ต่อการสร้างความพร้อม ท่ีก้าวสู่สังคมผู ้สูงอายุ หรือมีรูปแบบ วิธีการจัดการรับมือ กับสังคมผูสู้งอายุท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะเหมาะสมกบั บริบทของชุมชน 

 

คาํสําคญั: แนวคิดและวธีิการ, การพฒันาชุมชน, ผูสู้งอาย,ุ อยา่งย ัง่ยนื 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this academic paper were 1) to study the concepts and methods of sustainable 

development of the elderly community and 2) to propose guidelines and methods for sustainable development of 

the elderly community. Thailand has stepped into an aging society. It would result in changes in the way of life 

and behavior of people in society. Therefore, it is necessary to be prepared to deal with such situations that require 

knowledge and innovation in that community area, forcing the community to prepare for concrete changes in the 

situation. That will occur on the basis of the participation of all sectors in the community in solving the problems 

of the elderly in all dimensions. That will arise the territories of a community are the basic units of a social unit. 

Which has been aware of or perceived the trend of social change and how much impact Emphasis is placed on 
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the implementation of policies and measures related to the aging society in order to be concrete for building 

readiness to step into an aging society. Or there is a model for dealing with an aging society that has specific 

characteristics suitable for the context of the community. 

 

Keywords: Concepts and Methods, Development Community, Elderly, Sustainable 

 

1. บทนํา 

สังคมโลกกาํลงักา้วสู่สังคมท่ีมีจาํนวนประชากรของ "สังคมผูสู้งอายุ" (aging society) อย่างต่อเน่ือง  

และมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน ตามนิยามขององคก์ารสหประชาชาติ (UN) ไดนิ้ยามวา่ ประเทศใดมีประชากรอาย ุ60 ปี

ข้ึนไป เป็นสัดส่วนเกิน 10%  หรืออาย ุ65 ปีข้ึนไป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือวา่ประเทศนั้นไดก้า้วเขา้

สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society) และจะเป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ เม่ือสดัส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปเพ่ิม

เป็น 20% และอายุ 65 ปีข้ึนไปเพ่ิมเป็น 14% สถิติของกรมกิจการผูสู้งอายุการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์พบวา่ ประชากรผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร ณ เดือน ธนัวาคม 2563 มีสดัส่วนผูสู้งอายใุนช่วง 60 ปีข้ึนไป  

ถึง 20% ของจาํนวนประชากรทั้งหมด (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2564) ประเทศไทย

จึงกา้วเขา้สู่ “สงัคมผูสู้งอายเุตม็รูปแบบ (Aged Society)” ตามท่ีสหประชาชาติไดร้ะบุไว ้ประเทศไทยไดค้าดการณ์

วา่ อีก 20 ปีขา้งหนา้ หรือปี 2583 ประเทศไทยจะมีผูสู้งอาย ุ20 ลา้นคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทย จะเป็นผูสู้งอาย ุ 

และผูสู้งอาย ุ80 ปีข้ึนไปจะมีมากถึง 3.5 ลา้นคน 

ประเทศไทยจึงตอ้งเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ประชากรผูสู้งอายุอย่างรวดเร็ว เพราะประชากรท่ีมี

สัดส่วนผูสู้งอายุสูงข้ึนย่อมหมายถึง บุคคลนั้นก็กลายเป็นผูสู้งอายุท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงสถานะจากผูข้บัเคล่ือน

เศรษฐกิจของสังคม มาเป็นกลุ่มคนท่ีตอ้งเขา้สู่ภาวะพ่ึงพิงจากสังคม และเม่ือไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุผูสู้งอายุ

จะมีการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ร่างกาย ท่ีมีความเส่ือมถอย การเคล่ือนไหว ปัญหาด้านสุขภาพ และ

ทางดา้นสงัคม ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไดล้ดความสามารถในการทาํงานลดลงหรืออยูใ่นวยัเกษียณออกจากงาน และได้

มีเวลาว่าง ตอ้งใชเ้วลาอยูก่บัตวัเองมากข้ึน ซ่ึงทาํให้มีเวลาว่างจาํนวนมากในแต่ละวนั จึงทาํให้ผูสู้งอายุบางราย

ออกห่างจากสังคมมากข้ึน และดว้ยสภาพในปัจจุบนัสังคมไทยและชุมชนไดเ้ปล่ียนจากอดีต ในหลายๆ ดา้น เช่น 

ความทนัสมยัของเทคโนโลยท่ีีไดเ้ขา้มาอยา่งรวดเร็วในการใชชี้วติประจาํวนั  ทาํใหผู้สู้งอายตุอ้งปรับตวัในการใช้

ชีวติเป็นอยา่งมาก ทั้งดา้นสงัคม ครอบครัว และการใชเ้ทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสาร ส่งผลใหผู้สู้งอายท่ีุปรับตวั

ไม่ทนั ตอ้งถอยห่างจากสังคมออกไป ดงันั้นความรู้เท่าทนั จึงเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับผูสู้งอายุเป็นอยา่งมาก หาก

ผูสู้งอายุไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ โดยผ่านช่องทางและวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์

อยา่งมากต่อการเรียนรู้ในผูสู้งอาย ุเพ่ือใหผู้สู้งอายเุกิดการปรับตวั และพฒันาไดอ้ยา่งมีความสุข แต่ทวา่ในปัจจุบนั 

ศกัยภาพและความพร้อมของกลุ่มคนและพ้ืนท่ีชุมชนมีความเหล่ือมลํ้า โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายซ่ึุงมีประสบการณ์

การใชชี้วิตและมีทกัษะ องคค์วามรู้ หรือภูมิปัญญาท่ีใชฐ้านของการเรียนรู้ท่ีจะอยูใ่นสังคมผูสู้งวยัแบบรู้เท่าทนั

ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหล่ือมลํ้ าในสังคม ดงันั้น การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งรวดเร็วของสังคมไทยยอ่ม

ส่งผลให้วิถีชีวิต และพฤติกรรมของผูค้นในสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทาํให้หน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้งตอ้งมีการเตรียมมาตรการออกมารองรับอยา่งทนัท่วงทีพร้อมท่ีจะกา้วทนัสถานการณ์ของผูสู้งอายุและ

ปรับกระบวนทศัน์เดิมจากท่ีมองผูสู้งอายวุา่เป็นภาระของสังคม ทาํให้เป็นผูใ้ชป้ระสบการณ์ท่ีสะสมมายาวนาน

ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (ประสพโชค ตนัสาโรจน์, 2559) 
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ขณะเดียวกันประชากรผู ้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในท้องถ่ินได้มีสัดส่วนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนั้น ชุมชนจึงมีความจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม บนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนต่อการแกไ้ขปัญหา

ของผูสู้งอายุทุกมิติท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงในอดีตภาครัฐมีความจาํเป็นตอ้งผลกัดนันโยบายและทรัพยากรในดา้นต่างๆ 

เขา้ไปสู่ชุมชนในลกัษณะของการพฒันาจากบนลงล่าง เป็นผูคิ้ดแทนและกาํหนดทิศทางอยา่งเป็นรูปธรรม ทาํให้

ชุมชนต้องมีการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้เป็นกิจกรรมประเภทหน่ึงของการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั ในประเทศไทยศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ีเห็นเป็นรูปธรรมท่ีสุด คือศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนของ

สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เนน้การเรียนรู้ท่ีเป็น

การปฎิบติัจริงจากวิถีชีวิตและเรียนรู้จากแหล่งวิทยากรต่างๆในชุมชน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทั้งยงัมีการ

จดัการศึกษา การพฒันาอาชีพใหก้บัประชากรในชุมชน  แต่จากการสงัเกตท่ีผา่นมา พบวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ี

มีอยูใ่นปัจจุบนัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้สาํหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ (พชัรา สงัขศ์รี, 2556)  และทราบถึงสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการท่ีจาํเป็นในการเตรียมความพร้อมสู่ชุมชนผูสู้งอายุอย่างมีคุณภาพ ตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจและการรับรู้ของชุมชน อยูบ่นฐานท่ีของการมีส่วนร่วมบนความหลากหลาย ทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัข้ึนกบัชุมชน

วา่ ชุมชนรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงสู่สังคมของผูสู้งอาย ุชุมชนไดรั้บรู้และเขา้ใจต่อผลกระทบของ

การเพ่ิมข้ึนของสังคมผูสู้งอายุมากน้อยเพียงใด หรือหากรับรู้ ชุมชนมีวิธีการจดัการเพ่ือรองรับการเป็นชุมชน

ผูสู้งอายไุดอ้ยา่งไร ซ่ึงในความเป็นจริงผูท่ี้รู้และเขา้ใจสามารถตอบไดดี้ท่ีสุดวา่ ชุมชนมีปัญหาหรือมีความตอ้งการ

อะไรก็คือ คนในชุมชนนั่นเอง ชุมชนควรได้มีโอกาสเป็นผูคิ้ดและมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการร่วมคิด                 

ร่วมทาํ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนั้น และความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีของ

ชุมชนท่ีถือได้ว่าเป็นหน่วยพ้ืนฐานของหน่วยทางสังคม ปัจจุบันได้มีความตระหนักหรือรับรู้ต่อแนวโน้ม                     

การเปล่ียนแปลงสังคมและผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด มีความใส่ใจและให้ความสําคญัต่อการนาํนโยบายและ

มาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสังคมผูสู้งอายุจากส่วนกลางมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อการสร้าง                    

ความพร้อมท่ีก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุเพียงใด หรือชุมชนมีรูปแบบวิธีการจัดการรับมือกับสังคมผูสู้งอายุท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะเหมาะสมกบับริบทของชุมชนในแต่ละท่ีอยูแ่ลว้  เป็นขอ้สงสยัท่ีชวนใหค้น้หาความรู้และความจริง

เป็นอยา่งยิง่ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 (1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและวธีิการพฒันาชุมชนผูสู้งอายอุยา่งย ัง่ยนื 

 (2) เพ่ือเสนอแนวทางและวธีิการพฒันาชุมชนผูสู้งอายอุยา่งย ัง่ยนื 

 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัผู้สูงอายุ  

ความหมาย 

มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (2558: 1-12) กล่าวถึงสาระของพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 

2546 ไดก้าํหนดความหมายของผูสู้งอายวุา่ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายเุกินหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 

ซ่ึงในกฎหมายใชค้าํวา่ สิทธิผูสู้งอาย ุใหมี้สิทธิไดรั้บการคุม้ครอง การส่งเสริม และสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. สิทธิไดรั้บการบริการทางการแพทย ์และการสาธารณสุขท่ีจดัไวโ้ดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่

ผูสู้งอายเุป็นพิเศษ 
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2. สิทธิไดรั้บบริการดา้นการศึกษา การศาสนา และขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ 

3. สิทธิไดรั้บบริการดา้นการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 

4. สิทธิในการพฒันาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่าย

หรือชุมชน 

5. สิทธิได้รับการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในอาคาร สถานท่ี 

ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอ่ืน 

6. สิทธิไดรั้บการช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

7. สิทธิไดรั้บการยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานท่ีของรัฐ 

8. สิทธิในการไดรั้บการช่วยเหลือผูสู้งอายุ ซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง 

9. สิทธิในการไดรั้บคาํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในทางคดี หรือในทางการแกไ้ขปัญหา

ครอบครัว 

10. สิทธิไดรั้บบริการการจดัท่ีพกัอาศยั อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่ม ใหต้ามความจาํเป็นอยา่งทัว่ถึง 

11. สิทธิไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพตามความจาํเป็นอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

12. สิทธิไดรั้บการสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี 

13. สิทธิประการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัผู้สูงอายุ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายแุบ่งไดเ้ป็น 3 ทฤษฎี คือ (สุทธิพงศ ์บุญผดุง, 2554) 

1. ทฤษฎีทางชีววิทยา ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการทางสรีรวิทยาและการเปล่ียนแปลงของ โครงสร้างของ

อวยัวะต่างๆ ของทั้งการสูญเสียความสามารถในการตา้นทานโรค 

2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรม ของผูสู้งอาย ุเป็น

การพฒันาและปรับตวัเก่ียวกบัสติปัญญา ความนึกคิด ความจาํและการรับรู้แรงจูงใจ รวมทั้งสังคมท่ีอยูอ่าศยั และ

ประสบการณ์ในอดีต  

3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายสาเหตุท่ีทาให้ผูสู้งอายุมีสถานะ ทางสังคมท่ี

เปล่ียนไป เพราะมนุษยจ์ะตอ้งมีการพฒันาในแต่ละบุคคล และส่ิงแวดลอ้มจะมีผลต่อการ ปรับตวั ทฤษฎีทาง

สงัคม แบ่งยอ่ยออกเป็น 

3.1 ทฤษฎีไร้ภาระผูกพนั อธิบายว่าการละบทบาททางสังคม ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อทั้ งสองฝ่าย คือ                  

คนวยัหนุ่มสาวท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํหนา้ท่ี และสาํหรับผูสู้งอายก็ุไดเ้ตรียมตวัรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน 

3.2 ทฤษฎีกิจกรรมกล่าวถึง การมีความสมัพนัธ์ทางบวกระหวา่งบุคคล การมีปฏิสมัพนัธ์การมีส่วน

ร่วมกิจกรรมในสงัคม และความพึงพอใจในชีวติ เม่ือบุคคลมีอายมุากข้ึน สถานะทางสงัคมจะลดลงบทบาทเก่าจะ

ถูกถอดถอนตออกไป ผูสู้งอายคุวรพอใจในการร่วมกิจกรรมท่ีสนใจและร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ 

3.3 ทฤษฎีความต่อเน่ือง มาวเิคราะห์ร่วมกนัเพ่ือหาขอ้สรุปใหม่ท่ีสามารถ อธิบายชีวติท่ีแทจ้ริงของ

ผูสู้งอายไุดคื้อ การท่ีผูสู้งอายจุะมีความสุขในบั้นปลายชีวติไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพ และรูปแบบการดาํเนินชีวติ

เดิมของผูสู้งอาย ุ



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1614 

นอกจากน้ี ยงัไดส้รุปถึงความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตของผูสู้งอายุในดา้นสุขภาพอนามยั 

ดา้นการออม ดา้นการเรียนรู้และดา้นงานอดิเรก หรืออาชีพเสริมมาเป็นกิจกรรมทาํในเวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและสงัคม 

 

4. สาระสําคัญตามพระราชบัญญตัิผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 พระราชบญัญติัน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป และมีสัญชาติไทย และเอ้ือ

ประโยชน์แก่ผูสู้งอาย ุเช่น การไดรั้บบริการทางการแพทยส์าธารณสุข การช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุถูกทอดท้ิง ถูกทารุณกรรม 

หรือถูกแสวงหาประโยชน์อนัเป็นการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใชคุ้ม้ครองผูสู้งอายุ

โดยตรง โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี (https://www.dop. go.th/th/know/15/652) 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 คุม้ครอง ส่งเสริม สนับสนุน ต่อสิทธิและประโยชน์ของผูสู้งอายุ โดยสอดคลอ้งกับบทบญัญติัของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

สาระสําคญั 

1. มีการคุม้ครองสิทธิผูสู้งอาย ุผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีสญัชาติไทย ไดรั้บสิทธิ

ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

1.2 การศึกษา การศาสนา และขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ 

1.3 การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 

1.4 การพฒันาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่าย

หรือชุมชน 

1.5 การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือการ

บริการสาธารณอ่ืน 

1.6 การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

1.7 การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานท่ีของรัฐ 

1.8 การช่วยเหลือจากการได้รับอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดย                  

มิชอบดว้ยกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง 

1.9 คาํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในทางคดี หรือในทางการแกไ้ขปัญหาครอบครัว 

1.10 การจดัท่ีพกัอาศยั อาหาร และเคร่ืองนุ่มห่มใหต้ามความจาํเป็นอยา่งทัว่ถึง 

1.11 การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพเป็นรายเดือนอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

1.12 การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพแก่ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ยตามระเบียบท่ี กผส. กาํหนด 

1.13 การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี 

1.14 การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

2. มีกลไกการกาํหนดนโยบาย/แผนการคุม้ครองสิทธิของผูสู้งอาย ุและจดัสรรเงินบาํรุงกองทุนจากผูมี้

หน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตท่ีเก่ียวกบัสินคา้สุราและยาสูบ และเงินท่ีมีผูบ้ริจาคเขา้กองทุน สําหรับจ่ายเป็นเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพแก่ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ย โดยคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ (กผส.) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1615 

3. มีองคก์รผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการคุม้ครองและดูแลสิทธิผูสู้งอายุ มีลกัษณะของการกาํหนดในเชิง

นโยบายมอบใหแ้ต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในเร่ืองนั้นๆ 

4. มีกองทุนผูสู้งอายุ เพ่ือเป็นทุนใชจ่้ายเก่ียวกบัการคุม้ครอง ส่งเสริม สนับสนุน และจดัสวสัดิการท่ี

จาํเป็น  

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ผูสู้งอายไุดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย 
 

5. การพฒันาผู้สูงอายุควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชน 

 ความหมาย 

 การพฒันาชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมให้แก่ทอ้งถ่ิน

ชนบททุกแห่งทุกส่วน โดยการดาํเนินการและการริเร่ิมจากประชาชนเอง การพฒันาชุมชนตอ้งอาศยัความสามารถ

ของรัฐบาลท่ีเป็นผูแ้ทนเขา้ไปบริหารในดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนกระตุน้และเร่งเร้าใหป้ระชาชนมองเห็น

ปัญหาของตนเอง 

 การพฒันาชุมชน เป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึน โดยประชาชนเขา้ร่วมมือ

หรือริเร่ิมเอง ถา้ประชาชนไม่รู้จกัริเร่ิมการใชเ้ทคนิคกระตุน้เตือนใหเ้กิดการริเร่ิม เม่ือประชาชนเขา้ร่วมมือกบัรัฐ

จึงทาํใหเ้กิดบทบาทและกรรมวิธีข้ึนอีก เพราะประชาชนตอ้งปรึกษาหารือกนัเอง กาํหนดความตอ้งการ วางโครงการ

เองแลว้ก็ร่วมมือกนัเอง แลว้ร่วมมือกนัปฏิบติัตามโครงการนั้น ๆ เพราะวา่วิธีท่ีประชาชนคิดทาํเอง มีความสาํคญั

ยิง่กวา่ผลงานเสียอีก ตลอดจนความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 หลกัการ 

1. ทุกคนในชุมชนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการสร้างความเจริญหรือเปล่ียนแปลงสภาพของทอ้งถ่ิน 

2. ทุกคนในชุมชนควรจะไดรั้บการส่งเสริม ให้เขา้ร่วมการปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติัต่างๆ ตาม

โครงการพฒันาชุมชน 

3. เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเสรี 

4. ผูน้าํชุมชนควรมีการสลบัเปล่ียนตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

5. ใหก้ารศึกษาแก่คนในชุมชนอยูเ่สมอเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

6. การปฏิบติัตามแผนการต่างๆ ควรเป็นไปตามหลกัประชาธิปไตย เพ่ือให้ผูค้นในทอ้งถ่ินไดรั้บรู้และ

เขา้ใจวธีิการต่างๆ ของระบอบน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ประโยชน์ 

 ด้านการเมือง 

1. ทาํให้ประชาชนมีความรู้สึกรับผิดชอบ รู้สึกเป็นเจา้ของประเทศยิ่งข้ึน เพราะงานพฒันาชุมชนเป็น

งานท่ีประชาชนช่วยเหลือตนเอง โดยความสนบัสนุนช่วยเหลือของรัฐบาล 

2. อาํนวยผลประโยชน์ในการปกครอง เพราะงานพฒันาชุมชนส่งเสริมงานดา้นการปกครองช่วยลดและ

ขจดัความแตกแยก และสร้างความสามคัคี 

3. งานพฒันาชุมชนส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะเป็นงานท่ีส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกัช่วยเหลือ

และสร้างสรรคค์วามเจริญในทอ้งถ่ินร่วมกนัเป็นแบบอาสาสมคัร 

4. การพฒันาชุมชนเป็นการสร้างสรรค์การอยู่ดีกินดีให้บงัเกิดแก่ชุมชน ถา้ทุกคนอยู่ดีมีสุขย่อมเป็น

หลกัประกนัของความสาํเร็จของการปกครองและความมัน่คงของชาติ 
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 ด้านเศรษฐกจิ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ภายในประเทศ 

2. การดาํรงชีพดีข้ึน มีรายไดม้ากข้ึน มีขา้วของใชม้ากข้ึน ใหค้วามสะดวก การหมุนเวยีนของเงินดีข้ึน 

3. รายไดป้ระชาชาติสูงข้ึน 

ด้านสังคม 

1. ผลสาํเร็จของการพฒันาชุมชนจะส่งเสริมความเป็นอยูท่างดา้นสุขภาพอนามยั 

2. ผลสําเร็จของการพฒันาชุมชน จะช่วยลดความเหล่ือมลํ้ าในสังคมให้นอ้ยลง มีความเสมอภาคเป็น

ธรรมแก่สงัคม 

3. ผลสําเร็จของการพฒันาชุมชน จะส่งเสริมฐานะของสังคมทางการศึกษา โรงเรียนมีบทบาทท่ี

สําคญั โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีโครงการพฒันาชุมชน จากความร่วมมือของประชาชนในท้องถ่ินนั้นๆ ทาํให้

ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการจดัการศึกษา ซ่ึงทาํใหมี้ความรู้สึกวา่ตนเป็นเจา้ของ 

 

6. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาชุมชน 

การพฒันาชุมชนเป็นการพฒันาประเภทหน่ึงท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง โดยมีปรัชญา แนวความคิด 

หลกัการ และวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานดั้งเดิม คือ เป็นกระบวนการให้

การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ือพฒันาความรู้ ความคิดให้มีศกัยภาพ และสามารถ พ่ึงตนเองไดห้รือช่วยตนเองไดใ้น

ทุกดา้น ดงันั้น การพฒันาชุมชนจึงเป็นการพฒันาศกัยภาพของมนุษยใ์ห้ครบถว้นถึงพร้อมในทุกดา้น เพ่ือท่ีจะ

สามารถจดัการกบัปัญหาและความตอ้งการต่างๆ ของ ตนเองได ้การดาํเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนเป็นเร่ืองท่ี

ละเอียดอ่อน และตอ้งการผูป้ฏิบติังานท่ีมี สมรรถภาพ เป็นผูท่ี้ประกอบไปดว้ยองคค์วามรู้ ทั้งในดา้นศาสตร์และ

ศิลป์ เพ่ือทาํงานร่วมกนักบั ประชาชน และชุมชน ในการท่ีนาํพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการพฒันาชุมชน นัน่คือ 

การท่ีคนในชุมชน มีความสุข มีคุณภาพชีวติท่ีดี ชุมชนเกิดความเขม้แขง็และยัง่ยนื 

หลกัการพฒันาชุมชน 

องคก์ารสหประชาชาติ (1960: 8-13) ไดก้าํหนดหลกัการพฒันาชุมชนเพ่ือใหป้ระเทศต่างๆ นาํไปใช ้ดงัน้ี  

1. การพฒันาชุมชนตอ้งตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของประชาชนในชุมชน  

2. ตอ้งเป็นโครงการอเนกประสงคท่ี์จะช่วยแกปั้ญหาไดห้ลายดา้น  

3. เป็นการเปล่ียนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชนท่ีตอ้งทาํไปพร้อมๆ กบักิจกรรมดา้นอ่ืนๆ  

4. ตอ้งมุ่งใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนอยา่งเตม็ท่ี  

5. ตอ้งแสวงหาผูน้ําท้องถ่ิน สนับสนุนส่งเสริมและพฒันาผูน้าํชุมชนในดา้นต่างๆ ตามลกัษณะของ

กิจกรรมและความจาํเป็นของแต่ละชุมชน  

6. ตอ้งยอมรับสตรีและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ  

7. รัฐตอ้งเตรียมจดับริการใหก้ารสนบัสนุน  

8. ตอ้งวางแผนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดบั  

9. สนบัสนุนใหอ้งคก์รภาคเอกชน อาสาสมคัรต่างๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และนานาชาติไดเ้ขา้

มามีส่วนร่วมในการพฒันา  

10. ตอ้งมีการวางแผนใหเ้กิดความเจริญแก่ชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัความเจริญในระดบัชาติ  
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นอกจากยึดถือหลกัการพฒันาชุมชนขององคก์ารสหประชาชาติแลว้ ยงัไดป้รับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบั

สภาพพ้ืนฐานของสังคมไทย ซ่ึงมีหลกัการสาํคญัดงัน้ี 1. หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. หลกัการพ่ึงตนเอง

ของชุมชน 3. หลกัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและองคก์ร 4. หลกัการคน้หาและพฒันาผูน้าํ 5. หลกัประชาธิปไตย

ในการดาํเนินงาน 6. หลกัการประสานงาน 7. หลกัการจดัการชุมชน 8. หลกัการบูรณาการ 9. หลกัการพฒันาแบบ

องค์รวม 10. หลกัการพฒันาแบบยัง่ยืน 11. หลกัการใชว้ฒันธรรมชุมชน 12. หลกัการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน  

13. หลกัการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน 14. หลกัการขยายผล 15. หลกัการสมทบ 

 

7. การพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืนของผู้สูงอายุ 

 แนวคดิว่าด้วยการพฒันาแบบยัง่ยืน 

 เป็นแนวความคิดท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ตามท่ี UNFPA ได้รวบรวมคาํอธิบายเก่ียวกับ                   

การพฒันาแบบยัง่ยืนดังน้ี การพฒันาแบบยัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีกระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจไดอ้ยา่งทัว่ถึง ตลอดจนเป็นการพฒันาท่ีปกป้องส่ิงแวดลอ้มในระดบั ทอ้งถ่ินและในระดบัโลกโดยรวม

เพ่ือชนรุ่นหลงั และเป็นการพฒันาท่ีทาํใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึนอยา่งแทจ้ริง แนวคิดดงักล่าวเป็นการจุดประกายแห่ง

การรักษามรดกทางทรัพยากรทางธรรมชาติ การทาํใหคุ้ณภาพของชีวติมนุษยดี์ข้ึน ในลกัษณะเศรษฐกิจแบบยัง่ยนื

เป็นเศรษฐกิจท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวไ้ด ้ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง

ในเชิงคุณภาพในระบบของเศรษฐกิจในภาวะท่ีมีดุลยภาพทางระบบนิเวศวิทยา ประเด็นน้ีน่าจะพิจารณาว่า                 

ความยัง่ยนืนั้นอยูท่ี่ระดบั (Level) ของการนาํเอาทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช ้ยิง่ในสภาวะปัจจุบนัท่ีการเปล่ียนแปลง

ด้านเศรษฐกิจท่ีเน้นในเร่ืองคุณภาพจึงเป็นปัญหาว่าเท่าท่ีทรัพยากรมีอยู่ ณ ปัจจุบัน และการนําไปใช้เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยน์ั้นทาํอยา่งไรจึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด จากประเด็นน้ีน่าจะนาํไปสู่

ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้มประชากรกบัการพฒันาแบบยัง่ยนื ประชากรของประเทศ นบัวา่

เป็นปัจจยัหลกัสาํหรับการพฒันาทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเห็นไดจ้ากนโยบายการพฒันาประเทศ

มุ่งท่ีจะลดภาวะการเจริญพนัธ์ุ แต่บางคร้ังเกิดความขดัแยง้ในตวั เพราะการลดภาวะการเจริญพนัธ์ุมีผลกระทบต่อ

การขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือไม่ ประเด็นน้ีควรศึกษาเช่นเดียวกนั เน่ืองจาก โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม

นั้นลว้นตอ้งอาศยัทุนมนุษยค์วามสัมพนัธ์ทางการคา้ การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความยากจนของคนในชาติ 

เม่ือประชากรเพ่ิมข้ึน โดยไม่มีการควบคุมนั้นจะนาํมาซ่ึงความยากจน หากรัฐไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะมา

จัดสรรส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้ ในขณะเดียวกันหากประชากรในประเทศไดรั้บการจดัสรรทาง

การศึกษาจากรัฐเป็นอยา่งดี ส่งผลใหมี้รายไดมี้โอกาสท่ีดีกวา่ดา้นอาชีพ เหล่าน้ีลว้นส่งใหสุ้ขภาพของประชาชนดี

ข้ึนและอตัราการตายของทารกก็อยูใ่นระดบัตํ่า มีแรงงานท่ีมีคุณภาพ สตรีมีฐานทางการเงิน สุขภาพดี กลายมาเป็น

ตัวกําหนดให้ระดับภาวะการเจริญพนัธ์ุคงสูงอยู่ ดังนั้ น ความยากจนและอัตราการเจริญพนัธ์ุ สัมพนัธ์กับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม อาจกล่าวไดว้่า การพฒันามีความเป็นไปไดห้ากมีอตัราการเจริญพนัธ์ุลดลง 

โดยกลุ่มประเทศในโลกท่ีสามซ่ึงควรดาํเนินการไปพร้อม ๆ กบันโยบายการวางแผนครอบครัว การสาธารณสุข 

การพฒันาชนบทและการศึกษา โดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศกาํลงัพฒันางบดา้นสาธารณสุขมกัเป็น

สัดส่วนน้อย เม่ือ เปรียบเทียบกับงบของรัฐทั้ งหมด (International Bank for Reconstruction and Development) 

และมกัจดัสรรใหแ้ก่เขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลซ่ึงประกอบดว้ยเทคโนโลยกีารแพทยข์ั้นสูง

ท่ีตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งมาก และผูท่ี้ใชบ้ริการส่วนใหญ่ก็มกัเป็นผูท่ี้อยู่อาศยัในเมือง มีฐานะดี สาเหตุท่ี

สาํคญัท่ีงบประมาณดา้นสาธารณสุขไดรั้บสดัส่วนค่อนขา้งตํ่า ไดแ้ก่ การท่ีนกัวางแผนมกัจะมีแนวคิดวา่ค่าใชจ่้าย
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ดา้นสุขภาพ เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค (Consumption Expenditure) แทนท่ีจะพิจารณาวา่เป็นการลงทุนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ (Productive Investment) หรือเป็นการลงทุนดา้นสังคมต่อบุคคล (ซ่ึงรวมทั้งทุนมนุษย)์ ซ่ึงหมายถึง 

การศึกษา สุขภาพ และความชาํนาญของแต่ละบุคคล การกระจ่ายบริการดา้นสาธารณสุขให้ประชากรส่วนใหญ่ 

นบัวา่มีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศ (รังสรรค ์สิงหเลิศ และนิภาภรณ์ จงวฒิุเวศย,์ 2561: 137-138) 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืนของผู้สูงอายุ 

สมทรง บรรจงธิติทานต ์(2560) ไดว้ิจยัเร่ือง แนวทางการจดัการชุมชนพ่ึงตนเองอยา่งย ัง่ยืน กรณีศึกษา       

บา้นหวัคู ตาํบลพระยาบนัลือ อาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางการจดัการ

ชุมชนพ่ึงตนเองอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาบา้นหวัคู ตาํบลพระยาบนัลือ อาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เป็นกระบวนการพฒันาท่ีส่งผลสร้างความเขม้แขง็และยัง่ยนืในระดบัพ้ืนท่ี ภายหลงัหมู่บา้นประสบวกิฤติอุทกภยั

นํ้ าท่วมภาคกลางปลายปี พ.ศ. 2554 แนวทางการจดัการชุมชนพ่ึงตนเองอยา่งย ัง่ยืน ไดส้ร้างพ้ืนท่ีทางสังคมดา้น

งานพฒันาชุมชน โดยชาวบา้นจาํนวน 37 ครัวเรือน ต่างไดร่้วมกนัพลิกฟ้ืนสถานการณ์ท่ีเลวร้ายใหห้วนคืนกลบัสู่

สภาพ เดิมลกัษณะการตั้งรับปรับตวั ดว้ยวธีิการประยกุตใ์ชแ้นวคิดวฒันธรรมชุมชน แนวคิดชุมชนเขม้แขง็ และ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นทุนทางสังคมระดบัหมู่บา้น นาํมาสร้างกลไกขบัเคล่ือนเป็นแนวทางการจดัการ

ปัญหา ส่งผลต่อการดาํรงอยูข่องบา้นหัวคูไม่ตอ้งล่มสลาย ชาวบา้นมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ทั้งดา้นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีดิน

ทาํกิน อาชีพ รายได ้ระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม การสืบสานวฒันธรรมประเพณีไม่ใหสู้ญหายไปพร้อมกระแส

การพฒันา เพ่ือกา้วไปสู่การสร้างความทนัสมยัก็ตาม 

พระสุดรักษ ์วสุิทฺโธ และเดชชาติ ตรีทรัพย ์(2561 : 12-13) ศึกษาเร่ือง บทบาทของผูสู้งอายใุนการพฒันา

ชุมชนในตาํบลทรายขาว อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ไดช่้วยกนัปลูกฝังให้ประชาชนรู้จกัขยนั อดออม ให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได ้

และมีบทบาทดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ เช่น จดัตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดล้ดรายจ่าย 

2. ดา้นสังคม ไดแ้ก่ ไดช่้วยเหลือในการดูแลบุตรหลานของตนในยามท่ีพ่อแม่ของเด็กออกไปทาํงาน 

และไดมี้ทกัษะดา้นวชิาชีพท่ีหลากหลาย 

3. ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ ไดมี้แนวทางแนะนาํตกัเตือนบุตรหลานในด้านการเรียนในชุมชน และได้มี              

ส่วนร่วมสร้างหนงัสือ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ไดรู้้จกัวิธีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และไดมี้การฟ้ืนฟูบูรณะซ่อมแซม

และบาํบดัพร้อมดูแลธรรมชาติในชุมชน 

5. ดา้นศาสนาและวฒันธรรมประเพณี ไดแ้ก่ ไดมี้ส่วนช่วยบาํรุงสนับสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมด้าน

วฒันธรรมประเพณีของชุมชน ไดมี้ส่วนช่วยปลูกสร้างจิตสาํนึกอนัดีงามดา้นศาสนาและวฒันธรรมประเพณีใหแ้ก่

ชุมชน และไดมี้ส่วนช่วยส่งเสริมในดา้นวฒันธรรมของชุมชน 

 แมว้่าผูสู้งอายุจะเขา้สู่วยัชราภาพ มีร่างกายท่ีอ่อนแอลงไปตามวยั แต่ท่านก็เป็นผูท่ี้ถึงพร้อมดว้ยทั้ง

คุณวฒิุและวยัวฒิุ เป็นบุคคลท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คุณค่า พร้อมท่ีจะช่วยเหลือพฒันาชุมชนและครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบุตรหลานขณะท่ีพ่อแม่ไปทาํงาน                 

ช่วยดูแลบา้นเรือน และผูสู้งอายบุางท่านยงัช่วยทาํงานเล็กๆ นอ้ยๆ ตามกาํลงัของท่าน และยงัช่วยให้คาํปรึกษา

แนะนาํในดา้นต่าง ๆ ของชุมชน ร่วมกิจกรรมของชุมชน และบางท่านก็มีทกัษะ มีความสามารถในวิชาชีพต่างๆ  

ท่ีพร้อมจะถ่ายทอดใหแ้ก่บุตรหลานและผูท่ี้สนใจในชุมชนเพ่ือการดาํรงชีพสืบต่อไป 
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   พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล (2561) ไดว้จิยัเร่ืองการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืน : การเช่ือมโยงชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงและหมู่บา้นรักษาศีล ในจงัหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมยแ์ละสุรินทร์ ผลการวจิยัพบวา่ ความเช่ือมโยง

เศรษฐกิจพอเพียงกบัหมู่บา้นรักษาศีล 5 คือ “ประโยชน์สุข” โดยการนาํไตรสิกขา ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีครอบคลุม

การดาํรงชีวติทุกดา้น ส่วนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บา้นรักษาศีล 5 นั้นมีหลกัการท่ีเนน้แกปั้ญหาสังคมใน

ระดบัรากหญา้ สาํหรับรูปแบบบูรณาการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บา้นรักษาศีล 5 คือ รูปแบบท่ีมีระดม

ให้ดาํเนินการของทุกภาคส่วน ซ่ึงจะบูรณาการเช่ือมโยงให้ทุกเครือข่ายทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งกลยทุธ์ท่ีจะดึงเอาความรู้ความสามารถของปราชญช์าวบา้น หรือคนในชุมชน ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา กลไกทางสังคม เพ่ือให้สามารถนาํมาใชพ้ฒันาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  

1) แหล่งความรู้ชุมชน แบ่งออกเป็น องคก์รชุมชน และส่ือต่างๆ 2) แหล่งภูมิปัญญาชุมชน แบ่งออกเป็น คน และ

กิจกรรมอ่ืนๆ 3) ความสมัพนัธ์ บา้น วดั โรงเรียน กบัแหล่งความรู้และแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 รังสรรค ์สิงหเลิศ และนิภาภรณ์ จงวฒิุเวศย ์(2561) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาชุมชนเพ่ือพ่ึงพาตนเอง

อยา่งย ัง่ยืน : กรณีศึกษาบา้นดอนแดง อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบวา่ การพิจารณาความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันา หรือกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนาํมาใชป้ฏิบติัจริง

เพ่ือลดค่าใชจ่้าย และเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน เรียงลาํดบักิจกรรรมตามความเหมาะสมของกิจกรรมจากมากไป

หาน้อย ประกอบดว้ย 1) การทาํผา้หม่ียอ้มคราม 2) การส่งเสริมอาชีพกองทุนหมู่บา้น 3) การทาํไร่นาสวนผสม     

4) การปรับภูมิทศัน์จดัสวนหน้าบา้น 5) การเล้ียงไก่พนัธ์ุพ้ืนเมือง 6) การเล้ียงและขยายพนัธ์ุสุกร 7) การทาํปุ๋ย

ชีวภาพอดัเม็ด 8) การปลูกละมุด 9) เกษตรอินทรีย ์ปลอดภยัจากสารพิษ และ 10) การเพาะเห็ดขอนขาว และ

สามารถสรุปรูปแบบการพฒันาชุมชนเพ่ือพ่ึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยืน ไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) สร้างความสัมพนัธ์

กบัชุมชน ทาํความเขา้ใจชกัชวนคนเขา้ร่วมโครงการพฒันา 2) นาํผูส้นใจไปทศันศึกษาดูงานหมู่บา้นตน้แบบท่ี

ประสบความสาํเร็จ 3) ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 4) ร่วมกนัวิเคราะห์ความตอ้งการ  

ท่ีมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได ้แลว้ร่วมกนัเลือกสรร กิจกรรมท่ีจะนาํไปปฏิบติั 5) ลงมือปฏิบติักิจกรรม

การพฒันาตามท่ีตกลงกนัไว ้โดยส่งเสริมความเขม้แข็งและความกระตือรือร้นของการดาํเนินงานดว้ยการเชิญ

หมู่บา้นอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายการพฒันามาดูงานบ่อย ๆ เชิญนกัการเมืองระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน ขา้ราชการระดบั

จงัหวดั ระดบัอาํเภอ และอาจารยม์หาวิทยาลยัมาร่วมการถอดบทเรียนบ่อยๆ และมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ

ชุมชน และ 6) การคืนความรู้สู่ชุมชน 

 

8. สรุป  

 การพฒันาชุมชนผูสู้งอายุอย่างย ัง่ยืน จากการศึกษาแนวคิดผูสู้งอายุ การพฒันาชุมชน และการพฒันา

ชุมชนอย่างย ัง่ยืน สามารถนําไปสู่แนวทางและวิธีการพฒันาชุมชนผูสู้งอายุอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพิจารณา                 

ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาชุมชนเพ่ือพ่ึงพาตนเองอย่างย ัง่ยืน โดยอาจมีรูปแบบ

เป็นการระดมการดาํเนินการทุกภาคส่วนให้ทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูสู้งอายไุดเ้ขา้มีส่วนร่วมใน

การพฒันาชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีตนอาศัยอยู่ และใช้ศักยภาพทั้ งความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ วยัวุฒิ และ

ประสบการณ์ ถือไดว้า่เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เพ่ือใหชุ้มชนนั้นๆ ไดพ้ฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืต่อไป 
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9. ข้อเสนอแนะ 

  1. วิธีการพฒันาชุมชนผูสู้งอายุอย่างยืน ความสําเร็จคือ ความร่วมมือทุกภาคส่วน แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ

ความตอ้งการชุมชนเอง ท่ีจะสามารถนาํแนวคิดและวิธีการพฒันาชุมชนมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมสําหรับ

ผูสู้งอายุในแต่ละชุมชน เพ่ือให้เกิดการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื โดยหากชุมชนมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีดี

แลว้ก็นาํไปสู่ความสาํเร็จอยา่งรวดเร็วในการรับมือ ของการเปล่ียนของสงัคมผูสู้งอาย ุ

             2. การสร้างเตรียมความพร้อมและตระหนกัถึงสังคมผูสู้งอายุ จึงเป็นจุดท่ีเร่ิมตน้และสําคญัท่ีสุดท่ีใน       

การหาแนวคิดวิธีการพฒันา เพ่ือให้วิธีการพฒันาชุมชนผูสู้งอาย ุมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และเป็นตน้แบบเพ่ือให้

ชุมชนผูสู้งอาย ุไดเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ และยัง่ยนื  

 

10. เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ (2564). ข้อมลูการสาํรวจสาํมะโนประชากรของกรมการ

ผู้สูงอาย.ุ กรุงเทพฯ: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 

ประสพโชค ตนัสาโรจน์. (2559). บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอาย.ุ วทิยานิพนธ์                  

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน. มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล. (2561). การพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื: การเช่ือมโยงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บา้น

รักษาศีล 5 ในจงัหวดั อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมยแ์ละสุรินทร์. Journal of MCU Peace Studies, 

6(1), 116-128. 

พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม. คน้เม่ือ 15 มิถุนายน 2565, จาก: https://www.dop.go.th 

/th/know/15/652. 

พระสุดรักษ ์วสุิทฺโธ และเดชชาติ ตรีทรัพย.์ (2561). บทบาทของผูสู้งอายใุนการพฒันาชุมชนในตาํบลทรายขาว 

อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช. วารสารสังคมศาสตร์และวฒันธรรม, 2(2), 8-13. 

มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย. (2558). สถานการณ์ผู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: อมรินทร์             

พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง. 

รังสรรค ์สิงหเลิศ และนิภาภรณ์ จงวฒิุเวศย ์(2561) รูปแบบการพฒันาชุมชนเพ่ือพ่ึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื : 

กรณีศึกษาบา้นดอนแดง อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวตักรรม คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม, 5(1), 133-144. 

วรรณษา วงษเ์ส็ง. (2558). บทบาทและการมส่ีวนร่วมของผู้สูงอายดุ้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน                       

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและ

ภาคเอกชน. มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สมทรง บรรจงธิติทานต.์ (2560). แนวทางการจดัการชุมชนพ่ึงตนเองอยา่งย ัง่ยนืกรณีศึกษาบา้นหวัคู ตาํบลพระยา

บนัลือ อาํเภอ ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์), 7(1), 185-199.  

สุทธิพงศ ์บุญผดุง. (2554). การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายใุนท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง (ระยะท่ี 1). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. 

องคก์ารสหประชาชาติ. (1960). หลกัการพัฒนาชุมชน. สืบคน้จาก http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/ 

doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8386s/5.%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97% E0% 

B8%B5%E0%B9%88%204.pdf. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1621 

พฤติกรรม วตัถุประสงค์ ความพงึพอใจ และผลกระทบของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ

นิสิตคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจันทบุรี 

 

ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 

อาจารย์ประจําคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจันทบุรี 

E-mail: vajiraporn@go.buu.ac.th 

นายกฤษกรณ์ ทองเจาะ 

นางสาวรพภีัสสร ทองศรี 

นางสาวขวญันภา นาคงาม 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

E-mail: 62310051@go.buu.ac.th   

 

บทคัดย่อ 

             งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม วตัถุประสงค ์ความพึงพอใจ และผลกระทบของการใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์ของนิสิตคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี ผลการวิจยัพบวา่  

ผู ้ตอบแบบสอบถามความนิยมใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภท Instagram YouTube , TikTok และ Facebook  

ช่วงเวลาท่ีใช ้18:01-24:00 น. มีความถ่ีในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากกว่า 6 คร้ังต่อวนั การติดต่อกับสังคม

ออนไลน์ใชโ้ทรศพัท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากกว่า 8 ปี  

วตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพ่ือการส่ือสาร เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ และดา้นการศึกษามากท่ีสุด เพ่ือ

ความบนัเทิง และการสร้างรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสงัคม

ออนไลน์ระดบัมาก และพบวา่ ผลกระทบในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ดา้นสุขภาพระดบัมาก ส่วนผลกระทบดา้น

การศึกษาและดา้นการใชชี้วติประจาํวนัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน,์ ผลกระทบจากการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์, ส่ือสงัคมออนไลน์   

 

ABSTRACT 

 This research focus on studying of behavior, objectives, satisfaction, and effects of using online social 

media of students in Faculty of Science and Arts, Burapha University, Chanthaburi Campus.  The results found 

that participants use online social media such as Instagram YouTube, TikTok, and Facebook, the use period was 

6.01 p.m. to mid-night, they used online social media such more than 6 times per day via cellphone or smartphone, 

they had more than 8 years experiences of online social media using.  They mostly used for education, 

communication toward relationship, follow by for entertainment and generate income.  The participants’ 

satisfaction toward online social media using is high.  The effect of online social media using on health is high, 

and effects on education and daily life are moderate.    
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ มีบทบาทและไดรั้บความนิยมจากคนในสังคมทุกกลุ่มวยั  เป็นการส่ือสาร

หลากหลายประเภทท่ีผูค้นให้ความสนใจและเลือกใชง้าน ส่ือสังคมออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มท่ีให้บริการแบบ

ออนไลน์โดยเน้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นความสนใจร่วมกันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ เร่ืองราวหรือ 

ภาพถ่าย เพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายสังคม โดยสมาชิกสามารถสร้างกลุ่มเพ่ือสร้างชุมชนออนไลน์ท่ีเช่ือมโยงกนั 

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั เกิดจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีถูกนาํมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ                

การส่ือสาร สามารถส่งผา่นขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเกือบ 10 ชัว่โมงต่อวนัในวนัทาํงาน

และ 11 ชัว่โมงต่อวนัในวนัหยดุ โดยช่วงอายท่ีุมีการใชง้านมากท่ีสุดคือ ช่วงอาย ุ18-37 ปี ซ่ึงมีการใชอิ้นเทอร์เน็ต

เพ่ือใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์  มากเป็นอนัดบัหน่ึง โดยพบวา่ ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีผูใ้ชง้านเขา้ใชบ้ริการมากเป็น  

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ YouTube, LINE และ Facebook โดย Gen Y และ Gen Z นิยมใชก้นัมากท่ีสุด  

คุณสมบติัเด่นของส่ือสังคมออนไลน์ คือ ไม่มีค่าใชจ่้าย ใชง้านง่าย ใชป้ระโยชน์ในการส่ือสารขอ้ความ

และสารสนเทศไดทุ้กรูปแบบ  ทั้งขอ้ความ  ภาพถ่าย  วีดีทศัน์ และเสียง  เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาจากเทคโนโลยี  

ทาํให้ผูใ้ช้งานสามารถสร้างและจัดการเน้ือหาได้ด้วยตนเอง ทั้ งการแชร์หรือแบ่งปัน การจัดหมวดหมู่ และ

สามารถส่ือสารได ้ณ เวลาปัจจุบนั ผนวกกบัความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีไม่หยดุย ั้ง มีการพฒันาอุปกรณ์

มือถือ ประเภทสมาร์ทโฟน แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแบบไร้สายความเร็วสูงก็ยิ่งเพ่ิมความสะดวกใน

การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์มากยิง่ข้ึน (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์และคณะ, 2560)  การใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์ท่ี

มากเกินไปยงัส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต หากผูใ้ชง้านขาดการควบคุมการใชง้านท่ีเหมาะสม 

รวมถึงการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารหรือประสบการณ์ท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนท่ีเป็นผูใ้ชง้านส่ือสังคม

ออนไลน์ อาจนาํไปสู่พฤติกรรมการเลียนแบบหากใชง้านโดยขาดการแยกแยะ 

จากรายงานสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 พบวา่ กิจกรรมท่ีคนไทยนิยม

ใชม้ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ การดูหนังฟังเพลงและการคน้หาขอ้มูล  และ Facebook 

เป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมใชม้ากท่ีสุด และพบวา่คนไทยใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉล่ียวนัละ 11 ชัว่โมง 25 นาที 

เม่ือจาํแนกตามกลุ่มอาชีพ พบวา่ กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษามีจาํนวนชัว่โมงการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงสุด เฉล่ียวนัละ 

12 ชัว่โมง 43 นาที   (กระทรวงดิจิทลัเศรษฐกิจเพ่ือสงัคม,2563 ) 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาวิทยาเขตจนัทบุรี มีการเรียนการสอนในระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 5 หลกัสูตร และเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงสุดเม่ือเทียบกบั

อาชีพอ่ืน  รวมทั้งมีการใชส่ื้อออนไลน์ในดา้นการเรียนการสอนออนไลน์ การคน้ขอ้มูล และการติดต่อส่ือสาร   

 คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษา พฤติกรรม วตัถุประสงค์ ความพึงพอใจ และผลกระทบของ 

การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ของนิสิตคณะวทิยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุรี เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางใน

การวางแผนรับมือกบัผลกระทบจากการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ต่อไป   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรม วตัถุประสงค ์ความพึงพอใจ และผลกระทบในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ของ

นิสิตคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี  

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลนท่ี์มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ

สงัคมออนไลนข์องนิสิตคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี  
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3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของวตัถุประสงค ์ความพึงพอใจ และผลกระทบของการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์

ของนิสิตคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสารไปยงัผูรั้บสารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดย

สามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง (วราพร ดาํจบั, 2562)   

ส่ือสงัคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  

1. บลอ็ก (Blogging) เป็นการส่ือสารระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านบลอ็กผา่นการแสดงความคิดเห็น  

2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เป็นรูปแบบหน่ึงของบล็อกท่ีมี

การจาํกดัขนาดของการโพสตใ์นแต่ละคร้ัง เช่น Twitter Weibo เป็นตน้ 

3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เป็นช่องทางท่ีผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกบั

เพ่ือนทั้งท่ีรู้จกัมาก่อน หรือรู้จกัภายหลงัทางออนไลน์ เช่น Facebook Line  Badoo  Google+  LinkedIn เป็นตน้  

4. การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) เป็นช่องทางท่ีผูใ้ชส้ามารทาํการอพัโหลด (Upload) 

ไฟล์ส่ือผสม (Multimedia) เพ่ือแบ่งปันขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ ได้แก่ Instagram TikTok YouTube Pinterest SlideShare        

เป็นตน้   

นักศึกษาใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือศึกษาหาความรู้ คน้ควา้ขอ้มูลประกอบการเรียน อุปกรณ์ใน               

การเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ โทรศพัท์มือถือ/สมาร์ทโฟน ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

Instagram ส่ือสังคมออนไลน์ทาํให้ติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นระยะทางเป็นประโยชน์และสร้าง

ความสนุกสนานต่อผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ ส่วนปัญหาในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ พบวา่การใชส่ื้อสังคมออนไลน์

ทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพ  ปัญหาดา้นการเรียน รวมทั้งปัญหาทางสงัคม 

2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระพีพรรณ ฉลองสุข และคณะ (2557) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและทศันคติของนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

มหาวทิยาลยัศิลปากรต่อการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการเรียน พบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 92.4 ระบุวา่ ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

เพ่ือศึกษาหาความรู้ คน้ควา้หาขอ้มูลประกอบการเรียน แต่จาํนวนท่ีใชใ้นลาํดบัมากมีเพียงร้อยละ 21.5 นกัศึกษา

ร้อยละ 54.9 เห็นวา่สามารถใชส่ื้อสงัคมออนไลน์คน้ควา้เน้ือหาการเรียนไดดี้เหมือนเขา้ฟังการบรรยายของอาจารยใ์น

ชั้นเรียน ร้อยละ 77.1 เห็นว่าการเรียนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทาํให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.8) เห็นวา่ส่ือสงัคมออนไลน์ทาํใหน้กัศึกษาไม่มีเวลาในการอ่านทบทวน

บทเรียน และการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์จึงทาํใหเ้สียเวลามากจนไม่มีเวลาในการทาํกิจกรรมอ่ืน  

พรรณิการ์ พุ่มจนัทร์ และคณะ (2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

แพทยร์ะดบัปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่า นักศึกษาแพทยมี์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ในดา้นการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด 

เรวดี พานิช (2559) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย พบว่า อาจารยแ์ละนักศึกษามีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ

ประชากรไทย และมีความพึงพอใจมากในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์โดยภาพรวม ช่องทางท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ 
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Facebook รองลงมา คือ Line และ You Tube นิยมใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อ Smartphone มากท่ีสุด โดยใช้ 3G/4G                 

ผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มากท่ีสุด และวตัถุประสงคห์ลกัในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ คือ ใชเ้พ่ือรับส่งขอ้มูลข่าวสาร 

ต่างๆ ใชเ้พ่ือสนทนากบัเพ่ือนและบุคคลอ่ืนๆ ใชเ้พ่ือคน้หาขอ้มูลข่าวสาร และเพ่ือความบนัเทิง ตามลาํดบั 

พรพรรณ จนัทร์แดง (2559) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัพะเยา พบวา่ นิสิตร้อยละ 91.9 มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั และร้อยละ 89.22 มีสมาร์ทโฟน นิสิตร้อยละ 

71.32 เม่ือหยบิสมาร์ทโฟนจะใชง้านโซเชียลมีเดียเป็นส่ิงแรก นิสิตร้อยละ 50 ใชง้านเฉล่ียมากกวา่วนัละ 5 ชัว่โมง 

นิสิตร้อยละ 72.06 ใชเ้พ่ือการสนทนาหรือแสดงความคิดเห็น และนิสิตใชส่ื้อสังคมออนไลน์ทาํกิจกรรมทัว่ไป

และกิจกรรมดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

โชติมา วฒันะ (2564) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ พบวา่ นิสิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 5 – 10 ปี พฤติกรรม

การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั ระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3 ชัว่โมงข้ึนไป นิยมเขา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์

เวลา 18.00-21.00 น. สถานท่ีเขา้ใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ บา้น/หอพกั อุปกรณ์ในการเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ 

โทรศพัทมื์อถือ/สมาร์ทโฟน ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ Instagram วตัถุประสงคท่ี์ใชส่ื้อสงัคม

ออนไลน์เพ่ือความบนัเทิง  

คนัธรส ชาํนาญกิจ และคณะ (2558) ไดศึ้กษาเจตคติ ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ส่ือสงัคม

ออนไลน์ของนกัศึกษาและบุคลากร คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ ดา้นความ

พึงพอใจ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการไดพ้ดูคุยสนทนาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด รองลงมา คือพอใจ

ในความรวดเร็วและใชง้านง่าย และกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นการใชป้ระโยชน์ ส่วนใหญ่มีการใชป้ระโยชน์ในดา้นวิชาการ เช่น คน้หาขอ้มูล

ข่าวสารมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชป้ระโยชน์ในเร่ืองของการส่ือสารกบับุคคลท่ีตอ้งการ และมีการใชง้านดา้น             

การพกัผอ่นหยอ่นใจดว้ยการเล่นเกมส์นอ้ยท่ีสุด 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบแนวคิดการวิจยัพฤติกรรม

และความพึงพอใจในการใชส้งัคมออนไลน์ของนกัศึกษา ดงัน้ี 
 

                             ตวัแปรต้น                                                                   ตวัแปรตาม  

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

พฤติกรรมและวตัถุประสงคก์ารใช ้

ส่ือสงัคมออนไลน ์
ผลกระทบจากการใช ้

ส่ือสงัคมออนไลน์   
 

ความพึงพอใจในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์ 

สมมติฐานท่ี 2 วตัถุประสงคข์องการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใช ้

ส่ือสงัคมออนไลน์ 

สมมติฐานท่ี 3 วตัถุประสงค์ของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์ต่อผลกระทบในการใช้            

ส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ นิสิตคณะวทิยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี จาํนวน 

720คน ซ่ึงทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงไดค้าํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ Tara 

Yamane โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน ± 5 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  258  คน และสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 8 ขอ้ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ (Check list) 

ตอนท่ี 2-4 วตัถุประสงค์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์  ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และ 

ผลกระทบในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์  ประกอบไปดว้ยคาํถาม จาํนวน 4 ขอ้ 13 ขอ้ และ 3 ขอ้ ตามลาํดบั ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบวดัมาตรประมาณค่า (Rating scale)  

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ แบบสอบถามลกัษณะปลายเปิด (Open-ended)  

แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 ท่าน วิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา 

ไดค้่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 และไดน้าํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง และทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 

0.76  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมจากเอกสารงานวิจัย

ต่างๆทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง บทความทางวชิาการ และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและวิจยั

ในคร้ังน้ี 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบ

ออนไลน์และส่งแบบสอบถามโดยตรง พบว่า มีจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ จาํนวน 139 คน และ               

ตอบแบบสอบถามโดยตรง จาํนวน 200 ฉบบั รวมทั้งส้ิน  339 ฉบบั  
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4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลดว้ยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) กาํหนดการวเิคราะห์ดงัน้ี   

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ แสดงขอ้มูลเป็นค่าความถ่ี 

และร้อยละ 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นวตัถุประสงค์ พฤติกรรมความพึงพอใจ และผลกระทบในการใชส่ื้อ

สงัคมออนไลน ์แสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: sd.)  

3) การวิเคราะห์สมมติฐานใชส้ถิติ t – test และ one way ANOVA และการทดสอบความสัมพนัธ์

โดยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Person) 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา มดีงันี ้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคล  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 339 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.80 และ

กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 30.10 ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 26.50 ชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 26.00 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปร้อยละ 

14.70 

ดา้นพฤติกรรมการใชส้งัคมออนไลน์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามนิยมใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 4 อนัดบัแรก 

คือ Instagram YouTube , TikTok และ Facebook คิดเ ป็นร้อยละ 39.80,17.70,15.60 และ 15.30 ตามลําดับ                      

ส่วนช่วงเวลาหลงั 18:01-24:00 น.เป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ร้อยละ 71.40 

และร้อยละ 59.60 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่ความถ่ีในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์มากกวา่ 6 คร้ัง/วนั  

ส่วนระยะเวลาในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ต่อคร้ัง พบว่า ลาํดับแรก ร้อยละ 34.20 ใช้ระยะเวลาใน                  

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 3 ชั่วโมงข้ึนไป ลาํดับท่ีสอง ใช้ระยะเวลาในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 1-2 ชั่วโมง                  

คิดเป็นร้อยละ 31.0 ลาํดบัท่ีสาม ใชร้ะยะเวลาในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 2-3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 19.80 และ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 73.20 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ หรือ สมาร์ทโฟน ในการติดต่อกบัสงัคมออนไลน์ 

และส่วนใหญ่ใช ้3G/4G/5G ของเครือข่ายโทรศพัท ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 60.50 รองลงมา คือ Wi – Fi ของ

หอพกั ท่ีพกั หรือท่ีบา้น ร้อยละ 39.20  และ ร้อยละ 67.80 ของผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การใชส่ื้อสงัคม

ออนไลน์มากกวา่ 8 ปี 

ผลสาํรวจพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ พบวา่ ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์

ดา้นการส่ือสารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และดา้นการศึกษา มีระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความบนัเทิง และดา้นการสร้าง

รายไดอ้ยู่ในระดบัมาก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ระดบัมาก 

ผลกระทบในการใช้ส่ือสังคมไลน์ดา้นสุขภาพระดับมาก  ด้านการศึกษาและด้านการใช้ชีวิตประจาํวนัระดบั               

ปานกลาง รายละเอียดดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 วตัถุประสงค ์ความพึงพอใจ และผลกระทบต่อการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์   

 
รายการ 

ค่าเฉลีย่ 

(𝐱𝐱�) 

ส่วนเบี่ยงเบน   

มาตรฐาน ( S.D ) 
การแปรผล 

วตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์ 

เพ่ือส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ 4.414 .671 มากท่ีสุด 

เพ่ือการศึกษา 4.356 .813 มากท่ีสุด 

เพ่ือความบนัเทิง 4.038 .667 มาก 

เพ่ือสร้างรายได ้ 3.0472 1.203 มาก 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์   4.028 .472 มาก 

ผลกระทบในการใชส่ื้อ

สังคมไลน์ 

ดา้นสุขภาพ 3.973 .904 มาก 

ดา้นการศึกษา 2.843 1.328 ปานกลาง 

ดา้นการใชชี้วติประจาํวนั  3.014 1.187 ปานกลาง 

รวม 3.277 .937 ปานกลาง 

 

5.2 ผลการวเิคราะห์เชิงอนุมาน รายละเอียดดงัน้ี  

ผลการศึกษาพบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ในระดบั 0.05 (sig = 0.047) ส่วนชั้นปีการศึกษา ช่องทาง ช่วงเวลา ความถ่ี ระยะเวลา อุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร การเช่ือมต่อ วตัถุประสงค ์และประสบการณ์การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม

ไม่มีความแตกต่างต่อความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์  

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ของวตัถุประสงคใ์ชส่ื้อสงัคมออนไลน์และความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ดา้นการศึกษา ความบนัเทิง สร้างรายได ้

และการส่ือสารเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.005 กบัความพึงพอใจต่อ             

การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.305 0.295 0.228 และ 0.202 ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ของวตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อสงัคมออนไลน์และผลกระทบในการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  

1. การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ด้านสร้างสัมพนัธภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบกบัการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ดา้นสุขภาพ ท่ีระดบั 0.05 โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ท่ี 0.160 (P value = 0.003)   

2. การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาไม่มีผลกระทบต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ดา้นสุขภาพ               

ดา้นการศึกษา และดา้นการใชชี้วติประจาํวนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

3. การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ดา้นความบนัเทิงมีความสมัพนัธ์กบัการไดรั้บผลกระทบจากการใชส่ื้อสงัคม

ออนไลน์ดา้นสุขภาพ   ดา้นการศึกษา และดา้นการใชชี้วติประจาํวนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.150  

(P value = 0. 006) และ 0.135 (P value =  0.013) ตามลาํดบั 

4. การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ด้านการสร้างรายได้ มีความสัมพนัธ์ต่อผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ดา้นการศึกษาและดา้นการใชชี้วิตประจาํวนั โดยมีค่าความสัมพนัธ์ 0.321 (P value = 0.394 และ 0.000) 

ตามลาํดบั 
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6. อภิปรายผล  

  ช่องทางท่ีนิยมใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีการใช้ช่องทาง Instagram                 

มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของเรวดี พานิช (2559) พบว่า ช่องทางท่ีนักศึกษานิยมใช้มากท่ีสุด ได้แก่ 

Instagram รวมทั้งแตกต่างกบัผลการศึกษาของเรวดี พานิช (2559) พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม

ออนไลนท่ี์นิยมใชช่้องทาง  Facebook มากท่ีสุด   

  ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากท่ีสุดของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่มีการใชช่้วงเวลา 18.01-24.00 น.

มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโชติมา วฒันะ (2564) พบวา่นิสิตส่วนใหญ่นิยมเขา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์เวลา 

18.00-21.00 น.   

  ความถ่ีในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ต่อวนัของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มีการใชม้ากกวา่ 6 คร้ังต่อวนั มากท่ีสุด 

มากกว่าความถ่ีในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในผลการศึกษาของโชติมา วฒันะ (2564) พบว่านิสิตส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ พฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั 

ระยะเวลาในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ตั้งแต่             

3 ชัว่โมงข้ึนไปมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโชติมา วฒันะ (2564) พบวา่นิสิตส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลา

ในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์โดยเฉล่ีย 3 ชัว่โมงข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ผลการศึกษาของพรพรรณ จนัทร์แดง (2559)               

ท่ีพบวา่ นิสิตร้อยละ 72.06 ใชง้านเฉล่ียมากกวา่วนัละ 5 ชัว่โมง   

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มีการใชโ้ทรศพัท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน มาก

ท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรพรรณ จนัทร์แดง (2559) พบวา่นิสิตร้อยละ 71.32 เม่ือหยิบสมาร์ท-โฟน

จะใชง้านโซเชียลมีเดียเป็นส่ิงแรก รวมทั้งผลการศึกษาของเรวดี พานิช (2559) พบว่านักศึกษานิยมใชอุ้ปกรณ์

เช่ือมต่อโทรศพัท์มือถือมากท่ีสุด รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโชติมา วฒันะ (2564) พบวา่นิสิตส่วนใหญ่

ใชอุ้ปกรณ์ในการเขา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่โทรศพัทมื์อถือ/สมาร์ทโฟน ในการใชบ้ริการส่ือออนไลน์มากท่ีสุด 

การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ีบ่อยท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มีการใช ้3G/4G/5G ของเครือข่ายโทรศพัท์ 

มากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเรวดี พานิช (2559) พบวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

นิยมใชอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อโดยใช ้3G/4G มากท่ีสุด 

ประสบการณ์การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มีประสบการณ์การใชง้านส่ือสงัคม

ออนไลน์มากกวา่ 8 ปี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ โชติมา วฒันะ (2564) พบวา่นิสิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์

การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 5 – 10 ปี 

วตัถุประสงคข์องการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มีการใชเ้พ่ือส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์

และเพ่ือการศึกษามากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ระพีพรรณ ฉลองสุข และคณะ (2557) พบวา่ นกัศึกษา

ร้อยละ 92.4 ระบุวา่ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพ่ือศึกษาหาความรู้ คน้ควา้หาขอ้มูลประกอบการเรียน รวมทั้ง ผลการศึกษา

ของพรรณิการ์ พุ่มจนัทร์ และคณะ (2558) พบว่า นักศึกษาแพทยมี์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในดา้น  

การติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรพรรณ จนัทร์แดง (2559) พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพ่ือการสนทนาหรือแสดงความคิดเห็น  

ผลกระทบในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ดา้นสุขภาพในระดบัมาก และดา้นการศึกษา ดา้นการใชชี้วิต 

ประจําวนัในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของระพีพรรณ ฉลองสุข และคณะ (2557) พบว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.8 เห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์ทาํให้นกัศึกษาไม่มีเวลาในการอ่านทบทวนบทเรียน 

และการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์จึงทาํใหเ้สียเวลามากจนไม่มีเวลาในการทาํกิจกรรมอ่ืน ร้อยละ 61.1 
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ส่วนประเด็นการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือสร้างสัมพนัธภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นสุขภาพ  

แสดงถึงการสร้างสัมพนัธภาพในโลกออนไลน์อาจนํามาซ่ึงข้อมูลท่ีเป็นเท็จ ส่งผลต่อสุขภาพทางจิต และ

ระยะเวลาการใชท่ี้ยาวนานอาจส่งผลต่อสุขภาพ เป็นตน้  

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาไม่มีผลกระทบต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ด้านสุขภาพ                    

ดา้นการศึกษา และดา้นการใชชี้วติประจาํวนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตินั้น เน่ืองจากเป็นลกัษณะของการมีวตัถุประสงค์

ท่ีชดัเจน หากพบขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ไม่มีความจาํเป็นในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์อีกต่อไป    

การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ดา้นความบนัเทิงมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บผลกระทบจากการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ดา้นสุขภาพ   ดา้นการศึกษา และดา้นการใชชี้วิตประจาํวนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะวา่มี

การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในดา้นความบนัเทิง จนเกิดความสนุกสนานมากจนเกินไป ส่งผลทาํใหเ้กิดผลกระทบตอ่

สุขภาพกายและสุขภาพจิต มีอาการทางสายตาและความนึกคิดท่ีลดลง และมีความสัมพนัธ์กบัคนภายในครอบครัว

ลดลง การสนทนากบัผูอ่ื้นนอ้ยลง  

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ด้านการสร้างรายได้ มีความสัมพนัธ์ต่อผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ดา้นการศึกษาและดา้นการใชชี้วิตประจาํวนั แสดงถึงมีการใชเ้วลาในส่ือสังคมออนไลน์ในการสร้างรายได้

มากจนเกินไป ส่งผลต่อการทาํงานอ่ืน กิจกรรมท่ีทาํในครอบครัวและคนอ่ืนๆ นอ้ยลง เป็นตน้  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

สําหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์ ขอ้มูลพฤติกรรมและวตัถุประสงค์การใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ สามารถทาํให้เกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูท่ี้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และควรระมดัระวงัด้าน

ผลกระทบจากการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์  

ส่วนผูท่ี้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ควรตระหนกัถึงผลกระทบจากการใชส่ื้อออนไลน์ในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ

สุขภาพ การศึกษา และการใชชี้วติประจาํวนั ควรใชส่ื้อสงัคมออนไลน์อยา่งรอบคอบ ในระดบัท่ีเหมาะสม    

สาํหรับสถาบนัการศึกษาควรมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนักจากผลกระทบจาก

การใชส่ื้อออนไลน์ใหก้บันกัศึกษา และวางแผนการรับมือจากผลกระทบจากการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์  

สําหรับธุรกิจ การใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มนักศึกษานิยมใช ้สามารถนาํไปวางแผน 

การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายต่อไป   

ปัจจยัผลกระทบจากการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบดา้นสุขภาพ และดา้นการศึกษา ดา้นการใช้

ชีวติประจาํวนั ควรมีการจดัอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ใหแ้ก่นิสิต 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

               7.2.1 ควรมีการศึกษาโดยแบ่งย่อยประเภทของส่ือสังคมออนไลน์หรืออาจจาํกดัเพียงแค่หน่ึงส่ือ

สังคมออนไลน์ เช่น การใช ้Facebook หรือ Line เป็นตน้ เพ่ือจะไดเ้ขา้ถึงพฤติกรรม วตัถุประสงค ์ผลกระทบมาก

ยิง่ข้ึน  
             7.2.2 ควรเก็บขอ้มูลของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี ทุกคณะ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน 

เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม วตัถุประสงค ์ความพึงพอใจ และผลกระทบของการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์  
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8. กติติกรรมประกาศ 

 การวิจยัน้ีสามารถสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ อาจารยท่ี์ปรึกษา

วิจัยท่ีได้ให้คาํเสนอแนะ จนงานเสร็จสมบูรณ์  ขอกราบขอบพระคุณพ่อ คุณแม่ ผูป้กครอง และเพ่ือน ท่ีเป็น

กาํลงัใจท่ีดีเสมอมา และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทุกท่านท่ีทาํใหง้านวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปได ้
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ห้องท่ี 8: 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั 

เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)” มีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่ง

เอกสารของบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ               

การจดัส่งเอกสารของบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 3. เพ่ือนาํผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการให้บริการ

จดัส่งเอกสารบริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพการใหบ้ริการและตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการและลดตน้ทุนการให้บริการจดัส่งเอกสาร โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 300 ตวัอยา่ง สถิติเชิงอนุมาน

ท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี 

จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากคือ โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีการใหบ้ริการ

อยา่งเท่าเทียมกนั การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา และการให้ 

บริการอย่างเพียงพอ เม่ือวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการการจดัส่งเอกสารพบวา่                 

มีตัวแปรตาํแหน่งงาน และความถ่ีในการจองงานท่ีร่วมกันทํานายได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05                     

โดยตาํแหน่งงานมีอิทธิพลทางบวก ในขณะท่ีความถ่ีในการจองงาน มีอิทธิพลทางลบและสามารถอธิบาย                     

การผกผนัของประสิทธิภาพการใหบ้ริการไดร้้อยละ 14 และ มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 

.66 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบไดด้งัน้ี Y = 3.78 + 0.05X5 – 0.13X6  

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพ, การใหบ้ริการ, การจดัส่งเอกสาร 
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ABSTRACT 

 The purpose of the study “Factors affecting the efficiency of document delivery services. A case study 

of MFEC Public Company Limited.” were to 1) study factors affecting the efficiency of document delivery 

services of MFEC Public Company Limited 2) analyze actors affecting the efficiency of document delivery 

services of MFEC Public Company Limited 3) utilize findings of this study in creating the service efficiency, 

responding customers’ satisfaction, and reducing the document delivery service cost of MFEC Public Company 

Limited by using the reliability-tested questionnaires as a research instrument to collect the data from 300 people 

at MFEC Public Company Limited. The inferential statistics for hypothesis testing of this study is Multiple Linear 

Regression. 

The result showed that factors affecting the efficiency of document delivery services of MFEC Public 

Company Limited was at high level. In ascending order, the first was Equitable Service, followed by Progressive 

Service, Continuous Service, Timely Service, and Ample Service. After analyzing influential factors affecting 

the efficiency of document delivery services, it was found that there were two variables, position and the 

frequency of job reservation, together could predict at the significant level of 0.05 as position has positive 

influence while the frequency of job reservation has negative influence. This can explain the inversion of service 

efficiency at 14% and the Standard Error of Estimate at 0.66. Equation in raw score is Y = 3.78 + 0.05X5 – 0.13X6 

 

Keywords: Efficiency, Services, Document Delivery 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัการรับ - ส่งเอกสารไดมี้บทบาทมากในทุกภาคส่วนของธุรกิจ องคก์รหน่วยงานบริษทัขนาดเลก็

และขนาดใหญ่ ทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโรงงาน แมสเซ็นเจอร์ถือมีความสาํคญักบัธุรกิจในประเทศ

ไทยเป็นอยา่งยิ่ง ทาํให้ธุรกิจไดมี้การขบัเคล่ือนมากข้ึนและเกิดสภาพคล่องทางธุรกิจรวมไปถึงการเพ่ิมมูลค่าและ

สร้างผลกาํไรให้กับองค์กร ด้วยกระบวนการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ขององค์กร การดาํเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนัมีความตอ้งการใชบ้ริการส่งเอกสาร การรับเช็ค การวางบิล หรือการรับ - ส่งพสัดุเป็นจาํนวนมาก การใช้

บริการแมสเซ็นเจอร์ สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจไดม้าก สาํหรับยคุปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีพฒันา

ทาํให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วต่อการจดัส่งเอกสาร แต่ไม่สามารถรับ – ส่งเอกสารท่ีสาํคญัหรือเป็นเช็ค

ของธนาคารในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ และเอกสารการลงนามสญัญาเอกสารส่งมอบงาน ตอ้งใชเ้อกสารตวัจริงท่ีมี

ลายเซ็นเท่านั้ นเพ่ือยืนย ันการเป็นกรรมสิทธ์ิในดําเนินธุรกิจ และพนักงานจัดส่งแต่ละบุคคลมีความรู้ 

ความสามารถ ความชาํนาญไม่เท่ากนั จึงเกิดความเส่ียงท่ีเอกสารสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางบญัชี 

และเอกสารท่ีสาํคญัต่าง ๆ เกิดการสูญหายหรือเสียหายไดเ้พราะการใหบ้ริการแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั จากปัญหาท่ี

เกิดข้ึนทําให้ผู ้วิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษางานวิจัยน้ี ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) ของผูรั้บบริการดว้ยวิธีการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี 

จาํกดั (มหาชน) 

(2) เพ่ือศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั เอม็ เอฟ 

อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

(3) เพ่ือศึกษานาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการใหเ้กิดประสิทธิภาพจดัส่งเอกสารบริษทั เอม็ 

เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพการให้บริการ 

พีรญา ช่ืนวงศ์ (2560) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึงการใชท้รัพยากรขององคก์ร

ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ประสิทธิผล มุ่งทาํใหเ้กิดการ“ทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Doing the Right Things)” ส่วนคาํวา่

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง เป็นวธีิการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือใหเ้กิดความส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุดโดยสามารถ 

บรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรตํ่าท่ีสุด กล่าวคือเป็นการใชโ้ดยมีเป้าหมาย (Goal) คือ ประสิทธิผลหรือให้

บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวสู้งสุดอาจเรียกวา่“ทาํส่ิงต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง (Doing Things Right)” 

Wirtz.J and Lovelock (2018) การสร้างคุณภาพบริการ ในปัจจุบนัประกอบไปดว้ย มิติคุณภาพท่ีประเมิน

จากลูกค้าผูรั้บบริการ 5 มิติ ประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 2) ความเช่ือถือได้ 

(Reliability) 3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 4) การใหค้วามมัน่ใจ ( Assurance) และ 5) ความเขา้อก

เขา้ใจ (Empathy) เคร่ืองมือแบบประเมินคุณภาพการบริการ หรือ SERVQUAL ข้ึนอยูก่บัสองส่วนท่ีแตกต่างกนัก็

คือความคาดหวงัของลูกคา้และการรับรู้ของลูกคา้ท่ีไดรั้บการบริการ สาํหรับการประเมิน ความคาดหวงัของลูกคา้

นั้น หากคะแนนการรับรู้มากกว่าหรือเท่ากบัคะแนนความคาดหวงั หมายถึง ลูกคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพ                 

การบริการ แต่ถา้หากคะแนนการรับรู้มีนอ้ยกว่าคะแนนความคาดหวงัจะหมายถึงลูกคา้ไม่พึงพอใจในคุณภาพ 

การบริการท่ีไดรั้บ  

กษมาพร ยงัส้มป่อย (2561) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีพนักงานสามารถ

ปฏิบติังานของตนท่ีไดม้อบหมายจากองค์กรไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นและตรงตามเป้าหมายท่ีองค์กรไดก้าํหนด

เอาไว ้คือดา้นคุณภาพผลงาน ดา้นปริมาณงานและดา้นความตรงต่อเวลา 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 

Kotler and Keller (2009) ได้อธิบายไว้ว่า ความพึงพอใจเกิดจากการรับรู้คุณภาพ การบริการท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัความคาดหวงัของลูกคา้ โดยทัว่ไปความพึงพอใจเป็นความรู้สึก เชิงบวกหรือเชิงลบ เปรียบเทียบ

กบัการรับรู้การบริการกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ถา้ประสิทธิภาพการบริการนอ้ยกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้จะ

ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกเชิงลบต่อความพึงพอใจ แต่ถา้ประสิทธิภาพการบริการมากกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้จะ

ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึก เชิงบวกต่อความพึงพอใจ 

เบญชภา แจง้เวชฉาย (2561) กล่าววา่ ความหมายของความพึงพอใจใน หมายถึง กิจกรรมหรือการดาํเนินการ

ใดๆ เพ่ือเป็นการให้ความสะดวกแก่บุคคลอ่ืนซ่ึงกิจกรรมนั้น ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถตอบสนอง                  

ความตอ้งการของผูรั้บได ้และยงัสามารถทาํใหเ้กิดความ ประทบัใจ หรือความพึงพอใจกบัผูใ้ชบ้ริการได ้ 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการขนส่ง 

จิตติชยั รุจนกนกนาฏ (2561) ความหมายของการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคล่ือนยา้ยคน 

(People) สตัว ์ส่ิงของ (Goods) จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีอีกแห่งหน่ึง อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาจากคาํนิยามน้ี

แค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดข้ึนมาไดว้า่ การขนส่งเป็นการเคล่ือนยา้ยคน สัตว ์หรือส่ิงของจาก อาคาร

แห่งหน่ึงเท่านั้น แต่แทท่ี้จริงแลว้การขนส่งยงัมีความหมายกวา้งขวางมาก โดยครอบคลุมไปถึง การขนส่ง การขนถ่าย 

การเคล่ือนยา้ยคนหรือส่ิงของภายในอาคาร ภายในบา้น ภายในท่ีทาํงานหรือ ภายในโรงงานดว้ย 

แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเส้นทางการขนส่ง 

 รวีโรจน์ ป้องทรัพย ์(2564) การจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้เป็นหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการขนส่ง 

โดยเป็นกระบวนการท่ีจะกระจายสินคา้จากกลุ่มผูผ้ลิตไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค หรือการสร้างเส้นทางโดยสารจากจุด

ตน้ทางไปยงัปลายทาง ซ่ึงปัญหาการจัดเส้นทางแบบการกระจายสินคา้จะเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีมีความสําคญั

โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงตน้ทุนในส่วนใหญ่ของกลุ่มอุตสาหกรรมจะมาจากการขนส่งเป็นหลกั  

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

พีรญา ช่ืนวงศ ์(2560) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ทั้ งด้านการให้บริการและด้านการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจการขนส่งในจงัหวดัเชียงราย ดงันั้น การบริหารทรัพยากร

มนุษยข์องธุรกิจในอนาคตจาํเป็นตอ้งมีแนวคิดการบริหารจดัการท่ีสร้างสรรค ์มีแรงขบัความกระตือรือร้น และ

เป็นการบริหารท่ีใหค้วามสาํคญัต่อ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหก้ารจดัการดา้นบริหารทรัพยากร

มนุษยถู์กออกแบบเพ่ือใหมี้ความยดืหยุน่ และปรับเปล่ียนไดง่้าย และใหค้วามสาํคญัต่อการมุ่งสู่ความสาํเร็จท่ีเป็น

เลิศ โดยเป็นการผสมผสานความตอ้งการความก้าวหน้าและการพฒันาของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กร

ร่วมกนั 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั เอ็ม 

เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) และซ่ึงไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนาํมาพฒันากรอบแนวคิดผูว้ิจยัไดก้าํหนด

กรอบแนวความคิดในการศึกษาไวโ้ดยไดน้าํแนวคิดของ Millet (1954) มาใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั

ไดก้รอบแนวคิดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

 ประสิทธิภาพการให้บริการ 

 - การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 

 - การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา 

 - การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

 - การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

 - การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 

ท่ีมา : (Millet 1954) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อาย ุ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้ 

- ตาํแหน่ง  

- ความถ่ีการจองงาน 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั เอม็ 

เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  4.1 แบบแผนการวจิยั 

 1. การวิจัยน้ีใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล                

เพ่ือนาํมาวเิคราะห์และสรุปผล 

 2. ผูว้ิจัยได้เร่ิมทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล                

เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กนัยายน 2564)  

 4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่งเอกสาร พนกังาน บริษทั เอ็ม เอฟ 

อี ซี จํากัด (มหาชน)  ผูศึ้กษาได้กําหนดขนาดของกลุ่มผูใ้ช้บริการของพนักงานบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) จาํนวน 1072 คน (อา้งอิงจากฝ่าย HR (Human Resources) 2564) ซ่ึงเป็นพนกังานของบริษทัท่ีใชบ้ริการ

จดัส่งเอกสารจากหลกัการของสูตรยามาเน่ (Taro Yamane 1976)    

สูตร      𝑛𝑛 = N
1+Ne²

           𝑛𝑛 = 1072
1 + 1072 х 0.05²

   = 291.30 

 การวิจัยคร้ังน้ียอมรับความผิดพลาดได้ 5% และกําหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ซ่ึงจํานวนกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 291 ตวัอยา่ง แต่ผูว้จิยัจะเก็บตวัอยา่งทั้งหมด 300 ตวัอยา่ง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด

ในการทาํวจิยั 

      4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือในการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามคือ IOC โดยได้นําแบบสอบถามให้ 

ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์และแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) เท่ากบั 0.77 ซ่ึงไดจ้ากกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยาง่ จาํนวน 30 คน 

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. ผูศึ้กษาดาํเนินการแจกแบบสอบถาม ณ บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 300 ฉบบั ดว้ยตนเอง ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2564 -30 กรกฎาคม 2564  

 2. ผูศึ้กษาไดจ้ดัการดาํเนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งกลบัคืนดว้ยตนเองตั้งแต่วนัท่ี 23 

สิงหาคม 2564 -30 กนัยายน 2564 จาํนวน 300 ฉบบั และทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบร้อยของ

แบบสอบถามจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลและนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติตาม

ขั้นตอนต่อไป   

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษานาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดด้าํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถาม

ของแต่ละฉบบัแลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ผูว้จิยัไดน้าํสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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5. ผลการวจัิย 

 ตารางที ่1  การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพการให้บริการ

โดยใชสู้ตรของสเปียร์แมน (Spearman Rank Correlation)  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของ Spearman Rank Correlation พบว่า 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการการจดัส่งเอกสาร กรณีศึกษาบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)                   

มีความสัมพนัธ์กนัโดยมีค่าสัมพนัธ์ระหว่าง -.34 ถึง .61 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ไม่เกิน 

0.80 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางนั้น ทาํให้ไม่เกิดปัญหา multicollinearity (เกณฑ์ของ Stevens 1996)  

ค่า r ไม่เกิน .80 สาํหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทาํนายหรือตวัแปรตน้ มีค่าสูงกวา่ 0.80 หรือ             

ต ํ่ากวา่ -0.80 แสดงวา่ไม่มีภาวะร่วมเสน้ตรงพหุในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่งเอกสาร กรณีศึกษา 

 บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตัวแปร เพศ อาย ุ
ระดบั

การศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 

ตาํแหน่ง

งาน 

ความถ่ีในการ

จองงาน 

ประสิทธิ 

ภาพ 

เพศ 1.00         

อาย ุ .05 1.00        

ระดบัการศึกษา .08 .36** 1.00       

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน .02 .61** .56** 1.00      

ตาํแหน่งงาน -.03 -.01 .17** .03 1.00     

ความถ่ีในการจองงาน .19** .09 .02 .07 -.37** 1.00  

ประสิทธิภาพ -.06 -.01 .131* .00 .28** -.34** 1.00 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการการจัดส่ง

เอกสาร กรณีศึกษาบริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จํากดั (มหาชน) 
B S.E. Beta t p 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.78 .26  14.64 .00 

เพศ (X1) -.01 .08 -.01 -.14 .89 

อาย ุ(X2) .03 .06 .03 .49 .62 

ระดบัการศึกษา (X3) .07 .06 .08 1.16 .25 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (X4) -.02 .06 -.02 -.29 .77 

ตาํแหน่งงาน (X5) .05* .02 .13 2.28 .02 

ความถ่ีในการจองงาน (X6) -.13* .02 -.30 -5.25 .00 

R = .38 , R2 = .14 , S.E. = .66 

F = 8.15 , P = .00 
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จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการการจดัส่งเอกสาร 

กรณีศึกษาบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) พบวา่มีตวัแปรตาํแหน่งงาน และ ความถ่ีในการจองงานท่ีร่วมกนั

ทาํนายไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตาํแหน่งงานมีอิทธิพลทางบวก ในขณะท่ีความถ่ีในการจอง

งาน มีอิทธิพลทางลบและสามารถอธิบายการผกผันของประสิทธิภาพการให้บริการได้ร้อยละ 14 และมี 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั .66 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบได้

ดงัน้ี  Y = 3.78 + 0.05X5 – 0.13X6 

 

6. อภิปรายผล  

 การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่งเอกสาร กรณีศึกษาบริษทั เอม็ เอฟ อี 

ซี จาํกดั (มหาชน) อภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี 

จาํกดั (มหาชน) พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร (2561) เร่ืองปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการขนส่งสินคา้ ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งในจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่

ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการขนส่งสินคา้ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นวสัดุ

ส่ิงของ รองลงมา คือ ด้านเวลา และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านคน  ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพ                     

การบริหารจดัการขนส่งสินคา้ของผูป้ระกอบการ ธุรกิจขนส่ง ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความปลอดภยั รองลงมา คือ ดา้นความรวดเร็ว และดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นอาํนวยความสะดวก  และการพยากรณ์ในภาพรวม พบวา่ ปัจจยัดา้นเวลา ปัจจยัดา้น

คน ปัจจยัดา้น วสัดุส่ิงของ ปัจจยัดา้นเงิน และปัจจยัดา้นการจดัการ สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการขนส่งสินคา้ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร้้อยละ 63.40 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัส่งเอกสารของบริษทั เอ็ม เอฟ อี 

ซี จํากัด (มหาชน) ) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Peter and Donnelly (2004) 

คุณภาพการให้บริการ คือการให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือตรงตามท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือ

กาํหนดซ่ึงโดยธรรมชาติของงานบริการลูกคา้ไม่ สามารถจับตอ้งได้ ทาํให้มีความยากลาํบากในการประเมิน

คุณภาพของบริการก่อนการซ้ือ  

3. ผลการวิเคราะห์เพ่ือนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการใหเ้กิดประสิทธิภาพจดัส่งเอกสาร

บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ พีรญา ช่ืนวงศ์ 

(2560) เร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจงัหวดัเชียงราย พบว่า

ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์มีค่า เท่ากบั 0.783 แสดงให้เห็นวา่ยิ่งองคก์รสามารถบริหารจดัการปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานไดดี้มากเท่าใด ยอ่มทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของด้านพฤติกรรมในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 0.708 นั้นก็แสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมการทาํงานจะเป็นตวัแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้สึกหรือ

ทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการจดัส่งเอกสาร อิทธิพล

ของปัจจยัดงักล่าว สามารถนาํไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ รวมถึงส่งผลให้การทาํงานใน

องค์กรเกิดผลกระทบ เพราะขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีไม่เพียงพอกับปริมาณของงานทําให้                      

การปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรท่ีจะมีการวดัความรู้ความสามารถก่อนท่ีจะปฏิบติังาน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีมีปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการใหบ้ริการจดัส่งเอกสารทาํให้ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่

ให้ความสาํคญัและคาดหวงัต่อการให้บริการจดัส่งเอกสาร ดว้ยเหตุน้ีผูใ้หบ้ริการจดัส่งเอกสารไม่ควรมีการเล่ือน

คาํสัง่ของงานและจดัส่งใหส้าํเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายไว ้

3. เน่ืองจากลกัษณะงานในองคก์รนั้นมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปตาม สถานการณ์อยา่ง

ต่อเน่ือง องค์กรควรเพ่ิมทกัษะและเทคนิคต่างๆ ให้กับพนักงานจดัส่งเพ่ือท่ีพนักงานจดัส่งจะได้มีการพฒันา                 

ในตนเองมากข้ึน โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีในองคก์รและหน่วยงานต่างๆ โดยการนาํ

เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีทนัสมยัและระบบต่างๆ เขา้มาช่วยในกระบวนการจดัส่ง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัส่ง

สินคา้และเอกสารมากข้ึน และยงัสามารถลดตน้ทุนของขอ้ผิดผลาดในงานจดัส่งไดอี้กดว้ย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการบริการของบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดัมหาชน 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพและการบริการให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวงัของ

ผูใ้ชบ้ริการการทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบโลจิสติกส์ดา้นการขนส่ง

สินคา้ทางถนน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการจดัส่งเอกสารและทาํให้ลดตน้ทุนในการขนส่งไดใ้น

อนาคต เน่ืองจากตน้ทุนในการดาํเนินดา้นการขนส่งสินคา้และเอกสารทางถนนนั้นมีค่าใชจ่้ายหลายๆ อยา่ง เช่น 

ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าซ่อมบาํรุงยานพาหนะ ค่าประกันภยั ค่าประกันรถ และภาษี เป็นตน้ ดังนั้นหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรมีการปรับปรุงแกไ้ขร่วมมือกนัคิดหาวธีิการแกปั้ญหา เพ่ือลดการวิง่รถเท่ียวเปล่า เพ่ือเป็นการช่วยลด

ตน้ทุนในระบบโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งสินคา้ทางถนนใหมี้มูลค่าท่ีตํ่าลง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก ด.ร. เอกนรี ทุมพล อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีกรุณา

ให้ความรู้ คาํปรึกษา แนะนาํและให้แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งจนทาํให้รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมี

ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณท่านดว้ยความเคารพอย่างสูง ขอขอบพระคุณ บริษทั เอ็ม 

เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีให้ขอ้มูลเพ่ือให้รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณ

อาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ตลอดจนแนวคิดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้และ              

เป็นแนวทางในการจดัทาํการคน้ควา้อิสระจนประสบความสาํเร็จ 
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บทคัดย่อ 

 การหยบิสินคา้คือกระบวนการท่ีผูห้ยบิสินคา้เดินไปตามคลงัสินคา้เพ่ือหยบิสินคา้จากตาํแหน่งต่างๆ ใน

คลงัสินคา้ โดยในคลงัสินคา้ท่ีดาํเนินการดว้ยมนุษย ์พบวา่ระยะทางท่ีผูห้ยิบสินคา้เดินหยบิสินคา้มีผลต่อปริมาณ

งานท่ีทาํไดใ้นช่วงเวลาหน่ึงในคลงัสินคา้ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของวิธีการจดัเก็บสินคา้ต่อระยะ

ทางการเดินหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปก้างปลา โดยพิจารณาวิธีการจดัเก็บสินคา้ 3 วิธี คือวิธี

จดัเก็บสินคา้แบบสุ่ม วิธีจดัเก็บสินคา้แบบแบ่งตามการหมุนเวียน และวิธีจดัเก็บสินคา้แบบภายในทางเดิน โดย

ศึกษาในคลงัสินคา้ท่ีมีจาํนวน 11 ทางเดินและประยกุตใ์ชว้ิธีการเดินหยิบสินคา้แบบแม่นตรง ผลจากการจาํลอง

สถานการณ์พบว่าค่าเฉล่ียระยะทางท่ีใช้ในการเดินหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้ท่ีมีการจัดเก็บสินคา้แบบภายใน

ทางเดินมีค่านอ้ยสุด โดยวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบภายในทางเดินสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินหยิบใน

คลงัสินคา้รูปกา้งปลาไดเ้ฉล่ียมากถึง  20.46 % และ 43.19 % เม่ือเทียบกบัวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบหมุนเวียนและ

แบบสุ่ม ตามลาํดบั  

 

คาํสําคญั: วธีิการจดัเก็บสินคา้ ระยะทางในการเดินหยบิสินคา้ คลงัสินคา้รูปกา้งปลา 
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ABSTRACT 

 Order picking is the process of order pickers to retrieve a set of requested items from specified storage 

locations in a warehouse. In manual order picking systems, the picking travel distance required by the order 

pickers has profound effects on the warehouse throughput. This research aims to study the effects of storage 

assignment policies on the picking travel distance in fishbone warehouses. Three storage assignment policies are 

considered in our study, namely random storage, turnover-based storage, and within-aisle storage. The warehouse 

under study is the fishbone warehouse with eleven aisles. Exact routing algorithm was used to determine the 

effects of storage assignment policies. The result from the simulation indicated that the average picking travel 

distance with within-aisle storage is less than the resulting from turnover-based and random storage assignment 

policies. It can improve picking efficiency in fishbone warehouse on average by up to 20.46 % and 43.19% 

compared to turnover-based and random storage assignment policies, respectively. 

 

Keywords: Storage Policies, Order Picking Tour Length, Fishbone Warehouse 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คลงัสินคา้ (Warehouse) (ดงัแสดงในภาพท่ี 1) เป็นสถานท่ีในการจดัเก็บและกระจายสินคา้ให้ทนัต่อ

ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ คลงัสินคา้มีบทบาทสาํคญัในโซ่อุปทาน (Supply chain) เพราะอาํนวยความสะดวก

ในการขนส่งสินคา้ไปยงัขั้นตอนต่อๆไปในโซ่อุปทานโดยควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใหมี้ค่าตํ่าสุดและลูกคา้พอใจ

ในการรับบริการสูงสุด การบริหารคลงัสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารดาํเนินการในคลงัสินคา้ 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลกัในคลงัสินคา้ ประกอบดว้ยการรับสินคา้ (Receiving) การจดัเก็บสินคา้ 

(Storage) การหยิบสินคา้ (Order picking) และการส่งสินคา้ (Shipping) (คาํนาย อภิปรัชญาสกุล, 2553) งานวิจยั

ของ Tompkins และคณะ (2010) พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการหยิบสินคา้คิดเป็น 55% ของตน้ทุนของการดาํเนินการใน

คลงัสินคา้ทั้งหมด โดยมีหลายปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการหยิบสินคา้ เช่น วิธีการจดัเก็บสินคา้ วิธีการ

เดินหยิบสินคา้ รูปแบบของคลงัสินคา้ เป็นตน้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจยัส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น

การศึกษาในคลงัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นบลอ็กๆ (Öztürkoğlu & Hoser, 2019) ดงัภาพท่ี 2 

 

  
 

ภาพท่ี 1 แสดงคลงัสินคา้ของบริษทัหน่ึงในจงัหวดัสงขลา 
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ภาพท่ี 2 แสดงลกัษณะคลงัสินคา้แบบหน่ึงบลอ็ก (ซา้ย) และแบบสองบลอ็ก (ขวา) 

 

 สาํหรับคลงัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปกา้งปลา (ดงัแสดงในภาพท่ี 3) ไดรั้บความสนใจและความนิยมใน

การศึกษานอ้ยกว่าคลงัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นบล็อกๆ ดว้ยปัจจยัของลกัษณะคลงัสินคา้ท่ีมีแนวเส้นทางเดินหยิบ

สินคา้ท่ีแตกต่างกัน โดยงานวิจัยของ Çelik & Süral (2014) กล่าวว่า คลงัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปก้างปลาให้

ประสิทธิภาพการเดินหยิบสินคา้ไดดี้กวา่คลงัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นบลอ็กถึง 20% เม่ือมีขนาดคาํสั่งซ้ือรายการเดียว 

นอกจากน้ีวิธีการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลายงัไม่มีการนาํเสนอมากนกั ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะ

นาํเสนอวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบต่างๆ และศึกษาผลของวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบต่างๆ ท่ีมีต่อระยะทางการเดิน

หยิบสินคา้ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา ผลลพัธ์จากงานวิจยัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การหยบิสินคา้ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา  

ลกัษณะคลงัสินคา้รูปกา้งปลาประกอบดว้ย 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนท่ีมีทางเดินเป็นแนวตั้งโดยแทนเป็น

พ้ืนท่ีตรงส่วนกลาง ส่วนดา้นซา้ยและส่วนดา้นขวามีทางเดินเป็นแนวนอน โดยมีจุด Pickup and deposit (P&D) 

เป็นตาํแหน่งท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินหยิบสินคา้และหลงัจากหยิบสินคา้จนครบตามคาํสั่งซ้ือ พนักงานจะ

กลบัมาท่ีจุด P&D อีกคร้ัง คลงัสินคา้รูปกา้งปลามีทางเดินดา้นหนา้ (front aisle) และทางเดินดา้นหลงั (back aisle) 

ยงัมีทางเดินแนวทแยงมุม (diagonal middle aisle) ทั้ งฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา โดยขั้นตอนการเดินหยิบสินคา้เร่ิมจาก

พนกังานหยิบสินคา้รับใบคาํสั่งซ้ือท่ีจุด P&D แลว้เดินไปหยบิสินคา้ตามตาํแหน่งต่างๆ ท่ีแทนดว้ยกล่องสีดาํและ

เม่ือหยบิสินคา้ครบตามใบคาํสัง่ซ้ือ พนกังานหยบิสินคา้จะกลบัมาท่ีจุด P&D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงลกัษณะคลงัสินคา้รูปกา้งปลา 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือออกแบบวธีิการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา 

(2) เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบผลของวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบต่างๆ ต่อระยะทางการเดินหยิบสินคา้

ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 แนวคดิ ทฤษฎ ี

 เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาผลของวิธีการจดัเก็บสินคา้ต่อระยะทางการเดินหยิบสินคา้ ดงันั้นใน

หวัขอ้น้ีจึงจะนาํเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัเก็บสินคา้และการเดินหยบิสินคา้ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา  

  3.1.1.1 วธีิการจดัเกบ็สินค้า  

1) วธีิจดัเกบ็สินค้าแบบสุ่ม (Random storage : R) เป็นวธีิการเก็บสินคา้ท่ีมีความง่ายและ

สะดวก โดยพนกังานเดินหยบิสินคา้จะจดัเก็บสินคา้ ณ ตาํแหน่งท่ีวา่งในคลงัสินคา้ ณ เวลานั้น ซ่ึงชนิดสินคา้ท่ีจะ

เขา้มาเก็บในคลงัสินคา้ ณ ตาํแหน่งใดๆ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสินคา้ท่ีเคยอยูท่ี่ตาํแหน่งนั้นมาก่อน  

2) วิ ธีจัด เก็บ สินค้าแบบแบ่งตามการหมุน เวียน (Turnover-based storage : TB)                        

เป็นการเก็บสินคา้ท่ีมีความตอ้งการสูงให้อยู่ใกลก้ับตาํแหน่ง P&D นั่นคือระยะทางจาก P&D ของสินคา้ชนิด

หน่ึงๆ จะแปรผนัตรงกบัความน่าจะเป็นท่ีสินคา้ชนิดนั้นจะปรากฏอยู่ในใบสั่งซ้ือ โดยแทนตาํแหน่งสินคา้ท่ีมี

ความนิยมสูงดว้ยบลอ็กสีดาํ สินคา้ท่ีมีความนิยมรองลงมาแทนตาํแหน่งการจดัเก็บดว้ยบลอ็กสีเทา สีเทาอ่อน และ

สีขาว ตามลาํดบัความนิยม ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงวธีิการจดัเก็บสินคา้แบบหมุนเวยีนในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา 

 

ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์วิธีการจดัเก็บสินคา้ตามการหมุนเวียนท่ีนาํเสนอโดย 

Pohl และคณะ (2009) และ Çelik & Süral (2014) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

กําหนดให้คลังสินค้ารูปก้างปลามีตาํแหน่งเก็บสินคา้ทั้ งหมด 𝑁𝑁 ตาํแหน่ง เรียงตาม

ระยะทางจาก P&D จากนอ้ยไปมาก นัน่คือ ตาํแหน่งท่ี 1 จะอยูใ่กลก้บั P&D ท่ีสุด และตาํแหน่งท่ี 𝑁𝑁 จะอยูไ่กลท่ีสุด 

โดยให้ 𝑝𝑝𝑖𝑖  แทนความตอ้งการของสินคา้ (demand) ในตาํแหน่งท่ี 𝑖𝑖  สาํหรับ 𝑖𝑖 = 1,2,3, … ,𝑁𝑁 จากนั้นจะจาํลองค่า 

𝑝𝑝𝑖𝑖  ท่ีสินคา้ในท่ีตาํแหน่งท่ี 𝑖𝑖 จะปรากฎในใบสัง่ซ้ือสาํหรับทุก 𝑖𝑖 = 1,2,3, … ,𝑁𝑁  โดยท่ี 
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𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝐹𝐹 �
𝑖𝑖
𝑁𝑁
� − 𝐹𝐹 �

𝑖𝑖 − 1
𝑁𝑁

� (1) 

เม่ือ 𝐹𝐹(𝑥𝑥) เป็นฟังกช์นัเพ่ิมท่ีมีกราฟเวา้ลง (concave down) (Bender, 1981) โดยท่ี  

𝐹𝐹(𝑥𝑥) =
(1 + 𝐴𝐴)𝑥𝑥
𝐴𝐴 + 𝑥𝑥

 (2) 

สําหรับ 𝑥𝑥 ∈ [0,1]  และ 𝐹𝐹(𝑥𝑥) มีพารามิเตอร์ 𝐴𝐴 ท่ีทาํให้ความเวา้ของกราฟของฟังก์ชัน

เปล่ียนไป ดงัแสดง ในภาพท่ี 5 
 

 
ภาพท่ี 5 กราฟของ 𝐹𝐹(𝑥𝑥) ท่ี 𝐴𝐴 = 0.60,𝐴𝐴 = 0.20 และ 𝐴𝐴 = 0.07 

 

เราสามารถวดัค่าความเบ ้(skewness) ไดจ้ากค่า 𝐹𝐹(0.02) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัความตอ้งการรวม

ของสินคา้ท่ีมีความตอ้งการสูงสุด 20% แรก เช่น 

สาํหรับ 𝐴𝐴 = 0.60 จะได ้𝐹𝐹(0.2) = 0.4 = 40%   เราใชส้ญัลกัษณ์ 20/40 

สาํหรับ 𝐴𝐴 = 0.20 จะได ้𝐹𝐹(0.2) = 0.6 = 60%   เราใชส้ญัลกัษณ์ 20/60 

สาํหรับ 𝐴𝐴 = 0.07 จะได ้F(0.2) ≈ 0.8 = 80%    เราใชส้ญัลกัษณ์ 20/80 

ในงานวิจยัน้ี จะพิจารณาการเก็บสินคา้ตามการหมุนเวียนท่ีมีความเบข้องความตอ้งการ

แบบ 20/80 โดยจะแทนดว้ย TB 

3) วธีิจดัเกบ็สินค้าแบบภายในทางเดนิ (Within-aisle : W) Jarvis & McDowell (l991) ได้

เสนอวิธีการจดัเก็บสินคา้ท่ีแบ่งตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยสินคา้ท่ีมีปริมาณความนิยมสูงจะถูกเก็บไวใ้กล้

กบัจุด P&D และสินคา้ท่ีมีปริมาณความนิยมนอ้ยท่ีสุดจะถูกจดัเก็บไวบ้ริเวณทางเดินดา้นขา้งของคลงัสินคา้ซ่ึงอยู่

ไกลจากจุด P&D โดยจะจดัเก็บสินคา้เป็นแนวตรงจากคลงัสินคา้ดา้นหน้าไปจนสุดคลงัสินคา้ดา้นหลงั แลว้จะ

กระจายตาํแหน่งจดัเก็บสินคา้ไปตามดา้นขา้งของคลงัสินคา้ทั้งสองฝ่ัง แสดงดงัภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 แสดงวธีิการจดัเก็บสินคา้แบบภายในทางเดินในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา 

 

3.1.1.2 วธีิการเดนิหยบิสินค้า  

1) วธีิแม่นตรง (Exact algorithm : E) งานวจิยัของ Çelik & Süral (2014) ไดศึ้กษาวธีิการ

เดินหยิบสินคา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา โดยประยกุต์ใชว้ิธีของ Ratliff & 

Rosenthal (1983) และ Roodbergen & De Koster (2001) Çelik & Süral (2014) ได้แปลงการหาเส้นทางการเดิน

หยิบสินคา้ 𝑚𝑚 ช้ินในคลงัสินคา้ให้เป็นปัญหาการหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดบนกราฟตวัแทนของคลงัสินคา้ (graph 

representation) เร่ิมตน้โดยไดส้ร้างกราฟตวัแทนของปัญหา โดยจุด (vertex) แต่ละจุดในกราฟจะแทนตาํแหน่ง

ของสินคา้ในใบสั่งซ้ือ จุดตดัระหวา่งทางเดิน และจุด P&D ส่วนเส้นเช่ือม (edge) แต่ละเส้นบนกราฟจะเช่ือมจุด

สองจุดท่ีสามารถเดินถึงกันได้ ซ่ึงความยาวของเส้นเช่ือมมีค่าเท่ากับระยะห่างระหว่างจุดปลายทั้ งสอง หรือ

ระยะทางการเดินจริงในคลงัสินคา้ เน่ืองจากพนกังานหยบิสินคา้ตอ้งเดินผา่นทุกจุดท่ีแทนตาํแหน่งของสินคา้และ

ตอ้งเดินกลบัมายงัจุด P&D  ดงันั้นปัญหาการหาเสน้ทางท่ีสั้นท่ีสุดบนกราฟจึงถูกแปลงมาเป็นปัญหาการหากราฟ

ย่อยเช่ือมโยงท่ีสั้นท่ีสุดท่ีบรรจุจุด P&Dและทุกจุดท่ีแทนตาํแหน่งของสินคา้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินผ่านจุดตดั

ระหวา่งทางเดินทุกจุด โดยกราฟท่ีแทนตาํแหน่งในคลงัสินคา้แสดงดงัภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงกราฟตวัแทนของคลงัสินคา้รูปกา้งปลา ในภาพท่ี 3 
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3.1.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

Çelik & Süral (2014) ได้ศึกษาคลังสินค้ารูปก้างปลาและคลังสินค้ารูป flying-V โดยพิจารณา                 

การจดัเก็บสินคา้สองวิธี ไดแ้ก่ การจดัเก็บแบบสุ่ม (Random storage) และการจดัเก็บแบบหมุนเวียน (Turnover-

based storage) โดยพิจารณาร่วมกบัวิธีการเดินหยิบสินคา้แบบแม่นตรง และวิธีการเดินหยิบสินคา้แบบฮิวริสติก 

ไดผ้ลสรุปวา่ วิธีการจดัเก็บสินคา้แบบสุ่มให้ผลไดดี้เม่ือในใบคาํสั่งซ้ือมีเพียงรายการเดียวท่ีตอ้งหยิบ แต่เม่ือใน   

ใบคาํสัง่ซ้ือมีรายการท่ีตอ้งหยบิมากข้ึน การจดัเก็บแบบหมุนเวยีนเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกวา่ ซ่ึงมีผลการศึกษาเพ่ิมเติม

ของ Venkitasubramony & Adil (2016) เพ่ือหาผลลพัธ์ของระยะทางการเดินหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา 

ดว้ยวธีิการจดัเก็บสินคา้แบบสุ่ม การจดัเก็บสินคา้แบบหมุนเวยีน และการจดัเก็บสินคา้แบบแบ่งกลุ่ม (Class-based 

storage) ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบแบ่งกลุ่มจะทาํให้ระยะทางการเดินหยิบในคลงัสินคา้สั้น

ท่ีสุด 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

ภาพท่ี 8 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive study) และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการจาํลองสถานการณ์               

การเดินหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา เพ่ือศึกษาผลของวิธีการจดัเก็บสินคา้ต่อระยะทางการเดินหยบิสินคา้

ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา 

4.2 การจาํลองข้อมูล 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยขอ้มูลเป้าหมาย คือ ระยะทางการเดินหยิบสินคา้โดยเฉล่ีย และ

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบไปดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากการสร้างแบบจาํลองสถานการณ์การเดินหยบิสินคา้

ในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา  ซ่ึงคลงัสินคา้มีขนาด 11 ทางเดิน (ดงัแสดงในภาพท่ี 6) และพิจารณาขนาดใบสั่งซ้ือ

สินคา้ท่ี 20, 30 และ 40 รายการ โดยพิจารณาร่วมกบัวิธีการเดินหยิบสินคา้แบบแม่นตรง และวิธีการจดัเก็บสินคา้

แบบสุ่ม การจดัเก็บสินคา้แบบหมุนเวียน และการจดัเก็บสินคา้แบบภายในทางเดิน ซ่ึงจะทาํการจาํลองขอ้มูลใน

โปรแกรมไพทอน (Python) ซ่ึงในแต่ละสถานการณ์การทดลองจะมีการจําลองซํ้ า 30 คร้ัง เพ่ือเป็นการลด                 

ความแปรปรวนของขอ้มูลท่ีไดแ้ละเพ่ิมความแม่นยาํจากผลการจาํลอง 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีสมมติให้คลงัสินคา้มี P&D เพียงตาํแหน่งเดียว ณ จุดก่ึงกลางของทางเดินดา้นหนา้

และให้ทางเดินภายในคลงัสินคา้เป็นทางแคบ เพ่ือให้พนักงานสามารถหยิบสินคา้ไดจ้ากทั้งสองฝ่ังโดยไม่เป็น 

การเพ่ิมระยะทางในการเดินหยิบ และสมมติใหส้นใจพนกังานหยิบสินคา้เพียงคนเดียวและเพียงใบคาํสั่งซ้ือเดียว
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ต่อรอบการเดินหยิบสินคา้ ซ่ึงพนักงานจะทาํการเดินหยิบสินคา้ดว้ยรถเข็น (Picking cart) ท่ีใชส้ําหรับบรรทุก

สินคา้ท่ีหยบิจากคลงัสินคา้ 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

วเิคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา (ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 16  

 

5. ผลการวจัิย 

 ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระยะทางการเดินหยิบสินคา้ภายใตว้ิธีการ

จดัเก็บสินคา้แบบต่างๆ  จะเห็นไดว้า่ทุกๆ ขนาดใบสัง่ซ้ือ วธีิการจดัเก็บสินคา้แบบภายในทางเดิน จะใหร้ะยะทาง 

การเดินหยบิเฉล่ียสั้นท่ีสุด รองลงมาคือวธีิการจดัเก็บแบบหมุนเวียน และวธีิการจดัเก็บสินคา้แบบสุ่มจะใหร้ะยะทาง 

การเดินหยิบสินคา้ท่ียาวท่ีสุด โดยระยะทางการเดินหยิบโดยเฉล่ียของใบสั่งซ้ือท่ีมีขนาด 20 รายการมีค่า 124.90 

เมตร (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 21.86 เมตร) ใบสั่งซ้ือท่ีมีขนาด 30 รายการ มีค่า 146.99 เมตร (ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 22.53 เมตร) ใบสัง่ซ้ือท่ีมีขนาด 40 รายการ มีค่า 163.89 เมตร (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 24.79 เมตร)  

 

ตารางที ่1 ผลลพัธ์ของระยะทางการเดินหยบิสินคา้โดยเฉล่ียในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา 

วธีิการ 

เดนิหยบิ

สินค้า 

ขนาด 

คลงั 

สินค้า 

ขนาด 

ใบส่ังซ้ือ วธีิการจัดเกบ็สินค้า 

R Percent 

over W 

TB Percent 

over W 

W 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

E 11 20 219.07 16.42 42.99 159.83 19.04 21.86 124.90 21.86 

30 260.87 16.28 43.65 182.56 20.54 19.48 146.99 22.53 

40 287.22 14.52 42.94 204.99 22.37 20.05 163.89 24.79 

  

ซ่ึงจากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่เม่ือขนาดใบสั่งซ้ือมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน ระยะทางท่ีพนกังานเดินหยบิ

สินคา้ใชใ้นการเดินหยิบสินคา้จะเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยระยะทางการเดินหยิบสินคา้จะเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 12.32 % ต่อ                

ใบคาํสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 10 รายการ โดยวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบหมุนเวียนเป็นวิธีท่ีช่วยลดระยะทางไดดี้เม่ือ

ขนาดคาํสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึน ซ่ึงให้ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งตามงานวิจยัของ Çelik & Süral (2014) และจากภาพท่ี 9 

หากเทียบวิธีการจดัเก็บสินคา้แบบภายในทางเดินสามารถลดระยะทางการเดินหยิบสินคา้ไดดี้กว่าการจัดเก็บ

สินคา้แบบหมุนเวียนอยู่ท่ี 19.48 – 21.86% และยงัดีกว่าการจดัเก็บสินคา้แบบสุ่มโดยลดระยะทางไดป้ระมาณ 

42.94 - 43.65% 
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ภาพท่ี 9 แสดงเปอร์เซ็นการเพ่ิมข้ึนของระยะทางการเดินหยบิสินคา้ในแต่ละ 

วธีิการจดัเก็บ เม่ือเทียบกบัวธีิการจดัเก็บแบบภายในทางเดิน 

 

6. อภิปรายผล  

 งานวจิยัท่ีมีลกัษณะบลอ็กๆ ไดรั้บความนิยมในการศึกษามากกวา่คลงัสินคา้ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นบล็อก 

ซ่ึงคลงัสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปกา้งปลาก็เป็นหน่ึงในรูปแบบท่ียงัไม่คอ่ยไดรั้บความนิยม งานวจิยัน้ีจึงศึกษาปัจจยั

ท่ีส่งผลกระทบต่อระยะทางในการเดินหยิบสินคา้ของพนกังานในคลงัสินคา้รูปกา้งปลา โดยสนใจวิธีการจดัเก็บ

สินคา้ในคลงัสินคา้ท่ีมีขนาด 11 ทางเดิน มีวิธีการเดินหยิบสินคา้แบบแม่นตรง และมีขนาดของใบสั่งซ้ือท่ี 20, 30 

และ 40 รายการ จากผลการทดลองให้ผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั Çelik & Süral (2014) และ Venkitasubramony 

& Adil (2016) ท่ีวา่ดว้ยวธีิการจดัเก็บสินคา้แบบสุ่มเป็นวธีิท่ีไม่เหมาะสมเม่ือขนาดคาํสัง่ซ้ือมีมากกวา่หน่ึงรายการ 

ส่วนผลการศึกษาท่ีแตกต่างจากงานวจิยัท่ีกล่าวมา คือ วธีิการจดัเก็บสินคา้แบบภายในทางเดินเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด ท่ีให้

ระยะทางการเดินหยบิสินคา้สั้นท่ีสุด เม่ือเทียบวธีิการจดัเก็บสินคา้แบบภายในทางเดินกบัวธีิการจดัเก็บสินคา้แบบ

หมุนเวียนและวิธีการจัดเก็บสินค้าแบบสุ่ม พบว่าสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินหยิบสินค้าใน

คลงัสินคา้รูปกา้งปลาไดเ้ฉล่ีย 20.46 % และ 43.19 % ตามลาํดบั  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลวจิยัท่ีไดส้าํหรับคลงัสินคา้ท่ีมี 11 ทางเดิน และขนาดใบสัง่ซ้ือสินคา้ท่ี 20, 30 และ 40 รายการ 

การประยกุตใ์ชใ้นคลงัสินคา้รูปกา้งปลาขนาดอ่ืนๆ จะตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะใชต้วัแปรหรือปัจจยัอ่ืนๆ  มาพิจารณาเพ่ิมเติม เช่น การเพ่ิมปัจจยั

ท่ีมีวธีิการเดินหยบิสินคา้มากกวา่หน่ึงวธีิ การเพ่ิมตวัแปรท่ีมีพนกังานเดินหยบิสินคา้มากกวา่หน่ึงคน เป็นตน้ 

(2) พิจารณาในคลงัสินคา้ท่ีมีรูปแบบอ่ืนๆ เช่นคลงัสินคา้รูปใบไม ้(leaf warehouse) คลงัสินคา้

เชฟรอน (chevron warehouse) เป็นตน้ 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ดร.มะกูซี มะแซ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั หน่วยวิจยัสถิติและการประยุกต ์และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภานุพงศ ์วจิิตรคุณากร หน่วยวจิยัคณิตวเิคราะห์เชิงประยกุต ์สาขาวทิยาศาสตร์การคาํนวณ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  ท่ีใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการทาํวจิยัในคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง 

จากการศึกษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์กระบวนการทาํงานภายในบริษทัฯ พบปัญหาหลกัของ

การจดัการโลจิสติกส์มาจาก 3 หน่วยงานดงัน้ี 1) ฝ่ายจดัซ้ือ เกิดจากความผิดพลาดจากการสัง่ซ้ือสินคา้ไม่ไดต้ามท่ี

กําหนด แก้ปัญหาโดยการใช้เทคนิค ABC Analysis และการกําหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) 2) ฝ่าย

คลงัสินคา้ เกิดจากรายการสินคา้จริงในคลงัสินคา้ไม่ตรงกบัรายการสินคา้ในระบบ แกปั้ญหาโดยการใชเ้ทคนิค

การตรวจนบัสินคา้แบบ ABC  และการตรวจนบัสินคา้รายวนั (Daily Cycle Count) 3) ฝ่ายขนส่ง เกิดจากการจดัส่ง

สินคา้ล่าชา้ไม่ตรงตามคาํสั่งซ้ือ  แกปั้ญหาโดยการใชเ้ทคนิคการจดัการการขนส่ง (Transportation Management) 

และการจดัเตรียมสินคา้พร้อมส่งล่วงหน้าไวใ้นช่องวางสินคา้ท่ีกาํหนด (Pre-lane) หลงัจากท่ีไดด้าํเนินการทั้ ง

หมดแลว้ สรุปผลไดด้งัน้ี 1) ฝ่ายจดัซ้ือ : ความผิดพลาดจากการซ้ือสินคา้ ลดลงเฉล่ีย 6 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

66.67 2) ฝ่ายคลงัสินคา้ : จาํนวนรายการสินคา้จริงไม่ตรงกบัรายการสินคา้ในระบบ ลดลงเฉล่ีย 88 รายการต่อ

เดือน คิดเป็นร้อยละ 88.81 3) ฝ่ายขนส่ง : จาํนวนรายการท่ีส่งสินคา้ล่าชา้ ลดลงเฉล่ีย 21 รายการต่อเดือน คิดเป็น

ร้อยละ91.30 

 

คาํสําคญั: การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์  ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง  จุดสัง่ซ้ือใหม่ 

 

ABSTRACT 

This research aims to increase and improve the efficiency of logistics management in the retail building 

material business. From the study, data was collected and analyzed on the work processes within the company.  

It found that the main problem of logistics management from 3 departments. 1)Purchasing Department-Error in 
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product order do not meet the requirements. The problem can solve by using ABC Analysis and Reorder Point 

Technique. 2)Warehouse Department-The inventory items do not match the items in the system. The problem 

can solve by using ABC Analysis and Daily Cycle Count Technique. 3)Transportation Department-Delivery was 

delayed and did not meet the order. The problem can solve by using The Transportation Management Technique 

and Preparing ready-to-ship products in the designated inventory. After all the actions have been taken, the results 

can be summarized as follows: 1)Error in product orders do not meet the requirements, reduced by 6-times per 

month on average, or 66.67%. 2)The actual number of product listings does not match the list of items in the 

system data, reduced by 88-times per month on average, or 88.81%. 3)The delayed delivery, reduced by 21-times 

per month on average, or 91.30% 

 

Keywords: Logistics Management Optimization, Building Material Business, Reorder Point 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสําคญัเป็นอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นการขนส่งหรือดา้นคลงัสินคา้ ผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่างพฒันาระบบการจดัการ เพ่ือท่ีจะลด

ตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ 

ทั้งดา้นราคาและคุณภาพในการใหบ้ริการ  

 การบริหารการจดัการกระบวนการทาํงานเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในกระบวนการโลจิสติกส์โดย

มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการ กาํหนดโครงสร้างให้มีประสิทธิผล สามารถบริหารจัดการ

กระบวนการทาํงานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

บริษทั ABC ดาํเนินธุรกิจทางดา้นคา้ปลีกและการขนส่งแบบครบวงจร ทั้งในดา้น การจดัเก็บสินคา้ 

จาํหน่ายสินคา้รูปแบบคา้ปลีก คา้ส่ง และการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ โดยมีการใหบ้ริการลูกคา้หลากหลายทั้ง

สินคา้ในกลุ่ม อุปโภค บริโภค และสินคา้วสัดุก่อสร้าง เป็นตน้ และธุรกิจดา้นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ซ่ึงมีการ

แข่งขนักนัค่อนขา้งสูงทั้งในดา้นราคาและคุณภาพของการใหบ้ริการ โดยพบวา่การบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการเช่นมีการขนส่งท่ีล่าชา้กว่ากาํหนด การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการท่ีมี

ราคาสูงกวา่คู่แข่งหรือปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงั ซ่ึงไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ดังนั้นจึงได้มีการเสนอแนะแนวทางโดยให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ดา้นโลจิสติกส์เพ่ือสามารถตอบสนองการใหบ้ริการลูกคา้ไดร้วดเร็วหรือตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการจะไดเ้ปรียบผูใ้ห้

บริการรายอ่ืนๆ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง 

(2) เพ่ือเสนอวธีิการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษากระบวนการทาํงานของฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายคลงัสินคา้ และฝ่ายขนส่งของบริษทักรณีศึกษาซ่ึง

ผูว้จิยัไดม้องเห็นปัญหาในการทาํงานของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการทาํงานไม่มีประสิทธิภาพผูว้จิยัจึงศึกษาแนวทาง

กระบวนการทาํงานใหม่ดว้ยวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาเหตุของปัญหาแลว้นาํมาแกไ้ขสาเหตขุองปัญหานั้นๆ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมีการนาํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชด้งัน้ี 

(1) แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพ่ือการระดมสมอง กาํหนดปัญหาท่ีหวัปลา 

และบนัทึกไวท่ี้หวัปลา 

(2) แผน่ตรวจสอบ (Check Sheet) เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

(3) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลและความถ่ี เพ่ือ

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา หรือสาเหตุของปัญหา 

(4) แผนผงักระบวนการปฏิบติังาน (Work flow) เพ่ือจดัลาํดบัขั้นตอนของการปฏิบติังาน 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ชินวฒัน์  จึงพาณิชย ์(2564)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์การขาย ดว้ย

ระบบ AI กรณีศึกษาของ บริษทั พรีซีสชัน่ เอนยเีนียร่ิง จาํกดั โดยพบวา่บริษทัมีปัญหาดา้นการมีสินคา้คงเหลืออยู่

ในคลงัสินคา้เป็นจาํนวนมาก ทาํใหต้น้ทุนจมและขาดเงินทุนมาหมุนเวยีนในธุรกิจ ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการพยากรณ์

การขายท่ีไม่มีความแม่นยาํ โดยการพยากรณ์การขายบริษทัฯ ใชปั้จจุบนัทาํให้มีความผิดพลาดมากถึง 19 % และ

ทาํให้สินคา้บางชนิดมี Turn Over เกิน 1 ปี ซ่ึงอาจจะทาํใหสิ้นคา้หมดอายกุ่อนได ้วตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีเพ่ือหา

วธีิพยากรณ์ท่ีเหมาะสมและเกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 

พรหมภสัสร ปุญญบาล (2560) ไดท้าํการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระบวนการจดัซ้ือโดยการนาํ 

เคร่ืองมือ ABC Analysis มาใชใ้นการจดักลุ่มซัพพลายเออร์เพ่ือทราบขอ้มูลปริมาณและความตอ้งการใชสิ้นคา้  

ทั้งปี ทาํใหส้ามารถลดขั้นตอนในการดาํเนินงานจากเดิม 27-45 วนั เหลือเพียง 15-26 วนั และยงัสามารถลดตน้ทุน 

ในการสัง่ซ้ือจากเดิม 15,430.160 บาท เหลือเพียง 12,938,330 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.8 

จรัสลักษณ์ ภูดรนาง (2563) ได้ทําการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขสาเหตุด้วยการจดัการกิจกรรม 

บริหารความเส่ียง จดัทาํ Purchase Portfolio Analysis ในการแบ่งกลุ่มสินคา้ การพยากรณ์วตัถุดิบล่วงหนา้ การทาํ

สัญญาซ้ือขายปี และ การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การประเมิน ผลของการปรับปรุง สามารถลดขอ้ผิดพลาดจาก 

กระบวนการขอซ้ือ ลดค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้สินคา้ เพ่ิมอาํนาจในการต่อรองต่อผูข้าย 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.3 แนวคดิเกีย่วกบับริบทการค้าปลกีธุรกจิก่อสร้าง 

ปี 2564-2566 ธุรกิจวสัดุก่อสร้างมีแนวโนม้กระเต้ืองข้ึนตามความตอ้งการทั้งในและต่างประเทศ ปัจจยั

หนุนจาก (1) มูลค่าการลงทุนด้านก่อสร้างโดยรวมในไทยคาดว่าจะขยายตัวเฉล่ีย 4.9-5.2 % ตามการลงทุน

โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั Eastern Economic Corridors (EEC) รวมถึง

โครงการขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบรางทัว่ประเทศ  นอกจากน้ี การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั

ภาคเอกชนมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัตามทิศทางเศรษฐกิจ และ (2) การส่งออกวสัดุก่อสร้างจะไดรั้บอานิสงส์จากการฟ้ืน

ตวัของเศรษฐกิจหลงัวิกฤต COVID-19 รวมถึงการขยายตวัของการลงทุนภาคก่อสร้างทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและ

โครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศ CLV ซ่ึงเป็นตลาดหลกั 

รายไดข้องผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตวัท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงทั้งจาก

ผูผ้ลิตในประเทศและจากสินค้านําเขา้ ทั้ งน้ี ผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มท่ีจะปรับกระบวนการผลิตด้วย                      

การลงทุนดา้นเทคโนโลยีมากข้ึนเพ่ือพฒันาคุณภาพสินคา้ ขณะเดียวกนัผูค้า้เร่งปรับตวัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในยคุดิจิทลั เช่น การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นตน้ 

ธุรกิจวสัดุก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมตน้นํ้ าท่ีสาํคญัของภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์โดยยอดขาย

วสัดุก่อสร้างผนัแปรในทิศทางเดียวกบัภาวะการลงทุนภาคก่อสร้าง เน่ืองจากตน้ทุนวสัดุก่อสร้างมีสัดส่วนสูงถึง 

60% ของมูลค่าการก่อสร้าง (ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต, 2558) ทั้งน้ี วสัดุก่อสร้างประเภทหลกั มีสัดส่วน 

64 % ของยอดขายวสัดุก่อสร้างทั้ งหมดแบ่งเป็น วสัดุประเภทงานโครงสร้าง (ได้แก่ ปูนซีเมนต์ คอนกรีต

ผสมเสร็จ เหลก็ก่อสร้าง) และวสัดุประเภทงานตกแต่ง (ไดแ้ก่ กระเบ้ืองเซรามิก เคร่ืองสุขภณัฑเ์ซรามิก) 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง  

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูลโดยการนาํร่องเฉพาะการทาํงานของ

ฝ่ายจดัซ้ือจาํนวน 5 คน ฝ่ายคลงัสินคา้จาํนวน 20 คน และฝ่ายขนส่งจาํนวน 5 คน รวมทั้งหมด 30 คน 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

 4.2.1 แผนผงัสาเหตุและผลเพ่ือการระดมสมอง กาํหนดปัญหาท่ีหวัปลา และบนัทึกไวท่ี้หวัปลา 

 4.2.2 แผน่ตรวจสอบเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4.2.3 แผนภูมิพาเรโตเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลและความถ่ี เพ่ือจดัลาํดบัความสําคญั

ของปัญหา หรือสาเหตุของปัญหา 

 4.2.4 แผนผงักระบวนการปฏิบติังานเพ่ือจดัลาํดบัขั้นตอนของการปฏิบติังานระหว่างบุคคลากร 

หรือหน่วยงาน โดยกาํหนดเป็นกฎเกณฑ ์และใชเ้อกสาร หรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการกาํกบังาน 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวมขอ้มูลใชว้ิธีการสังเกต และบนัทึกผลกระบวนการดาํเนินงานของฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายคลงัสินคา้ 

และฝ่ายขนส่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1655 

5. ผลการวจัิย 

การวิเคราะห์หาสาเหตุไดท้าํการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลทาํใหเ้กิดปัญหา

ในกระบวนการทาํงานของฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายคลงัสินคา้ และขนส่ง ท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพจึง

ไดใ้ชแ้ผนผงัสาเหตุและผลมาช่วยในการวเิคราะห์ปัญหา 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงแผนผงัสาเหตุและผลแสดงถึงปัญหาประสิทธิภาพ 

การจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง 

        

จากภาพท่ี 2 พบว่าเม่ือพิจารณาแผนผงัสาเหตุและผลท่ีไดใ้นส่วนของปัญหาประสิทธิภาพการจดัการ

ดา้นโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ผลการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหลกัของปัญหา ไดแ้ก่  

(1) ฝ่ายจดัซ้ือ : ความผิดพลาดจากการซ้ือสินคา้ 

(2) ฝ่ายคลงัสินคา้ : จาํนวนรายการสินคา้จริงไม่ตรงกบัรายการสินคา้ในระบบ 

(3) ฝ่ายขนส่ง : จาํนวนรายการท่ีส่งสินคา้ล่าชา้  

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดมี้การเสนอแนะแนวทางโดยใหมี้การปรับปรุงการบริหารจดัการกระบวนการทาํงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นโลจิสติกส์เพ่ือสามารถตอบโจทยก์ารให้บริการลูกคา้ไดร้วดเร็วหรือตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการจะ

ไดเ้ปรียบผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ ดงัตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาประสิทธิภาพ

การจดัการโลจิสติกส์

ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุ

ก่อสร้าง 

ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายคลงัสินคา้ 

ฝ่ายขนส่ง 

1.ความผิดพลาด 

จากการซ้ือสินคา้ 

2.จาํนวนรายการสินคา้

จริงไม่ตรงกบัรายการ

สินคา้ในระบบ 

3.จาํนวนรายการท่ีส่ง

สินคา้ล่าชา้ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1656 

ตารางที ่1 หวัขอ้เร่ืองในการดาํเนินงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง 

หัวข้อเร่ือง ดาํเนินการ ผลที่ได้รับ 

1. ฝ่ายจดัซ้ือ 

    1.1 ความผิดพลาดจากการ

ซ้ือสินคา้ 

แกปั้ญหาโดยการใชเ้ทคนิค ABC 

Analysis และการกาํหนดจุดสัง่ซ้ือ

ใหม่ (Reorder Point) 

เพ่ือวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ใหม่ของฝ่ายจดัซ้ือ  

โดยแกปั้ญหาดา้นสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

2. ฝ่ายคลงัสินคา้ 

    2.1 จาํนวนรายการสินคา้

จริงไม่ตรงกบัรายการสินคา้

ในระบบ 

แกปั้ญหาโดยการใชเ้ทคนิคการ

ตรวจนบัสินคา้แบบ ABC  และการ

ตรวจนบัสินคา้รายวนั (Daily Cycle 

Count) 

เพ่ือมีสินคา้คงคลงัรองรับตามความตอ้งการของลูกคา้

ไดอ้ยา่งแม่นยาํเน่ืองจากมีการตรวจนบัสินคา้รายวนั 

แลว้สัง่ซ้ือสินคา้เม่ือจาํนวนสินคา้เหลือตามจาํนวน 

ท่ีกาํหนด 

3. ฝ่ายขนส่ง 

   3.1 จาํนวนรายการท่ีส่ง

สินคา้ล่าชา้ 

แกปั้ญหาโดยการใชเ้ทคนิคการ

จดัการการขนส่ง (Transportation 

Management) และการจดัเตรียม

สินคา้พร้อมส่งล่วงหนา้ไวใ้นช่อง

วางสินคา้ท่ีกาํหนด (Pre-lane) 

เพ่ือจดัเตรียมความพร้อมในการขนส่งสินคา้ให้ตรง 

ตามออเดอร์ของลูกคา้ และขนส่งสินคา้แบบทนัเวลา

ตามท่ีกาํหมด 

 

 

จากการดําเนินการหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง                         

ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหามาจากกระบวนการทาํงานของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1. ฝ่ายจดัซ้ือ : ความผิดพลาดจาก

การซ้ือสินคา้ 2. ฝ่ายคลงัสินคา้ : จาํนวนรายการสินคา้จริงไม่ตรงกบัรายการสินคา้ในระบบ 3. ฝ่ายขนส่ง : จาํนวน

รายการท่ีส่งสินคา้ล่าชา้เป็นสาเหตุท่ีทาํให้บริษทัไม่มีประสิทธิภาพในการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุ  

โดยการวิเคราะห์ดว้ยแผนภาพสาเหตุและผล (Fishbone Diagram) ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมดาํเนินการแกไ้ขปัญหาทั้ง 3 สาเหตุ

ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษามา เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ               

การดาํเนินงานภายในบริษทั ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานภายใน

บริษทัหลงัการแกไ้ขปัญหาทั้ง 3 สาเหตุ เพ่ือแสดงให้เห็นวา่การนาํเทคนิคดงัน้ี 1. ABC Analysis และการกาํหนด

จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) 2. การตรวจนับสินคา้แบบ ABC  และการตรวจนับสินคา้รายวนั (Daily Cycle Count              

3. การจดัการการขนส่ง (Transportation Management) และการจดัเตรียมสินคา้พร้อมส่งล่วงหน้าไวใ้นช่องวาง

สินคา้ท่ีกาํหนด (Pre-lane) มาปรับใชก้บัขั้นตอนการทาํงานภายในบริษทั โดยผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลการดาํเนินงาน

ก่อนปรับปรุงระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มาเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานหลงัปรับปรุงระหวา่ง

เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2565 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงไดต้ามตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 สรุปผลเปรียบเทียบการดาํเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพภายในบริษทั (ก่อนและหลงัปรับปรุง) 

 

ก่อนการปรบัปรุง

หวัข้อ หน่วย ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เฉล่ีย (ต.ค.-ธ.ค.2564) เฉล่ีย ลดลง %

2565 2565 2565

1. ฝ่ายจดัซือ้

   1.1 ความผิดพลาดจากการซ้ือสินคา้ คร้ัง/เดือน 9 3 3 2 3 6 66.67

2. ฝ่ายคลังสินค้า

   2.1 จาํนวนรายการสินคา้จริงไม่ตรงกบัรายการสินคา้ใน รายการ/เดือน 105 21 18 12 17 88 83.81

3. ฝ่ายขนส่ง

   3.1 จาํนวนรายการท่ีส่งสินคา้ลา่ชา้ รายการ/เดือน 23 3 2 1 2 21 91.30

   รวมกระบวนการทาํงานทีเ่กดิปัญหา ครั้ง,รายการ/เดอืน 137 27 23 15 22 115 83.94

หลังการปรบัปรุง

ผล
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6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในบริษัทของฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายคลังสินค้า และ                       

ฝ่ายขนส่ง เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างท่ีมีนยัยะสาํคญัโดย

การนาํแผนผงัสาเหตุและผลมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและทฤษฎีปัญหาการจดักระบวนการดาํเนินงานภายในบริษทั

ทฤษฎีเก่ียวกบัเทคนิค ABC Analysis การกาํหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) การตรวจนับสินคา้แบบ ABC 

การตรวจนบัสินคา้รายวนั (Daily Cycle Count การจดัการการขนส่ง (Transportation Management) และการจดัเตรียม

สินคา้พร้อมส่งล่วงหน้าไวใ้นช่องวางสินคา้ท่ีกาํหนด (Pre-lane) มาช่วยในการแก้ไขปัญหาและเขา้มาช่วยใน                

การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่งให้มีการปรับปรุง                            

การบริหารจดัการกระบวนการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นโลจิสติกส์เพ่ือสามารถตอบโจทยก์ารให้บริการลูกคา้ได้

รวดเร็วหรือตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการจะไดเ้ปรียบผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ๆ 

จากการปรับปรุงกระบวนการทาํงานภายในบริษทัของฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายคลงัสินคา้ และฝ่ายขนส่ง พบวา่

สามารถลดจาํนวนคร้ังท่ีเกิดสาเหตุปัญหาไดด้งัน้ี ฝ่ายจดัซ้ือ : ความผิดพลาดจากการซ้ือสินคา้ (ก่อนปรับปรุง 

ต.ค.-ธ.ค. 2564) เฉล่ีย 9 คร้ังต่อเดือน และ (หลงัปรับปรุง ม.ค.-มี.ค. 2565) เฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน ลดลงเท่ากบั 6 คร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 66.67 ฝ่ายคลงัสินคา้ : จาํนวนรายการสินคา้จริงไม่ตรงกบัรายการสินคา้ในระบบ (ก่อนปรับปรุง 

ต.ค.-ธ.ค. 2564) เฉล่ีย 105 รายการต่อเดือน และ (หลงัปรับปรุง ม.ค.-มี.ค. 2565) เฉล่ีย 17 รายการต่อเดือน ลดลง

เท่ากบั 88 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.81 ฝ่ายขนส่ง : จาํนวนรายการท่ีส่งสินคา้ล่าชา้ (ก่อนปรับปรุง ต.ค.-ธ.ค.

2564) เฉล่ีย 23 รายการต่อเดือน และ (หลงัปรับปรุง ม.ค.-มี.ค. 2565) เฉล่ีย 2 รายการต่อเดือน ลดลงเท่ากบั 21 

รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.30% 

ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการนําทฤษฎีเก่ียวกับการใช้เทคนิค ABC Analysis การกาํหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ 

(Reorder Point) การตรวจนับสินคา้แบบ ABC การตรวจนับสินคา้รายวนั (Daily Cycle Count การจัดการการ

ขนส่ง (Transportation Management) และการจัดเตรียมสินคา้พร้อมส่งล่วงหน้าไวใ้นช่องวางสินคา้ท่ีกาํหนด 

(Pre-lane) มาช่วยในการแกไ้ขปัญหาและเขา้มาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทาํงานของฝ่ายจดัซ้ือ 

ฝ่ายคลงัสินคา้ และฝ่ายขนส่งไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรเก็บขอ้มูลคาํสั่งซ้ือให้มีความละเอียดมากพอ เช่น การจาํแนกเวลาในแต่กระบวนการให้ 

ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการนําวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอแนวทางในการปรับปรุง โดยสามารถระบุปัญหาไดอ้ย่าง 

ละเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

(2) ผลการวจิยัสามารถนาํไปปรับใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการควบคุมสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจท่ีตอ้งการบริหารจดัการตน้ทุนการดาํเนินงานของธุรกิจนั้นๆ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) เน่ืองจากการวิจัยดังกล่าวมีใช้การขอ้มูลในอดีต ซ่ึงราคาของสินคา้อาจยงัไม่มีการผนัผวน 

อาํนาจในการต่อรองของผูข้ายไม่ไดสู้งเท่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ทาํให้งานวิจัยฉบับน้ีสามารถปรับเปล่ียน 

ขั้นตอนการทาํงานของกระบวนการใหเ้ขา้กบัรูปแบบและสถานการณ์ในอนาคตได ้
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(2) ทาํการพยากรณ์ยอดขายและประเมินผลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถ

ปรับปรุง และแกไ้ขไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จริงของสินคา้นั้น ๆ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณะผูจ้ดังาน SPUCON 2022 ทุกท่านท่ีใหโ้อกาศเผยแพร่งานวจิยัเร่ืองน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผล

ต่อความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการบริษทัขนส่งพสัดุแบบขนส่งด่วน และ 2) ศึกษาคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์

ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการในธุรกิจโลจิสติกส์แบบขนส่งด่วน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูใ้ชบ้ริการของธุรกิจบริการขนส่งด่วน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC จาํนวน 412 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์การถดถอยแบบเสน้ตรงพหุคูณ  

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจผลวิจยัพบว่า

คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดีต่อการใหบ้ริการบริษทัขนส่งพสัดุ

แบบขนส่งด่วนมี 3 ดา้นไดแ้ก่ คุณภาพสารสนเทศ กระบวนการให้บริการ การมุ่งเน้นบริการลูกคา้ (2) ปัจจยั

คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลความจงรักภกัดีต่อการให้บริการบริษทัขนส่งพสัดุแบบขนส่งด่วนมี 2 

ดา้นไดแ้ก่ คุณภาพสารสนเทศ และกระบวนการใหบ้ริการ  

 

คาํสําคญั: คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์, ความพึงพอใจ , ความจงรักภกัดี, ขนส่งด่วน,  

 ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์แบบขนส่งด่วน 
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ABSTRACT 

This research is a quantitative research. The objectives were 1) to study the quality of logistics services 

affecting the satisfaction of using express delivery companies and 2) to study the quality of logistics services 

affecting the loyalty of the Customers who use services in express logistics business by using questionnaires as a 

tool to collect data The sample group used in the study was 412 users of express services business in the Eastern 

Economic Corridor EEC. The statistics used in the data analysis consisted of descriptive statistics such as 

frequency, mean, percentage, standard deviation. and multiple linear regression analysis The results of the 

research showed that (1) the quality factors of logistics services affecting satisfaction The results showed that the 

quality of logistics services affected the satisfaction and loyalty of service providers. There are 3 areas of express 

delivery services for parcel delivery companies: information quality; service process Focus on customer service 

(2) The quality factor of logistics service affects the loyalty of express delivery companies in two aspects: 

information quality; and service process 

 

Keywords: Logistics Service Quality, Satisfaction, Loyalty, Express Logistics,  

 Express Logistics Service Providers 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นาํไปสู่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง

ไป โดยพบว่ามีการปรับเปล่ียนไปใช ้e-Commerce มากข้ึน และเร็วข้ึน ผูบ้ริโภคถูกบงัคบัให้คุน้ชินและตอ้งปรับตวักบั

การซ้ือของใชป้ระจาํวนัและสินคา้อ่ืนๆ ผ่านทางออนไลน์แทน เม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ี

ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์ และการเวน้ระยะห่างทางสังคม ซ่ึงเม่ือการซ้ือของออนไลน์กลายเป็นกิจวตัรประจาํวนัของ

ผูบ้ริโภคแลว้นั้น ทาํใหผู้บ้ริโภคเปิดรับการใชจ่้ายผา่นทาง E-Commerce มากข้ึน ส่งผลต่อผูป้ระกอบการดั้งเดิมท่ีตอ้งเร่ง

ปรับตวัโดยหันมาทาํ E-Commerce เพ่ือรองรับความตอ้งการดา้นน้ี ทาํให้มูลค่า E-Commerce เติบโตข้ึน ขณะท่ีศูนยว์ิจยั

เศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย ์(EIC) ประเมินวา่การขนส่งพสัดุในปี 2563 มีจาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 4 ลา้นช้ินต่อวนั 

ขยายตวัจากปี 2562 เป็น เป็นร้อยละ 35 นอกจากน้ี การจดัโปรโมชนัส่งเสริมการตลาดต่างๆ ของแพลตฟอร์มชอ้ปป้ิง

ออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากเดิมกว่าลา้นช้ินต่อวนันบัตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 ผูค้นหันมาซ้ือสินคา้ทาง

ออนไลน์กนัมากข้ึน ดนัยอดจดัส่งพสัดุโดยรวมมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง เติบโตข้ึนกว่า 20 - 30% บางจงัหวดัเติบโต

มากกวา่ 100% โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการล็อกดาวน์ มาตรการการควบคุมจากภาครัฐท่ีเขม้งวดและมีขอ้จาํกดัในการเดินทาง

ซ่ึงความตอ้งการดา้นการขนส่งเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งมากเทียบกบัช่วงเวลาปกติโดยเฉล่ียแต่ละวนัขณะเดียวกนัธุรกิจขนส่ง

พสัดุในประเทศไทยมีการแข่งขนัสูง โดยปี 2561 ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 3 รายไดค้รองส่วนแบ่งตลาดรวมกนักวา่ 80% 

ไดแ้ก่ ไปรษณียไ์ทย (41%), เคอร์ร่ี เอก็ซ์เพรส (39%) และลาซาดา เอก็ซ์เพรส (8%) และผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ อีกหลาย

ราย เช่น น่ิมเอก็ซ์เพรส (3%), ดีเอชแอล เอก็ซ์เพรส (2%), เอสซีจี เอก็ซ์เพรส (1%) และนินจาแวน (1%) ธุรกิจขนส่งพสัดุ

เติบโตไปกบัแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของการซ้ือขายสินคา้โดยอีคอมเมิร์ซ ท่ีกลายเป็นหน่ึงในวิถีชีวิตคนในยคุปัจจุบนั และ

ยงัไดแ้รงขบัจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากช่วงวิกฤตโควิด-19 ท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบเชิงบวกใหก้บั

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจขนส่งพสัดุแบบส่งด่วน เติบโตอยา่งกา้วกระโดด จากสถาการณ์การแข่งขนัดงักล่าว เพ่ือให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภกัดีท่ีธุรกิจขนส่งด่วนใหค้วามสาํคญั การบริการโลจิสติกส์จึงเป็นเร่ืองท่ีควร
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นาํมาพิจารณาเป็นลาํดบัแรก  มีงานวิจยัของ (Mentzer, J.T, Daniel J. Elint, & Tomas M. Hult. (2001) Gil, I.,Servera, D., 

Berenguer, G. & Fuentes (2008) และ Thai, V.V. (2013) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และนาํขอ้คน้พบไปใช้

ในการวางแผนทางการดาํเนินงานของธุรกิจซ่ึงเป้าหมายคือให้เกิดความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดงันั้น 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์แบบขนส่งด่วนในประเทศไทย ระดบัความพึงพอใจ

ต่อการบริการ อนัจะไปสู่ความภกัดีของลูกคา้ โดยผูว้ิจยัคาดหวงัว่าผลของงานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ

บริษทัขนส่งพสัดุแบบขนส่งด่วน สามารถนําผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือปรับปรุงการบริการเพ่ือ                

การพฒันาคุณภาพและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ  

 

2.วตัถุประสงค์   

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการขนส่งด่วน 

2.2 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีรับจากการเลือกใชบ้ริการขนส่งด่วน 

2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์แบบขนส่งด่วนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและ

ความภกัดีของลูกคา้  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 ความสําคญัของ Logistics Service Quality 

คุณภาพบริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Quality) เป็นกิจกรรมการดาํเนินงานโลจิสติกส์ท่ี

เกิดข้ึนตาม เวลา สถานท่ี และรูปแบบการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑห์รือบริการแก่ผูบ้ริโภค 

ใหส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมทั้งในมิติของปริมาณ สถานท่ี ระยะเวลา เง่ือนไข การบริการ 

ราคา และสารสนเทศ ซ่ึงทั้งหมดน้ีถูกเรียกวา่ “7 Rs” (Mentzer, J.T., Flint, D.J. & Kent, J.L., 1999; Mentzer, J.T, 

Daniel J. Elint, & Tomas M. Hult., 2001; Bienstock, C.C., Royne, M.B., Sherrell, D. & Stafford, T.F., 2008)                 

การวดัระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการทางโลจิสติกส์ ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากพบวา่ คู่แข่งทางธุรกิจในปัจจุบนั

มีอยูม่ากมายในตลาดดงันั้นส่ิงท่ีเป็นจุดท่ีไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจคือการท่ีสามารถเขา้ใจลูกคา้จนทาํให้

เกิดความพึงพอใจและความจงรักภกัดีกบัสินคา้ได ้พบวา่ การท่ีมีการบริการขนส่งหรือการบริการทางโลจิสติกส์ท่ี

ดีนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจและความจงรักภกัดีต่อลูกคา้ได ้(Monique Murfield et al., 2017) การวดัคุณภาพ

การบริการดา้นโลจิสติกส์พบวา่ LSQ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 20 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) คุณภาพการมุ่งเนน้ลูกคา้ 

(Customer Focus Quality) 2) คุณภาพกระบวนการสัง่ซ้ือ (Order Fulfilment Quality)  3) ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate 

Image) 4) ความตรงต่อเวลา (Timeliness) และ 5) คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality)  

3.1.2 ทฤษฎคีวามจงรักภักดขีองลูกค้า 

 ความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) หมายถึง ความรู้สึกผกูพนั (Commitment) อยา่งลึกซ้ึงของ

ลูกคา้ในอนัท่ีจะซ้ือซํ้ า หรือ กลบัมาอุดหนุนสินคา้และบริการอย่างสมํ่าเสมอในอนาคต (Oliver, R.L., 1999,             

P. 34) ดงักล่าว เป็นมุมมองทั้งในดา้นพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงเห็นไดอ้ยา่ง ชดัเจน เช่น การกลบัมาซ้ือซํ้ าการบอกต่อ

หรือการแนะนาํผูอ่ื้น และดา้นทศันคติ (Attitude) ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกท่ีซ่อนอยูลึ่กๆ ในจิตใจ เช่น               

มีความรู้สึกผูกพนั มีทศันคติท่ีดี ต่อองคก์ร เป็นตน้ (Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M., & Rivera-Torres, 

P. , 2005; Henning-Thurau, T., Langer, F.M., & Hansen, U., 2001; Johnson M.D. & Gustafsson, 2000) กล่าวได้
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วา่ ในเชิงความหมาย ความภกัดีของลูกคา้จะรวมไวด้ว้ยองคป์ระกอบดา้นทศันคติ ทั้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ ความรู้สึก 

(Affection) การรับรู้ (Cognitive) และการสมัผสั (Conative) (Lam, S. Y., Shankar, V., Erramilli, M. K., & Murthy, 

B., 2004; Johnson M.D. & Gustaffsson, 2000) ในอีกแนวทางหน่ึงมองว่า ความภกัดีของลูกคา้ หมายถึง ความผูกพนั

หรือเยื่อใยของลูกคา้ท่ีมีต่อ ผลิตภณัฑ ์การให้บริการ หรือองคก์าร (Lam, S. Y., Shankar, V., Erramilli, M. K., & 

Murthy, B., 2004) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการยอมรับในคุณค่าต่างๆ (perceived values) ท่ีผูเ้ป็นลูกคา้ไดรั้บ (Thompson, 

B., 2007) เป็นตน้ 

3.1.3 ความสําคญัของความพงึพอใจของลูกค้า 

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัข้ึนอยูก่บัภาพความคาดหวงัคุณภาพการรับรู้ และคุณค่าท่ีรับรู้โดย

ความภกัดีเป็นผลมาจากความพึงพอใจภาพลกัษณ์และการร้องเรียน แนวคิดเร่ือง ความพึงพอใจและความภกัดีได้

ถูกกล่าวถึงก่อนหน้าในหลายงานวิจยั (Ferreira et al., 2010) พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้มกัถูกมองว่าเป็น               

การตดัสินโดยรวมของประสิทธิภาพของ LSQ (Rafay Ishfaq et al., 2017) ในการวจิยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีซ้ือทางช่องทางออนไลน์และรับสินคา้โดยตรงท่ีสาขาท่ีสะดวก โดยพบวา่ มีการวจิยัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 

LSQ นําไปสู่ความพึงพอใจ ของลูกคา้ในช่องทาง B2B ท่ีเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม อีกทั้ งยงัพบว่า การวิจัยใน

ช่องทางของ B2C นั้น ยงัไดส้นับสนุนอิทธิพลเชิงบวกระหวา่ง LSQ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในร้านคา้

ปลีกออนไลน์ (Rafay Ishfaq et al., 2017) โดยความพึงพอใจสามารถตีความไดจ้ากมุมมองของการทาํธุรกรรมท่ี 

เฉพาะเจาะจงหรือจากมุมมองแบบสะสม (Boulding et al., 1993) วิธีการส่วนใหญ่ในวรรณคดีมกัใช ้มุมมองแรก 

(Giese และ Cote, 2000) แมว้า่ขอ้เสนอจะเป็นแบบนั้น Fornell และคณะ (1996) และ Anderson และคณะ (1994) 

พิจารณาความพึงพอใจในระดบัโลก การประเมินข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ การบริโภคในช่วงเวลาหรือในชุดท่ี

คลา้ยกนั ประสบการณ์ ผลงานท่ีผ่านมามากกว่าน้ีนาํมาใชแ้นวทาง สุดทา้ยน้ีในวงกวา้งสนับสนุนแนวคิดของ

ความพึงพอใจวา่เป็น” การวดัระดบัความพึงพอใจระดบัโลก ท่ีมีประสบการณ์มาก่อน”  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  ตวัแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 

 

                                                                                                                                  

 

           

 

 

3.3 สมมุตฐิาน 

 

 

3.3 สมมุตฐิานงานวจิยั 

3.3.1 คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการบริษทัขนส่งพสัดุ

แบบขนส่งด่วน 

3.3.2 คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการบริษทัขนส่งพสัดุ

แบบขนส่งด่วน 

ความพงึพอใจและความจงรักภักดต่ีอ 

การใช้บริการขนส่งด่วน 

อชัฌาวดี โฆษิตานนท ์(2561) 

และ คฑาวธุ เจียมบวั และสันติธร ภูริภกัดี (2563) 

คุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ 

1) การมุ่งเนน้บริการลูกคา้  

2) กระบวนการใหบ้ริการ  

3) ภาพลกัษณ์องคก์ร  

4) ความตรงต่อเวลา 

5) คุณภาพของสารสนเทศ 

ดดัแปลงมาจาก 

Sherrell, D. & Stafford, T.F., 2008 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 4.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยั 

 ผูใ้ชบ้ริการขนส่งเอกชนในการส่งพสัดุในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC เน่ืองจากไม่ทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจึงการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคอแรน (Cochran, 1977) ไดก้ลุ่ม ตวัอย่างจาํนวน 

400 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย ใชแ้บบสอบถาม

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดป้รับปรุง แบบสอบถามจากงานวิจยัของ 

Monique Murfield et al (2017) โดยการไดพ้ฒันาแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามคดักรองผูท้าํแบบสอบถามและคดักรองพฤติกรรมการใชบ้ริการขนส่งเอกชน 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพการบริการของ logistics service quality  

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้  

ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการประเมินความจงรักภกัดีของลูกคา้  

4.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเก่ียวกบัเน้ือหาของเคร่ืองมือ โดยอาศยัดุลพินิจของผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน และ

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทําการทดสอบล่วงหน้ากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนํา

แบบสอบถามมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s alpha มากกวา่  0.90 

4.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยรวบรวมจากการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามโดยตรง หรือให้ตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Forms และส่งไปให้กลุ่ม ตวัอยา่งผ่านทางส่ือ

ออนไลน์ ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊คไลน์ เป็นตน้ ซ่ึง มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน ตุลาคม 

2564 - กมุภาพนัธ์ 2565 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการการขนส่งพสัดุของ ผูใ้ชบ้ริการการขนส่งพสัดุ การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) การวเิคราะห์การถดถอยเป็นวธีิการทางสถิติท่ีใชศึ้กษาความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent Variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) จะเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ 

เชิงเสน้ตรง (Linearity)  

 

5. ผลการวจัิย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีอายอุยูใ่นช่วง20-30ปี คิดเป็นร้อยละ 

30.6 ทาํอาชีพ อาชีพอิสระ/เจา้ของธุรกิจ/พอ่คา้ แม่คา้ คิดเป็นร้อยละ 36.7 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

คิดเป็นร้อยละ 61.4 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 36.7 ตามลาํดบั 
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 การรับรู้คุณภาพการบริการ  

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในการเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่ง 

 พสัดุของผูใ้ชบ้ริการ 

คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
N = 412 ระดบั 

ลาํดบัท่ี 
x� SD ความคิดเห็น 

1.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.39 0.42 มากท่ีสุด 1 

2.ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 4.38 0.38 มากท่ีสุด 2 

3.ดา้นการมุ่งเนน้บริการลูกคา้ 4.37 0.40 มากท่ีสุด 3 

4.ดา้นความตรงต่อเวลา 4.36 0.48 มากท่ีสุด 4 

5.ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 4.34 0.47 มากท่ีสุด 5 

รวม 4.37 0.36 มากท่ีสุด  

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่าอนัดบัแรก ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการโดยมีค่าเฉล่ีย (x� = 4.39) อนัดบัสอง คือ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์รโดยมีค่าเฉล่ีย (x� = 4.38) อนัดบัสาม คือ 

ดา้นการมุ่งเนน้บริการลูกคา้ (x� = 4.37) อนัดบัส่ี คือ ดา้นความตรงต่อเวลา (x� = 4.36) และอนัดบัหา้ ดา้นคุณภาพ

ของสารสนเทศ (x� = 4.34) ตามลาํดบั 

 ระดบัความพงึพอใจของลูกค้าทีรั่บจากการเลือกใช้บริการขนส่งด่วน 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความพึงพอใจ 

ดา้นความพึงพอใจ 
N = 412 ระดบั 

ลาํดบัท่ี 
x� SD ความคิดเห็น 

1. ท่านมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งพสัดุ 4.38 0.65 มากท่ีสุด 1 

2. ท่านมกัจะนาํประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการไปบอกต่อ

กบับุคคลอ่ืน 

4.24 0.71 มากท่ีสุด 2 

3. ท่านจะมีการประเมินผูใ้หบ้ริการก่อนตดัสินใจเลือกใช้

บริการ 

4.23 0.62 มากท่ีสุด 3 

4. ท่านมกัจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งพสัดุต่อไป

หากท่านพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

4.21 0.72 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.26 0.47 มากท่ีสุด  
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 ระดบัความจงรักภักดขีองลูกค้าทีรั่บจากการเลือกใช้บริการขนส่งด่วน 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความจงรักภกัดี 

ดา้นความจงรักภกัดี 
N = 412 ระดบั 

ลาํดบัท่ี 
x� SD ความคิดเห็น 

1. ท่านมกัจะกลบัมาใชบ้ริการขนส่งด่วนเจา้เดิมในการส่งคร้ัง

ต่อไป 

4.24 0.67 มากท่ีสุด 1 

2. ท่านคิดวา่ผูใ้หบ้ริการท่ีท่านเลือกสามารถใหบ้ริการท่านไดดี้

ท่ีสุด 

4.21 0.68 มากท่ีสุด 2 

3. ท่านมีความรู้สึกท่ีดีต่อการใชบ้ริการขนส่งด่วนมากนอ้ย

เพียงใด 

4.14 0.71 มาก 3 

รวม 4.26 0.47 มากท่ีสุด  

 

ส่วนที ่2 การทดสอบสมมุตฐิาน  

สมมุติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการบริษทัขนส่ง

พสัดุแบบขนส่งด่วน 

 

ตารางที ่4  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัความพึงพอใจ

ของลูกคา้  

    
B 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
ลาํดบัท่ี t p 

  คะแนนมาตรฐาน (β)  

ค่าคงท่ี (Constant) 1.16 -  4.72 0.00* 

1. การมุ่งเนน้บริการลูกคา้ (X1) 0.23 0.20 4 3.44 0.00* 

2. กระบวนการใหบ้ริการ (X2) 0.23 0.20 3 3.38 0.00* 

3. ภาพลกัษณ์องคก์ร (X3) 0.48 0.04 1 0.62 0.53 

4. ความตรงต่อเวลา (X4) -0.10 -0.10 5 -1.84    0.06 

5. คุณภาพของสารสนเทศ (X5) 0.30 0.30 2 4.83 0.00* 

R = 0.580  R2 = 0.336  F = 39.36  p-value = 0.00 

*p< .05 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ Multiple Regression 

Analysis พบว่าค่า R = 0.580  R2 = 0.336  F = 39.36  p-value = 0.00 สามารถสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์

ปัจจยัคุณภาพการบริการของบริษทัขนส่งพสัดุแบบขนส่งด่วนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ดงัน้ี 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการโลจิสติกส์ของบริษทัขนส่งพสัดุแบบขนส่งด่วน  

= 1.16 + 0.23 (X1)+ 0.23 (X2) + 0.30 ((X5) 
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สมมุตฐิานที ่2 คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการบริษทัขนส่ง

พสัดุแบบขนส่งด่วน 

ตารางที ่5  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ ของลูกคา้  

  
B 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
ลาํดบัท่ี t p 

  คะแนนมาตรฐาน (β)  

ค่าคงท่ี (Constant) 1.22 -  4.23 0.00* 

1. การมุ่งเนน้บริการลูกคา้ (X1) 0.12 0.96 3 1.58 0.11 

2. กระบวนการใหบ้ริการ (X2) 0.25 0.19 2 3.11 0.00* 

3. ภาพลกัษณ์องคก์ร (X3) -0.10 -0.07 4 -1.14 0.25 

4. ความตรงต่อเวลา (X4) -0.28 -0.02 5 -0.42    0.67 

5. คุณภาพของสารสนเทศ (X5) 0.43 0.39 1 5.96 0.00* 

R = 0.536   R2 = 0.287   F = 31.32   p-value = 0.00 

*p< .05 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ Multiple Regression 

Analysis พบวา่ค่า R = 0.536  R2 = 0.286  F = 31.32  p-value = 0.00 สามารถสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์

ปัจจยัคุณภาพการบริการของผูแ้ทนยามีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี  

 ความจงรักภกัดีต่อคุณภาพบริการโลจิสติกส์ของบริษทัขนส่งพสัดุแบบขนส่งด่วน  

= 1.22 + 0.25 (X2)+ 0.43 (X5) 

 

6. อภิปรายผล  

ผลจากการศึกษาคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ : กรณีศึกษาผูใ้หบ้ริการขนส่งด่วนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC  ประเทศไทย” พบวา่ 

6.1 ระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการขนส่งด่วนโดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  

6.2 ระดบัความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการขนส่งด่วนโดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  

6.3 อิทธิพลของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์แบบขนส่งด่วนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความภกัดี

ของลูกคา้สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

6.3.1 คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจ  

ผลวิจัยพบว่าคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการบริษทั

ขนส่งพสัดุแบบขนส่งด่วนในดา้นทั้ง 3 มี คุณภาพสารสนเทศ กระบวนการให้บริการ การมุ่งเน้นบริการลูกคา้                 

จะมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ               

กิตติกานต ์พรหมเมตจิต (2562) ไดท้าํการวดัคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจ โดยใชแ้บบจาํลอง

สมการโครงสร้าง พบวา่คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ดา้นบริการมีผลต่อความความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและ



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1668 

งานวจิยัของ สวสัด์ิ วรรณรัตน์.(2558) การวดัคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจ โดยใชแ้บบจาํลอง

สมการโครงสร้าง พบวา่คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ดา้นบริการ มีผลต่อความความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

6.3.2 คุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความจงรักภกัดี 

 ผลวิจัยพบว่าคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการบริษทั

ขนส่งพสัดุแบบขนส่งด่วนในดา้นทั้ง 2 ดา้นมี คุณภาพสารสนเทศ กระบวนการใหบ้ริการ จะมีระดบัความคิดเห็น

ต่อปัจจยัความพึงพอใจและความจงรักภกัดีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของคฑาวธุ เจียมบวั และสนัติธร ภูริภกัดี (2563) ไดท้าํงานวจิยัเก่ียวกบัเร่ือง ผลของคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อ

ความภกัดีของลูกคา้กรณีศึกษาผูใ้ห ้บริการโลจิสติกส์แบบขนส่งด่วนในประเทศไทยผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ี

กาํหนดการรับรู้คุณภาพของลูกคา้ในการรับบริการโลจิสติกส์ แบบขนส่งด่วน มี 4 ปัจจยั และมีนํ้ าหนกัสูงสุดท่ี

คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพด้านขอ้มูลท่ีมีขอ้มูล การสั่งซ้ือท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจัยหน่ีงท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้

ความสาํคญัในการสังเคราะห์ขอ้มูลสัมภาษณ์เชิงเน้ือหา เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนในการให้บริการดา้นโลจิสติกส์ 

หากมีการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ก็จะทาํใหลู้กคา้ ท่ีใชบ้ริการโลจิสติกส์เกิดความภกัดี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช้ จากการศึกษาพบวา่ อิทธิพลของคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์

ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้: กรณีศึกษาผูใ้ห้บริการขนส่งด่วนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก EEC ประเทศไทยสามารถนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

 7.1.1 ดา้นความพึงพอใจ จากการวิจยัพบวา่อิทธิพลของคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการขนส่งด่วนอยูใ่นระดบัมากโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะเลือกใช้

บริการขนส่งพสัดุด่วนโดยเลือกจากการท่ีผูใ้หบ้ริการมีความสามารถในการใหบ้ริการกบัระบบสารสนเทศมากท่ีสุด 

ผูป้ระกอบการควรจะพฒันาการบริการเก่ียวกบัระบบสารสนเทศให้สามารถบริการไดห้ลากหลายและเข้าถึง                 

ง่ายยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และมีขั้นตอนในการบริการท่ีมาตรฐานเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความ             

พึงพอใจในการใชบ้ริการ 

 7.1.2 ดา้นความภกัดี จากการวิจยัพบว่าอิทธิพลของคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อ

ความจงรักภกัดีในการเลือกใชบ้ริการขนส่งด่วนอยูใ่นระดบัมากโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะเลือกใช้

บริการขนส่งพสัดุด่วนโดยเลือกจากการท่ีผูใ้ห้บริการมีความสามารถในการให้บริการด้านสารสนเทศและ                    

การบริการลูกคา้ผูป้ระกอบการควรจะพฒันาระบบสารสนเทศใหห้ลากหลายและสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและการบริการ

โดยมุ่งเนน้เก่ียวกบัระบบบริการลูกคา้ใหดี้ข้ึนเพ่ือท่ีจะเป็นแรงจูงใจใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในคร้ังต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

7.2.1. ควรศึกษาพิจารณาปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรตน้อ่ืนๆ เก่ียวกบัคุณภาพการบริการขนส่งด่วนปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ปัจจยัคุณภาพสินคา้ ปัจจยัการจดัส่งสินคา้ มาตรฐานและความปลอดภยัของสินคา้ โดย

นาํตวัแปรต่าง ๆ และ 

7.2.2. มีการขยายเก็บขอ้มูลท่ีให้กระจายครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือให้เกิดการคน้พบปัจจยัใหม่ๆ 

ของคุณภาพการบริการของขนส่งด่วนมีผลต่อพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตต่างๆ  

7.2.3. นาํแนวคิดคุณภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ไปปรับใชก้บัธุรกิจประเภทอ่ืน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการจดัเสน้ทางนาํการขนส่งดว้ยวิธเมตา้ฮิวริสติกส์มาใชใ้น

การจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้ให้กบับริษทักรณีศึกษาและนาํมาช่วยในการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ การลด

ระยะทางในการขนส่งใหไ้ดร้ะยะทางท่ีสั้นท่ีสุด โดยไดมี้การออกแบบจาํลองและปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงสอดคลอ้ง

กบัปัญหาจริงดว้ยการนาํเทคนิควิธีเมตา้ฮิวริสติกส์ สลบัจุดส่งทีละ3จุด (3- OPT) มาใชใ้นการจดัเส้นทางและ                      

จดัรถบรรทุก  

จากผลการศึกษา พบวา่ การออกแบบจาํลองการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งสินคา้โดยไดน้าํหลกัการเมตา้

ฮิวริสติกส์ด้วยวิธีการสลบัจุด 3-OPT ทาํงานบนโปรแกรม Microsoft Excel และดึงขอ้มูลระยะทางดว้ยระบบ

ติดตามรถ (GPS) โดยเก็บขอ้มูลตวัอย่างเส้นทางการเดินรถตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2565 - 6 มิถุนายน 2565 

ทดลองจดัเส้นทางโดยวิธี 3-OPT ใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ จาํนวนทั้งหมด 14 คนั และนาํมาเปรียบเทียบกบัวิธีเดิมท่ี

บริษทักรณีศึกษาใช ้ผลท่ีไดจ้ากการทดลองพบวา่สามารถลดระยะเวลาการขนส่งจากเดิม 10,110 นาที เหลือเพียง 

6,449 นาที ระยะทางการขนส่งจากเดิม 7,418 กิโลเมตร เหลือเพียง 6,710 กิโลเมตร ยงัสามารถลดตน้ทุนนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง 640,199.4 บาทต่อปี 

 

คาํสําคญั: การจดัเสน้ทางรถ, วธีิเมตา้ฮิวริสติกส์, สลบัจุดทีละ 3 จุด(3-OPT), การจดัรถบรรทุก 
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ABSTRACT  

This research aims to apply meta- heuristic routing techniques to routing freight for case study 

companies and to help reduce distances in transportation, for the shortest distance. The researcher has designed a 

model and improved it to be close to the real problem by applying metaheuristic techniques.  The method of 

switching the transmission point 3 at a time (3- OPT) was used in this research. 

 The results of the study, it was found that the simulated design of routing of freight transport by applying 

meta heuristics with 3-OPT switching method, working on Microsoft Excel program, and extracting distance data 

by vehicle tracking system ( GPS)  by collecting sample data of bus routes from May 21, 2022 -  June 6, 2022. 

Route planning was conducted using 3- OPT method, using a total of 14 6- wheel trucks and compared with the 

original method used by the case study company. The results from the experiment showed that the transport time 

was reduced from the original 10,110 minutes to only 6,449 minutes.  The transportation distance was 7,418. 

Kilometers to only 6,710 kilometers, which can reduce the distance from the original 708 kilometers and can also 

reduce the cost of fuel from the original 110,783. 90 baht to only 89,444. 66 baht, a reduction of 21,339. 24 baht 

and when accounting for an annual reduction to 640,199.4 baht 

 

Keywords: Vehicle Routing, Meta-Heuristics, 3-Point Switching (3-OPT), Truck 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบเชิงภูมิศาสตร์

ดว้ยสถานท่ีตั้งอยูบ่นศูนยก์ลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีช่วยสนบัสนุนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอยา่งยาวนานเน่ืองจากกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์เปรียบไดก้บัระบบ

เส้นเลือดท่ีคอยลาํเลียงสินคา้จากแหล่งกาํเนิดไปจนถึงมือผูบ้ริโภคทั้งภายในและนอกประเทศประสิทธิภาพ

ของการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์จึงส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนของสินคา้และบริการรวมถึงขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ (จรีพร, 2562)  

ปัจจุบนังานดา้นโลจิสติกส์ในของธุรกิจอาทิเช่น งานดา้นการบริหารคลงัสินคา้ การจดัซ้ือจดัหา และ

การขนส่งธุรกิจต่างๆ มกัจะใช้บริการจาก บริษทัผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) เพราะมี 

ความชาํนาญ และสามารถควบคุมประสิทธิภาพการทาํงานไดดี้กว่าท่ีจะดาํเนินการดว้ยตนเอง ทั้งในดา้นตน้ทุน 

เวลา และความน่าเช่ือถือ งานการขนส่งสินคา้ก็เป็นอีกหน่ึงในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีความสําคญั และบริษทั             

ส่วนใหญ่มกัจะใชบ้ริการจา้งเหมาบริษทัผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์เขา้มาดาํเนินการแทน   

จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีความสําคญัอย่างมากในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ ซ่ึงในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงของจงัหวดัชลบุรี ก็มีนิคมอุสาหกรรมเกิดข้ึนมากมาย อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี  ซ่ึงกิจกรรม

การขนส่งสินคา้หรือการกระจายสินคา้ หลายองคก์รในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรีและใกลเ้คียงจึงมีการเลือกใชก้ารจา้ง

เหมา โดยให้บริษทัผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ เขา้มารับผิดชอบในส่วนน้ี ส่งผลให้ธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์มี                 

การแข่งขนัค่อนขา้งสูง และจากปัญหาราคานํ้ ามนัท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั ทาํให้บริษทัผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์จาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในการทาํงาน  จึงสนใจวธีิการแกปั้ญหาการจดั
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เส้นทางการเดินรถโดยมีการจาํกดัเวลาการเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ดว้ยวิธีฮิวริสติกส์ ให้กบับริษทักรณีศึกษา                 

ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ในดา้นการขนส่งอะไหล่รถยนต ์ โดยการประยกุตใ์ชว้ธีิการเมตา้ฮิวริสติกส์ แบบ

สลบัจุด 3 จุด (3-Optimal: 3-OPT) สําหรับแกปั้ญหาการจดัเส้นทางการเดินรถของกรณีศึกษา ท่ีจะส่งสินคา้ให้

ลูกค้าแต่ละราย โดยมุ่งเน้นท่ีจะลดระยะทางการขนส่งให้มีระยะทางโดยรวมสั้ นท่ีสุด และนําผลท่ีได้มา

เปรียบเทียบกบัสภาพปัจจุบนัเพ่ือหาคาํตอบ ตลอดจนสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ด ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.1 เพ่ือศึกษาเทคนิคในการจดัเส้นทางการขนส่งดว้ยวิธีการเมตา้ฮิวริสติกส์มาใชใ้นการจดัเส้นทาง             

การขนส่งสินคา้ใหก้บับริษทักรณีศึกษา  

2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการนาเทคนิคในการจดัเส้นทางการขนส่งดว้ยวิธีการเมตา้ฮิวริสติกส์มาช่วยในการลด

ระยะทางในการขนส่งใหไ้ดร้ะยะทางท่ีสั้นท่ีสุด  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถโดยมีการจาํกัด เวลาการเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยวิธี                        

ฮิวริสติกส์ (อภิชิต มณีงาม และคณะ, 2556) การจดัเส้นทางการขนส่งดว้ยวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา บริษทั                

ผูใ้ห้บริการขนส่งทางดา้นโลจิสติกส์ (ณัตพร ไชยเสนา, 2560) การจัดเส้นทางการขนส่งสินคา้สําหรับษริษทั

จาํหน่ายช้ินส่วนอิเลก็ทอนิกส์ กรณีศึกษา บริษทัเอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จาํกดั (สุเมธ ศรีสัมพนัธ์, 2560) 

การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์สําหรับปัญหาการจดัเส้นทาง เดินรถขนส่งกรณีมีรถขนส่งหลายขนาด 

และแบ่งแยกส่งสินคา้ได้ (ธรินี มณีศรี, 2552) ดังนั้ นจึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยในการประยุกต์ใช้วิธีการเมตา้                       

ฮิวริสติกส์ ดว้ยวิธี 3-OPT ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีหน่ึงของวิธีการเมตา้ฮิวริสติกส์ สาํหรับแกปั้ญหาการจดัเส้นทางการเดิน

รถของกรณีศึกษา ท่ีจะส่งสินคา้ให้ลูกคา้แต่ละราย โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลดระยะทางการขนส่งใหมี้ระยะทางโดยรวม

สั้นท่ีสุด และนาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัสภาพปัจจุบนัเพ่ือหาคาํตอบ ตลอดจนสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ได ้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

4. วธีิการดําเนินการวจัิย 

เร่ิมจากขั้นตอนการศึกษาและเก็บขอ้มูลปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา ไดแ้ก่ จาํนวนลูกคา้ ตาํแหน่งของ

ลูกคา้ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางในการเดินรถ และเวลาในการเดินรถ หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลดงักล่าวมาทํา                 

การปรับปรุงการจดัเส้นทางการเดินรถดว้ยวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์ 3-OPT,  2-OPT เพ่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีบริษทั

ไดจ้ดัแบบเดิม กรณีศึกษาบริษทัโลจิสติกส์ ขนส่งอะไหล่รถยนต ์หลงัจากนั้นไดท้าํการเปรียบเทียบผลการดาํเนินใหม่  

การจดัเส้นทางการเดินรถโดยใชว้ิธีเมตา้ฮิวลิสติกส์ กรณีศึกษาบริษทัโลจิสติกส์ ขนส่งอะไหล่รถยนต์                

ผูศึ้กษาไดป้รับปรุงใหใ้กลเ้คียงและสอดคลอ้งกบัปัญหาจริงใหม้ากท่ีสุด โดยมีการทาํแบบจาํลองในการเปรียบเทียบ 

ในเสน้ทางเดิม และสร้างเสน้ทางใหม่ เก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2565 - 6 มิถุนายน จากรถหกลอ้ทั้งหมด 

14 คนั มีเสน้ทางท่ีวิง่ประจาํทั้งหมด 21 เสน้ทาง  
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ขั้นตอนใช้วธีิเมต้าฮิวริสตกิส์ แบบ 3-OPT 

ขั้นตอนท่ี 1 สร้างเสน้ทางเร่ิมตน้ก่อนโดยเลือกทุกจุดท่ีเป็นไปได ้

ขั้นตอนท่ี 2 ปรับปรุงเสน้ทางโดยการสลบัตาํแหน่งจุดส่งใหม่โดยใชว้ธีิ 3 – OPT โดยลบเสน้ทางท่ี

มีอยู ่3 เสน้ทาง จากนั้นแทนท่ีเสน้ทางใหม่แทนเสน้ทางเดิม 

ขั้นตอนท่ี 3 หลงัจากทาํการสลบัลาํดบัจุดส่งเรียบร้อยแลว้และไม่ขดัแยง้กบัเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนด

ในการขนส่งแลว้นั้นจะทาํการตรวจสอบระยะทางท่ีไดจ้ากการปรับปรุง 

ขั้นตอนท่ี 4 ทาํการสลบัจุดไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะไดค้่าท่ีดีท่ีสุด 
 

5. ผลการศึกษา 

 การจดัเส้นทางเดินรถขนส่งสินคา้โดยเก็บขอ้มูลจาก GPS ท่ีติดรถ การจดัเส้นทางการเดินรถโดยใชว้ธีิ

เมตา้ฮิวลิสติกส์ กรณีศึกษาบริษทัโลจิสติกส์ ขนส่งอะไหล่รถยนต ์ผูศึ้กษาไดป้รับปรุงใหใ้กลเ้คียงและสอดคลอ้ง

กบัปัญหาจริงใหม้ากท่ีสุด มีการจดัเสน้ทางโดยใชพ้นกังานของบริษทัจดัเสน้ทางดงัน้ี 
 

ตารางที ่1 เสน้ทางการเดินรถประจาํ 12 วนั 

วนัที ่  เส้นทางการเดนิรถประจาํ 12 วนั     

  เส้นทางรับ-ส่ง สินค้า ระยะเวลา ระยะทาง นํา้มัน 

1 1-2-17-1-2-3-5-1-2-1-1-8-21-21-21-6-10 805 949 410.54 

2 1-2-1-6-2-12-1-1-19-16-3-4-21-21-9-1-2 916 1,051 454.85 

3 1-2-1-20-5-12-1-1-2-19-8-1-2-21-21 784 938 403.41 

4 21-1-3-4-11-6-17 660 738 315.53 

5 21-15-3-4-1-2-1-2-1-2-1-2-7-10-8 898 985 433.01 

6 1-2-1-2-1-2-1-2-4-13-14-16-10 830 834 359.33 

7 1-2-1-2-4-7-6-21-21-13-2-1-2-19 821 868 365.02 

8 1-2-1-2-1-2-8-8-21-21-4-5-10-7-9 767 924 391.67 

9 1-2-1-16-2-1-2-1-21-3-12-14-14-17-21-18 971 1,028 434.11 

10 1-2-1-2-1-2-3-21-21-10-9-15-13-14 945 842 343.68 

11 1-2-1-2-1-2-21-15-4-20-11-12 763 776 318.25 

12 1-2-1-2-2-1-2-3-7-6-21-8-10-8-15 950 1,094 460.85 

รวม   10,110 11,027 4,690.25 

รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดของลูกคา้ และระยะทางแต่ละจุด 

หาเสน้ทางการขนส่ง ระยะทางรวม และตน้ทุนสาํหรับเสน้ทางปัจจุบนั 

นาํเสน้ทางท่ีไดใ้หม่ไปหาระยะทาง เวลา และสรุปตน้ทุนใหม่ 

เปรียบเทียบผลประหยดัท่ีเกิดข้ึน 
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จากการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ตามตารางท่ี 1 สรุปไดว้า่ ระยะเวลาในการเดินรถของรถ 14 คนั คิดเป็นนาที 

คือ 10,110 นาที ระยะทางรวมหมด คิดเป็นกิโลเมตร คือ 7,381 กิโลเมตร ใชน้ํ้ ามนัไปทั้งหมด คิดเป็นลิตร คือ 

3,153.69 ลิตร 

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

งานวจิยัมีรูปแบบปัญหาการจดัเสน้ทางเดินรถแบบ 3-OPT จึงสามารถเขียนแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์

ไดด้งัต่อไปน้ี 

กาํหนดให้ค่าคงที ่

 N = จาํนวนจุดส่ง 

 K = จาํนวนรถบรรทุก 

 P = จาํนวนรอบการขนส่ง 

 O = ระยะเวลา 

Ai = เวลาเร็วท่ีสุดท่ีสามารถส่งสินคา้ไดข้องลูกคา้ตาํแหน่งท่ี i 

Bi =เวลาชา้ท่ีสุดท่ีสามารถส่งสินคา้ไดข้องลูกคา้ตาํแหน่งท่ี i 

Sij = ระยะทางจากจุดส่ง i ไปยงัจุดส่ง j 

 i = ลูกคา้ตาํแหน่งท่ี i 

j = ลูกคา้ตาํแหน่งท่ี j  

Wj = นํ้ ามนัท่ีขนส่งไปยงัจุดส่ง j 

Lk = นํ้ าหนกัของสินคา้ท่ีรถบรรทุก k สามารถบรรทุกได ้ 

ตวัแปรการตดัสินใจ 

Xijk = ตวัแปรตดัสินใจท่ีมีค่า {0,1} มีค่าเท่ากบั 1 จากจุด i ไปจุด j โดยรถ k  

 ภายใต้เง่ือนไข 
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= 0         ;h=1,…..,N,k=1…..,k                                   1 

��𝑤𝑤𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑗𝑗
𝑖𝑖≠𝑗𝑗

𝑛𝑛
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𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 ≤ 𝑤𝑤𝑘𝑘         ;k=1,…..,k                                                          2 
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𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 ≤ 𝑙𝑙𝑘𝑘            ;k=1,…..,k                                                           3 

Xijk ∈(0,1);i =1,....,N; j =1,...,N;k =1,...,k                                              4  

ภายใต้เง่ือนไข 

สมการท่ี (1) กาํหนดใหแ้ต่ละจุดส่งสินคา้เม่ือมีรถบรรทุกวิง่เขา้แลว้ตอ้งมีการวิง่ออกจากจุดส่ง

นัน่ๆ ดว้ย 
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สมการท่ี (2) กาํหนดให้การบรรทุกสินคา้ของรถบรรทุกแต่ละคนัมีนํ้ าหนกัรวมไม่เกินนํ้ าหนกัท่ี

รถบรรทุกสามารถรับได ้

สมการท่ี (3) กาํหนดให้การบรรทุกสินคา้ของรถบรรทุกแต่ละคนัมีปริมาตรรวมไม่เกินท่ีปริมาตร

รถบรรทุกสามารถรับได ้

สมการท่ี (4) กาํหนดตวัแปรการตดัสินใจ Xijk มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น 

เม่ือทาํการทดลองเสน้ทางการเดินทั้ง 3 แบบ  คือ 1) เสน้ทางประจาํท่ีจดัโดยพนกังานจดัรถ 2) แบบจาํลอง 

2-OPT และ 3.) แบบจาํลอง 3 - OPT โดยการคาํนวนจาก google map และเก็บขอ้มูลจากเดินรถทุกคนัจาก GPS 

ของรถ ทาํใหไ้ดข้อ้มูลระยะทางเพ่ือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการคาํนวณ 

จากการเก็บขอ้มูลและคาํนวณดว้ยวธีิ 2-OPT และ 3-OPT สามารถแสดงผลการปรับปรุงเสน้ทางได้

ตามตามรางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลการจดัเสน้ทางเดินรถ 

เกณฑ์การวดั   การจัดเส้นทางการเดนิรถ   

  เส้นทางเดมิ วธีิ 2-OPT วธีิ 3-OPT 

    ต่อ 1 วนั   

ระยะเวลา(นาที) 843 575 538 

ระยะทาง(กโิลเมตร) 615 561 559 

นํา้มัน(ลติร) 263 237 213 

ต้นทุนนํา้มัน(บาท) 9,232 8,280 7,454 

ค่าใช้จ่าย(บาท) 5,756.4 5,250.96 5,232.24 

   ต่อ 1 รอบ(12 วนั)   

ระยะเวลา(นาที) 10,110 6,900 6,449 

ระยะทาง(กโิลเมตร) 7,381 6,734 6,710 

นํา้มัน(ลติร) 3,153.69 2843.69 2559.95 

ต้นทุนนํา้มัน(บาท) 110,783.90 99,358.53 89,444.66 

ค่าใช้จ่าย(บาท) 69,086.16 63,030.24 62,805.6 

    ต่อเดือน   

ระยะเวลา(นาที) 25,275 17,250 16,123 

ระยะทาง(กโิลเมตร) 18,453 16,835 16,775 

นํา้มัน(ลติร) 7,890 7,109.22 6,340 

ต้นทุนนํา้มัน(บาท) 276,959.75 248,396.32 223,610 

ค่าใช้จ่าย(บาท) 172,720.08 157,575.6 157,014 

    ต่อปี   

  เส้นทางเดมิ วธีิ 2-OPT วธีิ 3-OPT 

ระยะเวลา(นาที) 303,300 207,000 193,470 

ระยะทาง(กโิลเมตร) 221,430 202,020 201,300 

นํา้มัน(ลติร) 94,680 85,320 76,080 

ต้นทุนนํา้มัน(บาท) 3,323,517 2,980,755.90 2,683,317.60 

ค่าใช้จ่าย(บาท) 2,072,584.8 1,890,907.2 1,884,168 
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ราคานํ้ ามนั ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2565 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ราคารถท่ีเอามาใชค้าํนวน = 810,000บาท 

อายกุารใชง้านของรถ   = 5 ปี 

ระยะทางท่ีวิง่ต่อปี  = 30,000 กิโลเมตร 

มูลค่ารถคงเหลือหลงัจากใชง้าน 5 ปี  = 200,000 บาท 

ดงันั้นค่าเส่ือมราคาอยูท่ี่  = 4.06 บาท 

ค่าภาษีรถยนตป์ระจาํปี คิดท่ีบาทต่อกิโลเมตร = 0.1 บาทต่อกิโลเมตร  

ค่าประกนัรถยนตช์ั้น1 คิดท่ีบาทต่อกิโลเมตร  = 0.6 บาทต่อกิโลเมตร 

ค่าบาํรุงรักษารถ คิดเป็นบาทต่อกิโลเมตร  = 1.1 บาทต่อกิโลเมตร (ค่าบาํรุงรักษา 

33,000 บาท/30,000 กิโลเมตร) 

ค่าใชจ่้ายต่างๆของรถ  = 1.8 บาท 

รวมทั้งหมด 9.36 บาท/กิโลเมตร 

ดังนั้ น ในการขนส่งส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนค่านํ้ ามันเช้ือเพลิงจากวิธีเดินรถเดิม 

เปล่ียนเป็นวธีิ 3-OPT สามารถลดตน้ทุนลงได ้

12 วนั  =  110,783.90 – 89,444.66  = 21,339.24 บาท 

30 วนั  = 276,959.75 - 223,610 = 53,349.75 บาท 

12 เดือน  = 3,323,517 - 2,683,317.6 = 640,199.4 บาท 

ระยะเวลา 

12 วนั  =  10,110 – 6,449 = 3,661 นาที 

30 วนั  = 25,275 - 16,123 = 9,152 นาที 

12 เดือน  = 303,300 - 193,470 = 109,830 นาที 

ระยะทาง 

12 วนั  =  7,381 – 6,710 = 670 กิโลเมตร 

30 วนั  = 18,453 - 16,775 = 1,678 กิโลเมตร 

12 เดือน  = 221,430 - 201,300 = 20,130 กิโลเมตร 

 

6. อภิปรายผล 

ผลจากการวิจยัพบว่า เม่ือนาํวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์มาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบจาํลองการจดัเส้นทาง              

การเดินรถขนส่งขนสินคา้มาประยุกต์ใชก้บับริษทักรณีศึกษา โดยใชว้ิธีแบบ 2-OPT และ 3-OPT ก็สามารถลด

ระยะทางการขนส่งลงไดเ้ม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัวิธีการจดัเสน้ทางแบบเดิมของบริษทักรณีศึกษา โดยเก็บขอ้มูล

ตวัอย่างเส้นทางการเดินรถทั้งหมด 14 คนั ตั้งแต่วนัท่ี 21 - 6 มิถุนายน 2565 ทดลองจดัเส้นทางโดยวิธี 3-OPT               

โดยเลือกรถบรรทุก 6 ลอ้ ผลท่ีไดจ้ากการทดลองโดยวิธีเมตา้ฮิวริสติกส์ แบบสลบัจุด 3 จุด (3-OPT) สามารถลด

ระยะเวลาจากเดิม 10,110 นาที เหลือเพียง 6,449 นาที ระยะทางการขนส่งจากเดิม 7,418 กิโลเมตร เหลือเพียง 

6,710 กิโลเมตร โดยสามารถลดระยะทางจากเดิมลง 708 กิโลเมตร และยงัสามารถลดตน้ทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงลงได้

จากเดิม 110,783.90 บาท เหลือเพียง 89,444.66 บาท ลดลงไป 21,339.24 บาท และเม่ือคิดเป็นรายปีลดลงไปถึง 
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640,199.4 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ คฑาทรัพย์ คาสอน และคณะ (2559) และ ปวรุตม์ สมตัว และ                  

ณฐนัรินทร์ คงบุรี (2560) ท่ีใชแ้บบจาํลองการจดัเส้นทางการเดินรถบรรทุกทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งได้

เช่นกนั 

การวางแผนในการใชเ้ส้นทางการเดินรถโดยใชว้ิธีเมตา้ฮิวริสติกส์ แบบ 3 – OPT ในอนาคต จะตอ้งมี

การจดัการประชุมภายในบริษทั โดยฝ่ายบริหารของบริษทัจะมีการจดัแผนการเดินรถเส้นใหม่ ช้ีแจงถึงขอ้ดีและ

ขอ้เสียในการเร่ิมตน้ท่ีจะวิ่งงานเส้นทางใหม่ ฝ่ายพนักงานจดัรถ ตอ้งนาํเสนอและสอนแนวทางการเดินรถโดย

เส้นทางใหม่ เพ่ือให้พนักงานขบัรถทราบถึงเส้นทางในอนาคตว่ามีเส้นทางไหนบา้ง ตอ้งเดินรถอย่างไรบา้ง มี

ค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง และสอบถามหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัพนกังานขบัรถในบริษทัวา่มีความคิดเห็นหรือ

มองเห็นปัญหาอยา่งไรบา้ง จะไดน้าํมาจดัการและแกไ้ขปัญหา เพ่ือใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้  

1.1 งานวจิยัท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัเสน้ทางเดินรถ ใหก้บับริษทักรณีศึกษา  

1.2 วิธีการหาคาํตอบในงานวิจยัน้ี สามารถนํามาประยุกต์โดยการเช่ือมต่อกับโปรแกรมนาํทาง

สาํหรับรถยนต ์โดยกาํหนดตาํแหน่งของลูกคา้ลงในโปรแกรมสาํหรับใชเ้ป็นฐานขอ้มูล เพ่ือใหห้าเสน้ทางไดโ้ดย

อตัโนมติัและแม่นยาํ 

1.3 นอกจากการจดัเส้นทางเดินรถตามวตัถุประสงคด์า้นระยะทางและนํ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้ อาจจะ

พิจารณาความไปถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นขอ้จาํกดัในการเดินรถดว้ย  

2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  

2.1 ควรมีการเก็บขอ้มูลเพ่ิมในเร่ืองของรายละเอียดของสินคา้ปริมาตร ของตวัสินคา้ นํ้ าหนกัของ

ตวัสินคา้ ท่ีอยูข่องลูกคา้ ตาํแหน่งพิกดัละติจูด/ลองติจูด  

2.2 ควรมีการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงเร่ืองของตน้ทุนมีการเพ่ิมตวัแปรใน การขนส่งโดยคิดเป็น

บาทต่อกิโลเมตรและครอบคลุมถึงเร่ืองตน้ทุนทางดา้นเวลา (Time cost) ดว้ย  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และสต็อกสินคา้ 

กรณีศึกษา Penguintory และเพ่ือเปรียบเทียบผลการออกแบบและพฒันาในส่วนประสบการณ์และต่อประสานกบั

ผูใ้ชง้าน และสุดทา้ยเพ่ือไดแ้นวทางกระบวนการออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และ

สต็อกสินค้า โดยใช้วิ ธีการวิจัยเ ชิงพัฒนา (Research and Development) จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 22 คน                            

ผลการศึกษา ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันามาจากปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

และการประเมินความพึงพอใจเป็นท่ีพึงพอใจมากสําหรับกลุ่มตวัอย่าง ผลเปรียบเทียบระหว่าง Penguintory 

(Alpha Version) รูปแบบเก่าบนเวบ็ไซต์ กบั Penguintory (New Version) ในรูปแบบแอปพลิเคชนัสอดคลอ้งต่อ

ความต้องการของลูกคา้และผูใ้ช้งาน ได้ผลเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ พบว่าการใช้

กระบวนการ UX/UI เพ่ือให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจใชง้านในแอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และ

สตอ็กสินคา้ สามารถทาํออกมาไดดี้กวา่ และมีประสิทธิภาพมากกวา่ ใชง้านไดง่้ายยิง่ข้ึนเหมาะสมกบัการใชง้าน 

 

คาํสําคญั: แอปพลิเคชนั, ระบบจดัการออเดอร์และสตอ็กสินคา้, ส่วนต่อประสานและประสบการณ์ผูใ้ช ้

 

ABSTRACT 

 The research objectives are as follows: to design and develop order and stock management application 

of Penguintory case study and compare the results of UXJUI Penguintory application design and development 

and to obtain guidelines for order and stock management application design and development process.                            

The samples include 22 people development research methods. The results show that the work of designing an 

application for managing orders and stock, a Penguintory case study developed from the problems and needs of 
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users by in-depth interviews and satisfaction assessments were satisfied for the sample group. Comparison 

between the old Penguintory (Alpha Version) on the website and Penguintory (New Version) in the form of an 

application by the needs of customers and users. Guidelines for designing order management and stock 

management system application by using the UX/UI process to match the target audience who are interested in 

using it in order management and stock management applications. 

 

Keywords: Application, Order and Inventory Management, UX/UI 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจทัว่โลกไม่วา่เล็กหรือใหญ่ 

ตอ้งมีการปรับตวัทั้งสินคา้และบริการเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงทางโลกธุรกิจ เน่ืองจากสถานการณ์การติดเช้ือ

มีเพ่ิมสูงข้ึนทุกวนั จึงทาํให้รัฐบาลในหลายๆ ประเทศมีมาตรการควบคุมโรค โดยมีการปิดชายแดนทั้งหมด                 

ห้ามนกัท่องเท่ียวทุกประเทศเดินทางเขา้ออก และประกาศภาวะฉุกเฉินภายในประเทศไม่ให้ทุกคนเดินทางออก

นอกเคหสถานโดยไม่จาํเป็นและจาํกดัพ้ืนท่ีเส่ียง (สุทธิพฒัน์ กนิษฐกุล, 2563) การเปล่ียนแปลงไปสู่ดิจิทลัทาํให้

การซ้ือขายมียอดเพ่ิมสูงข้ึนจากการใชช่้องทางออนไลน์ ในการจบัจ่ายสินคา้ท่ีตอ้งการและเพ่ือลดอตัราการเส่ียง

ได้รับการติดเช้ือหากตอ้งออกนอกพ้ืนท่ีอยู่อาศัย และในผูป้ระกอบการได้พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มี                 

ความน่าสนใจและเสนอสินคา้และบริการจากส่ือออนไลน์ต่างๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

 ดงันั้นจึงทาํให้การซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์สามารถบริการและตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดดี้ในสถานการณ์ปัจจุบนัสําหรับเศรษฐกิจไทยติดลบ 8% ซ่ึงผลกระทบหนักอยูท่ี่ภาคการท่องเท่ียว 

นอกจากน้ีในยอดการตกงานมีราว 7-8 แสนคน และมีผูอ้ยู่ในสถานะเสมือนว่างงาน หากรวมจาํนวนน้ียอด

แรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบอาจสูงถึง 3 ลา้นคน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) นกัวชิาการหลายคนเสนอวา่ ผูท่ี้

ตกงานจากภาคอุตสาหกรรม ปรับตวัมาทาํธุรกิจของตวัเองเพ่ือสร้างรายได ้เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจดิจิทลั

เพ่ิมสูงข้ึน โดยพบวา่มีการปรับเปล่ียนไปใช ้e-commerce มากข้ึน ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการมากข้ึนกวา่เดิมสาํหรับ

สินคา้ท่ีจาํเป็นหรือไม่จาํเป็น (กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2564) เหล่าผูป้ระกอบการพยายามท่ีจะ

พฒันาคุณภาพสินคา้และบริการของตวัเองใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือใหลู้กคา้พึงพอใจ โดยส่วนใหญ่จะเลือกช่องทาง

ดิจิทลัมาเป็นส่ือกลางผา่นการซ้ือและขายเพ่ือท่ีจะสามารถอาํนวยความสะดวกใหท้ั้งผูข้ายและผูซ้ื้อ 

 และจากการสอบถามจากกลุ่มผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหากาํลงัคนไม่เพียงพอต่อการดูแล 

การจดัการธุรกิจใหท้ัว่ถึง จึงเกิดขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ัง หากไดร้ะบบเขา้มาช่วยแบ่งเบาภาระดา้นการจดัการรายการ

ซ้ือขายสินคา้และจดัการสินคา้คงคลงั จะสามารถช่วยลดความผิดพลาดและความยุง่ยากในการจดัการธุรกิจลงได ้ 

ดว้ยเหตุน้ีแอปพลิเคชนัจดัการระบบซ้ือขายและสินคา้คงคลงัจึงเป็นส่ิงสาํคญัของผูป้ระกอบการเจา้ของธุรกิจเป็น

อยา่งมาก และเพ่ือลดอตัราความเส่ียงต่อการผิดพลาดในอนาคตท่ีจะทาํใหเ้กิดตน้ทุนเพ่ิม ยงัสามารถรับรู้แนวโนม้

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ดว้ยการวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีระบบไดบ้นัทึกเก็บไว ้เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่

ผูป้ระกอบการมือใหม่ให้ดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ย่างสมบูรณ์ (ศรัณย ์รัตนกุลวรานนท์, 2563) ดงันั้น Penguintory                  

จึงเป็นตวัเลือกอีกหน่ึงทางท่ีจะช่วยจดัการออเดอร์สต็อกสินคา้และกระบวนการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น

ผูป้ระกอบการมือใหม่ท่ีมีโอกาสเติบโตสูงข้ึน และมีลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนแต่ตอ้งเจอปัญหากบัจดัการระบบท่ีอาจทาํ

ให้เกิดการสูญเสียรายได ้จึงมีความตอ้งการตวัช่วยในการจดัการระบบจดัการออเดอร์และสต็อกสินคา้เขา้มาลด
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อตัราความผิดพลาดและสูญเสียลูกคา้ในอนาคต ดงันั้นจุดประสงคห์ลกัของระบบคือเพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวก

ให้กบัผูป้ระกอบการในหลายดา้น ทั้งการจดัการรายการคาํสั่งซ้ือและขาย การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการ

กระบวนการผลิต จนไปถึงการเช่ือมต่อระหว่างขนส่งและ Penguintory ยงัเป็นแพลตฟอร์มแรกๆ ท่ีมีการเขา้ถึง

กลุ่มผูป้ระกอบการในครัวเรือนท่ีผลิตสินคา้เองโดยมีการพฒันาฟีเจอร์ให้รองรับระบบการจดัการกระบวนการผลิต  

ท่ีมีความซบัซอ้นใหอ้อกมาในรูปแบบท่ีใชง้านไดง่้าย 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชแ้ละส่วนต่อประสาน

ผูใ้ช ้ทาํให้ระบบนั้นไม่สามารถทาํงานไดเ้ต็มประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เช่น

ปัญหาทางดา้นอินเทอร์เน็ตท่ีไม่สามารถเขา้ถึงได้สะดวกจากบนหน้าเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับ                

การเขา้ถึงระบบ เป็นตน้ จากการสัมภาษณ์เจา้ของ Penguintory ประสบปัญหาขอ้จาํกดัในการใชง้านบนเวบ็ไซต ์

สาํหรับผูใ้ชง้านอาจมีปัญหาในการเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงส่งผลใหใ้ชง้านระบบจดัการออเดอร์และสต็อก

สินคา้ไดย้ากหรือไม่สามารถใชง้านได ้รวมไปถึงรูปแบบลกัษณะเวบ็ไซต ์Penguintory ไม่สามารถตอบสนองต่อ

การใชง้านของผูป้ระกอบการมือใหม่ได ้และยงัไม่สามารถแกปั้ญหาการใชง้านเฉพาะกลุ่มได ้ยงัขาด Features 

หลายอยา่งจึงไม่สามารถนาํมาใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศรัณย ์รัตนกลุวรานนท,์ 2563) มีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านได้

ออกมานิยามคาํวา่ UX/UI ตามความคิดของตวัเอง เช่น UX มุ่งเนน้ไปท่ีการใชง้านของผูใ้ชเ้พ่ือแกปั้ญหา ส่วน UI 

มุ่งเน้นท่ีหน้าตาและการทํางานของผลิตภัณฑ์ (Ken Norton, 2019) ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า ด้านการออกแบบ

ประสบการณ์ผูใ้ช ้(UX) มีความสําคญัต่อระบบ เน่ืองจากตอ้งออกแบบให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

และมุ่งเนน้ให้สามารถช่วยแกปั้ญหาการใชง้านของผูใ้ชม้ากท่ีสุด และในดา้นของการออกแบบส่วนต่อประสาน

ผูใ้ช ้(UI) เป็นองคป์ระกอบหลกัของระบบท่ีขาดไม่ได ้(เอกรินทร์ วทญั�ูเลิศสกุล, 2564) หากขาดองคป์ระกอบ

ใดอาจทาํใหก้ารดาํเนินงานพฒันาระบบไม่สมบูรณ์แบบและอาจไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นโอกาสใหก้ารพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดว้ยการออกแบบและพฒันา

แอปพลิเคชนัใหมี้ประสบการณ์และเอกลกัษณ์ โดยเนน้การพฒันาและแกไ้ขปัญหาทั้งดา้นประสบการณ์ผูใ้ชแ้ละ

ส่วนต่อประสานผูใ้ชง้าน (UX/UI) เพ่ือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการใชง้านของกลุ่มเป้าหมายและใชง้านไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพสูงสุด ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นระบบช่วยจัดการรายการซ้ือขายและสินค้าคงคลังของ Penguintory                       

จะสามารถสร้างโอกาสขยายผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน จากการเป็นเวบ็ไซตสู่์แอปพลิเคชนั และการพฒันาทางดา้น

การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชแ้ละส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ ท่ีจะสามารถทาํให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดและ

ตอบสนองผูใ้ชง้านได ้ดงันั้นจึงก่อให้เกิดการออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และสต็อก

สินคา้ Penguintory ในดา้นของ UX/UI เพ่ือท่ีจะสามารถช่วยลดภาระของผูป้ระกอบการในครัวเรือน และสามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การออกแบบและพฒันาแอปพลิเค

ชนัในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ และเป็นหน่ึงในตวัช่วยให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจใน

ประเทศใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และสตอ็กสินคา้ กรณีศึกษา Penguintory   

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการออกแบบและพฒันา UX/UI สาํหรับแอปพลิเคชนั Penguintory   

(3) เพ่ือไดแ้นวทางกระบวนการการออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และสตอ็ก

สินคา้  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

แบ่งออกเป็นสองส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนการรวบรวมขอ้มูลท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Data) คือ การรวบรวม

ขอ้มูลทางเอกสารและขอ้มูลในแง่มุมต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นได ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลธุรกิจของ Penguintory, ขอ้มูล

เก่ียวกบัแอปพลิเคชนั และขอ้มูลการออกแบบกราฟิก เป็นตน้ และในส่วนการรวบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีจบัตอ้ง

ไม่ได ้(Intangible Data) คือการรวบรวมขอ้มูลจากบุคคล และขอ้มูลท่ีไม่สามารถเห็นไดช้ดัเจน เช่น พฤติกรรม

ของผูใ้ชง้าน ความตอ้งการ เป็นตน้ 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มเจา้ของและผูพ้ฒันา Penguintory 

และกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Penguintory ทั้งหมด โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

- กลุ่มเจา้ของและผูพ้ฒันา Penguintory จาํนวน 2 คน   

- ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการทั้งหมดของ Penguintory จาํนวน 20 คน   

- ผูป้ระกอบการธุรกิจ แบบ Small Business ท่ีทาํธุรกิจออนไลน์มาไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน จาํนวน 20 คน 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

กรอบแนวคิดในการศึกษา การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นกลุ่มเจา้ของและผูพ้ฒันา 

Penguintory และกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บริการทั้ งหมดของ Penguintory เป็นการวิจัยและพฒันา ตัวบ่งช้ีคัดสรรใน                  

การวิเคราะห์การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนั โดยกาํหนดขั้นตอนวิธีการดาํเนินการวิจยัในรูปแบบของ

กรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัภาพ 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และสตอ็กสินคา้ กรณีศึกษา Penguintory นั้น

เป็นการเปรียบเทียบการออกแบบแอปพลิเคชนั Penguintory ในเวอร์ชนัเก่าและเวอร์ชนัใหม่ โดยมีทฤษฎี UX/UI 

เขา้มาช่วยให้การทาํงานมีประสิทธ์ิภาพสูงสุด และสุดท้ายเพ่ือได้แนวทางกระบวนการออกแบบและพฒันา               

แอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และสต็อกสินคา้ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงพฒันา (Research and Development) 

จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 22 คน ท่ีจะเน้นการออกแบบระบบและการนาํไปใช ้(System Design and Implementation) 

โดยจะมีทิศทางการพฒันามีประสิทธิภาพดีมากยิง่ข้ึนและสามารถตอบสนองกบัผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 การศึกษา “การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชันระบบจัดการออเดอร์และสต็อกสินคา้กรณีศึกษา 

PENGUINTORY” มีรูปแบบวิธีการวิจยัเชิงพฒันา (Research and Development) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 

กลุ่มเจา้ของและผูพ้ฒันา Penguintory จาํนวน 2 คน และกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการทั้งหมดของ Penguintory (Alpha 

Version) จาํนวน 20 คน รวมทั้งส้ิน 22 คน โดยมีวิธีการเลือกตวัอยา่ง (Sampling) เป็นธุรกิจแบบ Small-Business 

เป็นธุรกิจแบบออนไลน์ และทาํธุรกิจไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน วิธีการวิเคราะห์ สัมภาษณ์และสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง

ให้กลุ่มตวัอย่างประเมินการออกแบบแอปพลิเคชนั เก็บรวบรวมแบบประเมินท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้าํการประเมิน

แลว้นําคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินมาหาค่าเฉล่ีย (ค่าของคะแนนเฉล่ีย) และนําค่าเฉล่ียของแต่ละหัวขอ้มา

ประเมินกบัเกณฑว์ดัผลท่ีไดต้ั้งข้ึนมาเพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 
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5. ผลการวจัิย 

5.1 ผลการศึกษาความต้องการและความพงึพอใจ 

จากการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงพฒันา 

(Research and Development) รวบรวมข้อมูลจากประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเจ้าของและผู ้พัฒนา 

Penguintory และกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บริการ Penguintory ทั้ งหมด จาํนวนทั้ งส้ิน 22 คน โดยสามารถวิเคราะห์และ

สรุปผลเพ่ือนาํไปใชใ้นการออกแบบแอปพลิเคชนัสาํหรับระบบ จดัการออเดอร์และสต็อกสินคา้ โดยมีขอ้คน้พบ 

ดงัน้ีจากการสาํรวจความตอ้งการและรวบรวมขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจทั้งหมดเพ่ือนาํมาออกแบบและพฒันา

แอปพลิเคชนัระบบออเดอร์และสตอ็กสินคา้ ไดน้าํขอ้มูลจากขั้นตอน R1 ไปพฒันาจนเกิดมาเป็นแอปพลิเคชนัใน

ขั้นตอน D1 และมีการทดสอบเพ่ือความสมบูรณ์ในขั้นตอน R2 แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอน D2 พบว่า               

มีการพฒันาไดไ้ปอยา่งดี สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ และเป็นท่ีน่าพึงพอใจสาํหรับ 

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีการพฒันาจากเวอร์ชนัเก่าสู่เวอร์ชนัใหม่ จากระดบัความพึงพอใจปานกลางพฒันาไปถึง

ระดบัดีมาก และสามารถเป็นแนวทางในกระบวนการการออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัสาํหรับระบบจดัการ

ออเดอร์และสตอ็กสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวข้องงานวจิยั 

5.2 ผลการออกแบบและพฒันาแอปพลเิคชันระบบจดัการออเดอร์และสตอ็กสินค้า  

Penguintory (New Version) แอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และสตอ็กสินคา้ท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบและ

พฒันาข้ึน จากการศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง โดยผลสรุปไดด้งัน้ี 

การกาํหนดความสามารถหลกัของแอปพลิเคชนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดความสามารถหลกัมาจากการวเิคราะห์

หาความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชง้าน ใหเ้กิดการสร้างประสบการณ์การผูใ้ชท่ี้ตรงความตอ้งการ และส่วนต่อประสาน

ผูใ้ช้งานท่ีจะช่วยให้กลุ่มตวัอย่างเขา้ใจและสนใจมากยิ่งข้ึน โดยผลการออกแบบ พบว่า หน้าแสดงภาพรวม                 

โดยการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีลูกคา้จาํเป็นตอ้งใชไ้ดใ้นหนา้เดียว เพ่ือความสะดวกสบายในการใชง้าน ดงัภาพ 
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หนา้แสดงรายการสินคา้และวตัถุดิบ โดยแสดงช่ือและรายละเอียดต่างๆ ของรายการสินคา้และวตัถุดิบท่ี

สร้างข้ึน สามารถแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ และเพ่ิมเติมวตัถุดิบท่ีตอ้งการใชไ้ดพ้ร้อมแสดงรูปภาพสินคา้

ประกอบไดต้ามขนาดท่ีกาํหนด และสามารถเพ่ิมเติมหมวดหมู่หรือประเภทของสินคา้และวตัถุดิบได ้ดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 Research results 2  

 

หน้าแสดงรายการขาย สามารถบนัทึกขอ้มูลรายการขายไวเ้ป็นหมวดหมู่ และจะมีขอ้มูลรายละเอียด

รายการต่างๆ พร้อมทั้งระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้รวมไปถึงระบบการบนัทึกการเก็บเงินจากลูกคา้ โดยสามารถ

บนัทึกขอ้มูลรายการผลิต รวมไปถึงแสดงสถานะขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ รวมไปถึงกาํหนดวนัท่ีตอ้งผลิต

สินคา้ให้แลว้เสร็จ เพ่ือแจง้เตือนผูผ้ลิตและลดความล่าชา้ในการทาํงาน โดยจะสามารถใส่วตัถุดิบท่ีตอ้งการใช้

ผลิตได ้โดยจะตดัจาํนวนท่ีคงคลงัวตัถุดิบไดท้นัที ดงัภาพ 
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 หน้าแสดงสินคา้และวตัถุดิบคงคลงั สามารถบันทึกขอ้มูลสินคา้สําเร็จรูปและวตัถุดิบต่างๆ ท่ีอยู่ใน

คลงัสินคา้ และมีการแบ่งประเภทคลงัหลกัหรือคลงัรองได ้สามารถเพ่ิมคลงัสินคา้ไดต้ามตอ้งการโดยจะแบ่ง

ประเภทเป็นคลงัสินคา้สาํเร็จรูป และสามารถเพ่ิมวตัถุดิบเขา้คงคลงัไดเ้ม่ือมีรายการซ้ือนาํเขา้มา เพ่ือจะนาํไปส่ง

ต่อในรายการผลิตได ้ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่6 Research results 4 

 

หนา้แสดงรายการซ้ือ โดยแสดงรายการบนัทึกคาํสัง่ซ้ือจากผูจ้าํหน่าย และรายละเอียดต่างๆ ของรายการ 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลเพ่ิมเติม และสามารถพิมพเ์ป็นเอกสารอตัโนมติัไดเ้พ่ือความสะดวก หนา้แสดงรายช่ือ ลูกคา้/

ผูจ้าํหน่าย โดยแสดงรายช่ือของลูกคา้หรือผูจ้าํหน่าย ท่ีสามารถเพ่ิมและบนัทึกไดเ้องสามารถแกไ้ขและเพ่ิมขอ้มูล

รายละเอียดการติดต่อได ้ดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7 Research results 4 

 

6. อภิปรายผล  

 การทาํวจิยัเร่ือง การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัระบบจดัการออเดอร์และสตอ็กสินคา้ กรณีศึกษา 

Penguintory ไดน้าํมาซ่ึงผลการศึกษามาพฒันาออกแบบให้เกิดแอปพลิเคชนั สาํหรับช่วยผูป้ระกอบการมือใหม่ 

ในดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั รายการสั่งซ้ือ-ขาย หรือกระบวนการผลิต Wertime & Fenwick (2008) กล่าวถึง 

การตลาดดิจิทัล คือ พฒันาการของตลาดในอนาคตเกิดข้ึนเม่ือบริษทัดาํเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่าน
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ช่องทางส่ือสารดิจิทลั ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือท่ีมีรหัสระบุตวัผูใ้ชไ้ดจึ้งทาํให้นกัการตลาดสามารถส่ือสารแบบสองทาง 

(Two-way Communication) กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละคน

ในแต่ละคร้ังเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์กบัลูกคา้คนต่อไป ต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนัเหมือน

การทาํงานของเครือข่ายเซลลป์ระสาทสั่งการ นกัการตลาดสามารถนาํขอ้มูลท่ีทราบแบบเรียลไทมน้ี์รวมทั้งความ

คิดเห็นท่ีรับอีกทั้งยงันาํหลกัการแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ใชเ้พียงแต่ปรับเปล่ียนช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบั

ผูบ้ริโภค และซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจดิจิทลัไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวจ้าํนวนมาก ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของธุรกิจดิจิทลั เขา้มาปรับใชใ้นการศึกษาเร่ืองการออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัระบบ

จดัการออเดอร์และสต็อกสินคา้ โดยพบวา่มีบทความวิชาการสอดคลอ้งกนัในเร่ืององคป์ระกอบของธุรกิจดิจิทลั 

(ชินวจัน์ งามวรรณากร, 2562) 

 โดยผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปเป็นไปตามท่ีคาดหวงัของงานวิจยัท่ีตั้งไวใ้นตอนตน้ ไดแ้ก่ 1) สามารถออกแบบ

และพฒันาแอปพลิเคชนั Penguintory โดยใชก้ระบวนการ UX/UI ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ตั้งแต่

ขั้นตอนการออกแบบ Work flow รายละเอียดต่างๆ ในแอปพลิเคชนั ไปจนถึงการออกแบบแอปพลิเคชนั และ               

ยงัพบงานวิจัยอ่ืนท่ีมีผลการศึกษาสอดคลอ้งกันในเร่ือง การใช้ทฤษฎีการออกแบบ UX/UI เขา้มาช่วยทาํให้                  

แอปพลิเคชนัสมบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน วรลกัษณ์ วงศโ์ดยหวงั ศิริเจริญ (2559) กล่าวถึง ประสบการณ์ผูใ้ชเ้ก่ียวขอ้ง

กบัพฤติกรรม ทศันคติ และอารมณ์ของบุคคลนั้นมีท่ีความรู้สึกต่อการใชง้าน ประสบการณ์การใชง้าน รวมไป

จนถึงประสบการณ์ตอบสนองทางอารมณ์และคุณค่าของระบบปฏิสัมพนัธ์ต่อผูใ้ชแ้ละเป็นเจา้ของแอปพลิเคชนั 

สรุปก็คือ “ประสบการณ์ ความรู้สึกท่ีไดรั้บจากการใชซ้อฟตแ์วร์หรือระบบนั้นๆ” ส่ิงท่ีผูใ้ชรู้้สึกต่อระบบส่งผลต่อ

ความพึงพอใจต่อการใชง้านและความนิยมของซอฟตแ์วร์ เวบ็ไซต ์หรือระบบเป็นอยา่งมาก และระบบซอฟตแ์วร์

ท่ีเน้นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ เหล่าน้ีส่งผลให้เกิดการพฒันาหรือสร้างประสบการณ์ของผูใ้ช้งานให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเป็นส่ิงสําคญั การผลิตให้ซอฟต์แวร์ออกมาตรงกบัใจผูบ้ริโภคยงั               

ไม่เพียงพอ แต่จะตอ้งสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บักลุ่มผูใ้ชง้านอีกดว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 ดา้นแนวทางกระบวนการการออกแบบและพฒันา สามารถทาํไดด้ว้ยการหาขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้เดิม

หรือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ไม่วา่จะเป็นการสัมภาษณ์หรือการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านท่ีระบบ

จดัการออเดอร์และสต็อกสินคา้ในรูปแบบเก่าและใหม่ โดยนาํมาวิเคราะห์หาขอ้เสนอแนะและพฒันาในส่วนท่ีมี

ปัญหาควรแกไ้ข รวมไปถึงการสามารถทาํขอ้มูลตวัแทนกลุ่มลูกคา้ (Customer Persona) เพ่ือหาทิศทางของกลุ่ม

ลูกคา้และอตัลกัษณ์ของแบรนด ์(Brand Identity) ท่ีเป็นการส่ือสารของแบรนดต์่อลูกคา้ ไม่วา่จะเป็น สญัลกัษณ์ สี 

ตวัอกัษร หรือรูปภาพประกอบ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และพฒันามาเป็นรูปแบบแอปพลิเคชนัตน้แบบ เพ่ือ

นาํไปทดสอบอีกคร้ังกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของการออกแบบ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ดา้นประสบการณ์ผูใ้ชง้าน แนวคิดการจดัการระบบออเดอร์และสต็อกสินคา้ สามารถต่อยอด

ให้ครอบคลุมในเร่ืองการผลิต เช่น การทาํให้ระบบมีความละเอียดมากข้ึน แต่เรียบง่ายมากท่ีสุด เพ่ือลดการผิดพลาด

ในการบนัทึก หรือการนาํบาร์โคด้และคิวอาร์โคด้เขา้มาช่วยดูแลเร่ืองการผลิต เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถ

พฒันาในดา้นการบนัทึกสินคา้และวตัถุดิบคงคลงัใหมี้ความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน เช่น การนาํรหสัหรือโคด้
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มาช่วยจดจาํรายละเอียดท่ีมากข้ึน ของตวัสินคา้หรือวตัถุดิบนั้น เพ่ือไม่ใหเ้กิดการเส่ือมสภาพหรือขาดเกินเม่ือตอ้ง

ใชง้าน เป็นตน้ และสุดทา้ยคือการเพ่ิมฟีเจอร์ใหมี้ความทนัสมยัและรองรับความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยท่ีไม่ทาํ

ให้เกิดการซับซ้อนหรือทาํให้สับสนเวลาท่ีใช้งาน และยงัคงความเรียบง่ายเพ่ือลดความเส่ียงต่อการผิดพลาด                  

แต่สามารถใชง้านไดใ้นหลากหลายรูปแบบ        

(2) ด้านส่วนต่อประสานผูใ้ช้งาน ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ควรคิดแผนไวล่้วงหน้าและ

กาํหนดเวลาก่อนท่ีจะทาํการสัมภาษณ์ เพ่ือขอ้มูลท่ีครบถว้นและเป็นประโยชน์แก่การออกแบบมากท่ีสุด สามารถ

ต่อยอดเร่ือง การใช้ภาพประกอบเขา้มาช่วยให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์และเป็นมิตรมากยิ่งข้ึน จะทาํให้

ผูใ้ชง้านมีความรู้สึกประทบัใจและเขา้ถึงตวัระบบไดง่้ายยิ่งข้ึน และหากมีการปรับหรือเพ่ิมสี ควรไปในทิศทาง

เดียวกนั ไม่ใชสี้สนัท่ีสดใสหรือหม่นจนเกินไป จะทาํใหแ้บรนดไ์ม่เป็นไปในทิศทางท่ีกาํหนดไว ้
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การเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการก่อนการผลติเคร่ืองสําอางใหม่โดยใช้แนวคดิลนี 

กรณศึีกษา บริษทัรับจ้างผลติ 

ENHANCING EFFICIENCY IN PRE-PRODUCTION OF NEW COSMETICS 

WITH LEAN CONCEPT A CASE STUDY OEM COMPANY 
 

อาลาว ีลาเต๊ะ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

E-mail: alawee.l@psu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและนําเสนอแนวทางการพัฒนาในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอางใหม่โดยใชแ้นวคิดลีน ซ่ึงปัจจุบนับริษทั พบวา่ก่อนปรับปรุงใชร้ะยะเวลา

เฉล่ีย 6,650 นาที ประกอบดว้ย กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่า 5 กิจกรรม ใชเ้วลารวม 2,942 นาที กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า

แต่จาํเป็นตอ้งทาํ 26 กิจกรรม ใชเ้วลารวม 675 นาที และกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า 26 กิจกรรม ใชเ้วลารวม 3,033

นาที และหลงัการปรับปรุงกิจกรรมมีระยะเวลาเฉล่ียของกิจกรรม ลดลงเหลือ 5,281 นาที กาํจดัระยะเวลาเกิด               

การสูญเปล่าไดท้ั้งหมด 1,369 นาที คิดเป็น 20.59% จาํนวนกิจกรรมการทาํงานจาก 57 กิจกรรม ลดลงเหลือ 29 

กิจกรรม คิดเป็น 50.88% 

 

คาํสําคญั: ลีน, การผลิตเคร่ืองสาํอาง, แผนผงัสายธารแห่งคุณค่า, ECRS 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study is to examine and suggest methods to improve the pre-production process 

for new cosmetics using case studies from the cosmetic industry and the Lean concept. Currently, there are issues 

with delayed work processes and long waiting periods before production at each step. Then Value Stream 

Mapping is used to compare the current state with the future state and found that the duration of the current state 

was 6,645 minutes including 5 Value-Added activities (VA) total estimated duration was 2,942 minutes. 25 Non 

value added activities (NVA) total estimated duration was 633 minutes and 28 Necessary but Non value added 

activities (NNVA) total estimated duration was 3,070 minutes. The total estimated duration of the future state 

decreased from 6,645 minutes to 3,575 minutes, The estimated duration of loss activities decreased 3,070 minutes 

or 53.79%. The number of activities decreased from 62 to 29 activities or 50% 

 

Keywords: Lean, Cosmetics Production, Value Stream Mapping, ECRS 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัธุรกิจเคร่ืองสาํอางในประเทศไทยกาํลงัเติบโตสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ฝ่ายบริหารการตลาด บมจ. 

กสิกรไทย 2563 รายงานว่า มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของไทยอยู่ท่ีประมาณ 2.51 แสนลา้นบาท 

แยกเป็น ตลาดในประเทศ 66.9% ตลาดส่งออก 33.1% (บมจ.กสิกรไทย, 2563) จากตวัเลขมูลค่าธุรกิจเคร่ืองสาํอาง

ดงักล่าวก็จะพบว่า มูลค่าธุรกิจเคร่ืองสําอางในภาพรวมเติบโตอย่างต่อเน่ืองและอตัราการเติบโตสูงกว่าอตัรา               

การขยายตวัทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูป้ระกอบการหลายรายสนใจเขา้มาประกอบกิจการ

ในธุรกิจน้ีมากข้ึน 

บริษทักรณีศึกษาดาํเนินการรับจ้างผลิตเคร่ืองสําอางแบบครบวงจร (OEM) สําหรับผูท่ี้ต้องการมี

ผลิตภณัฑเ์ป็นของตวัเอง โดยจะแบ่งขั้นตอนการดาํเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มกระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการก่อน

การผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต และกระบวนการหลงัการผลิต โดยผูว้ิจยัจะมุ่งศึกษากระบวนการก่อน             

การผลิต เน่ืองจากพบว่าปัญหาท่ีทางบริษทักาํลงัประสบในกระบวนการน้ี คือ มีการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนและเกิด 

ความสูญเปล่าอยู่ในขั้นตอนการทาํงาน จึงควรมีการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ ออกแบบ

กระบวนการใหม่เพ่ือลดความสูญเปล่านั้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างมากก่อนจะเขา้สู่

กระบวนการผลิตหากการดาํเนินการในขั้นตอนน้ีไม่ดีอาจจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ต่อธุรกิจทาํให้ลูกคา้ไม่ใช้

บริการในคร้ังหนา้ได ้

แนวทางการแกไ้ขปัญหาของงานวิจยัน้ีไดน้าํแนวคิดลีน เก็บขอ้มูลโดยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูหนา้งาน และ

สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกระบวนการ จากนั้นนําแผนผงัสายธารคุณค่า(VSM) และแนวคิด ECRS มาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการก่อนการผลิตของบริษทัผลิตเคร่ืองสําอาง เพ่ือหาความสูญ

เปล่าท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ งวางแผนจดัการกับความสูญเปล่านั้น ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การกําจัดออก การรวมงาน                     

การทาํงานใหง่้านข้ึน มาช่วยในการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการก่อนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือนาํเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสําอางใหม่โดยใช้

แนวคิดลีน 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดลีน (Lean) คือแนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด                    

โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste)  ในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการทาํงาน ทาํใหส้ามารถส่งมอบสินคา้หรือ

บริการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของการดําเนินงาน พร้อมทั้ งปรับปรุงพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

แนวคิด ECRS เป็นหลกัการท่ีสามารถใชใ้นการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดาํเนินงานได้

เป็นอยา่งดี โดยแนวคิด ECRS จะเปล่ียนความสูญเปล่า (Waste) ไปสู่คุณค่า (Value) จากการลดหรือกาํจดักิจกรรม

ท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในกระบวนการดาํเนินงานออกไป (Eliminate) การลดกระบวนการท่ีไม่จาํเป็นโดยการรวม

กิจกรรมเขา้ด้วยกัน (Combine) การจัดกระบวนการดาํเนินงานใหม่ (Rearrange) และการทาํให้กระบวนการ
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ดาํเนินงานมีความสะดวกข้ึน (Simplify) เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด (วฐิิณฐั ภคัพรหมินทร์, 2562) 

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ตติชัย อธิกุลรัตน์และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การประยุกต์การผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิต

เคร่ืองขยายเสียง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมผลิตภาพกระบวนการผลิตเคร่ืองขยายเสียง และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิต เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดการไหลอย่างต่อเน่ือง ผลการวิจยัพบว่า การผลิต

แบบลีนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานและลดตน้ทุนการผลิตได ้พบวา่ เพ่ิมผลิตภาพไดจ้าก 97.3% เป็น 108.7% 

ปรับปรุงผลการวิจยัทาํให้สามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตจากเดิม 125 ช้ินต่อชัว่โมงเป็น 160 ช้ินต่อชัว่โมงหรือหรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 อีกทั้งยงัสามารถปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานทาํใหล้ดระยะทางเคล่ือนยา้ยงานได้

จากเดิม 14 เมตรเหลือ 10 เมตรหรือลดลงร้อยละ 28.57 

สุชาดี ธํารงสุข (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต

เคร่ืองปรับอากาศ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

โดยประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือระบบการผลิตแบบโตโยตา้ และสายธารคุณค่า ผลการวิจยัพบวา่ เวลานาํในการส่งมอบ

ช้ินส่วนให้ลูกคา้ลดลงร้อยละ 33 พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนสําหรับการใชง้านร้อยละ 83 และพนักงานในกระบวนการผลิต

ลดลงร้อยละ 42  

ลดัดา ผลรุ่ง และคณะ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการประยกุตเ์เนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการจาํหน่าย

ผูป่้วย หอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงกระบวนการ

จําหน่ายผูป่้วยใน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจําหน่ายผูป่้วยใน ท่ีได้รับการปรับปรุงโดยแนวคิดลีน                         

มีลกัษณะ 5 กิจกรรมหลกั และ 15 กิจกรรมย่อย ซ่ึงลดลงจากกระบวนการก่อนการปรับปรุงกระบวนการท่ีมี

จาํนวน 20 กิจกรรมย่อย 2) เวลามาตรฐานท่ีใช้ในกระบวนการจาํหน่ายผูป่้วยในหอผูป่้วยอายุรกรรมหญิง 1                 

หลงัการปรับปรุงเท่ากบั 56.13 นาที ซ่ึงลดลงจากเวลามาตรฐานก่อนการปรับปรุงกระบวนการซ่ึงเท่ากบั 247 นาที 

กญัจน์นรี จิตตธ์นานนัทแ์ละคณะ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การประยกุตใ์ชแ้ผนท่ีสายธารคุณค่าเพ่ือพฒันา

กระบวนการเบิกจ่ายยา ภายในโรงพยาบาลวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันากระบวนการโดยใช้แผนท่ีสายธารคุณค่า 

(VSM) ในการคน้หาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการเบิกจ่ายยาภายในโรงพยาบาลบรบือ ผลการวิจยัพบวา่ 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายยาทั้งส้ิน 10 ขั้นตอนพบว่ากิจกรรมท่ีมีคุณค่าเพียง 3 ขั้นตอน เป็นกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า                   

4 ขั้นตอน และกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าแต่จาํเป็นตอ้งมี 3 ขั้นตอน เวลาท่ีใชเ้พ่ือใหเ้กิดงานท่ีมีคุณค่ามีเพียงร้อยละ 

30.60 ของระยะเวลานาํรวมทั้งหมดเวลานาํรวมทั้งระบบ 8,430 นาที ลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนโดยการกาํจดั

ขั้นตอนในส่วนท่ีไม่จาํเป็นออกไป และการจดัการงานใหง่้ายข้ึน  

กาญจน์พฒัน์ แจ่มมีชยั และคณะ (2560) ไดใ้ชแ้นวคิดลีน (Lean) ในการลดระยะเวลารอคอยการบริการ

จ่ายยาผูป่้วยนอก ห้องจ่ายยา มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบงานห้องจ่ายยาผูป่้วยนอกของ รพ.

สมเด็จพระป่ินเกลา้ เพ่ือลดความสูญเปล่าของระบบ ซ่ึงสามารถลดระยะเวลารอคอยยาของผูป่้วยท่ีมารับบริการได ้

ผลการวจิยัพบวา่ การนาํระบบลีนมาใชส้ามารถลดระยะเวลาในการรอคอยยาเฉล่ียเป็น 21.16 นาที พฒันาวิธีการ

จดัยาของเจา้หนา้ท่ี โดยใชจ้าํนวนบุคลากรเท่าเดิม 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นและสภาพปัญหาของกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสําอางใหม่ของบริษทั

กรณีศึกษา     

ท่ีดาํเนินกิจการรับจา้งผลิตเคร่ืองสาํอางแบบครบวงจร (OEM) สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการมีผลิตภณัฑเ์ป็นของ

ตัวเอง โดยจะแบ่งขั้นตอนการดําเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการก่อนการผลิต 

กระบวนการระหว่างการผลิต และกระบวนการหลงัการผลิต โดยผูว้ิจยัจะมุ่งศึกษากระบวนการก่อนการผลิต 

เน่ืองจากพบวา่ปัญหาท่ีทางบริษทักาํลงัประสบในกระบวนการน้ี คือ มีการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นและเกิดความสูญเปล่า

อยูใ่นขั้นตอนการทาํงาน จึงควรมีการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ ออกแบบกระบวนการใหม่

เพ่ือลดความสูญเปล่านั้น ซ่ึงกระบวนการก่อนการผลิต เป็นกิจกรรมเร่ิมตน้ของธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนแรกท่ีลูกคา้

ติดต่อมายงับริษทัไปจนถึงขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือส่งให้ฝ่ายการผลิต ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความสาํคญัและ

จาํเป็นอยา่งมากก่อนจะเขา้สู่กระบวนการผลิต  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ทาํการสัมภาษณ์จากประชากรจาํนวน 7 คน ซ่ึงได้แก่ 

ผูบ้ริหาร 1 คน เจา้หน้าฝ่ายท่ีพฒันาและวิจยั 1 คน เจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย 2 คน และเจา้หน้าท่ีฝ่ายธุรการ 2 คน และ 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ 1 คน โดยตวัแทนของแผนกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการก่อนผลิตเคร่ืองสาํอางใหม่ คือ 

เจา้หนา้ฝ่ายพฒันาและวจิยั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทราบถึงภาพรวมและรายละเอียดของการทาํงานทั้งหมด  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

(1) การสังเกต (Site Observation) และการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเก็บ

ขอ้มูลกระบวนการทาํงานและสงัเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอางใหม่  

(2) แนวความคิดแบบลีน ในการหาความสูญเปล่าของกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอางใหม่ 

หลกัการ ECRS เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการและจดัทาํกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสําอางใหม่โดยใช้

แผนผงัสายธารแห่งคุณค่า(VSM)เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยประกอบดว้ย  

 (1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการการสมัภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group)โดยเป็นการหาสาเหตุและ

อุปสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอางใหม่ในปัจจุบนั เพ่ือสาเหตุของปัญหาในกระบวนการ

และหาแนวทางในการปรับปรุงจาํนวน 3 ชัว่โมง 2 คร้ัง 

 (2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต (Site Observation)  ไดแ้ก่ รายละเอียดของแต่ละกระบวนการรวมถึง

เวลาของแต่ละกระบวนการ โดยเก็บเวลาในการทั้งหมด 7 รอบการผลิต เน่ืองจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของ

โควดิ -19 ทาํใหมี้ลูกใชบ้ริการไม่มากเหมือนสภาวะปกติ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

งานวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วนเพ่ือนาํมาวิเคราะห์หาสาเหตุในกระบวนการก่อน               

การผลิตเคร่ืองสําอางใหม่ไดแ้ก่ การสังเกต (Site Observation) และการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group)   จากนั้นรวบรวมระยะเวลาในการดาํเนินงาน โดยผลท่ีไดจ้ากเก็บรวบรวมขอขอ้มูลนาํมาวเิคราะห์และหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชแ้นวความคิดแบบลีน เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอาง



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1693 

ใหม่และ ทาํการเปรียบเทียบผลการดาํเนินการก่อนและหลงัการปรับปรุงโดยใชแ้ผนผงัสารธารคุณค่า(VSM) และ 

แนวคิด ECRS เพ่ือกาํจดักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่า (Waste) หรือกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) 

ออกไปและจดักระบวนการทาํงานใหม่สาํหรับกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าแต่จาํเป็น(NNVA) 

 

5. ผลการวจัิย 

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงแผนผงัสารธารคุณค่า(VSM) ก่อนการการปรับปรุงของกระบวนการก่อนการผลิต

เคร่ืองสาํอางใหม่ โดยใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ิน 6,565 นาที หรือประมาณ 4.56 วนั เป็นเวลาในการปฏิบติังาน 3,617 

นาที คิดเป็นร้อยละ 55.09  และเวลาในการรอคอย 2,948 นาที คิดเป็นร้อยละ 44.90 และแผนภาพท่ี 2 แสดง

แผนผงัสารธารคุณค่า(VSM) หลงัการปรับปรุงกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอางใหม่ โดยใชร้ะยะเวลารวม

เหลือเพียง 5,345 นาที หรือประมาณ 3.71 วนั เป็นเวลาในการปฏิบติังาน 3,425 นาที คิดเป็นร้อยละ 64.08 และ

ระยะเวลาในการรอคอยเหลือเพียง 1,920 นาที คิดเป็นร้อยละ 35.92  

จากการเปรียบเทียบแผนผงัสารธารคุณค่า(VSM) ก่อนการการปรับปรุงกบัแผนผงัสายธารแห่งคุณค่า

หลงัการปรับปรุงพบวา่กระบวนการหลงัการปรับปรุงมีระยะเวลารวมทั้งกระบวนการนอ้ยกวา่ระยะเวลารวมของ

กระบวนการก่อนการปรับปรุงจากการวิเคราะห์แผนผังสารธารคุณค่า(VSM) ในกิจกรรมก่อนการผลิต

เคร่ืองสําอางใหม่ใช้ระยะเวลาเฉล่ีย 6,650 นาที ในการยืนยนัการผลิตเคร่ืองสําอางใหม่ กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่า

ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ใชเ้วลารวม 2,942 นาที กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าแต่จาํเป็น(NNVA) ประกอบดว้ย 26 

กิจกรรม ใชเ้วลารวม 675 นาที และกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า(NVA) ประกอบดว้ย 27 กิจกรรม ใชร้ะยะเวลามาก

ท่ีสุดคือ 3,033 นาที ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเวลาในกิจกรรมการรอคอยระหว่างการติดต่อส่ือสาร การขจัดกิจกรรม

กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า(NVA)ออกจากกระบวนการทาํให้ระยะเวลาของกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอาง

ใหม่ จาก 6,650 นาที เป็น 5,281 นาที หรือลดลง 1,369 นาที คิดเป็นร้อยละ 20.58  

 

ตารางที ่1 กิจกรรมท่ีเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอางและวธีิการแกปั้ญหา 

ความสูญเปล่า กจิกรรม แนวทางการแก้ไข 

1. การรอคอย 1. รอพนกังานขายตอบรับการนดัหมายลูกคา้ 

2. รอลูกคา้แจง้ความตอ้งการเบ้ืองตน้ให้แก่พนกังานขาย 

3. รอพนกังานตอบรับคาํสัง่จากลูกคา้ 

4. รอพนกังานขายส่งคาํสั่งของลูกคา้ไปให้ฝ่าย R&D 

5. รอฝ่าย R&D ทาํการทดลองผลิตภณัฑ ์

6. รอฝ่าย R&D คาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์

7. รอฝ่าย R&D ส่งผลิตภณัฑท์ดลองกบัพนกังานขาย 

8. รอพนกังานขายออกใบเสนอราคา 

9. รอพนกังานขายโทรติดต่อลูกคา้ 

10. รอลูกคา้มารับผลิตภณัฑท์ดลอง 

11. รอลูกคา้ตรวจสอบผลิตภณัฑท์ดลอง 

12. รอพนกังานรับคาํยนืยนั/ขอ้มูลจากลูกคา้ 

13. รอพนกังานขายส่งขอ้มูลไปยงัฝ่ายจดัซ้ือและพนกังานธุรการ 

14. รอฝ่ายจดัซ้ือออกใบ PO 

15. รอฝ่ายจดัซ้ือรับบรรจุภณัฑ ์จาก Supplier 

16. รอฝ่ายจดัซ้ือตรวจสอบบรรจุภณัฑท่ี์รับมาจาก Supplier  

กาํจดั (Eliminate) กิจกรรมท่ีไม่ก่อให ้

เกิดคุณค่าให้กบังาน โดยการใชห้ลกั 

ECRS มาช่วยในการปรับปรุงกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการสูญเปล่าท่ีเกิดจาก               

การรอคอยจะใชวิ้ธีการ กาํจดักิจกรรม 

(Eliminate) โดยพิจารณากิจกรรมใน

กระบวนการก่อนการผลิตเคร่ืองสาํอาง

ผลิตท่ีไม่จาํเป็นท่ีก่อให้เกิดความล่าชา้

และไม่เกิดมลูค่าเพ่ิมกบัผลิตภณัฑแ์ลว้

จึงกาํจดักิจกรรมท่ีไม่จาํเป็นนั้นออกไป 

เพ่ือช่วยลดระยะเวลาการดาํเนินงาน

เฉล่ียของกระบวนการทาํงาน 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
ความสูญเปล่า กจิกรรม แนวทางการแก้ไข 

 17. กรณีตรวจสอบบรรจุภณัฑผ์่าน รอฝ่ายจดัซ้ือส่งบรรจุภณัฑ ์             

ไปยงัฝ่ายผลิต 

18. รอพนกังานธุรการส่งขอ้มูลส่วนประกอบท่ีใชใ้นการผลิต

ให้กบัฝ่าย R&D 

19. รอฝ่าย R&D เตรียมขอ้มูลช่ือสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตให้

พนกังานจด อย. 

20. รอฝ่าย R&D ส่งขอ้มูล ช่ือสารเคมีท่ีใชก้า 

21. รอพนกังานธุรการจด อย. 

22. กรณี จดอย.ผา่น รอพนกังานธุรการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือส่ง

ให้กบัฝ่ายการผลิต 

23. รอพนกังานขายออกใบแจง้หน้ีให้กบัลูกคา้ 

24. รอลูกคา้จ่ายเงินตามยอดใบแจง้หน้ีจากพนกังานขาย 

25. รอลูกคา้รับผลิตภณัฑ ์

 

2. กระบวนการ

ทาํงานซํ้ าซอ้น 

1. ฝ่าย R&D เตรียมขอ้มูลช่ือสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตให้พนกังาน

จด อย. 

2. พนกังานธุรการรับขอ้มูลจาก ฝ่าย R&D พร้อมจด อย. 

การสูญเปล่าท่ีเกิดจากกระบวนการ

ทาํงานซํ้ าซอ้นจะใชวิ้ธีการ จดัสรร

กิจกรรม (Re-Arrange) ยกภาระหนา้ท่ี 

การการจดแจง้ อย. ให้ฝ่ายวิจยัและ

พฒันาทาํแทนตั้งแต่ตน้ เพ่ือให้ฝ่าย

ธุรการไดท้าํหน้าท่ีตนเอง เพ่ือลดงานท่ี

ท่ีซอ้นกนั  

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบกระบวนก่อนการปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

หัวข้อการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง ผลต่าง การเปลีย่นแปลง 

จาํนวนกิจกรรม 57 29 28 จาํนวนกิจกรรมลดลง 

เวลาทั้งหมดในกิจกรรม 6,650 นาที 5,281 นาที 1,369 นาที เวลาในกิจกรรมลดลง 

กระบวนการทาํงาน มีกระบวนการท่ีไม่

สร้างมูลค่า(NVA) 

ไม่มีกิจกรรมท่ีเกิด

การสูญเปล่าในการ

ทาํงาน 

- กาํจดั (Eliminate) กิจกรรมท่ี                

ไม่สร้างมูลค่า(NVA) เช่น เวลารอ

คอยในแต่ละกระบวนการเป็นตน้ 

และปรับเปล่ียน (Rearrange) 

กระบวนทาํงานใหม่เพ่ือลดเวลา

ในกิจกรรมท่ีจาํเป็นแต่ไม่สร้าง

มูลค่า (NNVA) เช่น จดัเรียง                 

การทาํงานใหม่ให้กบักิจกรรมท่ี

คนงานไม่ชาํนาญ หรือการทาํงาน

ซํ้าซอ้น 
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6. อภิปรายผล  

จากผลการวิจยัพบวา่ก่อนปรับปรุงใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 6,650 นาที ประกอบดว้ย กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่า 5 

กิจกรรม ใชเ้วลารวม 2,942 นาที กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าแต่จาํเป็นตอ้งทาํ 26 กิจกรรม ใชเ้วลารวม 675 นาที และ

กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า 26 กิจกรรม ใชเ้วลารวม 3,033นาที และหลงัการปรับปรุงกิจกรรมมีระยะเวลาเฉล่ียของ

กิจกรรม ลดลงเหลือ 5,281 นาที กาํจดัระยะเวลาเกิดการสูญเปล่าไดท้ั้งหมด 1,369 นาที คิดเป็น 20.59% จาํนวน

กิจกรรมการทาํงานจาก 57 กิจกรรม ลดลงเหลือ 29 กิจกรรม คิดเป็น 50.88% ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยท่ีใช้

เคร่ืองมือลกัษณะเดียวกนัสามารถลดความสูญเปล่าจากกระบวนการได ้กระบวนการการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ในการผลิตเคร่ืองสําอางใหม่ มีสาเหตุมาจากรูปแบบการทาํงานท่ีไม่มีการวางแบบแผนท่ีดีและระบุ

กรอบเวลาท่ีชดัเจน ทาํให้เกิดเวลาการรอคอยท่ีนานเน่ืองจากแต่ละฝ่ายดาํเนินงานท่ีขาดการประสานงานท่ีดี เช่น 

การรอฝ่ายขายส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้ให้ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะตอ้งรอขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีจะส่ง

ใหก้บัฝ่ายขาย นอกจากน้ีการมีกระบวนการท่ีทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าในการทาํงาน เช่น การจดแจง้เลข อย.ท่ีตอ้ง

ระบุช่ือสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตโดยให้พนกังานธุรการดาํเนินการมีหนา้ท่ีกรอกขอ้มูล ซ่ึงตอ้งรอพนกังานฝ่ายวิจยั

และพฒันาส่งรายช่ือสารเคมีให้กบัพนกังานธุรการก่อน ทาํให้เกิดความล่าชา้และอาจเกิดขอ้ผิดพลาดไดร้ะหวา่ง

การให้ขอ้มูลในรูปแบบกระดาษ ซ่ึงเวลาท่ีสูญเสียไปจะทาํให้การไหลของขอ้มูลและสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควรจะเป็น ส่งผลต่อเวลาในการส่งมอบสินคา้ล่าชา้อีกดว้ย  

กระบวนการทาํงานท่ีล่าช้าส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้อาจจะทาํให้ความจงรักภกัดีในมุมมอง

ลูกคา้(Customer Loyalty) ลดลง อีกทั้งยงัส่งผลใหเ้กิดการเสียโอกาสในการขายอาจจะสูญเสียกาํไร ตลาดผูบ้ริโภค

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงชิงความไดเ้ปรียบทุกช่องทางการขาย กระบวนการผลิตท่ีล่าชา้ยงัเสียตน้ทุน

ค่าเสียโอกาศไปกบัการรอคอยท่ีไม่จาํเป็น 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  ผลงานของงานวจิยัน้ีเป็นการใชแ้นวคิดลีน แผนผงัสารธารคุณค่า(VSM) แนวคิด ECRS เป็นส่วนหน่ึง

ท่ีสามารถปรับปรุงกระบวนการทาํงานไดไ้ม่วา่จะเป็นธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจใหบ้ริการและสามารถปรับเปล่ียน

กระบวนการท่ีภาคธุรกิจตอ้งการปรับปรุงได ้โดยมีเป้าหมายคือการขจดัความสูญเปล่าในกระบวนการ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

งานวิจัยฉบับน้ีมุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการและปรับปรุงถึงกระบวนการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการขจดักิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า(NVA) และปรับเปล่ียน จดัเรียง กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า

แต่จาํเป็น(NNVA) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ดว้ยบางกิจกรรมของกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าแต่จาํเป็น(NNVA) 

ไม่สามารถปรับเปล่ียนไดเ้ช่นเป็นการติดต่อจากหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถกาํหนดเวลาได ้และมีปัจจยัดา้น               

การตดัสินใจต่างๆท่ีตอ้งใชเ้วลาและไม่สามาระระบุเวลาท่ีแน่นอนได ้ซ่ึงในการวจิยัคร้ังต่อไป อาจจะใชเ้คร่ืองมือ

อ่ืนๆเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเช่น Takt time, one piece flow, heijunka, Kanban, jidoka (visual control, poka 

yoke), SMED การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์ IoT ระบบ ERP เป็นตน้ ท่ีสามารถติดตามและหาค่าช้ีวดัใน

การประเมินผลของกระบวนการได ้
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แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลงั  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการจดัการ

สินคา้คงคลงั ของร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอหนองก่ี จงัหวดัดบุรีรัมย ์เน่ืองจากทางร้านไดป้ระสบกบัปัญหา

ในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เน่ืองจากระบบการจดัการยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ส่งผลให้ทางร้านสูญเสีย

โอกาสทางการคา้ ตลอดจนยอดขายของสินคา้ลดลง ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาระบบการจดัการสินคา้คงคลงั

ของร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจดัการสินคา้คงคลงั ปรับปรุง        

การจดัเรียงสินคา้ใหเ้ป็นระบบ และปรับปรุงวธีิการดาํเนินงานของร้าน โดยผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาคือ ทางร้านมี

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั โดยการใชก้ารจาํแนกหมวดหมู่สินคา้โดยวิธี ABC               

จดัสินคา้ออกเป็นหมวดหมู่ตามมูลค่าการขาย แลว้จึงแบ่งความสาํคญัของการควบคุมสินคา้คงคลงัตามหมวดหมู่ 

พบวา่สินคา้กลุ่ม A ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าขายสูงท่ีสุด มีมูลค่ารวมอยูท่ี่ 22,099,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของ

มูลค่าขายทั้งหมด สินคา้กลุ่ม B ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าขายรองลงมา มีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 6,110,967 บาท คิดเป็น               

ร้อยละ 20.46 ของมูลค่าขายทั้งหมด และสินคา้กลุ่ม C ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าการขายตํ่าท่ีสุดมีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 

1,834,694 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 ของมูลค่าขายทั้งหมด นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงการจดัวางสินคา้ภายในร้าน 

ปรับเปล่ียนวิธีการดาํเนินงานบางอยา่ง เช่น การตรวจนบัสต็อก การบนัทึกการขาย เป็นตน้ และยงัมีนโยบายเพ่ิม

ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการโดยการจดัซ้ือชั้นวางสินคา้ และการจดัอบรมพนกังานให้สามารถให้บริการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั: สินคา้คงคลงั, ประสิทธิภาพ, การจดัการ, ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of the study were to explore and analyze the courses of poor inventory management and 

to increasing efficiency of inventory management of a case study of Thaweewatwatsadukorsang store, located at 

Nongki district, Buriram province.  The store was usually challenged by a stockout resulted in the loss of a 

commercial opportunity and a decrease in sales volume 
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 From the problem, the store’ s inventory management was studied to explore a guideline for the 

improvement of inventory management, Improvement of products collocation and improve the store's operating 

methods 

 The results of the study provided a guideline for inventory management improvement.  The ABC 

analysis was employed to classify inventory item.  Category A represented the highest profit products worth 

22,099,887 baht or 73.53 % of the overall product value. Category B represented the middle road profit product 

worth 6,110,967 baht or 20.46 % of the overall product value. The product in category C represented the lowest 

profit worth 1,834,694 baht or 6. 01 % of the overall product value.  The Store layout and the operation method 

have been improved to be more efficient.  There is also a policy to increase customer satisfaction by purchasing 

shelf for products and training staff to be able to provide efficient service as well. 

 

Keywords: Inventory, Efficiency, Management, Satisfaction 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 ร้าน ทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง ยงัถือเป็นกลุ่มผูค้า้แบบดั้งเดิม (Traditional trade)  เป็นร้านขายวสัดุก่อสร้าง 

ท่ีเนน้ขายวสัดุงานโครงสร้างและงานตกแต่งเป็นหลกั เป็นกิจการภายในครอบครัว มีท่ีตั้งอยูท่ี่ ตาํบลทุ่งกระตาดพฒันา 

อาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ในส่วนของยอดขายของร้านมีกาํไรอย่างต่อเน่ือง แต่ในช่วงระยะเวลา 3 ปีหลงั 

ได้แก่ ปี 2652 ปี 2563 และ ปี 2564 นั้น ทางร้านมียอดขายลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณปีละ 10% ส่ิงหน่ึงท่ี

ผูบ้ริหารเล็งเห็นวา่เป็นสาเหตุ ก็คือปัญหาในการจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการสินคา้คงคลงัท่ียงัไม่เป็นระบบ

เท่าท่ีควร มีสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว รวมถึงสินคา้ท่ีขาดสต็อก และการจดัเก็บสินคา้ท่ียงัไม่เป็นหมวดหมู่                

ไม่เป็นระเบียบ อีกการตรวจนับสต็อกของพนักงานยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร ทาํให้สินคา้ในสต็อกไม่ตรงกบั

ฐานขอ้มูล สาเหตุดงักล่าวส่งผลใหสิ้นคา้ในสต็อกไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และการบริการท่ีล่าชา้ นาํไปสู่

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีลดลง และสูญเสียรายได ้กิจการจึงควรนาํระบบการจดัการสินคา้คงคลงัมาประยกุตใ์ช ้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั และอาจส่งผลในการเพ่ิมยอดขายอีกดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1) เพ่ือศึกษาสาเหตขุองปัญหาของระบบการจดัการสินคา้คงคลงั ของร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง 

 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในคุณภาพการใหบ้ริการ ของร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง 

 3) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการจดัการสินคา้คงคลงั ของร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง ใหมี้ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิดการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 

  1.1 ความหมายของสินคา้คงคลงั  
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  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2563) ไดใ้ห้ความหมายของสินคา้คงคลงัไวว้า่ สินคา้คงคลงัเป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีนชนิดหน่ึง ท่ีกิจการตอ้งมีไวเ้พ่ือขายหรือผลิต มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความสมดุลในซพัพลาย

เชน เพ่ือใหร้ะดบัสินคา้คงคลงัตํ่าท่ีสุด โดยท่ีไม่กระทบต่อการใหบ้ริการ  

  1.2 ประเภทของสินคา้คงคลงั 

 วรพล เนตรอาํพร (2559) ไดแ้บ่งรายการหลกัของสินคา้คงเหลือเป็น 4 ประเภท คือ   

 1) วตัถุดิบ (Raw Material) คือวสัดุหรือช้ินส่วนท่ีมีไวส้าํหรับใชใ้นกระบวนการการผลิต 

 2) งานระหวา่งทาํ (Work-in-Process) คือช้ินงานท่ีอยูใ่นขั้นตอนการผลิตหรือ เตรียมท่ีจะ

ผลิตหรือรอคอยท่ีจะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยท่ีกระบวนการผลิตยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 3) วสัดุซ่อมบาํรุง (Maintenance/ Operating Supplies/ Repair) คืออะไหล่และช้ินส่วน

ของ เคร่ืองจกัรท่ีมีสาํรองไวเ้ผื่อเปล่ียน เม่ือช้ินส่วนเดิมเกิดการชาํรุดเสียหาย หรือหมดอายกุารใชง้าน  

 4) สินคา้สาํเร็จรูป (Finished Goods) คือสินคา้ผลิตจนเสร็จสมบูรณ์ครบถว้น  

  1.3 ความหมายของการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั  

  การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั นั้นคือการจดัเตรียมทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการใชง้านทั้ งใน

ปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานและการจดัการของกิจการ ดาํเนินไปไดอ้ยา่งไม่ติดขดั ผา่นการวางแผน

และรูปแบบท่ีกาํหนดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีจาํเป็นอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สินคา้ท่ีมีอยู่สามารถรองรับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วรพล เนตรอาํพร, 2559) 

 2. แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีใชว้ิเคราะห์หาปัจจยัทั้งหมดท่ีทาํ

ให้เกิดสาเหตุของปัญหา หรืออาจรู้จกัอีกช่ือของแผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ไดรั้บการคิดคน้และพฒันา

โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ โดยใชเ้พ่ือแสดงความสมัพนัธ์ของสาเหตุท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหา 

 
แผนภาพท่ี 1 โครงสร้างของแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 การกาํหนดปัจจยับนแผนผงัสาเหตุและผล โดยส่วนใหญ่การกาํหนดปัจจยับนกา้งปลา นิยมใช้

หลกัการ 4M1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพ่ือนาํไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 

   M: Man หมายถึง คนงาน บุคลากร และพนกังาน 

   M: Machine หมายถึง เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 

   M: Material หมายถึง วตัถุดิบ อะไหล่ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

   M: Method หมายถึง กระบวนการในการทาํงาน 

   E: Environment หมายถึง สถานท่ี อากาศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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 3. การใชก้ารวเิคราะห์แบบ เอบีซี ในการจาํแนกสินคา้ (ABC Analysis) 

 ณฐัปรียา ฉลาดแยม้ ประกายกาณ์ ชูศรี และ ยภุาพร ตงประสิทธ์ิ (2556) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวเิคราะห์

แบบเอบีซี (ABC Analysis) คือ การให้ความสําคญักับกลุ่มสินคา้ จาํนวนน้อยท่ีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่มสินคา้

จาํนวนมากท่ีมูลค่านอ้ย โดยการจดัการสินคา้คงคลงั ตามการวเิคราะห์ดว้ยทฤษฎี เอบีซี (ABC Analysis) ส่วนใหญ่จะ

ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ A, B และ C ตามลาํดับ โดยหลกัเกณฑ์ในการจาํแนกกลุ่มของสินคา้คงคลงัตาม              

การวเิคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) มีดงัน้ี 

 กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุด ประมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมดและมีปริมาณ

สินคา้ประมาณร้อยละ 10-20 ของปริมาณสินคา้คงคลงัทั้งหมด เป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมดูแลอยา่ง

เขม้งวด และใกลชิ้ด 

 กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าปานกลาง ประมาณร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด และมีปริมาณ

สินค้าประมาณร้อยละ 30-40 ของปริมาณสินคา้คงคลงัทั้ งหมดเป็นสินคา้ท่ีควรมีการควบคุมในระดับปกติ                

การควบคุมดูแลในรูปแบบเขม้งวดอยูท่ี่ระดบัปานกลาง 

 กลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าตํ่า ประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด และมีปริมาณสินคา้

ประมาณร้อยละ 40-50 ของปริมาณสินคา้คงคลงัทั้งหมด เป็นสินคา้ท่ีการควบคุมไม่เขม้งวดมาก  

 4. ทฤษฎีอตัราการหมุนเวยีนสินคา้คงคลงั 

 อตัราหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) เป็นอตัราส่วนการเปรียบเทียบทางการเงิน

ระหว่าง ตน้ทุนขาย (Cost of goods sold) เทียบกบั สินคา้คงเหลือเฉล่ีย (Average Inventory) โดยสินคา้คงเหลือ

เฉล่ีย จะเท่ากบั (สินคา้คงเหลือตน้งวด + สินคา้คงเหลือปลายงวด)/2  

 5. แนวคิดคุณภาพการบริการ 

 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพการบริการนั้น เกิดจากการเปรียบเทียบ

ผลท่ีไดรั้บจากการบริการกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้โดยเกณฑก์ารวดัคุณภาพการบริการมีทั้งหมด 5 ดา้น ดงัน้ี 

 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการตามท่ีไดแ้จง้ไวก้บัลูกคา้อย่าง

สมํ่าเสมอ การใหบ้ริการตามขอ้ตกลงและเช่ือถือได ้ 

 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมในการให้บริการ การตอบสนองลูกคา้ดว้ย 

ความเตม็อกเตม็ใจการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัใจ และการยนิดีช่วยเหลือลูกคา้  

 การสร้างความไวว้างใจ (Assurance) หมายถึง การสร้างความไวว้างใจและความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

จากการท่ี พนกังานท่ีใหบ้ริการมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพท่ีดีของผูใ้หบ้ริการ  

 การเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การท่ีลูกคา้แต่ละรายได้รับความเอาใจใส่จากพนักงานผูใ้ห้ 

บริการ และการรับฟังความตอ้งการของลูกคา้  

 ความเป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใหบ้ริการท่ีสามารถมองเห็นและจบั

ตอ้งได ้ส่ิงอาํนวยความสะดวกรวมถึงอุปกรณ์ในการใหบ้ริการ ตลอดจนพนกังานท่ีใหบ้ริการ 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

  1) กลุ่มรายการสินคา้ภายในร้าน ท่ีอยู่ในกลุ่ม A กลุ่ม B ซ่ึงใชก้ารจาํแนกโดยทฤษฎี ABC (ABC 

Analysis) เน่ืองจากสินคา้ในกลุ่ม A และ B นั้นเป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นและความสาํคญัต่อกิจการสูงท่ีสุด  

  2) กลุ่มลูกคา้ กาํหนดเพ่ือทราบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ ร้านทววีฒัน์

วสัดุก่อสร้าง ซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งของ คอแรน (Cochran) ซ่ึงสามารถคาํนวณ

ไดด้งัน้ี 

   จากสูตร 𝑛𝑛 = 𝑍𝑍2

4𝑒𝑒2
   

  โดยท่ี 𝑛𝑛 หมายถึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ Z หมายถึง ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ และ 𝑒𝑒  
หมายถึง ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

  โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้าํหนดความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนนั้นตอ้งไม่เกิน

ร้อยละ 5 ค่า Z จึงเท่ากบั 1.96 

   แทนค่า   𝑛𝑛 = (1.96)2

4(0.05)2
 

     𝑛𝑛 = 384.16 

     𝑛𝑛 ≈ 400 

  จากการคาํนวณพบวา่ จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง จะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งใน

การทาํแบบสอบถาม 400 คน 
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          4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

  1) บนัทึกการจดัซ้ือและขายของกลุ่มสินคา้ ขอ้มูลรายการสินคา้ และจาํนวนสินคา้คงคลงั  

  2) แบบสอบถาม ใชส้าํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน ทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง โดยแบบสอบถามมี

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคท่ี 0.869 โดยการทดสอบจากกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน โดยประกอบดว้ย 

   ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้  

   ส่วนที ่2 พฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้  

   ส่วนที ่3 ความพึงพอใจ ต่อการใหบ้ริการของ ร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง  

   ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

      4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

  1) เก็บรวมรวมขอ้มูลรายการสินคา้ บญัชีสินคา้คงคลงั และยอดขายของสินคา้แต่ละชนิด 

  2) สาํรวจสภาพแวดลอ้มต่างๆของร้านทั้งหมด 

  3) รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดแ้จกให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2564 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยเก็บในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. จาํนวน 400 คน  

  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลในส่วนน้ีจะไดจ้ากการคน้ควา้เอกสาร งานวจิยั วารสาร บทความ 

ส่ือออนไลน์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารของทางร้าน เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติม 

 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการศึกษา ผูศึ้กษาไดร้วมรวบขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดน้าํมาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) โดยแบ่งเป็นส่วนๆ โดยในส่วนท่ี 1-2 วเิคราะห์ผลโดยคิดเป็นร้อยละและส่วนท่ี 3 วเิคราะห์

โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 

5. ผลการวจัิย 

 1. ผลการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการสินคา้คงคลงั ของร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง 

อาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ดว้ยแผนผงัสาเหตุและผล 

 ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการสินคา้คงคลงั ของร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอ

หนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ดว้ยแผนผงัสาเหตุและผล พบสาเหตุหลกัอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1) สาเหตุจากสถานท่ีจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงแบ่งเป็นสาเหตุย่อยไดคื้อ การจดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ 

การจดัวางสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ และไม่มีป้ายระบุช่ือสินคา้ 

 2) สาเหตุจากพนักงาน ซ่ึงแบ่งเป็นสาเหตุย่อยได ้คือ การจดบนัทึกสินคา้ของพนักงานผิดพลาด 

และพนกังานขายสินคา้โดยไม่ไดบ้นัทึกรายการ  

 3) สาเหตุจากวิธีการดาํเนินงาน ซ่ึงแบ่งเป็นสาเหตุย่อยได้ คือไม่บันทึกขอ้มูลซ้ือขาย และไม่มี               

การตรวจนบัสตอ็ก  

  2. แนวทางการจัดการสินค้าคงคลัง โดยการจําแนกกลุ่มสินค้าตามวิธีวิเคราะห์แบบ ABC (ABC 

Analysis) ของร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 ผลจากการจาํแนกสินคา้ภายในร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชว้ธีิจาํแนก

แบบ ABC (ABC Analysis) จากการคาํนวณยอดขายของสินคา้แต่ละหมวดหมู่ต่อปี ได้ผลออกมาดังน้ี สินคา้
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ภายในร้านทั้งหมด 24 รายการมูลค่าขายรวม 30,045,548 บาท ในปี 2564 โดยไดท้าํการแบ่งเป็นสินคา้กลุ่ม A 7 

รายการ มีมูลค่าขายรวม 22,099,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของมูลค่าทั้งหมด สินคา้กลุ่ม B 8 รายการ มีมูลค่า

ขายรวม 6,110.967 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.46 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด และสินคา้กลุ่ม C 9 รายการ มีมูลค่าขาย

รวม 1,834,694 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

 จากแนวทางในการจดัการสินคา้คงคลงั โดยแบ่งสินคา้ออกเป็นกลุ่มตามลาํดบัความสําคญั โดยใชว้ิธี

จาํแนกแบบ ABC (ABC Analysis) ทาํให้กิจการสามารถควบคุมดูแลสินคา้ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยใน

กลุ่ม A มีระดบัการควบคุมเขม้งวดท่ีสุด และมีความถ่ีในการตรวจนบัสต็อกทุกๆ 2 สัปดาห์ ถดัมาคือกลุ่ม B มี

ระดบัการควบคุมเขม้งวดปานกลาง และมีความถ่ีในการตรวจนบัสต็อกทุกๆ 1 เดือน และกลุ่ม C มีระดบัการควบคุม

เขม้งวดนอ้ย และความถ่ีในการตรวจนบัทุกๆ 2 เดือน ทั้งน้ีจากแนวทางดงักล่าว ทาํให้ทางร้านมีนโยบายมุ่งเนน้

ในการให้ความสําคญักบัสินคา้กลุ่ม A เป็นสําคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าการขายสูงท่ีสุด และเป็น

สินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวของสินคา้อยูเ่สมอ ดงันั้นจึงตอ้งเตรียมสินคา้ในกลุ่มน้ีใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการอยู่

เสมอ แลว้จึงให้ความสําคญักบัสินคา้กลุ่ม B และ C ตามลาํดบั เน่ืองจากให้ความสําคญักบัสินคา้ในทุกๆ กลุ่ม

เท่ากนั อาจส่งผลใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินความจาํเป็น และเสียเวลามากข้ึน  

 3. ผลจากการศึกษาอตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั ของร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอหนองก่ี 

จงัหวดับุรีรัมย ์

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมานั้น ร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง มียอดขายทั้งส้ิน 30,045,548 บาท และมีมูลค่าสินคา้

คงคลงั ณ วนัส้ินปีอยูท่ี่ 5,385,307 บาท ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าว สามารถนาํมาคาํนวณอตัราการหมุนเวียนสินคา้คง

คลงัไดเ้ท่ากบั 5.58 และหาระยะเวลาเฉล่ียขายสินคา้ไดเ้ท่ากบั 365/5.58 ≈ 66 วนั 

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการ ของร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอหนองก่ี 

จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 ผลสรุปขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีจาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ18-30 ปี มีจาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.25 วฒิุการศึกษาส่วนใหญ่คือระดบัตํ่ากวา่ อนุปริญญา/ ปวส. มีจาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 อาชีพส่วนใหญ่ 

คือ เกษตรกร มีจาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10001-15000 บาท  

มีจาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 

 ผลสรุปขอ้มูลในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และใช้บริการของลูกคา้ ร้านทวีวฒัน์วสัดุ

ก่อสร้าง อาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่รู้จกัร้านผา่นทางคนรู้จกัแนะนาํ มีจาํนวน 

166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเพราะสินคา้มีราคาถูก มีจาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 

ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือวสัดุก่อสร้างคือเพ่ือซ่อมแซม/ ต่อเติม มีจาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ประเภทวสัดุงานโครงสร้าง มีจาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ส่วนใหญ่มีความถ่ีใน

การเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 2-5 คร้ัง มีจาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 และส่วนใหญ่เลือกใชช่้องทางเขา้มาใช้

บริการท่ีร้านดว้ยตนเอง มีจาํนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 

 ผลสรุปขอ้มูลในดา้นท่ี 3 ความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการของร้าน ทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอ

หนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ในดา้นความเป็นรูปธรรมในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.72 โดยคุณภาพท่ี

ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดคือร้านสังเกตหาไดง่้าย มีค่าเฉล่ีย 4.06 ในดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 

3.90 โดยคุณภาพท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดคือช่ือเสียงของร้านคา้ ใหบ้ริการเป็นเวลานาน มีค่าเฉล่ีย 4.24 ใน



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1706 

ดา้นการตอบสนองของพนกังาน มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.91 โดยคุณภาพท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ พนกังาน

มีความสุภาพอ่อนน้อม มีค่าเฉล่ีย 4.12 ในดา้นการเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.08 โดยคุณภาพท่ีไดรั้บความ               

พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ให้บริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมทุกคน มีค่าเฉล่ีย 4.22 และในดา้นการสร้างความไวว้างใจ                

มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.95 โดยคุณภาพท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดคือร้านคา้สามารถใหข้อ้มูล /ตอบคาํถามลูกคา้ 

หากมีขอ้สงสยัได ้มีค่าเฉล่ีย 4.30  

 5. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั จากการศึกษาคุณภาพในการให้บริการของ

ร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 1) จดัอบรมพนกังาน 

 เน่ืองจากความพึงพอใจในขอ้ พนกังานมีความรู้ในการใหบ้ริการ สามารถแนะนาํสินคา้ได ้ยงัอยูใ่น

ระดบัปานกลาง จึงมีนโยบายในการจดัอบรมพนักงานข้ึน เพ่ือให้พนักงานมีความเขา้ใจในสินคา้อย่างชดัเจน 

สามารถอธิบายสินคา้แต่ละชนิด และใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้ได ้เพ่ือทาํใหลู้กคา้ไดสิ้นคา้ตามความตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง

และคุม้ค่า อีกทั้งยงัจะมีการอบรมเร่ืองบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส และสุภาพ เพ่ือสร้างความประทบัใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้และทาํใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก 

 2) จดัเรียงสินคา้ใหม่และจดัทาํป้ายระบุช่ือสินคา้ 

 เน่ืองจากความพึงพอใจในขอ้ สินคา้จดัวางเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ ง่ายต่อการมองเห็น ยงัอยู่

ในระดบัปานกลาง จึงมีนโยบายในการจดัเรียงสินคา้ใหม่และจดัทาํป้ายระบุช่ือสินคา้ข้ึน ทาํการจดัซ้ือชั้นวาง

สินคา้เพ่ิม เพ่ือใหเ้พียงพอต่อปริมาณสินคา้ และจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ชดัเจน ไม่ปะปน ไม่ซอ้นทบักนั รวมถึงมี

การจดัทาํป้ายระบุช่ือสินคา้ติดตามชั้นอยา่งชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลให้การเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ หรือการจดัสินคา้

ของพนกังาน เป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 6. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ของร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง อาํเภอ

หนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล 

 ทางร้านไดมี้นโยบายเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีพบดงัน้ี   

 1) สาเหตุจากสถานท่ีจดัเก็บสินคา้ โดยแนวทางแกไ้ขคือ 

 มีการจดัทาํ หรือจดัซ้ือชั้นวางสินคา้ใหเ้พียงพอต่อปริมาณสินคา้ ไม่วางสินคา้เกะกะ หรือซอ้นทบั

กนั และจดัเรียงสินคา้อยา่งเป็นหมวดหมู่ ไม่เรียงสินคา้ซอ้นทบัหรือปะปนกนั เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน

การหาสินคา้ รวมไปถึงมีการจดัทาํป้ายระบุแสดงช่ือสินคา้อย่างชดัเจนบนชั้นวาง เพ่ือสะดวกในการเลือกหา

สินคา้ของลูกคา้ รวมถึงเพ่ือความง่ายในการจดัหาสินคา้ของพนกังาน  

 2) สาเหตุจากพนกังาน โดยแนวทางแกไ้ขคือ 

 สืบเน่ืองจากการแกไ้ขในขอ้ 1) ซ่ึงทาํใหสิ้นคา้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการหา ดงันั้นการจดบนัทึก

ขอ้มูลของพนกังานก็จะทาํไดง่้ายข้ึน และลดความผิดพลาดลง และในการจดบนัทึกสินคา้ในสต็อกของพนกังาน 

ทางร้านมีนโยบายให้ทาํการจดบนัทึกสินคา้ขาดเกิน ผ่านโทรศพัท์มือถือแลว้ส่งต่อขอ้มูลมาท่ีผูบ้ริหารโดยตรง 

เพ่ือป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล หรือสมุดจดบนัทึก และมีการกาํชบัพนกังานในการจดัขายสินคา้นั้น ตอ้งออก

ใบเสร็จใหแ้ก่ลูกคา้ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลในโปรแกรมกบัสินคา้ในสตอ็กจริง 

 3) สาเหตุจากวธีิการดาํเนินงาน โดยแนวทางแกไ้ขคือ 

 ทางร้านมีการนาํโปรแกรมตรวจนบัสตอ็ก บนัทึกการซ้ือขายเขา้มาช่วย เพ่ือให้การตรวจนบัสตอ็ก 

และการสั่งซ้ือสินคา้มีความแม่นยาํ ดงันั้นจึงมีนโยบายให้พนกังานนาํสินคา้มาบนัทึกขอ้มูลก่อนการขายทุกคร้ัง 
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เพ่ือใหจ้าํนวนสินคา้ในสตอ็กตรงกบัในฐานขอ้มูล และยงัมีนโยบายใหพ้นกังานมีตารางการตรวจนบัสตอ็กสินคา้ 

เพ่ือใหส้ามารถจดัการสินคา้คงคลงัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการตลอดเวลา  

 

6. อภิปรายผล  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาของระบบการจดัการสินคา้คงคลงั และ

วิเคราะห์สาเหตุเพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหา ของร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้างและศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ใน              

การใหบ้ริการ ของร้านทววีฒัน์วสัดุก่อสร้าง เพ่ือนาํมาปรับปรุงการจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เน่ืองจากทางร้านทวีวฒัน์วสัดุก่อสร้าง ประสบปัญหาสินคา้ในสต็อกไม่สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของลูกคา้

บ่อยคร้ัง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพคงคลงัของร้าน โดยไดใ้ชแ้ผนผงัสาเหตุและ             

ผลในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และนาํมาปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ของร้าน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ ยศวิมลโสภา (2563) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษาร้านเบญจมาศวสัดุ อาํเภอจตัุรัส จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงไดป้ระสบปัญหา              

การจดัการสินคา้คงคลงั และไดน้าํแผนผงัสาเหตุและผล เขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 จากผลการศึกษาทาํใหท้างร้านมีนโยบายในการจาํแนกสินคา้ออกเป็นกลุ่มโดยใชว้ิธี ABC เพ่ือจดัลาํดบั

ความสําคัญในการควบคุมสินคา้แต่ละกลุ่ม ทั้ งน้ีเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการตรวจนับสต็อก และได้มี                    

การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของร้าน เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั 

อีกทั้งยงัมีการคาํนวณหาอตัราหมุนเวียนสินคา้ เพ่ือทราบวา่ระยะเวลาในการขายสินคา้สูงหรือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้ง 

งานวิจยัของปณิดา ศิริโชคชยั (2560) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั และ              

การให้บริการของร้านโชคชยัคา้ไม ้อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงไดป้ระสบปัญหาการจดัการสินคา้คง

คลงัหลายประการ ผูศึ้กษาจึงไดน้าํเอาแนวคิดแผนผงัเหตุและผล อตัราหมุนเวยีนสินคา้ และทฤษฎี ABC Analysis 

มาปรับใชก้บักิจการของร้าน พบวา่หลงัจากการปรับปรุงโดยวธีิการต่างๆแลว้ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1) เม่ือมีการพฒันาปรับปรุงในดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัแลว้ กิจการควรต่อยอดโดยการพฒันาใน

ดา้นอ่ืนๆ ดว้ย อาทิเช่น แผนการตลาด การจดัการทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

 2) ส่ิงท่ีสําคญันอกเหนือจากการมีแผนการปรับปรุงการจดัสินคา้คงคลงัทีดีแลว้ การปฏิบติัตามแผน              

การท่ีวางเอาไวอ้ยา่งเคร่งครัดก็ถือเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันากิจการใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คง 

 3) โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้ภายในร้านทวีวฒัน์ เป็นรุ่นค่อนขา้งเก่า เน่ืองจากทาํการซ้ือมาเป็นระยะ

เวลานาน ทาํให้ฟังก์ชัน่บางอย่างยงัขาดความเสถียร ดงันั้นจึงควรจดัหาโปรแกรมรุ่นใหม่ท่ีประสิทธิภาพดีข้ึน  

เพ่ือเพ่ิมความแม่นยาํและประสิทธิภาพในการบนัทึกขอ้มูล และเก็บสถิติต่างๆ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษาอิสระในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ลว้นไดรั้บความกรุณาช่วยเหลือและช้ีแนะจาก

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรวดี เพ่ิมวณิชกุล ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา และไดส้ละเวลาอนัมีค่าเพ่ือช้ีแนวทางท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระอยา่งยิ่ง รวมถึงแนะนาํอธิบายและตรวจแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่

เป็นอยา่งดีเสมอมา ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาท่ี
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ไดรั้บ ณ โอกาสน้ีดว้ย และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์และเป็นกาํลงัใจให้

ผูศึ้กษามาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีของวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น              

ทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้การประสานงานอยา่งดีเยี่ยมเสมอมา หากมีขอ้บกพร่องใดๆ ผูศึ้กษาขอนอ้ม

รับดว้ยความเคารพ และขออภยัมา ณ ทีน้ี 
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บทคัดย่อ 

การจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ใชเ้วลานานเกินเวลามาตรฐานทาํให้พนักงานตอ้งทาํงานล่วงเวลาและ             

ทาํให้บริษทัเสียค่าใชจ่้าย เน่ืองจากระบบไม่สามารถระบุพ้ืนท่ี ท่ีนาํไปจดัเก็บทาํให้พนกังานไม่ทราบวา่มีสินคา้

วางอยูก่่อนแลว้หรือไม่ เม่ือพนกังานนาํสินไปเพ่ือจดัเก็บแต่ไม่สามารถจดัเก็บไดต้อ้งสูญเสียเวลาในการนาํสินคา้

กลบัมาแกไ้ข Location และหาพ้ืนท่ีในการจดัเก็บใหม่ ซ่ึงสงผลให้การจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปไม่มีประสิทธิภาพ              

ผูศึ้กษาไดมี้การนําเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพประกอบไปดว้ย 1. แผ่นตรวจสอบ 2. แผนภูมิพาเรโต 3. แผนผงั

สาเหตุและผล มาใชใ้นการคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบว่าสาเหตุท่ีทาํให้การจดัเก็บสินคา้สําเร็จรูปไม่มี

ประสิทธิภาพ 2 สาเหตุคือ 1. Software ระบุตาํแหน่งจดัเก็บสินคา้ผิด 2. ระบบ Wi-fi มีปัญหา การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูป กรณีศึกษา บริษทัมอลเท็นเอเชีย โพลิเมอร์ 

โปรดกัส์ จาํกดั โดย 1. ใชเ้วลาการเก็บสินคา้ (พ.ค.-ก.ค.) เฉล่ีย 3.54 ชัว่โมง ต่อวนั และหลงัการปรับปรุง (ต.ค.-ธ.ค) 

ใชเ้วลาการเก็บสินคา้ลดลงเป็น 2.72 ชัว่โมง ต่อวนั หรือลดลง 0.82 ชัว่โมงต่อวนั 2. ประสิทธิภาพพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ

ก่อนปรับปรุงจดั เฉล่ีย (พ.ค.-ก.ค.) 453 พาเลท หรือคิดเป็น 72% หลงัการปรับปรุงสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 

578 พาเลท หรือคิดเป็น 92% 

 

คาํสําคญั: แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้คลงัสินคา้สาํเร็จรูปช้ินส่วนยานยนต ์
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ABSTRACT 

Keeping goods in the warehouse takes longer than standard hours, causing employees to work overtime 

and costing the company. because the system cannot determine the area that is stored, causing employees to not 

know if the product is already placed or not. When employees take the goods for storage but cannot store them, 

they have to lose time in bringing the goods back to fix the location and find a new storage space. This results in 

inefficient storage of finished goods. The researchers used quality control tools, which consisted of 1. Check 

Sheet 2. Pareto Chart 3. Cause and Effect Diagram It was used to find the cause of the problem. It was found that 

the reasons for the inefficient storage of finished goods are: 1. Software indicates the wrong storage location 2. 

Wi-Fi system has a problem. The purpose of this study was to study the method for improving the storage 

efficiency of finished goods, a case study of Malten Asia Polymer Products Company Limited. by 1. It takes 3.54 

hours per day to collect (May-July) and after improvement (Oct.-Dec.), the storage time is reduced to 2.72 hours 

per day. or a decrease of 0.82 hours per day Late or accounted for 92%  

 

Keywords: Optimization of Prefabricated Warehouse Storage for Automotive Parts. 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

บริษทั DHL Supply Chain (2563 : 36-37) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดภายในประเทศไทยและทัว่โลก ดงันั้นบริษทัจึงเล็งเห็นถึงความสําคญั 

ในการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการดา้นคลงัสินคา้และการขนส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

จากขอ้มูลสถิติปัจจยัทางดา้นตน้ทุนการดาํเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2563 มีแนวโนม้ของตน้ทุนการ

ดาํเนินงานภายในคลงัสินคา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทางบริษทัจึงพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเน้นศึกษา

แนวทางในการปรับปรุงการทาํงาน เป้าหมายเพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินงานภายในคลงัสินคา้ของ บริษทั มอลเท็น

เอเชีย โพลิเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั ใหส้ามารถแข่งขนัในสภาวะการณ์ปัจจุบนัได ้

บริษทั มอลเท็นเอเชีย โพลิเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั (2563 : 1) กล่าววา่ การปรับปรุงกระบวนการการจดัการ

คลงัสินคา้ เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ท่ีมีความสําคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ และสามารถ

แข่งขนักบัคู่แข่ง ทางธุรกิจได ้เน่ืองจากการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีดีนั้น จะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ ใน

คลงัสินคา้มีความถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็ว และสามารถใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ีจดัเก็บไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงสามารถ

ส่งผลให ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่าง ๆ ของคลงัสินคา้ตํ่าลง และยงัสามารถช่วยเพ่ิมผลกาํไรให้กบั

บริษทัฯ มากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1)  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูป กรณีศึกษา บริษทัมอลเท็นเอเชีย 

โพลิเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 

2)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้สําเร็จรูป กรณีศึกษา บริษทัมอลเท็น

เอเชีย โพลิเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ณฐัปวณ์ี พิเคราะห์แน่ และชนะ เยือ่งกมลสิงห์ (2563 : 1168-1169) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ การลดตน้ทุน

และกิจกรรมการดาํเนินงานในคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั Capital Brand OVS โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดตน้ทุน

ในการเช่าคลงัสินคา้เตม็รูปแบบเปล่ียนเป็นการเช่าแบบศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center) เพ่ือเปรียบเทียบ

ตน้ทุนค่าใช่จ่ายในการเช่าคลงัสินคา้เต็มรูปแบบกบัการเช่าแบบศูนยก์ระจายสินคา้ และเพ่ือบริหารพ้ืนท่ีสต็อก 

(Stock) หลงัร้านทุกสาขา ดว้ยระบบปฏิบติัการท่ีเสมือนคลงัสินคา้ และต่อยอดการทาํงานแก่พนักงานหน้าร้าน 

ผลของการวิจยั คือ เช่าคลงัสินคา้แบบศูนยก์ระจายสินคา้แทนการเชา้คลงัแบบเต็มรูปแบบ ทาํให้ไม่เกิดตน้ทุน

ทางดา้นกิจกรรมการดาํเนินงานในคลงัสินคา้ 

ธญักมล ทองกอ้น และ ลภนภทัร ตุลยลกัษณ์ (2562 : 1) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจดัการคลังสินคา้ กรณีศึกษา โรงงานผลิตและจดัจาํหน่ายแท็งกน์ํ้ า มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดเวลาในขนยา้ยสินคา้

ภายในคลงัสินคา้ไปยงัรถขนส่ง เน่ืองจากมีปัญหาการจดัเรียงสินคา้ท่ีปะปนกัน ทาํให้ยากต่อการคน้หา และ

ระยะเวลาการเคล่ือนยา้ยล่าชา้และระบบการจดัการภายในคลงัสินคา้ขาดประสิทธิภาพจึงมีการนาํเอาแนวคิดแบบ 

FIFO, หลกัการ ECRS เขา้มาช่วยในการลดระยะเวลาในการทาํงาน 

อรณิชา บุตรพรหม และ มาริสา ป้อมบุบผา (2561 : 138)  ได้ทําการศึกษาค้นควา้ FIFO เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทัช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึง มีวตัถุประสงค ์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการจดัเก็บ

สินคา้ในพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และเพ่ือ เป็นแนวทางการพฒันาการจดัการคลงัสินคา้ในระบบ FIFO ให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นระบบมากยิ่งข้ึนกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บสินคา้ภายในคลังสินค้าสําเร็จรูป 

(Finished Goods) 

ชาณิดา พิทยานนท์ และธิดารัตน์ เตวงั (2560 : 1-2)  ได้ทาํการศึกษาคน้ควา้ การเพ่ิมประสิทธิภาพ                 

การจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา: บริษทั พี.เค.บอยเลอร์ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือปรับปรุงระบบดา้นการจดัการ

คลงัสินคา้ของ บริษทั พี.เค บอยเลอร์ จาํกดั ทาํให้พบวา่ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคลงัสินคา้มีค่าท่ีตํ่า             

ดั่งเช่นในกระบวนการเบิกจ่ายสินคา้ซ่ึงเป็นผลทาํให้กระบวนการเบิกจ่ายสินคา้มีความ ล่าช้าอยู่เสมอ ดังนั้น

เป้าหมายของงานวิจยัน้ีเพ่ือปรับปรุงคลงัสินคา้ในกระบวนการเบิกจ่าย โดยการปรับปรุงคร้ังน้ีได ้ดาํเนินการโดย

ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์แผนภูมิการไหลเพ่ือพิจารณาขั้นตอนท่ีซํ้ าซอ้นและทาํการตดัขั้นตอนนั้นออกไป 

ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2552) กล่าวว่า การจดัการคลงัสินคา้กระบวนการทาํงานของ คลงัสินคา้ถือไดว้า่

เป็นส่วนหน่ึงของระบบโลจิสติกส์ท่ีสาํคญัซ่ึงในอดีต บทบาทและความสาํคญัของ คลงัสินคา้มกัจะถูกมองขา้ม

จากองค์กรธุรกิจโดยมกัจะมองการปฏิบัติงานของคลงัสินคา้เป็นภาระหรือ ตน้ทุนของบริษทัแต่ในปัจจุบนั

คลงัสินคา้ถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้และบริการ ดงัน้ีองคก์รธุรกิจไดห้ันมาให้ความสาํคญั

และมีการวางกลยทุธ์ดา้น คลงัสินคา้เพ่ิมมากข้ึน        

 

4. วธีิดําเนินการศึกษา 

        ผูศึ้กษาได้เร่ิมตน้ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาโดยมีการรวบรวมขอ้มูลกิจกรรมการจัดเก็บภายใน

คลงัสินคา้สําเร็จรูปของ บริษทั มอลเท็นเอเชีย โพลิเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั การคน้ควา้ขอ้มูลท่ีไดมี้การบนัทึกไว ้

รวมถึงการวิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงานในปัจจุบนั ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถสรุปขั้นตอนการดาํเนินการศึกษาออกมาได้

ทั้งหมด 7 ขั้นตอน 
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ขั้นตอนที ่1  ศึกษาข้อมูลและปัญหา คลงัสินคา้สาํเร็จรูป ของบริษทัฯ มีกิจกรรมหลกัๆ อยู ่สองกิจกรรม

คือ กิจกรรมการจดัเก็บสินคา้ และ กิจกรรมการจดัเตรียมสินคา้เพ่ือจดัส่ง จากการศึกษาขอ้มูลพบปัญหา กิจกรรม

การจดัเก็บสินคา้ใชเ้วลานานเกินมาตรฐาน ทาํใหต้อ้งมีการทาํงานล่วงเวลา 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจยัทาํการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งในการจดัการลดตน้ทุนการผลิตจากกระบวนการผลิตจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้ งฐานขอ้มูลออนไลน์ เช่น ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thailis), Google Scholar ซ่ึงศึกษา

แนวคิดเก่ียวกบัการลดตน้ทุนการผลิต จากประยกุต์ใชง้านวิจยั บุญญาดา นาสมบูรณ์, (2563; วิไลพร ธรรมโส, 

(2561); กชกรณ์ ชุมพลวงศ์ และ ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ, (2561); อรรณพ สรรพคุณ, (2555) นอกจากน้ียงัศึกษา

แนวคิดเก่ียวกบั 1)  แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการดาํเนินงานโลจิสติกส์ 2)  แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการผลิต              

3)  แนวคิดเก่ียวกับผงัแสดงเหตุและผล 4)  แนวคิดเก่ียวกับระบบ ECRS และ 5)  แนวคิดเก่ียวกับแผนภูมิ

กระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพ่ือนําไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตของบริษัท                

เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั 

ขั้นตอนที ่3  เก็บข้อมูล ขอบเขตุการศึกษางานวิจยัน้ีทาํการศึกษาพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ของบริษทัมอลเท็น

เอเชีย โพลิเมอร์ โปรดักส์ จาํกัด เก็บบันทึกรายการของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้ในแผนก

คลงัสินคา้ ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) 

ขั้นตอนที่ 4  รวบรวมข้อมูล การใชแ้ผนภูมิแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หาสาเหตุท่ี

ทาํใหเ้กิดปัญหา แลว้นาํปัญหาเหล่านั้นมาบนัทึกในแผน่ตรวจสอบ (Check Sheet)  ระยะเวลา 3 เดือนเพ่ือเก็บสถิติ

ของการเกิดปัญหาพร้อมทั้งจดัลาํดบัของปัญหา 

ขั้นตอนที ่5  วเิคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุ ใชแ้ผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล และ

ใชก้ฎ 80 เปอร์เซ็นต ์ในการเลือกสาเหตุปัญหามาทาํการแกไ้ข พร้อมทั้งกาํหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ข 

ขั้นตอนที่ 6  ดําเนินการแก้ไขปัญหา ดาํเนินการแกไ้ขตามกลยทุธ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้พร้อมทั้งติดตามผล 

การดาํเนินการ 

ขั้นตอนที ่7  ตดิตามผลการแก้ไข ติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ข โดยใช ้แผน่ตรวจสอบ (Check Sheet)  

ระยะเวลา 3 ตามหวัขอ้ของปัญหาวา่มีการเกิดซํ้ าหรือไม่ 

ขั้นตอนที่ 8  สรุปผลการแก้ไข ผูว้ิจยัสรุปผลจากการวิเคราะห์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยนาํสรุปผล

การดาํเนินงานดงักล่าวเพ่ือทาํการปรับปรุงพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะความเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ท่ีจะนาํไปใชไ้ดอ้ย่างแทจ้ริงของผูป้ฏิบติังานและขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติังานจริงใน 

การดาํเนินงานต่อไป 

 

5. ผลการศึกษา  

        จากการศึกษากระบวนการของคลงัสินคา้สาํเร็จรูปกรณีศึกษา บริษทัมอลเท็นเอเชีย โพลิเมอร์ โปรดกัส์ 

จาํกดั ทาํให้ทราบถึงกระบวนการจดัเก็บสินคา้ ท่ีเป็นปัญหาท่ีทาํใหพ้นกังานตอ้งทาํงานนอกเวลาส่งผลใหบ้ริษทั

ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน และเม่ือไดน้ําเอาโดยการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพสาเหตุและผล (Fishbone Diagram)                 

ทาํให้ไดท้ราบถึงรายการของปัญหาท่ีสงผลใหเ้กิดการจดัเก็บสินคา้ท่ีล่าชา้ รวมถึงการใชแ้ผ่นตรวจสอบ (Check 

Sheet) เก็บบนัทึกความถ่ีในการเกิดปัญหา และใชก้ฎ 80 เปอร์เซ็นต์ มาวิเคราะห์ เพ่ือทาํการแกไ้ขสาเหตุของ

ปัญหาเป็นอันดับแรกก่อนพบว่ามีปัญหาท่ีตอ้งทาํการแก้ไข 2 ปัญหาคือ 1. ระบบ Software ยงัไม่ดีพอท่ีไม่



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1713 

สามารถระบุตาํแหน่งของสินคา้ 2. สัญญาณ Wi-fi  ท่ีไม่ทัว่ถึงทาํใหพ้นกังานทาํงานลาํบากเสียเวลาในการจดัเก็บ

สินคา้ มีความล่าชา้ จาํเป็นตอ้งทาํงานนอกเวลาปกติ หรือทาํโอที เป็นเหตุใหบ้รําทตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมดงักล่าว  

 ดงันั้นการดาํเนิกการแกไ้ขปัญหาท่ี1. ระบบ Software ยงัไม่ดีพอท่ีไม่สามารถระบุตาํแหน่งของสินคา้ 

ไดท้าํการปรับปรุงพฒันาระบบ Software ให้สามารถระบุตาํแหน่งของสินคา้ และให้พนกังานสามารถระบุทราบ

ตาํแหน่งล่วงหนา้ก่อนนาํสินคา้ไปจดัเก็บ 2. การเพ่ิมตวัรับส่งสญัญาณ Wi-fi ทาํใหไ้ม่เกิดความผิดพลาดในการนาํ

สินคา้ไปจดัเก็บท่ีส่งผลต่อเวลาในการจดัเก็บสินคา้ และจากการปรับปรุงระบบ Software ยงัส่งผลให้ขั้นตอนใน

การจดัเก็บสินคา้ลดลงอีกดว้ย 

 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

  

 

 

 

   เปรียบเทียบขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้ (ก่อน-หลงัปรับปรุง) 

 

จากการปรับปรุงสามารถทาํใหข้ั้นตอนลดขั้นตอนในการบนัทึก Location และเวลาในการรอนาํเอกสาร

มาบนัทึก Location สามารถลดเวลาท่ีไดถึ้ง 63 นาทีต่อคร้ัง 
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ภาพประกอบ 2  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของเวลาในการจดัเก็บสินคา้ (ก่อน-หลงัปรับปรุง) 

จากภาพการเปรียบเทียบก่อนและหลงัจะเห็นไดว้า่ใชเ้วลาการเก็บสินคา้ (พ.ค.-ก.ค.) เฉล่ีย 3.54 ชัว่โมง 

ต่อวนั และหลงัการปรับปรุง (ต.ค.-ธ.ค) ใช้เวลาการเก็บสินคา้ลดลงเป็น 2.72 ชั่วโมง ต่อวนั หรือลดลง 0.82 

ชัว่โมงต่อวนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของเวลาในการจดัเก็บสินคา้ (ก่อน-หลงัปรับปรุง) 

 

จากปัญหาก่อนหนา้การปรับปรุงท่ีระบบไม่สามารถระบุตาํแหน่งการจดัเก็บสินคา้ทาํให้มีการวางสินคา้

ไม่เป็นระเบียบขวางทางเขา้ออกระหวา่งชั้นวางทาํใหจ้ดัเก็บบนชั้นวางไม่ไดเ้ม่ือทาํการปรับปรุงการระบุตาํแหน่ง

การจดัเก็บสินคา้ทาํให้เป็นระเบียบมากข้ึน และจากการเปรียบเทียบพบวา่ ประสิทธิภาพพ้ืนท่ีในการจดัเก็บก่อน

ปรับปรุงจดั เฉล่ีย (พ.ค.-ก.ค.) 453 พาเลท หรือคิดเป็น 72% หลงัการปรับปรุงสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 578 

พาเลท หรือคิดเป็น 92% 

จากการดําเนินงานภายในบริษัท (หลังปรับปรุง) ภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถลดปัญหา                           

การดาํเนินงานภายในบริษทัได ้สรุปผลเปรียบเทียบจาํนวนคร้ังของปัญหาเฉล่ียกระบวนการทาํงานภายในบริษทั 

ดงัน้ี  
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1.  สามารถลดขั้นตอนในการจัดเก็บสินคา้บันทึก Location และเวลาในการรอนําเอกสารมาบันทึก 

Location สามารถลดเวลาท่ีไดถึ้ง 63 นาทีต่อคร้ัง 

2.  สามารถลดเวลาการเก็บสินคา้ (พ.ค.-ก.ค.) เฉล่ีย 3.54 ชัว่โมง ต่อวนั และหลงัการปรับปรุง (ต.ค.-ธ.ค) 

ใชเ้วลาการเก็บสินคา้ลดลงเป็น 3.17 ชัว่โมง ต่อวนั หรือลดลง 0.79 ชัว่โมงต่อวนั 

3.  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีในการจดัเก็บก่อนปรับปรุงจดั เฉล่ีย (พ.ค.-ก.ค.) 453 พาเลท หรือคิด

เป็น 72% หลงัการปรับปรุงสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 578 พาเลท หรือคิดเป็น 92% 

 

6. อภิปรายผล 

การนาํเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพประกอบไปดว้ย 1. แผ่นตรวจสอบ 2. แผนภูมิพาเรโต 3. แผนผงัสาเหตุ

และผล มาใช้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบว่าสาเหตุท่ีทาํให้การจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปไม่มี

ประสิทธิภาพ 2 สาเหตุคือ 1. Software ระบุตาํแหน่งจัดเก็บสินคา้ผิด 2. ระบบ Wi-fi มีปัญหา การศึกษาน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้สําเร็จรูป กรณีศึกษา บริษทัมอลเท็น

เอเชีย โพลิเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั โดย 1. ใชเ้วลาการเก็บสินคา้ (พ.ค.-ก.ค.) เฉล่ีย 3.54 ชัว่โมง ต่อวนั และหลงัการปรับปรุง 

(ต.ค.-ธ.ค) ใชเ้วลาการเก็บสินคา้ลดลงเป็น 2.72 ชัว่โมง ต่อวนั หรือลดลง 0.82 ชัว่โมงต่อวนั 2. ประสิทธิภาพพ้ืนท่ี

ในการจดัเก็บก่อนปรับปรุงจดั เฉล่ีย (พ.ค.-ก.ค.) 453 พาเลท หรือคิดเป็น 72% หลงัการปรับปรุงสามารถจดัเก็บได้

เพ่ิมข้ึนเป็น 578 พาเลท หรือคิดเป็น 92% 

        วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บสินคา้สําเร็จรูป กรณีศึกษา 

บริษทัมอลเท็นเอเชีย โพลิเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั โดยการใชแ้ผน่ตรวจสอบ (Check Sheet) โดยวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 

สอดคลอ้งกบังานวจิยั อรณิชา บุตรพรหม และ มาริสา ป้อมบุบผา (2561 : 138)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ FIFO เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทัช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึง มีวตัถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา               

การจดัเก็บสินคา้ในพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และเพ่ือ เป็นแนวทางการพฒันาการจดัการคลงัสินคา้ในระบบ FIFO ให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งข้ึนกลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้

สาํเร็จรูป (Finished Goods) 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูป กรณีศึกษา 

บริษทัมอลเท็นเอเชีย โพลิเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั โดยการปรับปรุงระบบ Software โดย สอดคลอ้งกบังานวิจยั ชาณิดา 

พิทยานนท์ และธิดารัตน์  เตวงั (2560 : 1-2)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ 

กรณีศึกษา: บริษทั พี.เค.บอยเลอร์ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือปรับปรุงระบบดา้นการจดัการคลงัสินคา้ของ 

บริษทั พี.เค บอยเลอร์ จํากัด ทําให้พบว่าประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคลังสินคา้มีค่าท่ีตํ่าดั่งเช่นใน

กระบวนการเบิกจ่ายสินคา้ซ่ึงเป็นผลทาํให้กระบวนการเบิกจ่ายสินคา้มีความ ล่าชา้อยูเ่สมอ ดงันั้นเป้าหมายของ

งานวจิยัน้ี 

 

 7.ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวจิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.  ควรนาํหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานภายในบริษทัให้

ครบทุกดา้นในการทาํวิจยัในขั้นต่อไป เพ่ือให้สามารถมีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานภายใน

บริษทั 
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2.  ควรนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลแทนการใช ้แผ่นตรวจสอบ (Check 

Sheet) เพ่ือใหรู้้ถงัปัญหาและแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็วง่ายต่อการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

3.  ควรทบทวนปรับปรุงระบบท่ีใชใ้นปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงาน เพ่ือใหก้ารทาํงานง่ายและเกิด

ความถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

อรณิชา บุตรพรหม และ มาริสา ป้อมบุบผา. (2561). “FIFO เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคลงัสินค้า กรณีศึกษาบริษัท

ชิน้ส่วนยานยนต์แห่งหน่ึง.” คณะวทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา สระแกว้ 
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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ และศึกษากิจกรรมคลงัสินคา้ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานบริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

จาํนวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 

ระหวา่ง 0.70 – 0.94 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัระหวา่ง 0.84 - 0.93 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความคิดเห็นพนกังานเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั บ๊อก 

เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความ

น่าเช่ือถือ 2) กิจกรรมคลงัสินคา้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั คือ ดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (X3) ดา้นการควบคุมสินคา้ (X4) และดา้นการจดัเก็บสินคา้ (X2) 

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ไดร้้อยละ 84.50 โดยสามารถเขียนสมการคะแนนดิบ

ไดด้งัน้ี 

Ŷ = .006 + .130(X3) + .294(X4) + .452(X2) 

 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพ, การจดัการคลงัสินคา้ 

 

ABSTRACT 

 The objective was to study the efficiency of warehouse management. and to study the warehouse 

activities that affect the efficiency of warehouse management The sample consisted of 80 employees of Box Asia 

Group International Co., Ltd. The instrument used to collect the data was a questionnaire with an index of 

conformity (IOC) between 0.70 - 0.94 and a confidence value of the whole version between 0.84 - 0.93. The 
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statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing with Pearson's 

correlation coefficient. and a stepwise multiple regression analysis. 

The study found that 1) overall, there was a high level of warehouse management efficiency of Box 

Asia Group International Co., Ltd. The highest level of warehouse management efficiency was the Reliability. 2) 

Movement (X3), Control (X4) and Storage (X2) were the warehouse activities that affected the warehouse 

management efficiency of Box Asia Group International Co., Ltd. and were able to predict their warehouse 

management efficiency level of 84.50%. The predictive equation could be constructed in unstandardized score as 

follows:    

Ŷ = .006 + .130(X3) + .294(X4) + .452(X2) 

 

Keywords: Efficiency, Storage Management 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การบริหารจดัการคลงัสินคา้มีความเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนและความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ ส่งผลต่อการเติบโตและความอยูร่อดของบริษทั การบริหารจดัการคลงัสินคา้ คือ ความถูกตอ้ง ความรวดเร็ว 

การใช้เวลาท่ีน้อยลง และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การจัดการคลงัสินคา้จึงมีความสําคัญต่อ                  

การดาํเนินงานของบริษทั (ชาณิดา พิทยานนท ์และคณะ, 2560) คลงัสินคา้เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งผูจ้าํหน่ายวสัดุ

และบริษทัและลูกคา้ จึงมีบทบาทและความสาํคญัทั้งดา้นการผลิตและการตลาด คลงัสินคา้สร้างคุณค่าดา้นเวลา 

(time utility) ดา้นสถานท่ี (place utility) บริษทัตอ้งมีสินคา้ไวเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การมีสินคา้

พร้อมนาํส่งในเวลาท่ีลูกตอ้งการจึงเป็นการสร้างคุณค่าด้านเวลา ซ่ึงความตอ้งการสินคา้มีกระจายอยู่ทุกพ้ืนท่ี 

ดงันั้นการมีคลงัสินคา้เพ่ือนาํสินคา้มายงัพ้ืนท่ีท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง เพ่ือตอบสนองไดท้นัที จึงเป็นการสร้างคุณค่า

ดา้นสถานท่ี คลงัสินคา้สามารถเพ่ิมหรือลดตน้ทุนให้กบับริษทัในดา้นโลจิสติกส์ ดงันั้นการเขา้ใจและบริหาร

จดัการดา้นคลงัสินคา้จึงมีความสาํคญักบับริษทัอยา่งมาก (ไชยยศ ไชยมัน่คง และคณะ, 2557)  

บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นบริษทัท่ีผลิตบรรจุภณัฑพิ์มพอ์อฟเซ็ต ประเภท

กระดาษกระดาษลูกฟกู ในส่วนของการบริหารคลงัสินคา้ตอ้งทาํการสัง่ซ้ือวตัถุดิบชนิดต่างๆ เช่น กระดาษลูกฟูก 

เคมี กาว ฯลฯ เพ่ือนาํมาผลิตในรูปแบบตามความตอ้งการของลูกคา้และส่งเป็นสินคา้สาํเร็จรูปใหก้บัลูกคา้ โดยมี

การแยกการดาํเนินงานเป็น 2 คลงัสินคา้ ได้แก่ คลงัวตัถุดิบ และคลงัสินคา้สําเร็จรูป จากการสังเกตุในส่วน

คลงัสินคา้วตัถุดิบของ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มีรูปแบบการจดัการคลงัสินคา้ท่ีไม่มี

รูปแบบท่ีแน่นอน วตัถุดิบแต่ละชนิดผูป้ฏิบติังานปฏิบติัภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีประสบการณ์เป็นความเคยชิน

เฉพาะบุคคลและบางคร้ังไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้วตัถุดิบท่ีรับเขา้มาถูกจัดวางในบริเวณพ้ืนท่ีปกติ

ตามเดิม โดยไม่มีระบบ Barcode ไม่ไดบ้นัทึกในเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง ขาดการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงการจดัเก็บ

ในรูปแบบน้ีทาํให้เกิดปัญหาในดา้นของพ้ืนท่ีการจดัเก็บภายในคลงัไม่เพียงพอในรอบสินคา้ท่ีตอ้งการจดัเก็บ  

เกิดความไม่เป็นระเบียบในการจดัเรียงสินคา้ ส้ินเปลืองพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ การตรวจสอบปริมาณวตัถุดิบขาด

ความถูกตอ้ง การคน้หา การหยิบวตัถุดิบ การเคล่ือนยา้ยทาํไดล่้าชา้ในบางสถานการณ์ ความล่าชา้ในการคน้หา

สินคา้ ความไม่สะดวกขณะปฏิบติังานรวมไปถึงความผิดพลาดในระบบคลงัสินคา้ จะเห็นไดว้า่จากปัญหาสินคา้

เกิดความเสียหายดงันั้นจากการศึกษาแนวความคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ตามหลกัการ
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ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการทาํงานใหดี้ข้ึนทุกอยา่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานและลดตน้ทุนในการทาํงานของ

บริษทัไดอี้กทางหน่ึงและเพ่ือรองรับการเสริมสร้างศกัยภาพใหแ้ก่บริษทั  

ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบุคลากรในบริษทั เป็นผูห้น่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งในกิจกรรรมดา้นคลงัสินคา้วตัถุดิบ 

จึงสนใจศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ของ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

เพ่ือปรับปรุง พฒันา ระบบการบริหารจดัการอนัจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิด

ประโยชน์กบับริษทั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

(2) เพ่ือศึกษากิจกรรมคลงัสินคา้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัการคลงัสินค้า 

 กฤษณ์ชาคริตส ณ วฒันประเสริฐ (2562) ให้ความหมาย การจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง กระบวนการ

ประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจการคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและบรรลุผลสาํเร็จ

ตามวตัถุประสงค์ของคลังสินค้าแต่ละประเภทท่ีกําหนดไว ้เพ่ือให้เกิดการประหยดัในการขนส่งการผลิต                     

การสั่งซ้ือ เป็นแหล่งของการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ในการให้บริการลูกคา้ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาด 

ลดรอบเวลาของแต่ละกิจกรรม สนบัสนุนการผลิตแบบทนัเวลาพอดี ทาํใหร้ถขนส่งสินคา้ไดห้ลายชนิด เป็นท่ีเก็บ

สินคา้ชัว่คราวของสินคา้ท่ีตอ้งท้ิงหรือนาํไปผลิตใหม่ ซ่ึงมีหนา้ท่ีประกอบดว้ย 1) การเคล่ือนยา้ย 2) การจดัเก็บ              

3) การตดัสินใจในการกาํหนดงบประมาณ 4) การกาํหนดทาํเลท่ีตั้ง 5) การกาํหนดขนาดและจาํนวนคลงัสินคา้               

6) การจดัผงัคลงัสินคา้ 7) การเลือกอุปกรณ์ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ 8) การควบคุมการปฏิบติังาน และ 9) การโอนขอ้มูล 

ในส่วนของคาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2556) ไดแ้บ่งหน้าท่ีหลกัของคลงัสินคา้ออกเป็น 2 ประการ คือ 1) หน้าท่ี              

การเคล่ือนยา้ย ซ่ึงประกอบดว้ย การรับ การโยกยา้ย การคดัเลือกสินคา้เพ่ือจดัส่ง และการส่งสินคา้ 2) หน้าท่ี               

การเก็บรักษา  ซ่ึงประกอบด้วย การเก็บรักษาชั่วคราว และการเก็บรักษาถาวร นอกจากน้ีไชยยศ ไชยมัน่คง                 

และคณะ (2557) ไดก้าํหนดปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนในคลงัสินคา้ประกอบดว้ย 1) การรับสินคา้ 2) การระบุประเภท

และจดักลุ่มสินคา้ 3) การเก็บสินคา้ 4) การปกป้องสินคา้ 5) การหยิบสินคา้ 6) การหีบห่อเพ่ือขนส่ง 7) การขนสินคา้

ข้ึนยานพาหนะ 8) การตรวจนบัสินคา้ และ 9) การจดัทาํรายงาน 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวคิดการจดัการคลงัสินคา้ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรับสินคา้ 2) ดา้น

การจดัเก็บสินคา้ 3) ดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และ 4) ดา้นการควบคุมสินคา้ มาใชเ้พ่ือตอบวตัถุประสงคง์านวจิยั 

 ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินค้า 

 ณัฎภทัรศญา เศรษฐโชติสมบติั และคณะ (2562) ให้ความหมาย ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ 

หมายถึง การทาํให้การปฏิบติังานดา้นการคลงัสินคา้ดีข้ึนในดา้นจาํนวนสินคา้คงคลงัมีเหมาะสม การลดเวลาขน

ยา้ยสินคา้ การลดขั้นตอน การทาํงาน มีการวางแผนท่ีมุ่งจะพฒันาความสามารถของบริษทัเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

รักษาระดับปฏิบัติงานท่ีดีและสามารถวดัผลสําเร็จได้จากการเติบโตขององค์กร โดยการวดัประสิทธิภาพ                     
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การจดัการคลงัสินคา้ จะใชต้วัช้ีวดัประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือในการประเมินการดาํเนินงาน ซ่ึงมีการประเมินใน 

3 มิติ คือ 1) ด้านเวลา ประกอบด้วยตวัช้ีวดัท่ีใช้ขอ้มูลระยะเวลาของการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีอยู่นอกเหนือจาก

ช่วงเวลาของกระบวนการผลิต และระยะเวลาการเคล่ือนยา้ยของขอ้มูลท่ีเร่ิมตั้งแต่ตการรับขอ้มูลและส้ินสุดท่ี             

การส่งมอบขอ้มูลใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการลาํดบัถดัไป 2) ดา้นความน่าเช่ือถือ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั

ท่ีใชว้ดัความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัการส่งมอบสินคา้และขอ้มูล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ตวัช้ีวดัดา้น

การส่งมอบตรงเวลา (On-time) และตวัช้ีวดัดา้นการส่งมอบครบตามปริมาณ (In-full) และ 3) ดา้นตน้ทุน (Cost 

Dimension) แสดงถึงสัดส่วนตน้ทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์เปรียบเทียบกบัยอดขายประจาํปีของบริษทั สามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือควบคุมตน้ทุนส่วนเกินท่ีไม่จาํเป็นไดโ้ดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพสินคา้หรือ

บริการ (อรพิน อุดมธนะธีระ, 2562) ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชต้วัช้ีทั้ง 3 ตวัน้ี เพ่ือตอบวตัถุประสงคง์านวจิยั 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ใน 4 ดา้นประกอบดว้ย 1) ดา้นการรับ

สินคา้ 2) ดา้นการจดัเก็บสินคา้ 3) ดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และ 4) ดา้นการควบคุมสินคา้ และประสิทธิภาพ              

การจดัการคลงัสินคา้ ใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นเวลา 2) ดา้นความน่าเช่ือถือ และ 3) ดา้นตน้ทุน มาเป็น

แนวทางกรอบความคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

กิจกรรมคลงัสินคา้อย่างน้อยหน่ึงกิจกรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก 

เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ พนกังานหรือบุคลากรของ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 200 คน ในทุกตาํแหน่ง 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ พนักงานหรือบุคลากรของ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด                 

เป็นกลุ่มท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานดา้นคลงัสินคา้วตัถุดิบของบริษทั มีจาํนวนทั้งส้ิน 80 คน เพ่ือตอ้งการให้ได้

ขอ้มูลครบถว้นจากพนกังานทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งงานวจิยัคร้ังน้ีจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 80 คน 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูล

เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักิจกรรมคลงัสินคา้ และ

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ โดยก่อนท่ีจะดาํเนินเก็บขอ้มูลไดมี้การทดสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งเน้ือหากบัแบบสอบถามท่ี

ใชใ้นการศึกษา แลว้คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.67-1.00 (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 

2558) แลว้ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้

ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จากนั้นนาํมาวเิคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) โดยการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ตามวิธีของ Cronbach (Alpha Coefficient: ∝)โดยพิจารณา

เฉพาะท่ีมีค่าระหวา่ง 0.70 – 0.94 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัขอหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลยั

เซาธ์อีสท์บางกอก ถึงผูจ้ดัการบริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บ

ขอ้มูลโดยดาํเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง พร้อมกาํหนดวนัมารับแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเองซ่ึง

ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จาํนวน 80 ฉบบั คิดเป็น 100 %  

       4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหพนัธ์แบบเพียร์สนั และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ข้อมูลความคดิเห็นพนักงานเกีย่วกบักจิกรรมด้านคลงัสินค้า 

 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นพนักงานเก่ียวกบักิจกรรมด้านคลงัสินคา้ของบริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในภาพรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการเคล่ือนยา้ย 

โดยบริษทัมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (วตัถุดิบ) ความเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน รองลงมาคือ                  

ดา้นการจดัเก็บสินคา้ โดยบริษทัมีการบริหารระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ (วตัถุดิบ) อยูใ่นคลงัสินคา้จนถึงการส่งมอบ

ให้กบัลูกคา้เหมาะสม ดา้นการควบคุมสินคา้ โดยบริษทัมีการกาํหนดมีระบบการตรวจนบัสินคา้ตามรายการช่ือ

สินคา้ และรหัสสินคา้ ท่ีเขา้ใจเหมือนกนัทุกคน และดา้นการรับสินคา้ โดยบริษทัมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการรับสินคา้ ดงัแสดงตามตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นพนกังานเก่ียวกบักิจกรรมดา้นคลงัสินคา้ของ 

 บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

กิจกรรมดา้นคลงัสินคา้ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ดา้นการรับสินคา้ 3.94 0.09 มาก 

2. ดา้นการจดัเก็บสินคา้ 4.02 0.10 มาก 

3. ดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 4.03 0.09 มาก 

4. ดา้นการควบคุมสินคา้ 3.98 0.10 มาก 

รวม 3.99 0.09 มาก 

 

 ข้อมูลความคดิเห็นพนักงานกีย่วกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินค้า 

 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นพนักงานเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั บ๊อก 

เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความ

น่าเช่ือถือ  รองลงมาคือ ดา้นตน้ทุน และดา้นเวลา ตามลาํดบั ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นพนกังานเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการ 

 คลงัสินคา้ของบริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ดา้นเวลา 3.93 0.09 มาก 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.06 0.10 มาก 

3. ดา้นตน้ทุน 4.00 0.09 มาก 

รวม 3.99 0.09 มาก 

 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั 

บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั พบว่า เพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจัดการ

คลงัสินคา้ แตกต่างกันในด้านความน่าเช่ือถือและดา้นตน้ทุน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ แตกต่างกนัในดา้นตน้ทุน ส่วนอาย ุระยะเวลาปฏิบติังาน และตาํแหน่งงาน 

ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน กิจกรรมคลงัสินคา้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก 

เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (X3) ดา้นการควบคุมสินคา้ 

(X4) และดา้นการจดัเก็บสินคา้ (X2) สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ไดร้้อยละ 84.50 

ซ่ึงเสนอในรูปแบบสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

 สมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ในรูปคะแนนดิบ มีดงัน้ี 

Yˆ = .006 + .130(X3) + .294(X4) + .452(X2) 
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 สมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั ในรูปคะแนนมาตรฐาน มีดงัน้ี 

yZˆ = .119(Zx3) + .334(Zx4) + .452(Zx2) 

 ดงัแสดงตามตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  กิจกรรมคลงัสินคา้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป  

 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ตัวแปรท่ีศึกษา b SEb  t Sig. 

ดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (x3) 0.130 0.066 0.119 1.965 0.005* 

ดา้นการควบคุมสินคา้ (x4) 0.294 0.070 0.334 4.198 0.000* 

ดา้นการจดัเก็บสินคา้ (x2) 0.452 0.077 0.452 5.875 0.000* 

a = 0.006            R = 0.923            R2 = 0.851            Adjusted R2 = 0.845 

F = 142.853*        SEest = 0.2689 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยัเร่ือง ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ผูว้จิยัมีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายผลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ดงัน้ี 

 ผลการวจิยัพบวา่ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ (X3) การควบคุมสินคา้ (X4) การจดัเก็บสินคา้ (X2) เป็นกิจกรรม

การจดัการคลงัสินคา้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บริษทัมีการจดัการกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยโดยใหค้วามสาํคญักบัการมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ (วตัถุดิบ) ท่ีเหมาะสมกบัการปฎิบติังาน กิจกรรมการเคล่ือนยา้ยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

สินค้าท่ีจัดเก็บในคลังสินค้า สอดคล้องกับอาํพรรณ เช้าจันทร์ และคณะ (2560) ท่ีพบว่า การใช้อุปกรณ์มา

สนับสนุนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ สามารถส่งสินค้าได้ตามเวลาและไม่เกิดความเสียหายกับสินคา้ ทําให้เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า นอกจากน้ี ในการบริหารจัดการด้านการควบคุมสินค้า บริษัทได้มี                     

การกาํหนดระบบการตรวจนับสินคา้ การใชร้หัสสินคา้ท่ีพนักงานผูป้ฏิบติังานทุกคนเขา้ใจตรงกนั ทาํให้เกิด  

ความถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีจดัเก็บไดท้นัทีและตรงตามจริง สอดคลอ้งกบัพิชญต์านนัท ์ครุนิอาจ (2560) 

ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินคา้  พบวา่ ปัญหามาจากการทาํงานของพนกังานท่ีไม่ได้

ทาํการตดัสต๊อกทนัทีเม่ือมีการรับเขา้หรือเบิกจ่ายช้ินงานออก ส่งผลให้ขอ้มูลในระบบไม่เป็นปัจจุบนั เกิดความ

ผิดพลาดและเม่ือทาํการแกไ้ขการผลิตยอ้นหลงั ทาํให้เสียเวลาในการดาํเนินงาน และการบริหารกิจกรรมการจดัการ

คลงัสินคา้ดา้นการจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงบริษทัสามารถบริหารระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ (วตัถุดิบ) อยูใ่นคลงัสินคา้จนถึง

การส่งมอบใหก้บัลูกคา้ไดเ้หมาะสม และสามารถตรวจสอบสินคา้ (วตัถุดิบ) ท่ีจดัเก็บในคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และคณะ (2562) ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

คลงัสินคา้ ของร้านนํ้ าเพชร กลาส แอนด์อลูมิเนียม พบว่า การปรับปรุงระบบการจดัเก็บสินคา้แบบใหม่ ทาํให้

สินคา้มีการจัดเก็บอย่างเป็น ระเบียบ และใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินคา้ลดลง จากเดิมระยะเวลารวมใน                  

β
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การหยบิสินคา้ 12 ชัว่โมง 21 นาที18 วนิาที ลดลงเป็น 6 ชัว่โมง 25 นาที 23 วนิาทีซ่ึงสามารถวดัประสิทธิภาพเวลา

ในการหยบิสินคา้ลดลง 48.17% 

 โดยจากผลการวิจัย ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินคา้ของบริษทั โดยใช้

หลกัการ FIFO และ 5 ส. โดยมีผลการดาํเนินการดงัน้ี 

 1. เปรียบเทียบก่อน-หลัง เวลาการรับวตัถุดิบจากซัพพลายเออร์ ใช้เวลาในการจัดเก็บ 60 นาทีต่อ                       

ตูค้อนเทรนเนอร์ สรุปลดลงจากเดิม 25 นาที 

 2. การเบิกวตัถุดิบออกจากคลงั จะทาํการเคล่ือนยา้ยผ่านทางโฟลค์ลิฟ นาํมาวางไวใ้ห้ท่ีหนา้ประตูฝ่าย

ผลิต จากเดิมใชเ้วลาในการเบิก-จ่ายสินคา้ใชเ้วลาอยูท่ี่ 45 นาทีต่อ 1 Job Order เม่ือทาํการแกไ้ขใชเ้วลาในการเบิก-

จ่ายสินคา้อยู่ท่ี 30 นาทีต่อ 1 Job Order สามารถลดเวลาในการเบิก-จ่ายสินคา้ลดลงไดจ้ากเดิม 15 นาทีต่อ 1 Job 

Order  

 3. การจดัเก็บวตัถุดิบ จะทาํการจดัเก็บกระดาษฟอล์ยไวบ้นชั้น และทาํการพนัพลาสติกไวทุ้กพาเลท 

ป้องกนัวตัถุดิบเกิดความเสียหายระหวา่งการเก็บรักษา 

 4. การเช็คสินคา้จะทาํการตรวจเช็คยอดสินคา้กบัอินวอย เขียนเลขจาํนวน และวนัท่ีรับเขา้กาํกบัไวท่ี้               

ตวัสินคา้ ตดัตวัอยา่งสินคา้มาทาํการเช็คอีกที ในตวัอยา่งเป็นการรับเขา้กระดาษ มีการเช็คจาํนวนจากอินวอย เขียน

กาํกับเลขท่ีไวท่ี้มว้นกระดาษ ตดัตวัอย่างกระดาษมาวดัแกรมดว้ยเคร่ืองวดัความหนา และเคร่ืองชั่งกระดาษ

ดิจิตอล เป็นการลดความผิดพลาดในการปฎิบติังาน 

 5. การเคล่ือนยา้ยสินคา้จากรถของซพัพลายเออร์เขา้ฝ่ายคลงัสินคา้ จะทาํการเคล่ือนยา้ยโดยรถโฟลค์ลิฟ

และมีการลอ็คแลมป์โหลดสินคา้ไวเ้พ่ือไม่ใหข้ยบัระหวา่งการเคล่ือนยา้ย    

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการจัดการคลงัสินคา้ ด้านการรับสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีมีระดบัความ

คิดเห็นของพนักงานผูป้ฏิบติังานตํ่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของ

บริษทั ดงันั้น บริษทัจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาการจดัการกิจกรรมดา้นการรับสินคา้ โดยการปรับระบบ

การตรวจรับสินคา้ ทั้ งการตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบตวัสินคา้ การกําหนดพ้ืนท่ีรับสินคา้ให้มีความ

เหมาะสม เพ่ือลดระยะเวลาการตรวจรับ และเพ่ิมความถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในดา้นเวลา ดา้น

ตน้ทุน และความน่าเช่ือถือได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานและการสังเกตุ             

การปฏิบติังานของพนักงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้ไดข้อ้มูลปัญหาจากการดาํเนินการและนาํมากาํหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาเพ่ือพฒันาการดาํเนินงานดา้นการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทัต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์ดว้ยความอนุเคราะห์จาก ดร.นทัธีรา พมุมาพนัธ์ุ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ท่ีกรุณาใหค้วามรู้ คาํปรึกษา แนวคิด และคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ ส่งผลใหง้านวจิยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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และขอขอบคุณพนกังานบริษทั บริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามเป็นอยา่งดียิง่   
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีประยกุตใ์ชก้ารทดลองดว้ยแบบจาํลองทางคอมพิวเตอร์กบัการปรับปรุงกระบวนการหยบิท่ีใช้

แรงงานคนหยิบเป็นหลัก กรณีศึกษาคลงัจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง งานวิจัยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือลดระยะทางในการหยบิสินคา้โดยพิจารณาปัจจยั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ จาํนวนรายการเบิกต่อใบเรียกใช้

บรรจุภณัฑ ์(Lines per order) ตาํแหน่งของจุดรวบรวม (Collecting Point) และการจดัลาํดบัการหยบิในใบเรียกใช้

บรรจุภัณฑ์ (Picking Sequence) ซ่ึงในงานน้ีเสนออัลกอริทึมการปีนเขา (Hill Climbing) และการอบอ่อน 

(Simulated Annealing) มาใชจ้ดัลาํดบัการหยิบ แบบจาํลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์ถูกพฒันาดว้ยโปรแกรม 

Flexsim 3D simulation  เพ่ือใชศึ้กษาทดลองปัจจยัทั้ง 3 ขา้งตน้ดว้ยตวัแบบการทดลองแฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ 

(General full factorial design) ผลลพัธ์จากการทดลอง พบว่า ท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 ปัจจัยหลกัทุก ปัจจัย และ

อิทธิพลร่วมสองปัจจัยมีผลต่อระยะทางทั้ งหมดในการหยิบบรรจุภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือ

เปรียบเทียบกบัสภาพการทาํงานในปัจจุบนั พบวา่ ถา้กาํหนดตาํแหน่งของจุดรวบรวมท่ีตาํแหน่งปัจจุบนั (Current) 

และใช้การจัดลาํดับการหยิบในใบรายการเรียกใช้บรรจุภัณฑ์ด้วยอัลกอริทึม Hill Climbing และ Simulated 

Annealing สามารถลดระยะทางรวมโดยเฉล่ียร้อยละ 34.72 และร้อยละ 20.13 ตามลาํดบั และถา้กาํหนดตาํแหน่ง

ของจุดรวบรวมท่ีตาํแหน่งกลางคลงั (Midpoint) และใชก้ารการจดัลาํดบัการหยบิในใบรายการเรียกใชบ้รรจุภณัฑ์

แบบสุ่ม (Random) แบบใชอ้ลักอริทึม Hill Climbing และแบบใช้อลักอริทึม Simulated Annealing สามารถลด

ระยะทางรวมโดยเฉล่ียร้อยละ 24.82 ร้อยละ 35.33 และร้อยละ 20.16 ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั: กระบวนการหยบิสินคา้ แบบจาํลองถานการณ์ (Simulation) อลักอริทึมการปีนเขา (Hill Climbing)  

 อลักอริทึมการอบอ่อน (Simulated Annealing) 
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ABSTRACT 

 This research applied computer simulation modeling experiments to the improvement of manual 

picking processes of packaging storage in a canned seafood factory in the south. The objective of this research 

was to reduce the picking distance by considering three factors: the number of lines per order, the collection point, 

and the picking sequence. Picking Sequence In this work, Hill climbing and Simulated annealing algorithms are 

proposed for picking sequences. Computer simulations were developed using the Flexsim 3D simulation program 

to study the above three factors with a general full factorial design at a 0.05 significance level. All main factors 

and interactions had a statistically significant effect on the total distance. Compared to the current working 

conditions, it was found that if the collection point was positioned at the current location and the picking sequence 

was used with the Hill Climbing and Simulated annealing algorithms, the distance was reduced. The average total 

distance was 34.72% and 20.13%, respectively, and if the collection point was located at the midpoint and the 

picking sequence was used in the Random, Hill Climbing algorithm, and the Simulated Annealing algorithm, the 

total distance was reduced by an average of 24.82%, 35.33%, and 20.16%, respectively. 

 

Keywords: Order Picking Process, Computer Simulation, Hill Climbing Algorithm,  

 Simulated Annealing Algorithm 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คลงัสินคา้มีบทบาทอยา่งมากในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เน่ืองจากช่วยอาํนวยความสะดวกใน

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัท่วงทีรวมถึงสามารถยกระดบัการบริการให้เป็นท่ีน่าพึงใจพอของ

ลูกคา้ได ้ ในบรรดาการดาํเนินงานภายในคลงัสินคา้ กระบวนการหยบิสินคา้ท่ีเป็นกระบวนการเบิกผลิตภณัฑต์าม

ความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือนาํมาตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้นั้นๆ กระบวนการน้ีถือไดว้า่เป็นกระบวนการ

ท่ีสาํคญัสําหรับระบบโซ่อุปทาน  เน่ืองจากมีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ (Franzke et al. 2017) 

เป็นกิจกรรมท่ีบริโภคค่าใช้จ่ายดาํเนินการมากท่ีสุด ผูว้ิจัยบางท่านประเมินกระบวนการหยิบสินคา้ภายใน

คลงัสินคา้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีใช้ตน้ทุนการดําเนินงานภายในคลงัสินค้าถึง 55% (Chabot et al. 2016) อีกทั้ งใน

งานวิจยั (Olmos et al. 2022) มีการกล่าวถึงกิจกรรมการหยิบสินคา้ในปัจจุบนัวา่บริโภคตน้ทุนการดาํเนินงานไดม้าก

ถึง 75% ของตน้ทุนการดาํเนินงานภายในคลงัสินคา้ งานวิจยัน้ีศึกษากระบวนการหยิบสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 

จัดเก็บบรรจุภณัฑ์เพ่ือนาํไปใช้ในกระบวนการผลิต ของโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง การดาํเนินงานใช้

แรงงานคนเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนกระบวนการหยิบบรรจุภณัฑ ์ การนาํอุปกรณ์ขนถ่ายมาใชใ้นพ้ืนท่ีทาํงาน

เป็นไปไดย้าก เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ีชั้นลอยและความแออดัของช่องทางเดินจึงตอ้งอาศยัพนักงานดาํเนิน

กิจกรรมเป็นหลกั กิจกรรมการหยิบสินคา้ภายในคลงัสินคา้ท่ีเกิดข้ึน เป็นลกัษณะการทาํงานท่ีพนกังานจะเขา้ถึง

บรรจุภณัฑ์ท่ีถูกจดัเก็บในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ในลกัษณะท่ีเรียกว่า Picker-to-Parts (Grosse, Glock, and Neumann 2015) 

พนักงานจะเดินหยิบสินคา้นาํมาตอบสนองความตอ้งการตามรายการการเรียกใชท่ี้ปรากฏในใบเรียกใชบ้รรจุ

ภณัฑข์องผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ผูห้ยบิจะตอ้งเดินทางเพ่ือไปหยบิบรรจุภณัฑท์ั้งหมดตามรายการการเรียกใชบ้รรจุภณัฑ์

ท่ีไดรั้บจากแผนกผลิต ซ่ึงกิจกรรมการเดินทางภายในคลงัสินคา้ เป็นหน่ึงในกิจกรรมยอ่ยของกระบวนการหยบิ

สินคา้ท่ีเกิดข้ึนและบริโภคเวลาท่ีใชใ้นการหยิบสินคา้มากถึง 50% ของเวลาท่ีใชห้ยิบสินคา้ทั้งหมด (Winkelhaus 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1728 

et al. 2022; Ahmadi Keshavarz et al. 2021) ดงันั้น การลดเวลาของกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าจึงเป็น

กลไกท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการลดตน้ทุนการดาํเนินงานภายในคลงัสินคา้ได ้เน่ืองจากระยะทางท่ีใชใ้นการเดินทาง

เป็นสัดส่วนโดยตรงกบัเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง จึงสามารถประเมินไดอี้กนยัหน่ึงวา่การลดระยะทางการเดินทาง

หยิบสินคา้สามารถลดเวลาเดินทางเช่นกนั งานวิจยัน้ีมีแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้อง

แนวทางและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานจริงในช่วงของการศึกษาวิจัย ผูว้ิจัยจึงประยุกต์การใช้แบบจาํลอง

สถานการณ์เขา้มาวิจัยเขา้มาวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือประเมินผลลพัธ์ของระบบท่ีศึกษา สามารถช่วยสนับสนุน                  

การตดัสินใจไดดี้กวา่การทดลองแบบลองผิดลองถูกในสถานการณ์จริง (บุษบา พฤกษาพนัธ์ุรัตน์ 2563) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือลดระยะทางในการหยบิสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 กระบวนการหยบิสินค้า (Order picking process) 

 กระบวนการหยิบสินค้า (Order picking process) (John J. BARTHOLDI 2019)  ได้อธิบายไวว้่าเป็น

กระบวนการในการเบิกสินคา้จากพ้ืนท่ีจดัเก็บเพ่ือนาํมาตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เป็นกระบวนการท่ี

สาํคญัท่ีสุดภายในคลงัสินคา้เพราะใชแ้รงงานมากท่ีสุดและเป็นตวักาํหนดระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้ 

บริการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ กระบวนการน้ีประกอบไปดว้ยกิจกรรมแสดงดงัภาพท่ี 1 เห็นได้

วา่กิจกรรมท่ีใชต้น้ทุนเวลาในการดาํเนินการมากท่ีสุดคือกิจกรรมการเดินทาง (Travel) ไปยงัพ้ืนท่ีจดัเก็บภายใน

คลงัสินคา้ 50% ของเวลาทั้งหมดในกระบวนการหยบิสินคา้  

 

 

ภาพท่ี 1 สดัส่วนเวลาท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรมในกระบวนการหยบิสินคา้ (Ahmadi Keshavarz et al. 2021) 

 3.2 การจาํลองสถานการณ์ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (Computer simulation) 

การจาํลองสถานการณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer simulation) คือ การรวบรวมสถานการณ์                 

การนาํเสนอวธีิการ และการประยกุตโ์ดยการเลียนแบบพฤติกรรมของระบบจริงหรือระบบภายใตข้อบเขตท่ีศึกษา 

นาํมาศึกษาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใชแ้บบจาํลองจาํลองเป็นตวัแทนระบบจริงในการศึกษา ซ่ึงเป็นวธีิการ

หน่ึงในการแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ  เช่น ในภาคอุตสาหกรรมประยกุต์การใชแ้บบจาํลองสถานการณ์ในระบบ                 

การผลิตเพ่ือหาคอขวดและปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นตน้ การศึกษาผ่านการจาํลองสถานการณ์นั้นมีขอ้ดีคือ 

สามารถวเิคราะห์ระบบท่ีซบัซอ้นและยุง่ยากไดแ้ละสามารถตั้งคาํถามในการวเิคราะห์ปัญหา “ถา้…แลว้...” ศึกษา

ผลลพัธ์ของระบบจาํลองท่ีจะเกิดข้ึนได ้(บุษบา พฤกษาพนัธ์ุรัตน์, 2563)  ซ่ึงสามารถช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ
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ได้ดีกว่าการทดลองแบบลองผิดลองถูกในระบบจริงได้และไม่ทําให้กระบวนการท่ีศึกษาถูกขัดขวางหรือ

หยดุชะงกัจากการทดลองได ้ 

 3.2 การค้นหาคาํตอบแบบปีนเขา (Hill climbing algorithm) 

 การคน้หาแบบปีนเขา (Hill climbing algorithm) คือ อลักอริทึมในกลุ่มเมตาฮิวริสติกส์ (Meta-heuristics) 

เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าเหมาะสมซ่ึงเป็นอลักอริทึมลกัษณะการคน้หาแบบเฉพาะท่ี (Local 

search)  หรือเป็นวิถีการหาคาํตอบเชิงวิถี (Trajectory-based algorithm) เช่นเดียวกับ Simulated annealing (SA)  

โดยวิธีการคน้หาคาํตอบแบบปีนเขา (Hill climbing) แสดงรหัสเทียมของอลักอริทึมดังภาพท่ี 2 เร่ิมตน้มีการ

กาํหนดคาํตอบเร่ิมตน้เสมือนคาํตอบนั้นเป็นคาํตอบท่ีดีท่ีสุด ณ สถานะปัจจุบนั แลว้จะคน้หาคาํตอบท่ีดีกวา่ใน

ละแวกใกล้เคียง หากพบคําตอบท่ีดีกว่าสถานะปัจจุบันจะจดจํานั้ นแล้วกําหนดเป็นคําตอบท่ีดีท่ีสุดเป็น

สถานะปัจจุบนั แต่ถา้พบคาํตอบไม่ไดดี้ไปกวา่สถานะปัจจุบนัจะไม่มีการอพัเดทค่าท่ีสถานะปัจจุบนั อลักอริทึม

จะมีการทาํซํ้ าภายใตจ้าํนวนรอบการทาํซํ้ าท่ีกาํหนด (Shehab, Khader, and Laouchedi, 2018)  สาํหรับอลักอริทึม

การคน้หาคาํตอบแบบปีนเขา (Hill climbing) มีประโยชน์อย่างมากสําหรับปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย 

(Traveling salesman problem) มีความรวดเร็วในการคาํนวณหาคาํตอบภายใต้เวลาท่ีจํากัด และเป็นหน่ึงใน

อลักอริทึมการคน้หา (Searching algorithm) ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่อลักอริทึมอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกนั (EDUCBA 

2022) 
 

 

ภาพท่ี 2 รหสัเทียม (Pseudo code) ของวธีิการปีนเขา (Hill climbing algorithm) 

 3.3 การอบอ่อนจาํลอง (Simulated Annealing) 

 การอบอ่อนจาํลอง (Simulated Annealing) หรือ SA เป็นวิธีเมตาฮิวริสติกส์แบบอิงผลเฉลยท่ีกระบวนการ

คน้หาแบบสุ่มโดยไม่พ่ึงพาเกรเดียนต ์กระบวนการถูกเลียนแบบกระบวนอบอ่อนเพ่ือการข้ึนรูป SA เป็นขั้นตอน

การสุ่มหาคาํตอบด้วยขั้นตอนท่ีคล้ายกับ Hill Climbing  แต่ SA สามารถยอมรับผลเฉลยใหม่ถึงแม้ไม่ดีกว่า                   

ผลเฉลยปัจจุบันด้วยความน่าจะเป็นท่ีข้ึนอยู่กับอุณหภูมิปัจจุบันและผลเฉลยปัจจุบันกับผลเฉลยใหม่ ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบัการแจกแจงแบบโบลตซ์มนัน์ (Boltzmann distribution) เม่ือกระบวนการคน้หาดาํเนินไป จะค่อยๆ 

ลดอุณหภูมิลงเพ่ือลดโอกาสในการยอมรับผลเฉลยท่ีไม่มีการปรับปรุง(สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี, 2560)  

3.4 ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย (Traveling salesman problem) 

 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling salesman problem) คือ ปัญหารูปแบบหน่ึงท่ีตอ้งการ

เดินทางไปยงัลูกคา้ทุกๆ ตาํแหน่ง หรือทุกเมือง โดยพบลูกคา้หรือตาํแหน่งนั้นๆ เพียงแค่คร้ังเดียวแลว้จึงกลบัมา

ยงั ณ ตาํแหน่งเร่ิมตน้โดยมีระยะทางรวมสั้นท่ีสุด (สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี, 2560) กิจกรรมการหยบิสินคา้ท่ีจะตอ้ง

เดินทางไปยงัตาํแหน่งสินคา้ท่ีจะตอ้งหยบิของทุกๆ รายการบนคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ แลว้นาํกลบัมารวบรวมไวท่ี้จุด

รวบรวมสินคา้ก็ยงัเป็นลกัษณะของปัญหาน้ีเช่นกนั การแกปั้ญหาลกัษณะน้ีจะตอ้งพิจารณาลาํดบัการเดินทางไป

ยงัทุกๆ ตาํแหน่ง ใหมี้ระยะทางรวมนอ้ยท่ีสุด 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1730 

 3.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 (ณัฐวดี ปัญญาพานิช, 2558) ใชแ้บบจาํลองสถานการณ์วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการหยิบ

สินคา้ดว้ยการประเมินการเปล่ียนแปลงนโยบายการหยิบสินคา้ ตาํแหน่งจัดเก็บและตาํแหน่งรวบรวมสินคา้ 

ผลการวจิยัพบวา่การปรับเปล่ียนตาํแหน่งจดัเก็บ วิธีการหยิบและตาํแหน่งรวบรวมสามารถระยะทางในการหยบิ

สินคา้ลงร้อยละ 44.10 83.26 และ 19.83 ตามลาํดบั (มะกซีู มะแซ, 2565) นาํเสนอผลประเมินผลกระทบของปัจจยั

ขนาดใบสัง่ซ้ือ ตาํแหน่งเร่ิมตน้และส้ินสุดการหยบิ วธีิการเดินหยบิและวธีิการจดัเก็บสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัต่อระยะ

ทางการหยบิสินคา้ในคลงัรูปแบบผงัหน่ึงบลอ็ค ผลจากการวิจยับ่งช้ีให้เห็นถึงปัจจยัทุกปัจจยัหลกัและผลกระทบ

ร่วมระหวา่งสองปัจจยัมีอิทธิพลต่อระยะทางการหยิบสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (Chandra and 

Natalia, 2021) ศึกษาผลกระทบของตาํแหน่งเร่ิมตน้และส้ินสุดสองตาํแหน่งต่อระยะทางการเดินในกิจกรรมหยบิ

สินคา้ในคลงัสินคา้ ภาย โดยใชแ้นวคิดของปัญหาพนกังานเดินขายร่วมกบัอลักอริทึม Branch and Bound พบวา่

ระยะทางรวมของตาํแหน่งเร่ิมตน้และส้ินสุดตาํแหน่งเดียวให้ผลระยะทางท่ีสั้นกว่าสองตาํแหน่งในคลงัสินคา้

แบบบล็อคเด่ียวและบล็อคคู่อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และไดเ้ปรียบเทียบกบัอลักอริทึม Simulated 

annealing และ Tabu search ใชเคน้หาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดเรียงลาํดบัจากผลคาํตอบท่ีใหร้ะยะทางสั้นสุดไปยงัยาว

ท่ีสุดคือ Branch and Bound, Tabu search และSimulated annealing  ตามลาํดบั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

วิธีการดําเนินการวิจัย ผูว้ิจัยได้ดําเนินการวิจัยสอดคลอ้งตามระเบียบวิธีการศึกษาผ่านการจาํลอง

สถานการณ์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Simulation steps) ของ (Law, 2015) ดงัน้ี 

4.1 รวบรวมปัญหาและวางแผนศึกษา 

กระบวนการหยิบสินคา้ (Order picking process) ของโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง กรณีศึกษาใน

งานวจิยัในคร้ังน้ี เป็นคลงัสินคา้ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่เป็นชั้นลอยภายในอาคารการผลิต เพ่ือจดัเก็บบรรจุภณัฑจ์าํพวก

ฉลาก สต๊ิกเกอร์ท่ีจะใชใ้นกระบวนการผลิต เน่ืองจากบรรจุภณัฑท่ี์ใชมี้มากข้ึนจึงมีความจาํเป็นตอ้งขยายพ้ืนท่ีเพ่ือ

รองรับการจดัเก็บท่ีมากข้ึน กิจกรรมการหยิบสินคา้ตามรายการท่ีปรากฏในใบรายการเรียกใชท่ี้ไดรั้บจากฝ่ายวาง

แผนการผลิตซ่ึงเป็นรายการท่ีมีการจองในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่พิจารณาลาํดบัเส้นทางการหยิบ เน่ืองจาก 

การดาํเนินงานท่ีหน้างานใชแ้รงงานคนดาํเนินงานเป็นหลกั ดาํเนินกิจกรรมโดยอาศยัความเคยชินในการหยิบ

บรรจุภัณฑ์และอาศัยความสามารถในการจดจําพิกัดพ้ืนท่ีจัดเก็บของรายการนั้ นๆ ผูว้ิจัยจึงวางแผนศึกษา                     

การออกแบบการจดัการรายการท่ีปรากฏในใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ ์โดยวางแผนพิจารณาลาํดบัของการหยบิรายการ

บนใบรายการเรียกใชบ้รรจุภณัฑแ์ละศึกษาการเปล่ียนตาํแหน่งจุดรวบรวมบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้วา่มีผลทาํ

ให้พนักงานหยิบเดินทางให้ระยะทางสั้ นลงหรือไม่ ผ่านการจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim 3D 

simulation โดยการรวมหลกัการเมตาฮิวริสติกส์วิธีการปีนเขา (Hill climbing) และวิธีการ Simulated Annealing 

เขา้มาช่วยจดัการลาํดบัการหยบิรายการบนใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือประเมินลาํดบัเสน้ทางในการหยบิท่ีสามารถ

ทาํใหพ้นกังานเดินทางไดร้ะยะทางท่ีสั้น 

4.2 รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้สร้างแบบจาํลองสถานการณ์ 

คลงัสินคา้มีพ้ืนท่ีจดัเก็บทั้งหมด 362 ตาํแหน่งจดัเก็บ โดยการจดัเก็บบรรจุภณัฑจ์ะจดัเก็บบรรจุภณัฑ์ท่ีรับ 

เขา้มาในพ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีเป็นพ้ืนท่ีวา่ง ปัจจุบนัมีปริมาณงานเขา้มาในกระบวนการหยบิบรรจุภณัฑแ์สดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ปริมาณใบรายการเรียกใชบ้รรจุภณัฑต์่อวนัและจาํนวนรายการเรียกใชบ้รรจุภณัฑต์่อใบ 

 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ปริมาณใบรายการเรียกใชบ้รรจุภณัฑ ์(ใบต่อวนั) 53 24 

จาํนวนรายการต่อใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ ์(รายการต่อใบ) 5 2 

 

อีกทั้ ง ในกระบวนการหยิบบรรจุภณัฑ์มีพนักงานหยิบภายในคลงัสินคา้มีทั้ งหมด 4 คน โดยผูว้ิจัย

ความเร็วในการเดินทางของพนกังาน โดยประเมินผ่านการทดลองให้พนกังานเดินทางระยะ 20 เมตร จาํนวน 10 รอบ 

แลว้นาํมาหาค่าเฉล่ียความเร็วในการเดิน 

4.3 กําหนดสมมติฐานแบบจําลองและพัฒนาแบบจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Flexsim 3D 

simulation 

สมมติฐานการพฒันาแบบจาํลอง ผูว้จิยัตั้งสมมติฐานการสร้างแบบจาํลองดงัน้ี 1) ใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ์

ถูกส่งมาจากแผนกผลิตก่อน 1 กะท่ีจะเร่ิมการผลิต 2) ปริมาณบรรจุภณัฑท่ี์จดัเก็บภายในคลงัสินคา้มีพร้อมหยิบ

เสมอ 3) ในแบบจาํลองสถานการณ์ใชโ้หนด (Node) เป็นตวัเลขตวัแทนตาํแหน่งพ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีปรากฏบนใบ

รายการเรียกใชบ้รรจุภณัฑข์องรายการนั้นๆ และ 4) กาํหนดความเร็วในการเดิน 52.80 เมตรต่อนาที 

เม่ือกาํหนดสมมติฐานแบบจาํลองสถานการณ์ ยึดหลกัการสร้างแบบจาํลองให้มีองคป์ระกอบภายใน

โมเดลมีเง่ือนไขเดียวกบัระบบจริงและอยู่ในขอบเขตของการวิจยั แสดงดงัภาพท่ี 3 เช่น เคา้โครงสัดส่วนพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้ พาเลทจดัเก็บ พนกังานหยบิ กาํหนดจุดรวบรวม (Depot) 1 จุด เป็นตน้ 

 

 

ภาพท่ี 3 พฒันาแบบจาํลองสถานการณ์ 

4.4 การทวนสอบ (Verification) และรับรองความน่าเช่ือถือ (Validation) ของแบบจาํลองสถานการณ์ 

ทวนสอบความถูกตอ้ง (Verification) ของแบบจาํลองผูว้ิจยัใชห้ลกัการตรวจสอบลาํดบักิจกรรมท่ีละ

ขั้นตอน (Trace) รวมไปถึงองคป์ระกอบในแบบจาํลองและการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในแบบจาํลองสถานการณ์วา่

มีความสอดคลอ้งกบัการทาํงานจริงในระบบหรือไม่ ซ่ึงเป็นหลกัการหน่ึงในการทวดสอบความถูกตอ้งท่ีเป็นท่ี

นิยมและมีประสิทธิภาพ  และรับรองความน่าเช่ือถือ (Validation) ของแบบจาํลองสถานการณ์ใชร้ะเบียบวิธีการ

ทางสถิติ (Statistic methodology) ใชก้ารทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มตวัอยา่ง (2-sample t-test) การทดสอบสมมติฐาน

วิธีน้ีต้องผ่านเง่ือนไขการทดสอบความความเป็นปกติ (Normality test) ของชุดข้อมูลจากระบบจริงและ

แบบจาํลอง การทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน (2-variances test) ของทั้งระบบจริงและแบบจาํลองท่ี

ระดบันยัสาํคญั 5% ผูว้ิจยัทาํการจาํลองแบบจาํลองสถานการณ์จาํนวน 30 คร้ังเพ่ือดาํเนินการรับรองความน่าเช่ือถือ

ของแบบจาํลอง  
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4.5 การออกแบบการทดลอง 

ในงานวิจยัน้ีจาํลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม Flexsim 3D simulation มาใชศึ้กษาและหาแนวทางรถ

ระยะทางในการหยบิบรรจุภณัฑ ์ทั้งน้ี การนาํแบบจาํลองสถานการณ์เขา้มาใช ้เน่ืองจากการทดลองท่ีหนา้งานจริง

จะกระทบต่อการปฏิบติังานประจาํวนั อีกทั้ง ขอ้ดีของการนาํแบบจาํลองสถานการณ์เขา้มาประยกุตใ์ชย้งัสามารถ

ช่วยทดลองปรับเปล่ียนโดยไม่กระทบการทาํงานจริง สามารถสนบัการตดัสินใจต่อการปรับปรุงและเห็นแนวทาง

ได ้ผูว้ิจยักาํหนดปริมาณใบรายการเรียกใชท่ี้เขา้มาในระบบ 1 วนัทาํงาน ออกแบบแผนการทดลองดว้ยตวัแบบ

การทดลองแฟกทอเรียลเตม็รูปแบบ (General full factorial design)  มีปัจจยัและระดบัของปัจจยัการทดลองแสดง

ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 แผนการออกแบบการทดลอง 

ปัจจยัในการทดลอง ระดบัปัจจยั (Levels) 

A: Lines per order 
[1,5) รายการต่อใบ 

Poisson(λ =2.8) 

[5,10] รายการต่อใบ 

Poisson(λ =5.7) 

B: Collecting Point Current point: ตาํแหน่งปัจจุบนั Mid-point: ตาํแหน่งตรงกลางคลงั 

C: Picking Sequence RD: Random HC: Hill climb  SA: Simulated annealing 

  

จากตารางท่ี 2 แสดงแผนการทดลอง ปัจจยัดา้นจาํนวนรายการเบิกต่อใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ ์(Lines per 

order)  พิจารณาจากขอ้มูลความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑข์องแผนกผลิตในอดีต จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในอดีตดว้ย

การนําข้อมูลวิเคราะห์ด้วยคาํสั่ง ExpertFit ในโปรแกรม Flexsim 3D Simulation เพ่ือทดสอบการแจกแจงท่ี

เหมาะสมกบัชุดขอ้มูล พบวา่ จาํนวนรายการเบิกต่อใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มท่ีมีการแจกแจง 

Poisson ดว้ยค่า lambda เท่ากบั 2.8 รายการเบิกต่อใบ และ ค่า lambda เท่ากบั 5.7 รายการเบิกต่อใบ ปัจจยัต่อมา คือ 

ปัจจัยตาํแหน่งของจุดรวบรวม (Collecting Point) กาํหนดระดับของปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นตาํแหน่ง ณ ปัจจุบันใน

คลงัสินคา้ และอีกระดบัหน่ึงเป็นตาํแหน่งตรงกลางของคลงัสินคา้ และปัจจยัสุดทา้ยในการทดลอง คือ ดา้นการจดั 

ลาํดับการหยิบในใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ์ (Picking Sequence) โดยกาํหนดระดับของปัจจยัน้ีในการทดลองเป็น                   

3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 การจดัลาํดบัการหยิบแบบสุ่ม ซ่ึงเป็นลกัษณะการทาํงานในปัจจุบนัข้ึนกบัผูห้ยิบแต่ละคน 

ระดบัท่ี 2 การจดัลาํดบัการหยบิตามอลักอริทึม Hill Climbing และระดบัท่ี 3 การจดัลาํดบัการหยบิตามอลักอริทึม 

Simulated Annealing โดยอลักอริทึมทั้งสองมีความสามารถในการหาคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดย Hill Climbing 

ดว้ยการวิธีการเฟ้นคาํตอบหากมีค่าคาํตอบท่ีเหมาะสมกว่าค่าปัจจุบนัสามารถหาค่าเหมาะสมไดแ้น่นอน ส่วน 

Simulated Annealing สามารถเฟ้นคาํตอบเหมาะสมไดเ้ช่นกนัและอลักอริทึมน้ีสามารถเฟ้นหาคาํตอบท่ีเป็นค่า

เหมาะสมจริง ๆ ของปัญหาได ้ทั้งสองอลักอริทึมจะจดัการทุก ๆ ใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ ์โดยดาํเนินการไปทีละใบ 

ซ่ึงจะจดจาํค่าระยะทางรวมปัจจุบนัหลงัจากใบรายการเรียกใชถู้กสร้างข้ึนมาในแบบจาํลอง จากนั้นจะสุ่มสลบั

ตาํแหน่งของรายการในใบรายการเรียกใช ้2 ตาํแหน่ง (2-exchange operators) แลว้ประเมินระยะทางรวมใหม่ หาก

ค่าระยะทางรวมใหม่ดีกว่าปัจจุบนัจะอพัเดทลาํดบัรายการในใบรายการเรียกใช้ใหม่ หากค่าใหม่ไม่ปรับปรุง

คาํตอบ จะคืนค่าตาํแหน่งท่ีถูกสุ่มกลบัเหมือนเดิม ตรรกะการทาํงานน้ีจะมีการทาํซํ้ า โดยผูว้ิจยักาํหนดการทาํซํ้ า

เท่ากบัหน่ึงร้อยเท่าของขนาดของใบรายการเรียกใช ้(จาํนวนรายการทั้งหมดในใบรายการเรียกใชคู้ณดว้ย 100) ใน

การหาคาํตอบ การจดัลาํดบัการหยบิตามทั้งสองอลักอริทึม สามารถแสดงดงัภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 รหสัเทียมการจดัการลาํดบับนใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ ์อลักอริทึม Hill climbing และ Simulated annealing 

5. ผลการวจัิย 

5.1 การรับรองความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง 

ขั้นตอนน้ีใชเ้วลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการหยิบบรรจุภณัฑ์จากระบบจริงและแบบจาํลองทดสอบความเป็น

ปกติของชุดขอ้มูล ผลการทดสอบท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 แสดงดงัภาพท่ี 5 พบว่า P-value  ของขอ้มูลจากระบบ

จริงภาพท่ี 5a มีค่า 0.0318 และ P-value  ของข้อมูลจากแบบจาํลองภาพท่ี 5b มีค่า 0.0311 มีค่ามากกว่าระดบั

นยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่การกระจายตวัของชุดขอ้มูลทั้งสองกระจายตวัแบบปกติ 

 

 

  

 

  

   

 

ภาพท่ี 5 a) Normality probability plot (ระบบจริง), b) Normality probability plot (แบบจาํลอง) 

หลงัจากทดสอบการกระจายตวัของชุดขอ้มูลแลว้ จากนั้นทดสอบสมมติฐานทางสถิติ two sample t-test 

พบว่า P-value เท่ากบั 0.071 สรุปไดว้่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคญัของค่าความแปรปรวนของเวลาหยิบ

บรรจุภณัฑ์ทั้ งหมดระหว่างชุดขอ้มูลทั้ งสองระบบท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐาน two 

sample t-test ของส่ิงตวัอยา่งทั้งสองมีค่า P-value เท่ากบั 0.947 สรุปไดว้า่มีความแตกต่างระหวา่งระบบจริงและ

แบบจาํลองอย่างไม่มีนัยสําคญั ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ซ่ึงอธิบายไดว้่าแบบจาํลองสามารถใชเ้ป็นตวัแทนของ

ระบบจริงในการศึกษาและวจิยัได ้

 

 

 

a b 
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5.2 วเิคราะห์ผลการทดลอง 

ผลลพัธ์การทดลอง แสดงดงัตารางท่ี 3 ต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Model 11 296852899 26986627 192.14 0.000 

  Linear 4 248850998 62212750 442.94 0.000 

    Lines per order 1 144159644 144159644 1026.39 0.000 

    Collecting point 1 41730093 41730093 297.11 0.000 

    Picking sequence 2 62961261 31480631 224.14 0.000 

  2-Way Interactions 5 47398280 9479656 67.49 0.000 

    Lines per order*Collecting point 1 642269 642269 4.57 0.043 

    Lines per order*Picking sequence 2 45630410 22815205 162.44 0.000 

    Collecting point*Picking sequence 2 1125602 562801 4.01 0.032 

  3-Way Interactions 2 603620 301810 2.15 0.139 

    Lines per order*Collecting point*Picking sequence 2 603620 301810 2.15 0.139 

Error 24 3370884 140454    

Total 35 300223783      

R Squared = 98.88% (Adjusted R Squared = 98.36%) 

  

จากตารางท่ี 3  พบวา่ ปัจจยัหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น Lines per order ปัจจยั Collecting Point และปัจจยั

การ Picking Sequence ทุกปัจจัยมีค่า P-value น้อยกว่าระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปได้ว่าปัจจัยหลกัมีอิทธิพลต่อ

ระยะทางรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และอิทธิพลร่วมระหวา่งสองปัจจยั มีค่า P-value นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 

0.05 สรุปไดว้า่ อิทธิพลร่วมระหวา่งสองปัจจยัมีอิทธิพลต่อระยะทางรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และผลการทดลอง

แสดงอิทธิพลร่วมสามปัจจยั มีค่า P-value มากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่ อิทธิพลร่วมสามปัจจยัมีอิทธิพล

ต่อระยะทางรวมอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิเคราะห์ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าผลกระทบจากปัจจยัจาํนวนรายการต่อใบเรียกใชบ้รรจุ

ภณัฑมี์ผลกระทบต่อระยะทางรวมมากท่ีสุด ภาพท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นผลกระทบของปัจจยัจาํนวรายการต่อใบเรียกใช ้

บรรจุภณัฑ์อย่างตรงไปตรงมา เม่ือจาํนวนรายการต่อใบเรียกใช้เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ระยะทางรวมเพ่ิมข้ึน ผูว้ิจัย

กาํหนดเป็นปัจจยัท่ีจาํลองการเขา้มาของรายการเรียกใช้บรรจุภณัฑ์ในแบบจาํลองผ่านขอ้มูลจาํนวนรายการ

เรียกใชบ้รรจุภณัฑใ์นอดีต เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสามารถควบคุมไดส้องปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั Collecting Point กาํหนด

ตาํแหน่งรวบรวมปัจจุบัน (Current) และกาํหนดตาํแหน่งใหม่เป็นตาํแหน่งกลางคลงั (Mid-point) และปัจจัย 

Picking Sequence กาํหนดการจดัลาํดบัรายการบนใบเรียกใชใ้นปัจจุบนัในลกัษณะแบบสุ่ม (Random) การจดัการ

ลาํดบับนใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑโ์ดยใชอ้ลักอริทึมการปีนเขา (Hill climbing) และการจดัการลาํดบับนใบเรียกใช้

บรรจุภัณฑ์โดยใช้อัลกอริทึมการอบอ่อน (Simulated annealing) ภาพท่ี 6 และ ภาพท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัสภาพปัจจุบนั หากกาํหนดตาํแหน่งของจุดรวบรวมท่ีตาํแหน่งปัจจุบนั (Current) และใชก้ารจดัลาํดบั

การหยิบในใบรายการเรียกใช้บรรจุภณัฑ์ด้วยอลักอริทึม Hill climbing และ Simulated annealing สามารถลด

ระยะทางรวมโดยเฉล่ียร้อยละ 34.72 และร้อยละ 20.13 ตามลาํดับ และถา้กาํหนดตาํแหน่งของจุดรวบรวมท่ี

ตําแหน่งกลางคลัง (Midpoint) และใช้การการจัดลําดับการหยิบในใบรายการเรียกใช้บรรจุภัณฑ์แบบสุ่ม 

(Random) แบบใชอ้ลักอริทึม Hill climbing และแบบใชอ้ลักอริทึม Simulated annealing สามารถลดระยะทางรวม

โดยเฉล่ียร้อยละ 24.82 ร้อยละ 35.33 และร้อยละ 20.16 ตามลาํดบั 

 

 

ภาพท่ี 6 ผลกระทบจากปัจจยัหลกัและปัจจยัร่วมต่อระยะทางรวม 

 

ภาพท่ี 7 การเปรียบเทียบระดบัของปัจจยัตาํแหน่งจุดรวบรวม กบัปัจจยัการจดัการลาํดบับนใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑ ์

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การนาํผลวิจยัไปใชใ้นอุตสาหกรรมท่ีศึกษาในคร้ังน้ี โดยนาํผลสรุปเชิงเปรียบเทียบท่ีให้คาํตอบของ 

การลดระยะทางมากท่ีสุดไปปรับใช ้ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนตาํแหน่งของจุดรวบรวมไปยงัตาํแหน่งกลางคลงัสินคา้ 

และใชก้ารจดัการลาํดบับนใบเรียกใชบ้รรจุภณัฑด์ว้ยอลักอริทึม Hill climbing เพ่ือช่วยให้พนักงานสามารถทาํงาน

ภายใตร้ะยะทางรวมท่ีสั้น โดยผูว้จิยัยงัคงสนบัสนุนการนาํเอาอลักอริทึมการปีนเขา (Hill climbing) ไปประยกุตใ์ช้
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เน่ืองจากเป็นอลักอริทึมท่ีง่ายซ่ึงจะจดจาํค่าท่ีดีหรือค่าท่ีปรับปรุงเสมอ และมีพารามิเตอร์ท่ีจะตอ้งปรับตั้งค่าเพียง

พารามิเตอร์เดียวนัน่คือจาํนวนรอบของการทาํซํ้ าเพ่ือการคน้หาคาํตอบ ถา้หากนาํอลักอริทึม Simulated annealing 

ไปใช ้ตอ้งพิจารณาพารามิเตอร์สองพารามิเตอร์เป็นสาํคญั ไดแ้ก่ จาํนวนรอบการทาํซํ้ า และการลดค่าอุณหภูมิใน

สมการของการคาํนวณค่าโอกาสในยอมรับค่าคาํตอบท่ีแย ่ เน่ืองจากมีโอกาสในบางคร้ังท่ีจะตอ้งยอมรับค่าท่ีแย่

กวา่ เพ่ือให้มีการเฟ้นหาคาํตอบต่อไปได ้ดว้ยเหตุผลน้ี คาํตอบท่ีไดจ้าก Simulated annealing จึงมีความเป็นไปได้

ท่ีจะไดค้่าคาํตอบท่ีอาจจะดีกวา่หรือแยก่วา่ Hill climbing กบัค่าคาํตอบเร่ิมตน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ในอนาคตควรพิจารณากลยุทธ์การจดัเก็บสินคา้ รวมไปถึงกลยุทธ์การหยิบสินคา้ภายในคลงัสินคา้

เพ่ิมเติม รวมไปถึงอาจพิจารณาการปิดกั้นในช่องทางเดินโดยอาจจะพิจารณาความสามารถการรองรับจาํนวนคน

ในช่องทางเดินยอ่ยเพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษาบริษทั                 

เอ็มไพร์แกรนิต จาํกดั 2) เสนอแนวทางลดตน้ทุนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษาบริษทั เอ็มไพร์

แกรนิต จาํกัด โดยศึกษาทั้ งประชากรการวิจัย ได้แก่ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิต ทั้ งหมด 80 คน 

เคร่ืองมือกาวจิยั ไดแ้ก่ แผนผงัเหตุและผล แผนภูมิกระบวนการไหล เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสงัเกต รวมทั้ง

ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานจากการปฏิบติังานจริง กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดคุณค่า และกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า 

รวมถึงกิจกรรมท่ีจาํเป็นตอ้งปฏิบติั และไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติั ร่วมกบัหลกัการ ECRS เพ่ือจาํแนกขั้นตอนท่ีสูญเปล่า

และไม่จาํเป็นออกจากกระบวนการและหาวิธีปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนผลการวิจยัพบวา่ 1) กระบวนการผลิตหินอ่อน

และหินแกรนิต ของบริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั มีกระบวนการท่ีสามารถรวมเป็นกระบวนการเดียวกนัได ้ซ่ึงสามารถ

ทาํให้กระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานลดลงไดจ้ากกระบวนการเดิม โดยใชน้าํหลกัการของการรวมกนัของ

กระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานมาปรับปรุงตามหลกัการ ECRS ส่งผลให ้กระบวนการประสานงาน มีประสิทธิภาพ 

สะดวก และรวดเร็วข้ึน ร้อยละ 40 กระบวนการตดัหิน มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 กระบวนการเจียรบวัมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 กระบวนการ DRY LAY มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16.67 และกระบวนการ

ขนส่ง มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 จากกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานลดลง 2) แนวทางเพ่ือลดตน้ทุน

การดาํเนินงาน ประกอบดว้ย (1) การจดัอบรม ให้ความรู้มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติังาน (2) กาํหนดจดัตาราง

ซ่อมบาํรุง อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ (3) ตรวจสอบวตัถุดิบ ซ่อมแซมใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน

ทุกคร้ัง และ (4) ปรับปรุงขั้นตอนเพ่ือลดความสูญเปล่า ซ่ึงการวิจยัคน้พบว่า องคก์รควรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

นวตักรรม ท่ีทนัสมยัและเหมาะสมเพ่ือช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงาน และยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัเพ่ิมเติม 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) Study marble and granite production processes using Empire 

Granite Company Limited as a case study.  2)  Propose a solution to reduce the cost of marble and granite 

production using Empire Granite Company Limited as a case study.  A sample of participants included 80 

employees working in the production department. Research tools are cause and effect maps, process flow charts, 

collect information by observing method. In addition to studying the operational process from the actual practice 

value- added activities and non- value- added activities.  Including activities that need to and do not need to be 

performed with the ECRS principles.  This research aims to identify wasted and unnecessary steps from the 

process and find ways to improve them. 

 The research results showed that 1)  Some processes marble and granite production of Empire Granite 

Company Limited can be combined into one process.  Using the ECRS principle can reduce the operational 

process from the original.  The reduction of operational procedures resulted in a more efficient, convenient, and 

faster coordination process by 40%. Increase efficiency by 20% of the stone-cutting process and grinding process 

20%  efficiency increase.  DRY LAY process increased 16. 67% , and there is a 20%  increase in the transport 

process.  2)  Approaches to reduce operating costs consist of (1)  Training and providing knowledge on standard 

operating procedures. (2) Scheduling for maintenance of equipment and machinery to meet standards at all times. 

(3) Inspecting raw materials, repairs to quality standards every time and (4) Improve procedures to reduce waste 

which the research found that the organization should apply innovative, modern and appropriate technology to 

help reduce operating costs and enhance the competitiveness further. 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

                แนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2563-2565 ของธุรกิจวสัดุก่อสร้างรายไดข้องธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

วสัดุก่อสร้างมีแนวโนม้หดตวัจากปี 2562 ตามภาวะซบเซาของภาคก่อสร้างจากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 

โดยการก่อสร้างภาครัฐคาดวา่จะเติบโตชะลอลงอยูท่ี่ 1.0-2.0% (จาก 3.1% ในปี 2562) ผลจากแผนลงทุนภาครัฐ

หลายโครงการมีความล่าชา้ ขณะท่ีการก่อสร้างภาคเอกชนจะหดตวั 2.5-3.5% (เทียบกบัปี 2562 ท่ีเติบโต 2.1%) 

ตามภาวะการลงทุนในภาคอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บผลกระทบจาก 1) กาํลงัซ้ือทั้งจากในประเทศและต่างชาติท่ีซบ

เซาตามภาวะเศรษฐกิจ 2) มาตรการ LTV ท่ียงัคงเขม้งวดในสัญญาท่ีสองข้ึนไป และ 3) อุปทานคงคา้งสะสมท่ียงั

อยูใ่นระดบัสูง ดา้นการส่งออกวสัดุก่อสร้างมีทิศทางซบเซาตามความตอ้งการของประเทศคู่คา้ ทั้งน้ี บริษทั เอ็ม

ไพร์แกรนิต จาํกดั ถูกก่อตั้งมาดว้ยประสบการณ์อนัยาวนานในธุรกิจหินอ่อน และหินแกรนิต ผูบ้ริหารของบริษทั

ไดเ้ร่ิมธุรกิจจาก บริษทั ไทยคาร์ราร่า จาํกัด และเป็นท่ีรู้จักอนัดีในฐานะผูรั้บเหมาในสายงานติดตั้งหินอ่อน 

หินแกรนิต ดว้ยการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และความสาํเร็จของธุรกิจ  

 จากเหตุผลขา้งตน้ดงักล่าว จึงมีความจาํเป็นในการสาํรวจ ตรวจสอบ แนวทางการลดตน้ทุนการผลิตหิน

อ่อนและหินแกรนิต ทาํให้ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัเร่ือง “การลดตน้ทุนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต 

กรณีศึกษา บริษทั เอ็มไพร์แกรนิต จาํกดั” ซ่ึงผลลพัธ์หรือขอ้คน้พบท่ีไดจ้ะทาํใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่  วิธีการใหม่  

ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษา บริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

(1) เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษาบริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั  

(2) เพ่ือเสนอแนวทางลดตน้ทุนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษาบริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฏีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

(1) แนวคดิบริบทเกีย่วกบัหินอ่อน ดนุพล ตนันโยภาส และคณะ (2557: 56) กล่าวถึง หินอ่อน (marble) 

เป็นหินคาร์บอเนตชนิดหน่ึง ท่ีแปรสภาพมาจากหินปูนและ/หรือหินโดโลไมต ์โดยกระบวนการทางธรณีวิทยา 

ทาํให้เน้ือหินมีการตกผลึกใหม่ (recrystallization) เม็ดแร่หยาบขนาดเท่ากนั เรียกว่าเน้ือเม็ดแปร (Granoblastic 

Texture) เน้ือแน่นหรือมีลวดลาย และมีการนาํมาแปรรูปเป็นแผน่เพ่ือปูพ้ืน ผนงั  

(2) แนวคดิเกีย่วกบัต้นทุนโลจสิตกิส์ สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2561 : 

ออนไลน์) ในปี 2560 ตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2,106.5 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 13.6 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  

(3) การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ตน้ทุนโลจิสติกส์ หมายถึง ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการบริหาร

จดัการกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สามารถจดักลุ่มตน้ทุนโลจิสติกส์ได้

เป็น 3 ส่วน (หน่ึงฤทยั ไกรสงัเกต และคณะ, 2564: 66-69)  

1. ตน้ทุนค่าขนส่ง 

2. ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 

3. ตน้ทุนการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

      ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 4.1.1 ขอบเขตด้านประชากร  

 

 

   4.1.1 ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ พนกังานในกระบวนการผลิตหินอ่อน

และหินแกรนิต จาํนวน 5 แผนก ประกอบดว้ย การประสานงาน การตดัหิน การเจียรบวั การ DRY LAY และ               

การขนส่ง รวมทั้งหมด 80 คน (เอ็มไพร์แกรนิต, 2564 : 10) การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาประชากร

ทั้งหมด 

 

 
การลดตน้ทุนการผลิต 

หินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษา  

บริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั 

กระบวนการผลิต 

1.  การประสานงาน 

2.  การตดัหิน 

3.  การเจียรบวั 

4.  การ DRY LAY 

5.  การขนส่ง 
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  4.1.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่  

 1.  แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการดาํเนินงานโลจิสติกส์  

 2.  แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการผลิต 

 3.  แนวคิดเก่ียวกบัผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  

 4.  แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการ ECRS 

 5.  แนวคิดเก่ียวกบัแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)  

4.1.3 ขอบเขตด้านตวัแปร 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต ทั้ง 5 แผนก 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต 

4.1.4 ขอบเขตด้านพื้นที ่

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ศึกษาขอบเขตด้านพ้ืนท่ีบริษทั เอ็มไพร์แกรนิต จํากัด เลขท่ี 50                

ถนนท่าลาน ตาํบลง้ิวงาม อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี รหสัไปรษณีย ์18160 เท่านั้น 

4.1.5 ขอบเขตด้านเวลา 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ใช้ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน 

กนัยายน 2564 

 

5. วธีิดําเนินการศึกษา 

ขั้นที่ 1  ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวจิัยที่เกีย่วข้องในการจัดการลดต้นทุนการผลติจาก

กระบวนการผลติเพ่ือให้สามารถเข้าใจกระบวนการผลติรวมทั้ง ปัญหาทีก่่อให้เกดิความสูญเสีย 

ผูว้ิจยัทาํการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการลดตน้ทุนการผลิต

จากกระบวนการผลิตจากเอกสาร ตาํรา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากประยกุตใ์ชง้านวจิยั 

บุญญาดา นาสมบูรณ์, (2563; วิไลพร ธรรมโส, (2561); กชกรณ์ ชุมพลวงศ์ และ ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ, (2561); 

อรรณพ สรรพคุณ, (2555) นอกจากน้ียงัศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั 1)  แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการดาํเนินงานโลจิสติกส์ 

2)  แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการผลิต 3)  แนวคิดเก่ียวกบัผงัแสดงเหตุและผล 4)  แนวคิดเก่ียวกบัระบบ ECRS 

และ5)  แนวคิดเก่ียวกบัแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพ่ือลด

ตน้ทุนการผลิตของบริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั 

 

ตารางที ่1.1  แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการศึกษา 
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ขั้นที ่2  สํารวจ และวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาความคิดเห็นจากผู้เกีย่วข้อง ประกอบกบัสถิต ิข้อมูลต้นทุน

การผลติย้อนหลงั เพ่ือช้ีปัญหาเกีย่วกบัต้นทุนการผลติ และแนวทางลดต้นทุน 

ผูว้ิจัยศึกษาสํารวจในประเด็นปัญหาเก่ียวกับต้นทุนการผลิตโดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

พนกังานในการผลิตทั้ง 5 แผนก ประกอบดว้ย การประสานงาน การตดัหิน การเจียรบวั การ DRY LAY และการ

ขนส่ง  รวมทั้งหมด 80 คน (เอ็มไพร์แกรนิต, 2564) การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาประชากรทั้งหมด    

ศึกษาจากขอ้มูลทางสถิติท่ีเกิดข้ึนในบริษทัฯ ยอ้นหลงัรอบ 6 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ เดือน มีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2564 (เอม็ไพร์แกรนิต, 2564) 

    

ตารางที ่1.2 ตน้ทุนดาํเนินงานกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2564 (หน่วย:บาท) 

                

ขั้นที ่3  สรุปสาเหตุประเดน็ปัญหา 

ผูว้ิจัยทาํการวิเคราะห์กระบวนการทาํงานของแต่ละแผนก โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow 

Process Chart) และหลกัการ ECRS เพ่ือลดความสูญเสียส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตลดลง โดยพิจารณาจากขอ้มูล 

ดงัน้ี 

1.  สรุปประเด็นปัญหาจากการศึกษาโดยใช้ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต 

2.  สรุปประเด็นจากการศึกษากระบวนการปฏิบติังานของแต่ละแผนกเพ่ือพิจารณาและปรับปรุง

กระบวนให้เกิดความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ใน

กระบวนการผลิตของแต่ละแผนก ดงัน้ี 

สญัลกัษณ์ ช่ือ ความหมาย 

 ขั้นตอนการปฏิบติัการ  ผลิต เตรียม การทาํใหส้าํเร็จ 

 ขั้นตอนการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนยา้ย  การเคล่ือนท่ี การยา้ยท่ี 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ   การตรวจสอบเหตุผล 

 ขั้นตอนการรอคอยงาน  การรอคอย การแทรกแซง 

 ขั้นตอนการเก็บสินคา้หรือวสัดุ การเก็บรักษา 

 

 3.  นาํประเด็นจากการศึกษาแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพ่ือนาํมาวเิคราะห์ดว้ย

หลกัการของ ECRS เพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการขั้นตอนท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน  
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ขั้นที ่4  วเิคราะห์ วางแผน ดาํเนินการแก้ไขปัญหา 

1.  ผูว้ิจัยศึกษาแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพ่ือให้ได้ขอ้มูลการดาํเนินงาน

กระบวนการผลิตของแต่ละแผนก จากนั้นวิเคราะห์วางแผนแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัการของ ECRS ไดแ้ก่ 1)  การกาํจดั 

(Eliminate) เป็นการพิจารณาการทาํงานปัจจุบนัและพยายามกาํจดัความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ 2)  การรวมกนั 

(Combine) เป็นการพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทาํงานให้ลดลงไดห้รือไม่ 3)  การจดัใหม่ (Rearrange) 

เป็นการจดัขั้นตอนการผลิต และบริการใหม่เพ่ือใหล้ดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จาํเป็น หรือการรอคอย และ 4)  การทาํให้ง่าย 

(Simplify) เป็นการจดัรูปแบบของเอกสารใหเ้ขา้ใจง่ายและสะดวกเหมาะสมกบัการใชง้าน หรือเป็นการปรับปรุง

การทาํงานใหง่้ายและสะดวกข้ึน 

ขั้นที ่5  สรุปผลการดาํเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัสรุปผลจากการวิเคราะห์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยนาํสรุปผลการดาํเนินงานดงักล่าวเพ่ือทาํ             

การปรับปรุงพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะความเป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ท่ีจะ

นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริงของผูป้ฏิบติังานและขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติังานจริงในการดาํเนินงานต่อไป 

 

6. ผลงานวจัิย 

                1.  จากการศึกษากระบวนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษา บริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั 

โดยกระบวนการปฏิบติังานแต่ละแผนก หลงัจากปรับปรุงตามหลกัการ ECRS รายละเอียด ดงัน้ี 

1.1  การประสานงาน สถานะก่อนการปรับปรุง มีขั้นตอนการปฏิบติังาน 5 ขั้นตอน หลงัปรับปรุง

ตามหลกัการ ECRS โดยใชก้ารรวมกนั (Combine : C) ซ่ึงหลงัการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานเหลือ 3 ขั้นตอน 

ส่งผลใหก้ารประสานงานไดร้วดเร็วข้ึน จากขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีลดลง คิดเป็นร้อยละ 47.36  

1.2  การตัดหิน สถานะก่อนปรับปรุง มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอน หลังปรับปรุงตาม

หลกัการ ECRS โดยใชก้ารรวมกนั (Combine : C) ซ่ึงหลงัการปรับปรุงเหลือ 4 ขั้นตอน ส่งผลใหก้ารประสานงาน

ไดร้วดเร็วข้ึน จากขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีลดลง คิดเป็นร้อยละ 34.28 

  1.3  การเจียรบวั สถานะก่อนปรับปรุง มีขั้นตอนการปฏิบติังาน 5 ขั้นตอน หลงัปรับปรุงตาม

หลกัการ ECRS โดยใชก้ารรวมกนั (Combine : C) ซ่ึงหลงัการปรับปรุงเหลือ 4 ขั้นตอน ส่งผลใหก้ารประสานงาน

ไดร้วดเร็วข้ึน จากขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีลดลง คิดเป็นร้อยละ 35.48  

  1.4 การ DRY LAY สถานะก่อนปรับปรุง มีขั้นตอนการปฏิบติังาน 6 ขั้นตอน หลงัปรับปรุง

ตามหลกัการ ECRS โดยเลือกการรวมกัน (Combine : C) เป็นการพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทาํงาน

รวมกนั หลงัการปรับปรุงเหลือ 5 ขั้นตอน ส่งผลให้การประสานงานไดร้วดเร็วข้ึน จากขั้นตอนการปฏิบติังานท่ี

ลดลง คิดเป็นร้อยละ 14.51 

  1.5 การขนส่ง สถานะก่อนปรับปรุง มีขั้นตอนการปฏิบติังาน 5 ขั้นตอน หลงัปรับปรุงตาม

หลกัการ ECRS โดยเลือกการรวมกนั (Combine : C) เป็นการพิจารณาวา่สามารถรวมขั้นตอนการทาํงานรวมกนั 

ซ่ึงหลงัการปรับปรุงเหลือ 4 ขั้นตอน ส่งผลให้การประสานงานไดร้วดเร็วข้ึน จากขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีลดลง 

คิดเป็นร้อยละ 40.74 

2. การเสนอแนวทางลดตน้ทุนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษา บริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั 

หลงัจากการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานส่งผลให้ขั้นตอนการปฏิบติังานลดลงทาํให้การปฏิบติังานมีความ

รวดเร็วข้ึน รวมทั้งไดเ้สนอแนวทางเพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทั เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั ดงัน้ี 
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2.1  จดัอบรม ให้ความรู้ กาํหนดรายละเอียดมาตรฐานเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละ

แผนกอยา่งต่อเน่ือง และสมาํเสมอ เพ่ือลดความผิดพลาดจากการปฏิบติังาน 

2.2  กาํหนดตารางซ่อมบาํรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ใชอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน

และไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไว ้

2.3  คัดเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ตรวจสอบโดยละเอียด

โดยเฉพาะร่องรอยแตกร้าว แตกหกั และนอกจากนั้นหากพบร่องรอยแตกร้าวจาํเป็นตอ้งดาํเนินการซ่อมแซม  

2.4  ปรับปรุงลด หรือตดัขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าออกเพ่ือลดความสูญเปล่าทั้ ง 7 ประการ 

นอกจากจาํเป็นตอ้งอบรมเพ่ิมทกัษะความชาํนาญในการปฏิบติังาน  

 

7. อภิปรายผล   

                 ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษาบริษทั เอม็ไพร์

แกรนิต จาํกัด “การลดตน้ทุนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษา บริษทั เอ็มไพร์แกรนิต จาํกัด ซ่ึง

สอดคลอ้งกับงานวิจัย คลอเคลีย วจนะวิชากร, ปานจิต ศรีสวสัด์ิ และวรัญ�ู ทิพยโ์พธ์ิ, (2559: 38-46) ศึกษา                 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่าและเพ่ิมคุณภาพผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา โดย

การเกิดของเสียจากกระบวนการเผาส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตมากท่ีสุด เน่ืองจากการเผาตอ้งใชค้วามร้อน

อุณหภูมิสูงทาํให้ดินเกิดการแตกร้าว ซ่ึงหลงัปรับปรุงเกิดของเสียลดลงเหลือร้อยละ 3 ของจาํนวนครกทั้งหมด 

                ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2. เพ่ือเสนอแนวทางลดตน้ทุนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต กรณีศึกษาบริษทั 

เอม็ไพร์แกรนิต จาํกดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเพ่ิมผลลิตการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ของวทิยา อินทร์สอน 

และไพโรจน์ ดว้งนคร (2552) เป็นกระบวนการในการปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ บริการ หรืองานท่ีมี 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัท่ีได ้

 1. ควรนาํไปประยกุตใ์นการปรับปรุงกระบวนการทาํงานในแผนกอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความชาํนาญ

ใหแ้ก่บุคลากร ส่งผลลดความผิดพลาดจากการทาํงาน 

 2. ควรนาํเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการตดัแบบเพ่ือลดความเสียหายจากกระบวนการตดั 

 3. ควรจดัทาํเป็นคู่มือการปฏิบติังาน เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน และเป็นการยกระดบัมาตรฐานการทาํงานต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบั “การลดตน้ทุนในการดาํเนินการติตตั้งระบบห้องพ่นสีให้แก่ลูกคา้ กรณีศึกษา 

บริษทั เซเวน่สตาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั” มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบกบัตน้ทุน

การออกแบบ ผลิต และติดตั้งห้องพ่นสี 2. เพ่ือศึกษากลยทุธ์ท่ีช่วยในการลดตน้ทุนการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง

ห้องพ่นสี และ 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัในธุรกิจอุตสาหกรรมห้องพ่นสี โดยการเก็บขอ้มูลใน

โครงการท่ีดาํเนินงานโดยบริษทัทั้ งหมด 5 โครงการ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือทาํการลดตน้ทุนใน               

การดาํเนินการติตตั้งระบบหอ้งพน่สี  

ผลการวจิยัพบวา่ “การลดตน้ทุนในการดาํเนินการติตตั้งระบบห้องพ่นสีให้แก่ลูกคา้ กรณีศึกษา บริษทั 

เซเวน่สตาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั” ไดใ้ชแ้ผนท่ีความคิดแยกท่ีมาของตน้ทุนได ้4 ส่วนคือ ปัจจยัตน้ทุนการออกแบบ, 

ปัจจยัตน้ทุนการผลิต, ปัจจยัตน้ทุนการติดตั้ง และปัจจยัตน้ทุนการบริการหลงัการขาย ซ่ึงพบวา่ปัจจยัท่ีตอ้งทาํ 

การแกไ้ขก่อน คือ ปัจจยัตน้ทุนการผลิต โดยใชห้ลกัเกณฑม์าจากกฎ 80:20  

จากการศึกษาปัจจยัตน้ทุนการผลิตโดยการนาํกลยทุธ์ในเร่ืองแนวคิดลีน กลยทุธ์การบริหารทรัพยากร

การผลิต และกลยทุธ์การจา้งงานภายนอก (Outsource) เขา้มาศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการลดตน้ทุนในส่วนปัจจยั

ตน้ทุนการผลิต ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัพบวา่ กลยทุธ์ในเร่ืองแนวคิดลีนสามารถลดตน้ทุนในส่วนปัจจยัการผลิตใน

ส่วนของการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถลดขั้นตอนการทาํงานลงไดจ้ากเดิม 53.5 วนั เหลือเพียง 39.5 

วนั คิดเป็นร้อยละ 26 ในเร่ืองการนํากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรการผลิต พบว่าสามารถเพ่ิมมูลค่าใน

กระบวนการผลิตและนาํมาลดตน้ทุนการผลิตลงได ้คิดเป็นร้อยละ 7.60 ท่ีทาํให้ปัจจยัตน้ทุนการผลิตลดลง และ

การนํากลยุทธ์การจ้างงานภายนอก (Outsource) พบว่าไม่สามารถทําให้ปัจจัยต้นทุนการผลิตลดลงได้และ                     

ไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินงานของบริษทั แต่หากจะทาํให้ปัจจยัตน้ทุนการผลิตลดลงได ้ก็ต่อเม่ือการดาํเนินงาน

ของบริษทัไดรั้บการวา่จา้งจากลูกคา้ในมูลค่างานท่ีสูงพอสมควร 
 

คาํสําคญั:  ปัจจยัตน้ทุนการออกแบบ, ปัจจยัตน้ทุนการผลิต, ปัจจยัตน้ทุนการติดตั้ง, แนวคิดแบบลีน,  

 การบริหารทรัพยากรการผลิต, การจา้งงานภายนอก 
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ABSTRACT 

This study is about "Reducing the cost of working on the application of paint room systems for 

customers, case studies of Seven Star Engineering Co., Ltd. " have three objectives: (1.) to study factors 

affecting the cost of designing, manufacturing and installing paint chambers (2.) to study strategies that help to 

reduce the cost of designing, producing and installing paint rooms, and (3.) to increase competitiveness in the 

paint  room industry. Data collection in 5 projects by the company to analyze the data to reduce the cost of the 

installation of the paint room system. 

The results showed that "reducing the cost of the installation of the paint room system to customers, 

case studies of 7Stars Engineering Co.,Ltd.”  Used a separate idea map of the cost of the cost in four parts : 

design cost factors, production cost factors, installation cost factors, and after-sales service cost factors. The 

factor stipulated in the production cost factor is based on rule 80:20. 

From the study of production cost factors by adopting a lean strategy. The study looked at ways 

Outsource to reduce costs in the production cost segment. The results of the research showed that lean concept 

strategies can reduce the cost of inputs in terms of improving the production process to reduce the workflow 

from 53.5 days to 39.5 days, representing 26% in the implementation of the production resource management 

strategy. It found that it can increase the value in the production process and reduce the cost of production. This 

represents a 7.60% reduction in production costs and the implementation of external employment strategies 

(outsource). However, if the production cost factor is reduced only if the company's operations are hired by the 

customer at a fairly high cost of work. 

 

Keywords:  Design Cost Factors, Production Cost Factors, Installation Cost Factors, Lean Concepts,  

 Production Resource Management, External Employment. 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

บริษทั เซเวน่สตาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2558 ดาํเนินธุรกิจการออกแบบและการผลิต

ข้ึนรูปโลหะ สแตนเลส สังกะสี หลากหลายรูปแบบ การติดตั้งเคร่ืองจกัรและโครงสร้าง รวมถึงการออกแบบ

ระบบพน่สี ชุบสี และเตาอบสี รวมทั้งงาน ทาํความสะอาดและงานบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร 

บริษทัฯ เป็นผูน้าํแห่งวงการผลิตระบบอุตสาหกรรมเคลือบสีของไทย บริษทัฯ วางแผนนาํเสนอรูปแบบ

ระบบท่ีเหมาะสมในการใชง้าน ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือช่วยประหยดัเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายในการผลิตระยะยาว

สาํหรับลูกคา้ อีกทั้งยงัคาํนึงถึงสภาวะและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ เนน้การให้การบริการหลงัการขาย

อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยนโยบายท่ีจะตอ้งเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ และทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ บริษทั

ของเรามีจุดเด่นท่ีทําให้สามารถก้าวไปเป็นผู ้นําแห่งวงการระบบเคลือบสีอุตสาหกรรม ซ่ึงก็คือ “We do 

everything in-house” หมายถึง เพียงแค่เราทราบความตอ้งการ วตัถุประสงค์ในการใชง้าน หรือคอนเซปต์ของ

ลูกคา้ เราก็สามารถดาํเนินการจดัการทุกอย่างไดเ้องภายในบริษทั ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการวางแผน ออกแบบ 

รวมถึงการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ ไปจนถึงการติดตั้ง และขั้นตอนสุดทา้ยคือการทดสอบระบบ โดยมีทีมงานผูมี้

ความเช่ียวชาญในแต่ละสายงานคอยดูแลทุกขั้นตอนใหส้าํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์และความตอ้งการของลูกคา้  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1748 

ในปัจจุบนัเกิดการแข่งขนัในรูปแบบการดาํเนินการติตตั้งระบบห้องพ่นสีให้แก่ลูกคา้ท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงทาํให้การแข่งขนัในเชิงธุรกิจสูง ลูกคา้สามารถมีตวัเลือกในการเลือกรับบริการท่ีหลากหลาย  ซ่ึงผูศึ้กษาได้

ศึกษาเพ่ือหาช่องทางในการลดตน้ทุนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขนัในทางธุรกิจ ซ่ึงได้นํา

แนวคิดการลดตน้ทุนการดาํเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชแ้ผนท่ีความคิดมาใชว้ิเคราะห์แยกท่ีมาและ

ปัจจยัส่วนต่างของตน้ทุน รวมทั้งนาํกลยทุธ์ในเร่ืองแนวคิดลีน กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรการผลิต และกลยทุธ์

การจา้งงานภายนอก (Outsource) เขา้มาศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการลดตน้ทุน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบกบัตน้ทุนการออกแบบ ผลิต และติดตั้งหอ้งพน่สี 

2. เพ่ือศึกษากลยทุธ์ท่ีช่วยในการลดตน้ทุนการออกแบบ ผลิต และติดตั้งหอ้งพน่สี 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัในธุรกิจอุตสาหกรรมหอ้งพน่สี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

เปรมชยั สโรบล (2550, หนา้ 12) กล่าววา่ ปัจจยัการบริหาร หมายถึง ทรัพยากรพ้ืนฐานสาํคญัท่ีองคก์าร

นาํมาใชเ้ป็นปัจจยัในการดาํเนินงานให้เป็นไปไดด้้วยดี และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวท้นัในแง่ปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทศัน์และภารกิจท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งปัจจยับริหารหรือทรัพยากรบริหาร (Administrative Resources) ท่ีสาํคญั

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคลากร (Man) ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร (Management) ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

(Material) ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information 

System : MIS) 

รังสรรค์ อินทน์จนัทน์ (2552, หน้า 47) ไดก้ล่าววา่ ทรัพยากรการบริหาร หมายถึง การท่ีองค์กรไดน้าํส่ิงท่ี 

เป็นทรัพยากรการบริหารมาสนับสนุนการดาํเนินงาน เพ่ือทาํให้เกิดการขบัเคล่ือนกระบวนการบริหาร และนาํไปสู่

การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทรัพยากรการบริหาร ไดแ้ก่ คน (Man) เงิน (Money) 

วสัดุส่ิงของ (Material) การจดัการ (Management) กระบวนการทาํงานหรือวธีิการปฏิบติังาน (Method) การตลาด 

(Market) และเวลา (Time) 

กณัหา (2547) แผนผงัความคิด หมายถึงแผนผงัท่ีแสดงถึงความรู้ความคิด ความเขา้ใจของผูเ้รียนท่ีผ่าน

การประมวลความรู้ความคิดตามลาํดบัขั้นตอน และเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ดว้ยการเขียนคาํ ประโยค 

วลี สัญลกัษณ์ และเส้นเช่ือม โดยให้คาํสําคัญ หรือหัวขอ้เร่ืองอยู่ตรงกลางหรือด้านบนสุดของแผนผงั ส่วน

ใจความรองกระจายออกไปหรือแตกสาขาออกมา ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนสําคญั 3 ส่วน คือ คาํสําคญั เส้น

เช่ือมโยง และคาํหรือวลีท่ีแสดงถึงขอ้มูลหรือคาํ สาํคญันั้น ๆ 

คมวทิย ์มีชิตสม (2554, น. 36) อธิบายวา่ การสร้างแผนภาพพาเรโตมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) บ่งช้ีลกัษณะสมบติัของกระบวนการท่ีจะใชใ้นการสร้างแผนภาพซ่ึงข้ึนอยู่กบัธรรมชาติของ

ปัญหาท่ีตอ้งการตดัสินใจ 

(2) กาํหนดช่วงเวลาท่ีจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและกาํหนดช่วงเวลาควรเป็นไปหลงัจากศึกษา

ธรรมชาติของปัญหาอยา่งดีแลว้เน่ืองจากในการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการแกไ้ขปัญหาดว้ยแผนภาพพา

เรโตนั้นมีความจาํเป็นจะตอ้งทาํการเปรียบเทียบภายใตช่้วงเวลาท่ีเท่ากนั 
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(3) ทาํการกาํหนดสเกล x และ y สําหรับการเขียนกราฟโดยปกติแลว้สเกลของ y หมายถึงผลอนั

ไดแ้ก่ค่าท่ีใชว้ดัปัญหาสาํหรับสเกล x หมายถึงการจาํแนกสาเหตุหรือผล 

(4) ทาํการลากกราฟแท่งและกราฟสะสมโดยตอ้งให้แท่ง “อ่ืนๆ” อยู่ท้ายสุดมีขอ้แนะนําว่าการ

เขียนแผนภาพพาเรโตควรให้มีกราฟแท่งท่ีใชจ้าํแนกประเภทประมาณ 6-10 แท่งเท่านั้นและแท่ง  “อ่ืนๆ” ควรมี

ความสาํคญัไม่เกิน 20% ของทั้งหมด 

(5) ทาํการประยุกตห์ลกัการของพาเรโตกบัแผนภาพดงักล่าวหากพบว่ากราฟดงักล่าวมิไดเ้ป็นไป

ตามหลกัการพาเรโตมีความจาํเป็นตอ้งทาํการทบทวนดว้ยการเก็บขอ้มูลใหม่และพิจารณาตามขั้นตอนท่ีกล่าว

มาแลว้อีกคร้ัง เพ่ือทาํการคน้หาสาเหตุท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด ในขั้นตอนการระดมสมองนั้นจะให้ผูท่ี้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการผลิตเสนอความคิดเห็น โดยท่ีผู ้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้ นจะเป็น วิศวกร หัวหน้างานและ

ผูช้าํนาญการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความรู้ในกระบวนการท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงในการเสนอความคิดเห็นน้ีจะไม่จาํกัด

ปริมาณ และคุณภาพของความคิดเห็น เพ่ือป้องกนัการตกหล่นของสาเหตท่ีุอาจมีผลกระทบต่อปัญหา สุดทา้ยก็จะ

นาํความคิดเห็นท่ีไดม้าจดัเป็นหนวดหมู่ดว้ยแผนภาพสาเหตุและผล โดยจาํแนกตามกระบวนการผลิต 4M คือ 

กระบวนการ Man, Material, Method, Machine ของปัญหาท่ีต้องการวิเคราะห์โดยมีสาเหตุหลกั คือ 4M และ

สาเหตุยอ่ยๆ ทาํใหง่้ายต่อการวเิคราะห์ 

ณัฏฐิกา ยวุดี และคณะ (2551) ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูป เพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพในการแข่งขนั กรณีศึกษา บริษทัเอบีซี การ์เมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯ ประสบปัญหาผลดาํเนินการ

ดาํเนินงานขาดทุนปี 2549 การศึกษาน้ี เป็นการเสนอวธีิการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต โดยการลดของเสีย 

(Reject) ในกระบวนการผลิต โดยใชแ้ผนผงัพาเรโตวิเคราะห์เพ่ือตอ้งการตั้งเป้าหมายเพ่ือดาํเนินการแกไ้ข ปัญหา 

และจากแผนผงัพาเรโตสรุปไดว้า่ปัญหาของเสียท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาเร่ืองเฉดสีของผา้สูงถึงร้อยละ 55 และ

รองลงมาคือปัญหาดา้ยขาดและดา้ยแตก ทาํให้ตวัเส้ือขาด รองลงมาคือ ปัญหานํ้ าร่ัว และปัญหาเป้ือนนํ้ ามนัเป็น

ลาํดบัท่ี 4 หากบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายการปรับปรุงแกไ้ข จะทาํให้ของเสียลดลงไดร้้อยล่ะ 91 ดงันั้นทางบริษทัฯ

จะตอ้งหาแนวทางการแกปั้ญหา 4 ปัญหาท่ีพบมากตามลาํดบั ซ่ึงเป็นการตั้งเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้จากการศึกษา

ปัญหาของเสีย และหาแนวทางการแกไ้ขจะช่วยลดจาํนวนของสียลงไดร้้อยล่ะ 91 ของปัญหาทั้งหมด ดงันั้นในปี 

2550 จากจาํนวนของเสียทั้งหมด 278,198 ตวั จะสามารถลดลงเหลือจาํนวน 25,038 ตวั ทาํให้สามารถเพ่ิมมูลค่า

การส่งออกเพ่ิมข้ึนอีก 4,893,583 เหรียญสหรัฐฯ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นจาํนวน 38,282,066 เหรียญ

สหรัฐฯ 

 

4. วธีิดําเนินการศึกษา 

สําหรับการดาํเนินงานการวิจยัของการลดตน้ทุนในการดาํเนินการติตตั้งระบบห้องพ่นสีให้แก่ลูกคา้ 

กรณีศึกษา บริษทัเซเวน่สตาร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงทาํการรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนในการดาํเนินการติตตั้งระบบหอ้ง

พน่สี ซ่ึงจะแบ่งไดอ้อกเป็นประเภทหลกัไดอ้อกเป็น 4 ส่วน คือ ตน้ทุนดา้นการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ตน้ทุน

ด้านการเงิน  ต้นทุนด้านการจัดการ ต้นทุนด้านการตลาด การค้นควา้ข้อมูลท่ีได้มีการบันทึกไว ้รวมถึง                         

การวเิคราะห์ขั้นตอนการทาํงานในปัจจุบนั ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถสรุปขั้นตอนการดาํเนินการศึกษาออกมาไดท้ั้งหมด 

7 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลและปัญหา บริษทัเซเว่นสตาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั เป็นบริษทัผูอ้อกแบบ ผลิต

และติดตั้งระบบห้องพ่นสี จากกรณีศึกษา ผูท้าํการศึกษาไดท้าํการศึกษาตน้ทุนดา้นต่างๆ ทั้ งกระบวนการการ
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ทาํงานในแต่ละโครงการ โดยขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลของการดาํเนินงานและบริหารจัดการแต่ล่ะโครงการตั้งแต่

เร่ิมตน้ไดรั้บงานจากลูกคา้จนกระทัง่ส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้  ดงันั้นบริษทัจะบริหารจดัการอยา่งไรเพ่ือใหอ้งคก์ร

สามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดในอนัดบัตน้ๆ ของธุรกิจ สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและทาํ

อยา่งไรเพ่ือให้องคก์รอยูร่อดในธุรกิจน้ี ซ่ึงนอกจากการให้บริการแลว้ การบริหารจดัการตน้ทุน หรือ การดาํเนินงาน

จึงเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึง ดว้ยเหตุน้ีปัญหาในการบริหารตน้ทุนจึงเป็นส่ิงท่ีองคก์ร จะตอ้งตระหนกัถึงเป็นอยา่ง

มาก หากมีตน้ทุนในการดาํเนินงานสูงแลว้ ลูกคา้อาจเปล่ียนไปใชบ้ริการของบริษทัอ่ืน ท่ีให้ค่าบริการท่ีตํ่ากว่า 

หรือใหผ้ลประโยชน์สูงกวา่ 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจยัทาํการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งในการจดัการตน้ทุนดา้นการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ตน้ทุนดา้นการเงิน ตน้ทุนดา้นการจดัการ ตน้ทุน

ดา้นการตลาด งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ งฐานขอ้มูลออนไลน์ เช่น ฐานขอ้มูล

วทิยานิพนธ์ไทย (Thailis), Google Scholar ซ่ึงศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนดา้นการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง 

ตน้ทุนดา้นการเงิน ตน้ทุนดา้นการจดัการ ตน้ทุนดา้นการตลาด จากประยกุตใ์ชง้านวิจยั ณัฏฐิกา ยวุดี และคณะ 

(2551) กณัหา คาํหอมกุล (2547) คมวิทย ์มีชิตสม (2554.) พิณลดา บวัทอง (2563) รังสรรค ์อินทน์จนัทน์ (2552)                

วรัิช วิรัชนิภาวรรณ (2551) วทิยา สุหฤทธิดาํรง และ ยพุา กลอนกลาง (2550) Blocher, David F, Stout, Paul Juras 

and Steven Smith (2005) Domberger (1998) Herbert A. Simon. (1972) James, P. W., Daniel, T. J. (2003) Kirt 

St.Amant (1999) IT Outsourcing และ Thomas N. Duening and Rick L.Click (2005) เพ่ือนาํไปลดตน้ทุนในการดาํเนิน 

การติดตั้งระบบหอ้งพน่สีใหแ้ก่ลูกคา้บริษทัเซเวน่สตาร์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

ขั้นตอนที่ 3  รวบรวมข้อมูล โดยการใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind map) เพ่ือการวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา และแผนภูมิพาเรโต (Pareto Daigrams) เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลและความถ่ี เพ่ือจดัปัญหา

ตามลาํดบัความสําคญั หรือสาเหตุของปัญหา  ระยะเวลาการศึกษาในคร้ังน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 ถึง 

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2563 

ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุ  วิเคราะห์ตน้ทุนดว้ยแผนภูมิพาเรโต (Pareto Daigrams) และ

ปัจจยัดา้นตน้ทุนธุรกิจห้องพน่สีท่ีตอ้งดาํเนินการแกไ้ขในการเลือกสาเหตุปัญหามาทาํการแกไ้ข พร้อมทั้งกาํหนด

กลยทุธ์ในการแกไ้ข 

ขั้นตอนที่ 5  ดําเนินการแก้ไขปัญหา ดาํเนินการแกไ้ขตามกลยุทธ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้พร้อมทั้งติดตามผล

การดาํเนินการ 

ขั้นตอนที่ 6  ติดตามผลการแก้ไข ติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ข โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลตน้ทุนตน้ทุน

ดา้นการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ตน้ทุนดา้นการเงิน ตน้ทุนดา้นการจดัการ ตน้ทุนดา้นการตลาด ตามหวัขอ้ของ

ปัญหาว่าสามารถนาํไปลดตน้ทุนในการดาํเนินการติดตั้งระบบห้องพ่นสีให้แก่ลูกคา้บริษทัเซเวน่สตาร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จาํกดัไดห้รือไม่ 

ขั้นตอนที่ 7  สรุปผลการแก้ไข ผูว้ิจยัสรุปผลจากการวิเคราะห์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยนาํสรุปผล

การดาํเนินงานดงักล่าวเพ่ือทาํการปรับปรุงพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะความเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ท่ีจะนาํไปใชไ้ดอ้ย่างแทจ้ริงของผูป้ฏิบติังานและขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติังานจริงใน   

การดาํเนินงานต่อไป 
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5. ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “การลดตน้ทุนในการดาํเนินการติตตั้งห้องพ่นสีให้แก่ลูกคา้ กรณีศึกษา บริษทัเซเว่น

สตาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน กระบวนการทาํงาน เพ่ือ

ศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัการตามแนวคิดแบบลีนในการปรับปรุง กระบวนการทาํงานภายในขั้นตอน

กระบวนการผลิตห้องพ่นสี และเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ผลการวิเคราะห์จาก

การเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัการปรับปรุงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนกระบวนการผลิตห้องพ่นสี ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการปฏิบติังานท่ีมี

ขั้นตอนการรอวสัดุจากการสั่งซ้ือและรอกระบวนการผลิตก่อนกระบวนการประกอบมากเกินไป เน่ืองมาจาก

กระบวนการทาํงานเดิมไม่มีเก็บสะสมวตัถุดิบ และพนกังานทาํงานแยกกระบวนการทาํงานทาํให้เกิดความล่าชา้

ในกระบวนการตดัและการพบัเกิดข้ึนทาํใหเ้กิดการรอคอยจากกระบวนการเหล่าน้ี  

การประยกุต์ใชแ้นวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการผลิต สามารถช่วยขจดัขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิด

มูลค่าและเกิดความสูญเปล่าภายในกระบวนการ อีกทั้งยงัเป็นการรวบรวม ขั้นตอนบางขั้นตอนเขา้ดว้ยกนัหรือ

การจดัระบบการทาํงานใหม่เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผลท่ี

ไดรั้บจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหส้ามารถลดขั้นตอนในการทาํงานเฉล่ียลง

เหลือ 39.5 วนั (เดิม 53.5 วนั) คิดเป็นเปอร์เซ็นตล์ด26% ในส่วนขั้นตอนการทาํงาน ดงัแสดงตน้ทุนก่อนและหลงั

การปรับปรุงกระบวนการผลิตหอ้งพน่สีดว้ยแนวคิดลีน  

 

ตารางแสดงตน้ทุนก่อนและหลงัการปรับปรุงกระบวนการผลิตหอ้งพน่สีดว้ยแนวคิดลีน 

 
 

การประยุกตใ์ชแ้นวคิดการบริหารทรัพยากรในการผลิตห้องสี สามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าในกระบวนการ

ผลิตและนาํมาลดตน้ทุนการผลิตได ้อีกทั้งยงัเป็นการรวบรวม ขั้นตอนบางขั้นตอนเขา้ดว้ยกนัหรือการจดัระบบ

การทาํงานใหม่เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลท่ีได้รับจาก                 

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการบริหารทรัพยากรในการผลิตหอ้งสี ทาํใหต้น้ทุนจากการผลิตลดลงมาจากค่าบริการได้

ถึง 453,600.00 บาท คิดเป็น 3.54% ซ่ึงเม่ือนํามาค่าเฉล่ียจาก 5 โครงการ จากตน้ทุน 1,426,200.00 บาท คิดเป็น 

11.15% ทาํใหต้น้ทุนคงเหลือเฉล่ีย  972,600.00 บาท คิดเป็น 7.60%   

การวิเคราะห์เก่ียวกบัการเปรียบเทียบรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ ระหวา่งการผลิตงานโดยพนกังานประจาํ 

หรือว่าจ้างผูรั้บจ้างช่วง (Outsourcing) นําการคิดคาํนวณจุดคุ้มทุนก่อนทําการผลิตห้องพ่นสี เพ่ือให้ได้ใน

ประสิทธิภาพและตน้ทุนในแต่ล่ะโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากทั้ง 5 โครงการ ตน้ทุนการดาํเนิน

ธุรกิจของงานการผลิตห้องพ่นสีเลือกตัดสินใจว่าจ้างพนักงานประจําทําการผลิตด้วยเหตุผลทั้ งด้านต้นทุน                  

โครงการ
ยอดรับงาน

โครงการ

% ตนทุน

รวม

ตนทุนการผลิต

กอนใชแนวคิดลีน
% ตนทุน

ตนทุนการผลิต

หลังใชแนวคิดลีน
% ตนทุน

% ผลตาง

ตนทุนลดลง

1811103 DSTH 15,200,000.00  100.00% 12,270,773.86  80.73% 11,927,372.66  78.47% 2.26%

1811103 DSTH 8,564,179.00    100.00% 6,883,464.32    80.38% 6,677,423.60    77.97% 2.41%

1903012 DSTH 7,900,000.00    100.00% 6,437,464.32    81.49% 6,231,423.60    78.88% 2.61%

1905022 ASH 19,000,000.00  100.00% 15,496,928.64  81.56% 15,084,847.19  79.39% 2.17%

1911064 TS 16,250,000.00  100.00% 13,661,773.86  84.07% 13,318,372.66  81.96% 2.11%
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ดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน และดา้นความน่าเช่ือถือท่ีดีกวา่การวา่จา้งผูรั้บจา้งช่วง (Outsourcing) ตามขอ้มูลค่า

ของจุดคุม้ทุนในแต่ล่ะโครงการตอ้งมีการดาํเนินงานในจาํนวนปริมาณต่อหน่วยสูงมาก จึงจะทาํให้คุม้ค่าต่อ                

การวา่จา้งผูรั้บจา้งช่วง (Outsourcing) 

 

6. อภิปรายผล 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานจาํนวน 3 ขอ้ ดงัน้ี 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบกบัตน้ทุนการออกแบบ ผลิต และติดตั้งห้องพ่นสี 

กรณีศึกษาบริษทั เซเวน่สตาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั โดยใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind map) เพ่ือการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหาและใชแ้ผนภูมิพาเรโต (Pareto Daigrams) เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลและความถ่ี เพ่ือจดั

ปัญหาตามลาํดบัความสาํคญั หรือสาเหตุของปัญหา ซ่ึงสามารถคดัแยกปัญหาเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ตน้ทุนต่างๆ ได้

เป็นอยา่งดี 

   วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) เพ่ือศึกษากลยทุธ์ท่ีช่วยในการลดตน้ทุนการออกแบบ ผลิต และติดตั้งห้องพ่นสี 

โดยใชก้ลยทุธ์การลดตน้ทุนดว้ยลีน ซ่ึงเป็นแนวคิดการผลิตแบบทนัเวลา (Just In Time) หรือ JIT โดยจะมุ่งผลิต

สินคา้ตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ (Real Customer Demand) และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดไดร้วดเร็ว ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดการผลิตแบบเดิม ท่ีมุ่งผลิตตามการพยากรณ์ทาํให้สามารถลดกระบวน

ระยะเวลารอคอยลงและสามารถทาํใหค้่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนเวลารอคอยลดลง  กลยทุธ์การบริหารทรัพยากร

ในการผลิตทาํให้สามารถบริหารทรัพยากรแรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรไดคุ้ม้ค่าและเต็มประสิทธิภาพการทาํงาน

มากท่ีสุด ทาํให้การวางแผนและดาํเนินการเก่ียวกบัขนาดของโรงงานหรือสถานท่ีทาํการผลิต จาํนวนเคร่ืองจกัร

อุปกรณ์ ตลอดจาํนวนคนงานท่ีเหมาะสม จึงเป็นภาระงานสาํคญัของการบริหารการผลิต โดยตอ้งคาํนึงถึงผลลพัธ์

ต่อองคก์ารในระยะสั้นควบคู่กบัระยะยาว และใชปั้จจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัในการพิจารณาประกอบกบัปัจจยัเชิง

คุณภาพให้องคก์รมีกาํลงัการผลิตท่ีเหมาะสมไม่เกิดปัญหาการผลิตไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้

เพราะกาํลงัการผลิตน้อยเกินไป และไม่เกิดปัญหาเคร่ืองจกัรมากเกินไปจนกลายเป็นความสูญเปล่าเพราะกาํลงั

การผลิตมากเกินไป  และการจา้งงานภายนอก (Outsource) ทาํให้สามารถพิจารณาไดถึ้งจุดคุม้ทุนในการตดัสินใจ

เลือกการว่าจ้างงานภายนอก ว่าปริมาณงานท่ีมีอยู่ในแต่ล่ะช่วงเวลา ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะกับการว่าจ้างบุคคล 

ภายนอกดาํเนินการ ซ่ึงไดท้าํการวิเคราะห์เก่ียวกบัการเปรียบเทียบรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ ระหวา่งการผลิตงาน

โดยพนกังานประจาํ หรือวา่จา้งผูรั้บจา้งช่วง (Outsourcing) ในส่วนงานของงานการผลิตห้องพ่นสีในดา้นตน้ทุน 

ดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน และด้านความน่าเช่ือถือ โดยใชส้มมติฐานรองรับการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (Five 

Assumptions underlie the break-even analysis) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจระหวา่งการการผลิตงานโดยพนกังานประจาํ หรือวา่จา้งผูรั้บจา้งช่วง (Outsourcing)   

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3)  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพ ในการแข่งขนัในธุรกิจอุตสาหกรรมหอ้งพน่สี

ทาํให้บริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนทาํให้องค์กรมีส่วนแบ่งทางการตลาดในอนัดบัตน้ๆ ของธุรกิจ สร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 1. การนําเอาแนวคิดแบบลีนเขา้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ทาํให้สามารถลดกระบวน

ระยะเวลารอคอยลงและสามารถทาํใหค้่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนเวลารอคอยลดลง อยา่งไรก็ตามในอนาคตหาก

กระบวนการผลิตแบบใหม่ใชง้านไดดี้ ทาํใหส้ามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตหอ้งพน่สีไดเ้พ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

2. การนําเอาการบริหารบริหารทรัพยากรในการผลิตห้องสี ทาํให้สามารถบริหารทรัพยากรแรงงาน 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรไดคุ้ม้ค่าและเตม็ประสิทธิภาพการทาํงานมากท่ีสุด 

3. การใชก้ระบวนการจา้งงานภายนอก (Outsource) ทาํให้สามารถพิจารณาไดถึ้งจุดคุม้ทุนในการตดัสินใจ

เลือกการว่าจ้างงานภายนอก ว่าปริมาณงานท่ีมีอยู่ในแต่ล่ะช่วงเวลา ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะกับการว่าจ้างบุคคล 

ภายนอกดาํเนินการ 
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บทคัดย่อ 

 สินค้าเกษตรนับว่ามีความสําคญักับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นการบริโภคในประเทศและ                  

การส่งออกสินคา้เกษตรไปยงัต่างประเทศ  ทั้งในรูปของวตัถุดิบ เช่น ผกัและผลไมส้ด และท่ีผา่นกระบวนการแปรรูป 

เช่น ผลิตภณัฑไ์ก่แปรรูปแช่แขง็ การนาํสินคา้เกษตรจากผูผ้ลิตตน้นํ้ าผา่นกระบวนการแปรรูปกลางนํ้ า และส่งขาย

ไปยงัผูบ้ริโภคปลายนํ้ าซ่ึงตอ้งผ่านกระบวนการขนส่ง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัของสินคา้เกษตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะมากกวา่สินคา้ทัว่ไป อาทิเช่น ความหลากหลายของ

ชนิดสินคา้ ความสดใหม่ ระยะเวลาเน่าสีย ระยะเวลาในการขนส่ง ภาชนะบรรจุระหวา่งขนส่ง และบรรจุภณัฑ์

เพ่ือลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ดว้ยปัจจยัดงักล่าว จึงควรมีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม

สมยัใหม่เขา้มาช่วยในการขนส่งสินค้าเกษตร ซ่ึงเทคโนโลยีพลาสมาเย็นเป็นนวตักรรมสะอาดท่ีช่วยยบัย ั้ง                   

การเจริญเติบโตของจุลินทรียแ์ละเอนไซม์ โดยไม่ผ่านการให้ความร้อน และนอกจากน้ียงัมีการนําไปใชใ้น                

การผลิตบรรจุภณัฑอ์าหารอีกดว้ย  

 

คาํสําคญั: สินคา้เกษตร, การขนส่ง, เทคโนโลยแีละนวตักรรม,โลจิสติกส์ 

 

ABSTRACT 

 Agricultural products are highly valued in Thailand which includes both domestic consumption and 

agricultural exports to other nations.  Both in the form of raw materials like fresh fruits and vegetables such as 

frozen processed chicken products that have been processed.  Bringing agricultural products from upstream 

producers via midstream processing and sold to downstream customers who have to go through the transportation 

process, which is a component of the supply chain and logistics system.  Due to the constraints of agricultural 

goods that are more specialized than standard goods.  These limitations include product variety, freshness, and 
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transport time during spoilage. Additionally, packing materials and containers for use in transit are used to reduce 

the waste during transportation.  Therefore, it is important to encourage the use of innovations and advanced 

technologies to enhance the transportation of agricultural products.  Without using heat, the Cold Plasma 

Technology reduces the growth of bacteria and enzymes.  Additionally, it is deployed in the creation of food 

packaging. 

 

Keywords: Agricultural Products, Transport, TechnologyandInnovation, Logistics 

 

1. บทนํา 

 สินคา้เกษตร เป็นสินคา้ท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของไทยทั้งในดา้นการบริโภคภายในประเทศและ

การส่งออก อีกทั้งยงัเป็นอาชีพหลกัและสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร โดยไทยเป็นประเทศผูส่้งออกสินคา้เกษตร

อนัดบั 8 ของโลก รองจากสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย และชิลี ซ่ึงใน              

ไตรมาสแรกของปี 2564 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรสู่ตลาดโลก 5,748 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

13 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ดงัภาพท่ี 1 สินคา้เกษตรท่ีมีการขยายตวั อาทิ ยางพารา ผลิตภณัฑ์

มนัสําปะหลงั ผลไมส้ดแช่เยน็แช่แขง็ ไก่สดแช่เยน็แช่แข็ง ผกัสดแช่เยน็แช่แข็งและแห้ง สุกรสดแช่เยน็แช่แขง็ 

และเคร่ืองเทศและสมุนไพร เป็นตน้ (ศูนยส์ารสนเทศการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2564) ส่วนการขนส่ง

สินคา้เกษตรในประเทศเป็นการขนส่งทางถนนเป็นหลกัคิดเป็นร้อยละ 87.8 ซ่ึงมีปริมาณในการขนส่งรวม 

214,185 พนัตนัในปี 2562 (รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย, 2564) 

 

 

ภาพท่ี 1 สินคา้เกษตรส่งออกสาํคญัของไทย เดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2564 

ท่ีมา:  (ศูนยส์ารสนเทศการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2564) 

 

จากนโยบายรัฐบาลและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมการผลิตของภาคการเกษตร

ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ าเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า

ให้กบัภาคการเกษตร อีกทั้งยงัตอ้งการยกระดบัความสามารถในการบริหารจดัการโลจิสติกส์ให้กบัเกษตรกร                 

(ชูชีพ วรรธนะเพียร, 2557) โดยถือวา่การบริหารจดัการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นกระบวนการยอ่ย

ในการจัดการสินคา้และบริการตลอดสายของโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดยส่วนใหญ่ผลผลิต

ทางการเกษตรเป็นของสด เน่าเสียไดง่้าย จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพสูง  เพราะ

ไม่เพียงแต่ตอ้งควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสมให้ได้ในแต่ละช่วงเวลาของการเคล่ือนยา้ย จัดเก็บ รวบรวม และ

กระจายผลผลิตแลว้ ยงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของสุขอนามยั ความสะอาด และความปลอดภยัของผูบ้ริโภคอีกดว้ย             
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โดยมกัพบความสูญเสียท่ีเกิดจากการขนส่งและความเสียหายเน่ืองจากการบรรจุ การขนถ่ายและการขนส่งท่ียงั

ไม่ไดม้าตรฐาน ส่งผลใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหาย และการขนส่งท่ีลา้ชา้ได ้

ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นโลจิสติกส์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ทุกภาคส่วนจึงตอ้งเร่งกา้วใหท้นัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาการขนส่งสินคา้เกษตร โดยกิจกรรมโลจิสติกส์

สินคา้เกษตร เป็นกลไกสาํคญัดา้นโลจิสติกส์ขาเขา้ท่ีช่วยสนบัสนุนการเติบโตภาคอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงปัจจุบนั

เทคโนโลยพีลาสมาไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัมาข้ึน โดยมีศกัยภาพท่ีจะเป็นเทคโนโลยเีพ่ือเกษตรสีเขียวและ

อาหารปลอดภยั ดงันั้นผูเ้ขียนจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนาํเสนอเทคโนโลยพีลาสมาท่ีสามารถช่วยยืดอายกุารเก็บรักษา

ผลผลิตสินคา้เกษตรได ้อีกทั้งยงัเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการหรืออุตสาหกรรมในการนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด้

อีกดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือนาํเสนอเทคโนโลยพีลาสมาและนวตักรรมสาํหรับการส่งขนสินคา้เกษตร 

(2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยพีลาสมาและนวตักรรมสาํหรับการส่งขนสินคา้เกษตร 

 

3. นิยามของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 

โลจิสติกส์ (Logistics) จากนิยามโดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการ

วางแผน ดาํเนินการ และควบคุมการเคล่ือนไหลทั้งไปและกลบั และการจดัเก็บวสัดุ สินคา้สําเร็จรูป ตลอดจน             

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดท่ีมีการใชง้าน เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้งและเหมาะสมตามจงัหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ตน้ทุน และสถานท่ี                

ท่ีกาํหนด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2562) ตลอดจนการไหลของขอ้มูลสารสนเทศ และการเงิน 

หน่วยงาน Supply Chain Council ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้่า การจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 

หมายถึง การบริหารแบบเชิงกลยทุธ์ท่ีคาํนึงถึงการเก่ียวเน่ืองหรือความสัมพนัธ์กนัแบบบูรณาการของหน่วยงาน

หรือแผนกภายในองคก์ร และคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นลูกคา้หรือซพัพลายเออร์ในโซ่อุปทาน โดยมีจุดประสงค์

ท่ีจะนําส่งสินค้าหรือบริการตามความต้องการของผู ้บริโภคให้ดี ท่ีสุด ทั้ งในเร่ืองของเวลาและคุณภาพ                            

(ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพฒันาระบบโลจิสติกส์การเกษตร, 2563)  

การบริหารจดัการโลจิสติกส์เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการจดัการโซ่อุปทาน โดยช่วยในการวางแผน 

การดาํเนินการ และการควบคุมการทาํงานขององคก์ร รวมทั้งการบริหารจดัการขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งให้เกิดการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา้ วตัถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และการบริการ

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั               

(กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 2551) ในการบริหารจดัการโลจิสติกส์นั้น มีเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้ไปใน

ดา้นการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนการจดัการห่วงโซ่อุปทานมีเป้าหมายหลกัในการบริหาร

ตั้งแต่การจดัซ้ือวตัถุดิบจากผูส่้งมอบ(Supplier)ไปจนถึงการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางธุรกิจ 
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4. ความสําคัญของสินค้าเกษตรไทย 

 สินค้าเกษตร (agricultural commodity) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการกสิกรรม                    

การประมง การปศุสตัว ์หรือการป่าไมแ้ละผลพลอยไดข้องผลิตผลหรือผลิตภณัฑด์งักล่าว ท่ีใชบ้ริโภคเป็นอาหาร 

ใชเ้ป็นอาหารสัตว ์หรือนาํมาแปรรูปเป็นอาหารและอาหารสัตว ์(สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ, 2557) ซ่ึงนบัวา่มีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยอยา่งมาก โดยในปี 2564 เศรษฐกิจ

ไทยขยายตวัร้อยละ 1.53 เม่ือเทียบกบัปี 2563 มีปัจจยัจากการส่งออกสินคา้ท่ีขยายตวัร้อยละ 18.80 การบริโภค

ภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 0.34 และการลงทุนภาคเอกชนท่ีเพ่ิมข้ึนทาํให้การลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 3.42               

ส่วนอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 1.23 ส่วนของภาคเกษตรมีการขยายตวัร้อยละ 0.98 เน่ืองจากปัจจยั

ปริมาณนํ้ าฝนเพียงต่อพอสาํหรับการเพาะปลูกพืช เล้ียงสัตว ์และทาํประมง รวมถึงสภาพอากาศท่ีเอ้ืออาํนวยมาก

ข้ึน อีกทั้งยงัมีนโยบายและมาตรการของภาครัฐในการส่งเสริมอาชีพเกษตร อาทิ การขยายช่องทางการตลาดทั้ง

ออนไลน์และออฟไลน์ ทาํให้เกษตรกรมีช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้เกษตรมากข้ึน และยงัมีมาตรการเยียวยา

และฟ้ืนฟูเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

สาํหรับสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑส่์งออกสาํคญัของไทย 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผลไมแ้ละผลิตภณัฑ ์(ทุเรียน ลาํไย 

และสับปะรด) ยางธรรมชาติ ขา้วและผลิตภณัฑ ์มนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ ์เน้ือไก่และผลิตภณัฑ ์(ไก่ปรุงแต่ง 

เน้ือไก่สดหรือแช่เยน็ แช่แข็ง) ปลาและผลิตภณัฑ์(ปลาปรุงแต่ง เน้ือปลาฟิลเล) นํ้ าตาลและผลิตภณัฑ์ กุง้และ

ผลิตภณัฑ ์ผกัและผลิตภณัฑ ์(ผกัปรุงแต่ง ผกัสดหรือแช่เยน็) กากและเศษท่ีเหลือใชท้าํอาหารสัตว ์(ศูนยส์ารสนเทศ

การเกษตร, 2565) 

 

5. กระบวนการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร 

ในระบบโซ่อุปทานสินคา้เกษตรประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจตั้งแต่ตน้นํ้ า กลางนํ้ าและปลายนํ้ า ซ่ึงระดบั

ตน้นํ้ า คือ เกษตรกรทาํหน้าท่ีในการผลิตและเก็บเก่ียวสินค้าเกษตร เช่น ขา้ว ผกั และผลไม ้โดยมีกิจกรรม                    

โลจิสติกส์ตั้งแต่การจดัซ้ือจดัหาและใชปั้จจยัการผลิตทางการเกษตร การจดัการคุณภาพผลผลิตในฟาร์มจนได้

ผลผลิตท่ีพร้อมส่งไปขายในระดบัต่อไป ซ่ึงก็คือระดบักลางนํ้ าประกอบดว้ยผูร้วบรวม/ผูค้า้ส่ง/ผูค้า้ปลีก และ

โรงงานแปรรูปทาํหนา้ท่ีรวบรวมและเก็บรักษา โดยมีกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การจดัการโครงสร้าง

พ้ืนฐานในการรวบรวม เก็บรักษา การคดัแยก การตรวจสอบคุณภาพ การใชเ้ทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว รวมถึง

การพฒันานวตักรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ ์แลว้นาํผลผลิตและผลิตภณัฑจ์ากการเกษตรสู่ตลาดท่ีอยูใ่นระดบัปลาย

นํ้ าท่ีทาํหน้าท่ีเคล่ือนยา้ยสินคา้เกษตรจากพ่อคา้ขายส่ง/พ่อคา้ขายปลีกกระจายสู่ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค โดยมี

กิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น การหาลูกคา้ การตดัสินใจเก่ียวกบัผลผลิต ผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีจาํเป็นในการสร้าง

และสนบัสนุนฐานของลูกคา้ ควบคู่กบัการจดัการคุณภาพมาตรฐานสินคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

(Customer Need) และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้อีกดว้ย (Customer Satisfaction) รวมไปถึงการไหลของ

วตัถุดิบ (Material Flow) โดยเร่ิมจากเกษตรกรเป็นผูผ้ลิตผลผลิตทางการเกษตรและเคล่ือนยา้ยไปสู่ผูร้วบรวมใน

รูปของผลสดหรือเปล่ียนสภาพไปเร่ือย ๆ จนเป็นสินค้าสําเร็จรูปและส่งไปยงัลูกค้า ในขณะท่ีเงินหรือ

ผลตอบแทนจากการขายสินคา้ (Financial Flow) จะเคล่ือนท่ีจากผูซ้ื้อขั้นสุดทา้ยจนถึงเกษตรกร โดยระหวา่งนั้น

จะมีการไหลของขอ้มูล (Information Flow) ทั้งไปและกลบั เช่น ขอ้มูลของสินคา้ และขอ้มูลความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคตลอดโซ่อุปทาน เป็นตน้ (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพฒันาระบบโลจิสติกส์การเกษตร, 2563) 

แสดงดงัภาพท่ี 2  
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 ระบบโลจิสติกส์มีความเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงกบักิจกรรมดา้นการเกษตรในทุกๆ ขั้นตอน ซ่ึงการพฒันา

งานในดา้นน้ียงัพบค่อนขา้งน้อย ทาํให้ตน้ทุนและความเสียหายของผลผลิตเกิดข้ึนสูง อย่างเช่น การขนส่งผกั

กะหลํ่าปลีท่ีเก็บเก่ียวจากแปลงเพาะปลูกไปยงัมูลนิธิโครงการหลวงทุ่งหลวงและส่งต่อไปยงัมูลนิธิโครงการหลวง

จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ มีความสูญเสียรวมท่ีเกิดข้ึนร้อยละ 33.95 ของนํ้ าหนกัผกักะหลํ่าปลีเดิม (ชุติพงศ์ มธัยกุล, 

2555) ระบบโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตในฟาร์ม การเพ่ิมมูลค่าการขนส่งไป

จนถึงการตลาดหรือผูบ้ริโภค ซ่ึงเกษตรเป็นผูผ้ลิตสินคา้ระดบัตน้และขายส่งใหพ้อ่คา้นาํไปใส่บรรจุภณัฑ ์แปรรูป 

ขายปลีก หรือบริการดา้นอ่ืนๆ  โดยทั้ งหมดน้ีเป็นกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม (value-creation activities) ทั้ งส้ิน 

ดงันั้นหากเกิดการเช่ือมโยงกบัคู่คา้ในโซ่อุปทานดว้ยกนั การเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร จึงส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคการเกษตรไทย (Porter, 1996) 

 

6. การขนส่งสินค้าเกษตรในประเทศ 

 ภาพรวมการขนส่งของประเทศไทยในปี 2563 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่า 2,199.3 

พนัลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.0 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาํปี (Nominal GDP) 

โดยมีมูลค่าลดลงจากปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 1.2 ประกอบดว้ย ตน้ทุนการขนส่งสินคา้มีมูลค่า 1,021.8 พนัลา้น

บาท (สัดส่วนร้อยละ 6.5 ต่อ GDP) ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัมีมูลค่า 1,013.9 พนัลา้นบาท (สัดส่วนร้อย

ละ 6.5 ต่อ GDP) และตน้ทุนการบริหารจดัการโลจิสติกส์มีมูลค่า 163.7 พนัลา้นบาท (สัดส่วนร้อยละ 1.0 ต่อ 

GDP) โดยมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ปรับลดลงตามการหดตัวของภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโตท่ีลดลงมากกวา่

ตน้ทุนโลจิสติกส์ (สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2564) 

  รายงานผลของปี 2564 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนการขนส่งสินคา้เป็นองคป์ระกอบใหญ่ท่ีสุด ส่วนหน่ึงมาจาก

ปัจจยัราคาดา้นการขนส่งสินคา้ท่ีปรับสูงข้ึน อาทิ ราคานา้มนั และค่าระวางเรือ และการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมดา้น

การขนส่งสินคา้ โดยตน้ทุนการขนส่งสินคา้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 46.7 ของมูลค่าตน้ทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมา

คือ ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.9 และตน้ทุนการบริหารจดัการโลจิสติกส์ คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 7.4 ดงัภาพท่ี 3 (สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2565)  

 

 

ภาพท่ี 3 โครงสร้างมูลค่าตน้ทุนโลจิสติกส์ 

ท่ีมา : (สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2564) 
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7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมากบัการขนส่งสินค้าเกษตร 

วตัถุดิบหรือสินคา้โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซ่ึงถูกเคล่ือนยา้ยจากแหล่งผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค มกัเกิด                 

การเปล่ียนแปลงในระหวา่งขนส่งและจดัเก็บ ในลกัษณะทางกายภาพ  ทางเคมีหรือคุณภาพทางจุลินทรีย ์อีกทั้ง

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีนิยมใชก้ระบวนการใหค้วามร้อน เช่น การพาสเจอไรซ์ และการสเตอริไลซ์  ในการยดือายขุอง

ผลิตภณัฑใ์ห้สามารถเก็บรักษาไดน้านยิ่งข้ึนตลอดระยะเวลาในการขนส่งขอ้เสียของการใชค้วามร้อนในการแปรรูป

อาหารน้ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ และทางเคมี ซ่ึงเทคโนโลยีพลาสมาเยน็ (Cold Plasma 

Technology) เป็นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บความนิยมในการนาํไปประยกุตใ์ชง้านดา้นบรรจุภณัฑอ์าหาร โดยจุดเด่นของ

เทคโนโลยีพลาสมา คือ เป็นเทคโนโลยีสะอาดเน้นการพฒันา และยกระดบัสมบติัท่ีผิวของวสัดุหรือผลิตภณัฑ์

เป้าหมาย โดยเป็นการฉายพลาสมาลงไปบนพ้ืนผิว ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสมบติัทางเคมี

ของวสัดุ อีกทั้งยงัขจดัส่ิงปนเป้ือนท่ีผิวของวสัดุไดอี้กดว้ย 

โดยคาํว่าพลาสมาคือ สถานะท่ี 4 ของสสาร ไดแ้ก่ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และพลาสมา การท่ีสสาร

เปล่ียนสถานะนั้นตอ้งไดรั้บพลงังานมากพอ ซ่ึงพลาสมาเป็นสภาวะท่ีก๊าซเฉ่ือยเกิดการแตกตวัภายในประกอบไป

ด้วยอนุภาคท่ีมีประจุบวก และลบในสัดส่วนท่ีเท่ากันทาํให้เกิดความเป็นกลางทางไฟฟ้า เม่ือถูกกระตุน้ด้วย

กระแสไฟฟ้าทาํให้เกิดการแตกตวัเป็นอนุมูลอิสระ ส่วนคาํว่าเยน็ คือ อุณหภูมิพลาสมาท่ีมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิ

แวดลอ้มเพียงเล็กนอ้ย เช่น การเกิดสถานะพลาสมาในธรรมชาติ ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า สามารถอธิบายกลไกไดว้่า

ฟ้าผา่เป็นสถานะพลาสมาของอากาศและไอนํ้ าเกิดอนุมูลออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) แลว้เม่ือรวมเขา้กบัไอนํ้ า

หรือความช้ืนเป็นกรดไนตริก (HNO3) อยา่งอ่อน ก่อนจะตกสะสมในดินเป็นรูปไนเตรทใหพื้ชสามารถนาํไปใช้

ในกระบวนการเจริญเติบโตไดท้นัที  

หลกัการทาํงานของเทคโนโลยีพลาสมาเยน็เป็นการใชว้ิธีสนามไฟฟ้าดิสชาร์จผ่านตวักลางซ่ึงอาจเป็น

ก๊าซหรือไอของเหลวจนเกิดเป็นอนุภาคหรืออนุมูลอิสระ จากนั้นอนุมูลพลาสมาจะสามารถแพร่ซึมผ่านตวักลาง

ไปทาํปฏิกิริยาเคมี เช่น การออกซิไดซ์ การรีดิวซ์ เป็นตน้ เพราะหน่ึงในกระบวนการเคมีท่ีใชใ้นการย่อยสาร 

(Decompose) มกัใชอ้นุมูลไฮดรอกซิล (•OH) เป็นหลกั และเทคโนโลยีพลาสมาเยน็สามารถสร้างอนุมูลชนิดน้ี

ทดแทนการใชส้ารเคมีแบบดั้งเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี และเพ่ือให้สะดวกในการผลิตและนาํไปใชง้าน อนุมูลพลาสมา

เยน็สามารถผลิตได ้3 วธีิคือ ดิสชาร์จเหนือผิวของเหลว ดิสชาร์จในของเหลว และดิสชาร์จไอของเหลว (ธีรวรรณ, 

บุญญวรรณ และคณะ, 2562) 

ดว้ยเทคโนโลยพีลาสมาเยน็มีผลในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์เอนไซม ์และสารชีวโมเลกุล

ในระดบัเซลล ์โดยไม่ผา่นการใหค้วามร้อนซ่ึงส่งผลดีต่อการรักษาหรือคงคุณค่าทางโภชนาการและเชิงฟังก์ชนัต่างๆ 

จึงมีการนาํเทคโนโลยีดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย อาทิเช่น ผลิตภณัฑเ์น้ือและเน้ือแปรรูป 

โดยการใชว้ิธีดิสชาร์จเหนือผิวแบบระบบเจ็ทพลาสมา (Plasma jet) ในการลดปริมาณจุลินทรีย ์(total bacterial 

count) ท่ีผิวของเน้ือไก่ เน้ือหมู และเน้ือววั ซ่ึงจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการยบัย ั้งจุลินทรีย์

จาํพวก Psychrotrophs ท่ีมีความสาํคญัต่อการเส่ือมเสียไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งยงัสามารถยืดอายุการเก็บของผลิตภณัฑ ์

ไส้กรอกหมูไดย้าวนานมากยิง่ข้ึนดว้ย นอกเหนือจากการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ด ้เน้ือท่ีผ่านการใช้

พลาสมายงัมีลกัษณะทางกายภาพท่ีดีข้ึน เช่น สีและเน้ือสมัผสั (นิพฒัน์ ล้ิมสงวน, 2563)  ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผกัและ

ผลไม ้เช่น นํ้ าส้ม นํ้ าแอปเป้ิล นํ้ าองุ่น รวมถึงผกัและผลไมส้ดดว้ย (Misra et al., 2019) ทาํการศึกษาผลิตภณัฑ์             

สตรอวเ์บอร์รีสดในบรรจุภณัฑ์ซ่ึงสามารถลดปริมาณจุลินทรียแ์ละยืดอายุการเก็บสตรอวเ์บอร์รีสดไดน้านข้ึน               

ซ่ึงใช้วิธีดิสชาร์จเหนือผิวแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric Barrier Discharge: DBD) โดยอาศยั              
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การใชแ้รงดนัไฟฟ้าท่ีสูงมากทั้งบรรจุภณัฑ ์และยงัช่วยให้สามารถแตกตวัเป็นไอออนไดใ้นช่วงความถ่ีท่ี 50-60 เฮิร์ต 

ดงัภาพท่ี 4 นอกจากน้ียงัมีการนาํเทคโนโลยีพลาสมาเยน็ไปใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑอ์าหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของบรรจุภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นแง่ของความแข็งแรงของผลิตภณัฑ ์และความสามารถป้องกนัการปนเป้ือนซํ้ าของ

ผลิตภณัฑอ์าหาร  

 

ภาพท่ี 4 พลาสมา DBD ในบรรจุภณัฑ ์

ท่ีมา (Misra et al., 2019) 

  

ภาพท่ี 5  การงอกของเมลด็มะเขือเทศดว้ยพลาสมา(บน) และกลุ่มควบคุม (ล่าง) 

ท่ีมา (Vichiansan et al, 2022) 

  

ในส่วนการประยุกต์ใช้ของภาคการเกษตรพบงานวิจยัของ (Vichiansan et al, 2022) ศึกษาเง่ือนไขท่ี

เหมาะสมของการเจริญเติบโตของเมลด็มะเขือเทศ โดยการใชว้ธีิดิสชาร์จเหนือผิวระบบนํ้ าท่ีกระตุน้ดว้ยพลาสมา 

(Plasma-Activated Water: PAW) ไดผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน 40.50% จากภาพท่ี 5 ให้เห็นถึงการเติบโตท่ีแตกต่างระหวา่ง

กลุ่มเมล็ดมะเขือเทศท่ีผ่านพลาสมากับกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาน้ียงัยืนยนัด้วยว่าอนุมูลพลาสมาท่ีสร้างข้ึน

สามารถนาํไปใชก้บัการใชง้านทางการเกษตรไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และดว้ยระบบ PAW มีศกัยภาพในการสลายยา

ฆ่าแมลงอีกดว้ย กล่าวคือเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาการใชส้ารละลายชนิดต่างๆ ในการลดสารเคมีตกคา้งในผกั

และผลไมก้บัวิธีการใชส้ารละลายพลาสมา พบว่า ประสิทธิภาพในการสลายไดถึ้ง 97.5 เปอร์เซ็นต์ โดยศึกษา               

ยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตซ่ึงเป็นชนิดท่ีพบมากท่ีสุดในผกั และผลไม้ (สุชาดา พนัธ์ุสถิตยว์งศ์                      

และคณะ, 2562) แต่อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยน้ีียงัคงเป็นเทคโนโลยท่ีีใหม่มาก จาํเป็นตอ้งมีการศึกษา คน้ควา้ และ

วจิยั เพ่ือสามารถนาํมาใชสิ้นคา้เกษตรและอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยัและเตม็ประสิทธิภาพ 
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8. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยพีลาสมาและนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้เกษตร ซ่ึงควร

มีการศึกษาวจิยัตั้งแต่กระบวนการตน้นํ้ าท่ีเกษตรเป็นผูผ้ลิตสินคา้ กระบวนการหลงัการเก็บเก่ียว การพฒันาบรรจุ

ภณัฑ์ การขนส่ง และการเก็บรักษาจนไปสู่ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ โดยสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการลด                

การสูญเสียของผลิตภณัฑ ์และเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร โดยท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการเนน้ย ํ้าให้เห็นถึงความสําคญัของ

เทคโนโลยีและกระบวนการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาคการเกษตร ท่ีนบัวา่มีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในยคุปัจจุบนัหน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจาํเป็นอยา่งยิง่

ท่ีตอ้งช่วยกนัส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขนัทางการค้าของประเทศ การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีส่วนอย่างสําคญัอย่างยิ่งใน                   

การขบัเคล่ือนธุรกิจให้เกิดเปล่ียนแปลง และเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยงัผลกัดนัให้เกิดการแข่งขนัทางการคา้

ระหว่างประเทศท่ีรุนแรงข้ึนอีกด้วย ซ่ึงประเทศไทยเป็นตน้ทางโซ่อุปทานอาหารโลก (Global Food Supply 

Chain) ท่ีสําคญั ในอนาคตหากเทคโนโลยีพลาสมาเป็นท่ีรู้จักและยอมรับมากข้ึน อาจส่งผลให้สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการการขนส่งสินคา้เกษตร อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ไดอี้กดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การท่องเท่ียวยา่นเมืองเก่ามีประวติัศาสตร์มายาวนานกวา่ 700 ปี เน่ืองจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นอาคาร

สาธารณะท่ีมีคุณค่าประวติัศาสตร์ งานวิจยัน้ีมี วตัถุประสงค ์ประเมินความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เพ่ือคดัเลือก

ของสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทอาคารสาธารณะและสรุปขอ้มูลความสาํคญัของอาคารสาธารณะท่ีไดค้ดัเลือก เป็น

แนวทางจดัทาํนวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติเสมือนจริง วธีิการดาํเนินงานวจิยั ไดแ้ก่  จดัทาํเป็นแบบประเมินสถานท่ี

ท่องเท่ียว ด้วยการประเมินหัวขอ้คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ภูมิทัศน์วฒันธรรม และแรงจูงใจนักท่องเท่ียวกบั

ผูเ้ช่ียวชาญ 6 คน ดว้ยแบบสอบถาม Likert scale ผลการวิจยัสรุปว่า ความถ่ีจากแบบประเมินสถานท่ีท่องเท่ียว 

ย่านเมืองเก่าเชียงราย การส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง จากผูเ้ช่ียวชาญ 6 คน อาคารท่ีไดรั้บ               

การเลือกมากท่ีสุด ในการประเมินดา้นประวติัศาสตร์ ขอ้มูลดา้นกายภาพ และขอ้มูลดา้นความเหมาะสมในการทาํ

นวตักรรม 3 มิติ ไดแ้ก่ อาคารศาลากลางหลงัแรก สรุปขอ้มูลสําคญัของศาลากลางหลงัแรกแยกเป็น 2 ประเด็น

mailto:tipa.tan@crru.ac.th
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หลกั คือ คุณค่าทางประวติัศาสตร์ และความสําคญัโครงสร้าง โดยนาํขอ้มูลมาทาํเป็นแบบร่างนวตักรรม 3 มิติ

เสมือนจริงต่อไป 

 

คาํสําคญั: อาคารสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียว ยา่นเมืองเก่า  นวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติ 

 

ABSTRACT 

 The tourism in the old town Chiang Rai where has a history more than 700 years. This is due to having 

public building which have a historical value. This research the purposes which is evaluate the historical 

significance for Selection of public buildings tourist attractions and summary of the importance of selected public 

buildings data that are guidelines for creating innovations in 3D virtual technology. Methods of research is 

preparing a tourist attraction assessment form which are historical value topic assessment, cultural landscape and 

tourist incentives. This assessment done with 5 specialists. The results of the research show that the frequency of 

tourist attractions in Chiang rai old town. Promoting innovation in 3D virtual reality technology from 6 experts. 

Most Selected Buildings in history, physical data and appropriate data in 3D innovative. It is “The first city hall 

building at Chiang Rai old town.” Summary of important information of public building divided into 2 main 

issues. First is historical value. Second is the importance of the structure. Bringing two topics create a prototype 

of innovative 3D virtual reality technology. 

 

Keywords: Public Building, Tourist Attraction, Old Town Chiang Rai, Digital Tourism 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การท่องเท่ียวยุคดิจิทลัในปัจจุบนั กาํลงัเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีสนใจอย่างมากของนกัท่องเท่ียวทั้งไทย

และต่างประเทศ เน่ืองด้วยมีการนาํนวตักรรมเทคโนโลยีท่ีรองรับนโยบายแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ                   

ท่ีน่าสนใจนํามาใช้มากมาย ซ่ึงหน่ึงในนวตักรรมเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ คือ เทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง 

(Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญ ท่ีกําลังพฒันาอย่างต่อเน่ือง และกําลังได้รับความนิยม 

สามารถต่อยอดได ้เพราะสามารถตอบโจทยก์ารท่องเท่ียวยคุดิจิทลัไดห้ลากหลาย สะดวกต่อการใชง้าน และ

นกัท่องเท่ียวทุกวยั สามารถใชเ้ทคโนโลยีน้ีในอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ ผ่านระบบการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ทาํให้

เทคโนโลยน้ีีส่งผลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียว และเป็นแรงดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียว (ช่ืนสุมล บุนนาค, 2563) 

เชียงราย เป็นเมืองท่ีได้รับความนิยม จากนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและต่างประเทศเป็นอนัดับ 2 ใน

ภาคเหนือ  โดยมีจาํนวนนกัท่องเท่ียว 589,289 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 จากจาํนวนนกัท่องเท่ียวคนไทยในภาคเหนือ

ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จาํนวน  6.3 ลา้นคน  (กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา, 2565) โดยเฉพาะยา่น

เมืองเก่าเชียงราย มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และภูมิทศัน์วฒันธรรมหลายอาคาร เมืองเก่า

เชียงรายมีลกัษณะพิเศษ มีคุณค่าเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การวางผงั อาคารสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม 

และมีการพฒันาทางสงัคมวฒันธรรมตามช่วงเวลา ต่อเน่ืองจนมาถึงปัจจุบนั  มีประวติัศาสตร์มายาวนานประมาณ 

786 ปีมาแลว้ แต่เดิมเมืองเชียงรายเป็นถ่ินฐานการอยูอ่าศยัของชาติพนัธ์ุท่ีหนาแน่นริมฝ่ังแม่นํ้ ากก โดยมีหลกัฐาน

การตั้งถ่ินฐานริมแม่นํ้ ากกก่อนอาณาจกัรลา้นนา (อภิชิต ศิริชยั, 2558) จากประวติัศาสตร์ดงักล่าว ทาํให้เมืองเก่า
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เชียงรายมีภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีมีคุณค่า จดัไดว้า่ เชียงราย เป็น “ภูมิทศัน์เมืองประวติัศาสตร์” (ศศิชา และมณีรัตน์, 

2563)  

ย่านเมืองเก่าเชียงราย มีประวติัศาสตร์มายาวนานกว่า 700 กว่าปี ทาํให้การสร้างอาคารสาธารณะมีรุป

แบบตามระยะเวลาการสร้างเมือง เป็น 3 ยคุหลกั ดงัน้ี 1) อาคารสาธารณะกบับริบททางกายภาพยคุฟ้ืนฟตูอนตน้ 

2) อาคารสาธารณะกบับริบททางกายภาพยคุปฏิรูปการปกครอง 3) อาคารสาธารณะกบับริบททางกายภาพยคุหลงั

ปฏิรูปการปกครอง โดยทั้ง 3 ยคุ ไดพ้บอาคารสาธารณะท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาตร์และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ยา่นเมืองเก่าเชียงรายท่ีสําคญั เช่น บา้นของมิชชนันารีเก่า กลุ่มอาคารโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คท่ีดาํเนินก่อสร้าง

โดยหมอบริกส์ โรงเรียนสตรีวชิาคาร และศาลากลางจงัหวดัเชียงรายหลงัแรก (ทิพา ตนัเจริญรัตน์, 2563) 

จากประวติัศาสตร์ดงักล่าว ทาํใหอ้าคารสาธารณะ ยา่นเมืองเก่าเชียงราย มีความสาคญัมากท่ีจะเขา้มามี

ส่วนช่วยให้เมืองเชียงรายยงัคงคุณค่าประวติัศาสตร์ไปพร้อมกับการท่องเท่ียวเมืองเก่า และยงัเป็นแนวทาง                   

การพฒันาการท่องเท่ียวยุคดิจิทัล ผ่านการนําเสนอด้วยนวตักรรมเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง และเพ่ือเพ่ิม                  

แรงดึงดูดใจให้กบันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เป็นการกระตุน้การเติบโตของเศรษฐกิจและสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชน ดังนั้นการคดัเลือกและประเมินอาคารสาธารณะ ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือนํามาจดัทาํ

นวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติ เสมือนจริง จึงเป็นขั้นตอนสาํคญัของงานวจิยัท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน

ดว้ยเทคโนโลยี ซ่ึงบทความวิจยัคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยันวตักรรมการออกแบบเทคโนโลยี 3 มิติ

เสมือนจริง เพ่ือการท่องเท่ียวยคุดิจิทลั ยา่นเมืองเก่าเชียงราย  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) ประเมินความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เพ่ือคดัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทอาคารสาธารณะ และ

สรุปขอ้มูลความสาํคญัของอาคารสาธารณะท่ีไดค้ดัเลือก เป็นแนวทางจดัทาํนวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติเสมือนจริง 

ยา่นเมืองเก่าเชียงราย 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิการประเมนิคุณค่าของภูมทิศัน์วฒันธรรม 

จากแนวคิดการประเมินคุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรมของ (Saundra Neale, 2011) ใชก้ารวเิคราะห์ความ

มีคุณค่าของภูมิทัศน์วฒันธรรม โดยใช้การเก็บข้อมูลสามด้านท่ีสําคัญได้แก่ 1) ข้อมูลด้านประวติัศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เร่ืองราว ความหมาย แนวคิดและความสาํคญั 2) ขอ้มูลดา้นวฒันธรรม ประกอบดว้ย รูปแบบการตั้ง

ถ่ินฐาน การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน กิจกรรมท่ีทาํต่อเน่ืองจากอดีต 3) ขอ้มูลดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย ลกัษณะของ

พ้ืนท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ ลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการออกแบบและจดัการ 

Saundra Neale (2011) ได้แบ่งระดบัคุณค่าของความสมบูรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพภูมิทศัน์วฒันธรรม               

ไวเ้ป็น 5 ระดบัดงัน้ี  1) ภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ียงัคงมีสภาพทางกายภาพ และภาพรวมทั้งหมดค่อนขา้งสมบูรณ์                 

2) ภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงบางส่วน หรือองคป์ระกอบท่ีขาดหายไปบา้ง แต่ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อ

ภาพรวมมากนกั 3) ภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีองคป์ระกอบจะหายไป แต่ภาพรวมทั้งหมดและความรู้สึกของพ้ืนท่ียงัคง

เหมือนเดิม 4) ภูมิทัศน์วฒันธรรมท่ีองค์ประกอบขาดหายไปค่อนข้างมาก ลักษณะของภูมิทัศน์ค่อนข้าง
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เปล่ียนแปลงไปมาก แต่ยงัสามารถรับรู้ได ้5) ภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีองคป์ระกอบขาดหายไปมาก และลกัษณะของ

ภูมิทศัน์ไม่เหลือเคา้โครงเดิมมากนกั แต่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในสถานท่ีได ้

แรงจูงใจในการท่องเทีย่ว  

วชิราภรณ์ โลหะชาละ (2562) อธิบายว่า แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวมีสามประการดังน้ี  1) ช่วยให้

ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวสามารถสร้างสินคา้และบริการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้หรือนักท่องเท่ียว                  

2) มุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจใหลู้กคา้หรือนกัท่องเท่ียวในดา้นประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวของลูกคา้ใหเ้กิดการมา

เท่ียวสถานท่ีเดิมซํ้ า  3) การสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจาํด้วยรูปแบบใหม่ โดยให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมามี                

ส่วนร่วม ไดแ้ก่ การใชน้วตักรรม 3 มิติ ในรูปแบบคือ การจาํลองสภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality) และการผสาน 

โลกจริงเขา้กบัโลกเสมือน (Augmented Reality) 

เทคโนโลยใีนการนําเสนอข้อมูล 

การใชเ้ทคโนโลยีร่วมกบัการนาเสนอขอ้มูลการท่องเท่ียว เร่ิมตน้ในปี ค.ศ 1990 เทคโนโลยสีารสนเทศ

พฒันาระบบอินเตอร์เน็ตข้ึนมา ซ่ึงระบบอินเตอร์เน็ตมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ อยา่ง เช่น การนาํเสนอ

ขอ้มูล รวมถึงการท่องเท่ียวต่างๆ การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวช่วยให้นักท่องเท่ียว

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน (กวนิ งามจินดาวงศ,์ 2560) 

รูปแบบการนําเสนอขอ้มูลในปัจจุบันของประเทศไทย ส่วนใหญ่มีความไม่น่าสนใจ เม่ือเทียบกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกพฒันาไปอยา่งกวา้งขวาง โดยการพฒันาเทคโนโลยท่ีีสามารถ จาํลองสภาพแวดลอ้ม

หรือวตัถุ ร่วมกบัสภาพแวดลอ้มหรือวตัถุจริง ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มหรือวตัถุท่ีถูกจาํลองเสมือนมีอยูจ่ริงในรูปแบบ

การแสดงผลแบบจําลอง 3 มิติในการนําเสนอด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดย

เทคโนโลยีท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ การจาํลองสภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality) และ การผสานโลกจริงเขา้

กบัโลกเสมือน (Augmented Reality) (สุทธิภทัร ลอ้สกลุกานนท,์ 2558) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ภาพท่ี 1  กรอบการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

1. การทบทวนวรรณกรรม ประวติัศาสตร์เมืองเก่าเชียงราย และประวติัความสําคญัของสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีเป็นอาคารสาธารณะทั้ งหมด ในย่านเมืองเก่าเชียงราย ทบทวนวรรณกรรมการประเมินภูมิทัศน์

วฒันธรรม และแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 

2. การสร้างเคร่ืองมือวิจัย เพ่ือจัดทาํเป็นแบบประเมินสถานท่ีท่องเท่ียว ย่านเมืองเก่าเชียงราย  

เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติเสมือนจริง 

3. ประเมินคุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่าทางภูมิทศัน์วฒันธรรม แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวของ

สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทอาคารสาธารณะ กับผูเ้ช่ียวชาญจากภาคีเครือข่ายทั้ งหมด 6 คน จากภาคีเครือข่าย                  

การท่องเท่ียว โยธิการและผงัเมือง  เทศบาลนครเชียงราย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และนักประวติัศาสตร์

เชียงราย โดยจัดประชุมเสวนากลุ่มย่อยผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการใช้เกณฑ์การจัดทาํแบบประเมินด้วย

แบบสอบถามระดับความรู้สึก (Likert scale) จาก 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน

วฒันธรรม ยา่นเมืองเก่าเชียงราย และแนวคิดแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ยา่นเมืองเก่าเชียงราย   

4. ไดเ้ลือกตน้แบบสถานท่ีท่องเท่ียวอาคารสาธารณะ 1 อาคารและสรุปประวติัความสําคญัทาง

ประวติัศาสตร์ 

5. ดาํเนินการสรุปความเหมาะสมสถานท่ีท่องเท่ียวอาคารสาธารณะ ไปจดัทาํนวตักรรม 3 มิติ

เสมือนจริงของตน้แบบสถานท่ีท่องเท่ียวอาคารสาธารณะต่อไป 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

- ประชากร เป็น อาคารสาธารณะท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในยคุสมยัประวติัศาสตร์ของยา่นเมืองเก่า

เชียงราย ตั้งแต่ พ.ศ.2400 -2565  

- การสุ่มตวัอยา่ง เป็นการเลือกเฉพาะเจาะจง ท่ีคดัเลือกอาคารสาธารณะท่ีมีโครงสร้าง และคุณค่า

ประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงมี 5 อาคาร 

- การสุ่มตวัอย่าง ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะมาทาํการประเมินสถานท่ีท่องเท่ียว ย่านเมืองเก่าเชียงราย เพ่ือ

ส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง จากภาคีเครือข่ายท่ีเป็นตวัแทนขององค์ความรู้ 5 ด้าน ได้แก่                

การท่องเท่ียว โยธาและผงัเมือง การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลนครเชียงราย และนกัประวติัศาสตร์เชียงราย 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบประเมินสถานท่ีท่องเท่ียว ยา่นเมืองเก่าเชียงราย เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติเสมือนจริง 

เป็นแบบประเมินออนไลน์ท่ีเป็นแบบสอบถามแบบระดบัความรู้สึก (Likert scale)  5 ระดบั และใชป้ระเด็นคาํถาม

จากการทบทวนวรรณกรรม เร่ืองคุณค่าทางภูมิทศัน์วฒันธรรม และแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ใชแ้บบสาํรวจรังวดัอาคารสาธารณะทั้ง 5 แห่ง ในดา้นประวติัศาสตร์ โดยการสืบคน้ประวติัอาคารใน

เอกสาร หนังสือ นัดสัมภาษณ์ผูดู้แลอาคาร และผูบ้ริหารอาคารจาํนวน 2 คนต่อหลงั ดว้ยคาํถาม 5 ขอ้ และใช้                

การบันทึกเสียงดว้ยโทรศพัธ์มือถือ ประเด็นคาํถามคือ  การใช้สอยพ้ืนท่ี จาํนวนนักท่องเท่ียว และคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์จุดเด่น  และนํามาจัดทาํเป็นการประเมินสถานท่ีท่องเท่ียว ย่านเมืองเก่าเชียงราย เพ่ือส่งเสริม

นวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติเสมือนจริง ดว้ยระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม (Zoom) กบัผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
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4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบใชส้ถิติพรรณาในดา้นคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ความเก่าแก่ และแสดงผล

เป็น ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ขอ้มูลของการประเมินคุณค่าทางประวติัศาสสตร์ และภูมิทัศน์

วฒันธรรมของอาคาร กบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน มาจดัทาํเป็นกราฟแสดงขอ้มูลท่ีชดัเจน  

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 ผลการประเมนิเลือกอาคารประเภทอาคารสาธารณะ                                    

จากการสํารวจพ้ืนท่ีและทบทวนวรรณกรรมได้พบว่า มีอาคารสาธารณะ 5 หลังท่ีมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 1.1 

ตารางที ่1.1  ตารางสรุปคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

อาคารสาธารณะ ประวติัและความเป็นมา 
ความสาํคญัของโครงสร้าง  

งานสถาปัตยกรรม 
ปีท่ีก่อสร้าง 

ศาลากลางหลงัแรก 

 

ศาลากลางจงัหวดัเชียงราย 

สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2440  เพ่ือ

เป็นท่ีทาํงานของหน่วยงาน

รัฐบาลและขา้หลวงเมือง

เชียงราย สมยัก่อน เป็นศาลา

กลางท่ีเก่าท่ีสุดมนประเทศไทย 

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมี

โครงสร้างก่ออิฐถือปูน เป็น

อาคาร 3 ชั้น  การก่อสร้างเป็น

รุปแบบศืลปะโคโลเนียล               

การก่อสร้างท่ีก่ออิฐเป็นรูปโคง้ 

(Arch) เป็นศิลปะแบบโคล

โลเนล (Colonnade)  

2443 

ท่ีวา่การอาํเภอ 

 

ในปี พ.ศ. 2476 หลวงเกษม

ประศาสตร์ในขณะนั้นดาํรง

ตาํแหน่งนายอาํเภอเมือง

เชียงรายไดด้าริจดัซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์จากทหารและจา้ง

แรงงานก่อสร้างท่ีวา่การอาํเภอ

เมืองเชียงราย สร้างแลว้เสร็จ

และเปิดทาํการตั้งแต่ พ.ศ. 2477  

การจดัวางผงัอาคารมีรูปแบบ

สมมาตรและมีระเบียงทางเดิน

โดยรอบจากดา้นนอกซ่ึงไดรั้บ

อิทธิพลการวางผงัมา 

จากทางตะวนัตก  

 

2477 

สาํนกังานยาสูบ เชียงราย 

 

สาํนกังานยาสูบเชียงรายเร่ิม

ตั้งข้ึนโดย บริษทั ยาสูบ 

องักฤษ – อเมริกนั (ไทย) จาํกดั 

(บี.เอ.ที.) เร่ิมดาํเนินการ

ก่อสร้างอาคารสาํนกังานยาสูบ

เชียงราย เม่ือ พ.ศ. 2507และ

เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 27 

มกราคม พ.ศ. 2509 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

สูง 2 ชั้น ลกัษณะทาง

สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น              

ผงัพ้ืนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

จุดเด่นของอาคาร คือ หลงัคา

ห้องประชุมชั้นบนเป็นหลงัคา

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

โครงสร้างเปลือกบาง (Thin 

Shell Structure)  

2507 
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ตารางที ่1.1  (ต่อ) 

อาคารสาธารณะ ประวติัและความเป็นมา 
ความสาํคญัของโครงสร้าง 

งานสถาปัตยกรรม 
ปีท่ีก่อสร้าง 

บา้นมิชนันารีเก่า  

(บา้นสิงหไคล) 

 

 

อาคารเก่าสองชั้น ปีน้ีจะมีอายุ

ครบ 104 ปีแล้ว (สร้างเสร็จใน

ปี 2460) “ตึกใต”้ เป็นช่ือเล่นท่ี

คนโบราณเรียกขาน ส่วนช่ือ

เต็มของบา้นคือ บา้นพกัโอเอ็ม

เอฟ (OMF) เป็นบ้านพักของ 

ชชานารี คณะอเมริกนัเพรสไบ

ทีเรียน ท่ีเข้ามาเผยแผ่ศาสนา

คริสตใ์นเวียงเชียงราย  

บา้นพกัมิชชนันารีสองชั้น                

ทีก่อสร้างดว้ยภูมิปัญญาช่าง

ลา้นนาและไดอิ้ทธิพลเทคนิค

จากช่างตะวนัตก สร้างดว้ยอิฐ

โบราณขนาด และมีโครงสร้าง

ไมจ้ริงเป็นโครงหลงัคา และ

ห้องใตห้ลงัคา  การทาํซุม้โคง้

ดว้ยอิฐโบราณมีความแขง็แรง 

และวสัดุวงกบประตูหนา้ต่าง

ไมส้กัจริง 

2460 

บา้นมิชนันารีเก่า  

(บา้นแห่งความทรงจาํโอเวอร์บรู๊ค) 

 

เดิมเป็นบา้นพกัแพทยห์ลงัแรก

เป็นบา้นพกัของ ศจ.นายแพทย์

วิลเล่ียม เอ บริกส์ท่านเป็น                  

ผูก่้อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2460   

บา้นแห่งความทรงจาํ                      

โอเวอร์บรุ๊ค ถือเป็นบา้น

ประวติัศาสตร์อายกุว่า 120 ปี 

เป็นบา้นพกัแพทยท่ี์มี

สถาปัตยกรรมตะวนัตกจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ลกัษณะ

เป็นอาคารสูง 4 ชั้น  

2468 

 อาคารสาธารณะท่ีมีความสาํคญัทางคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่สุด 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ ศาลากลางหลกั

แรก (พ.ศ. 2443) บ้านมิชชันนารีเก่า (บ้านสิงหไคล พ.ศ. 2460) และบ้านมิชันนารีเก่า (บ้านแห่งความทรงจาํ               

โอเวอร์บรู๊ค พ.ศ. 2460) ส่วนความสําคญัของโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม พบว่ามี 4 อาคารได้รับอิทธิพล                  

การก่อสร้าง โครงสร้างและรุปแบบจากตะวนัตก ในช่วงยุคพฒันาของเมืองเก่าเชียงราย ไดแ้ก่  ศาลากลางหลงั

แรก บา้นมิชชนันารีเก่า (บา้นสิงหไคล) บา้นมิชชนันารีเก่า (บา้นแห่งความทรงจาํโอเวอร์บรู๊ค) และท่ีวา่การอาํเภอ 

ส่วนสาํนกังานยาสูบ เชียงราย มีรุปแบบสถาปัตยกรรมยคุโมเดิร์น ท่ีเด่นในเร่ืองโครงหลงัคาคอนกรีต 

ผลการประเมินความสําคญัของอาคารสาธารณะสถานท่ีท่องเท่ียว ย่านเมืองเก่าเชียงราย เพ่ือส่งเสริม

นวตักรรมเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง โดยผูเ้ช่ียวชาญจากภาคีเครือข่ายทั้งหมด 5 คน จากการจดัประชุมเสวนา

กลุ่มยอ่ยผา่นระบบออนไลน์ ดว้ยการใชแ้บบประเมินระดบัความรู้สึก (Likert scale) จาก 2 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิด

การประเมินคุณค่าทางภูมิทศันวฒันธรรม และแนวคิดแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ยา่นเมืองเก่าเชียงราย ไดผ้ลดงัน้ี 
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1. ข้อมูลด้านประวตัศิาสตร์ สรุปตามภาพที ่2 
 

 

ภาพท่ี 2 ความถ่ีจากการการประเมินขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ของอาคารสาธารณะ 

 อาคารสาธารณะท่ีมีคุณค่าความสําคญัทางขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ศาลากลางหลงั

แรก ไดค้วามถ่ีจากแบบประเมิน ร้อยละ 78 เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญให้คะแนนดา้นประวติัของการก่อสร้างท่ีสาํคญั 

ซ่ึงอยู่ในยุคพฒันาของย่านเมืองเก่า เป็นยุคท่ีไดรั้บอิทธิพลจากผูน้าํทางตะวนัตกและช่างจากตะวนัตก มาช่วย

ออกแบบก่อสร้างร่วมกบัช่างสล่าทางลา้นนา ถือป็นภูมิปัญญาท่ีสาํคญั และปัจจุบนัอาคารยงัคงความสวยงาม  

2. ข้อมูลด้านกายภาพและความสวยงาม สรุปตามภาพที ่4 
 

 

ภาพท่ี  4 ความถ่ีจากการการประเมินขอ้มูลดา้นกายภาพและความสวยงาม 

ศาลากลางหลงัแรก

78%

ท่ีวา่การอําเภอ

22%

สํานกังานยาสบู

0%

บ้านพกัมิชชนันารีเก่า 1

0%

บ้านพกัมิชชนันารีเก่า 2

0%

ข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์ 

ศาลากลางหลงัแรก

60%ท่ีวา่การอําเภอ

10%

สํานกังานยาสบู

10%

บ้านสิงหไคล

10%บ้านแห่งความทรงจําโอ

เวอร์บร็ค

10%

ข้อมูลด้านกายภาพและความสวยงาม 
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 อาคารสาธารณะท่ีมีขอ้มูลดา้นดา้นกายภาพท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ศาลากลางหลงัแรก ไดค้วามถ่ีจากแบบ

ประเมิน ร้อยละ 60 เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ลือกคะแนนดา้นความสวยงามท่ีมีความสาํคญัทางรูปแบบอาคารของ

ศาลากลางหลงัแรกเป็น สไตล์โคโรเนียลท่ีมีการประดับอาคารดว้ยซุ้มโคง้ (Arch) กับประตุ หน้าต่าง และมี

สดัส่วนอาคารท่ีสมดุล เป็นความสาํคญัทางรูปแบบอาคารท่ีควรอนุรักษแ์ละมีคุณค่า 

3. ข้อมูลด้านความเหมาะสมในการทาํนวตักรรม 3 มติ ิสรุปตามภาพที ่5 
 

 

ภาพท่ี 5  ความถ่ีจากการการประเมินขอ้มูลดา้นความเหมาะสมในการทาํนวตักรรม 3 มิติ 

 อาคารสาธารณะท่ีมีขอ้มูลด้านความเหมาะสมในการทาํนวตักรรม 3 มิติเสมือนจริงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ศาลากลางหลังแรก ได้ความถ่ีจากการแบบประเมิน ร้อยละ 67 เน่ืองจากทางผูเ้ช่ียวชาญได้ให้คะแนนด้าน                 

ความเหมาะสมในการรังวดัอาคารในเร่ืองโครงสร้างหลงัคาท่ีทาํจากไมเ้ก่า รุปแบบอาคารสไตลโ์คโรเนียลท่ีควร

อนุรักษ ์นาํมาจดัทาํเป็นนวตักรรม 3 มิติ ใหค้นรุ่นหลงั และนกัท่องเท่ียวไดม้าเรียนรู้มากข้ึน 

 

6. อภิปรายผล  

จากวตัถุประสงคข์องบทความวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ประเมินความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียว

ประเภทอาคารสาธารณะ เพ่ือจดัทาํนวตักรรมเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง ยา่นเมืองเก่าเชียงราย จากผลการวิจยั

สรุปวา่ ความถ่ีจากแบบประเมินสถานท่ีท่องเท่ียว ยา่นเมืองเก่าเชียงราย เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยี 3 มิติ

เสมือนจริง จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน อาคารท่ีไดค้วามถ่ี มากท่ีสุดทั้งในเร่ืองความสาํคญัดา้นประวติัศาสตร์ของอาคาร

สาธารณะ ขอ้มูลดา้นกายภาพและความสวยงาม และขอ้มูลดา้นความเหมาะสมในการทาํนวตักรรม 3 มิติ ไดแ้ก่ 

อาคารศาลากลางหลงัแรก ย่านเมืองเก่าเชียงราย ซ่ึงขั้นตอนการประเมินอาคารในงานวิจยัน้ี ยงัไม่พบขบวน                

การเดียวกนัท่ีมุ่งเนน้ การประเมินภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารควบคู่กบัคุณค่าประวติัศาสตร์ของอาคาร ซ่ึงการศึกษา 

วิจัยคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลเพ่ือเตรียมจดัทาํการท่องเท่ียวยุคดิจิทัล โดยนําขอ้มูลมาสรุป และจัดทาํรูปแบบ 3 มิติ

เสมือนจริงใหห้น่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวต่อไป  

สรุปขอ้มูลความสําคญัของศาลากลางหลงัแรกแยกเป็น 2 ประเด็นหลกั คือ คุณค่าทางประวติัสาสตร์ 

และความสาํคญัของโครงสร้าง นาํทั้ง 2 ขอ้มูลน้ี มาจดัทาํเป็นแบบร่างตน้แบบนวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติเสมือน

ศาลากลางหลงัแรก

67%

ท่ีวา่การอําเภอ

11%

สํานกัวานยาสบู

11%

บ้านสิงหไคล

11%

บ้านแห่งความทรงจํา

0%

ความเหมาะสมในการทาํนวตักรรม 3 มติิ
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จริง คือ การร่างองค์ประกอบภาพ 3 มิติ และขอ้มูลย่อของประวติัและโครงสร้างอาคาร เพ่ือมาออกแบบภาพ 

เสมือนจริง 3 มิติ (Augmented Reality) โดยใชเ้ซ็นเซอร์จบัภาพผ่านอุปกรณ์จบัภาพ ดว้ยแสกนคิวอาร์โค๊ด (QR 

CODE) และประมวลภาพดว้ยแอพพลิเคชัน่ ดงัตวัอยา่งหนา้จอมือถือ ท่ีแสดงภาพ 3 มิติของอาคารพร้อมดว้ยคาํ

บรรยายประวติัอาคารแบบยอ่ ดงัภาพท่ี 6 

 

   

ภาพท่ี 6  แบบร่างการจดัทาํตน้แบบนวตักรรมเทคโนโลย ี3 มิติเสมือนจริง  

ของอาคารสาธารณะยา่นเมืองเก่าเชียงราย 
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บทคัดย่อ 

 ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูโ้ดยสารและลูกเรือเป็นส่ิงสําคญัสูงสุดในการบิน สถิติของอากาศ

ยานอุบติัเหตุ พบว่า สาเหตุหลกัของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุมากกว่าร้อยละ 70.0 เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัมนุษย ์

บทความวิชาการน้ีจึงขอนําเสนอทฤษฎี SHELL Model ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ร่วมกนัระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และเป็นการถือกาํเนิดข้ึนของการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบินโดยเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมีการทาํงานร่วมกนั ไดแ้ก่ นักบิน ลูกเรือ ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ วิศวกร

ซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการส่วนอ่ืน ๆ การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัและลด

ความผิดพลาดของมนุษยใ์นการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุ โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การทาํงาน

เป็นทีม การติดต่อส่ือสาร ความเป็นผูน้าํ การตระหนกัรู้สถานการณ์ การตดัสินใจ และความผิดพลาดของมนุษย ์

 

คาํสําคญั: การฝึกอบรม, การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน, ความปลอดภยัการบิน, อากาศยานอุบติัเหต ุ

 

ABSTRACT 

 The safety and welfare of passengers and crew are a top priority in aviation. The statistics of aircraft 

accidents found that more than 70.0% of the main causes of aircraft accidents are related to human factors. This 

paper presents the SHELL Model theory, which is a basic conceptual framework for Liveware - Liveware 

interaction and the birth of crew resources management (CRM) is about the relationship between people to work 

together, including pilots, crew, air traffic controllers, aircraft maintenance engineer, and other operating officers. 

This training aims to prevent and reduce human error in aircraft accidents. The key training details include 

teamwork, communication, leadership, situational awareness, decision-making, and human error. 

 

Keywords: Training, Crew Resource Management, Aviation Safety, Aircraft Accidents 
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1. บทนํา 

อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจบริการด้านการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ทางอากาศ โดยลักษณะ

ความสําคญัของธุรกิจการบินสามารถเดินทางได้รวดเร็ว โดย International Air Transport Association (2022) 

กล่าวว่า ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูโ้ดยสารและลูกเรือเป็นส่ิงสําคญัสูงสุดในการบิน ความเส่ียงใน                

การดาํเนินงานเป็นปัญหาหลกัของทุกสายการบิน ซ่ึง International Air Transport Association ทาํงานร่วมกับ

อุตสาหกรรมการบินในการดาํเนินการตามโปรแกรมความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัการระบุและควบคุมองคป์ระกอบ

ดา้นความปลอดภยัเหล่าน้ี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั Sky library (2022) กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการจดัการความ

ปลอดภยัในอุตสาหกรรมการบิน คือ เพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของมนุษย ์และหลีกเล่ียงความเสียหาย

ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์น  

ทฤษฎีสาเหตุการเกิดอากาศอุบติัเหตุ (5M Model) ของ E.A. Jerome (1976, as cited in Wells & Rodrigues, 

2003) นํามาใช้การวิเคราะห์สาเหตุหลกัของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุ โดยกาํหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิด

อากาศอุบติัเหตุประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มนุษย ์(Man) 2) เคร่ืองจกัร (Machine) 3) สภาพแวดลอ้ม (Medium) 

4) ภารกิจ (Mission) และ 5) การบริหารจดัการ (Management) โดย มนุษย ์(Man) มีความสาํคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

ผูก้ระทาํต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในการบิน และสอดคลอ้งกับสถิติของอากาศยานอุบติัเหตุ พบว่าสาเหตุหลกัของ               

การเกิดอากาศยานอุบติัเหตุมากกว่าร้อยละ70 เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัมนุษย ์(Department of Transport and Bureau of 

Air Safety Investigation , 2019) การศึกษาขอ้มูลอุบติัเหตุการบินพาณิชยท่ี์ไดม้าจากคณะกรรมการความปลอดภยั

การขนส่งแห่งชาติ (National Transportation Safety Board) ปี 1990-2002 (Federal Aviation Administration, 2022) 

ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1 ความถ่ีอุบติัเหตจุากความผิดพลาดของลูกเรือหรือหวัหนา้งาน 

 (Federal Aviation Administration , 2022) 

 

Year 

Aircrew/ Supervisory Error Only Total 

Accidents 
Percentage 

Air Carrier Commuter Combined 

1990 9 81 90 134 67% 

1991 10 71 81 121 67% 

1992 9 67 76 103 74% 

1993 14 67 81 99 82% 

1994 11 74 85 113 75% 

1995 13 59 72 105 69% 

1996 14 71 85 123 69% 

1997 22 68 90 130 69% 

1998 14 62 76 121 63% 

1999 15 62 77 120 64% 

2000 20 62 82 135 61% 

2001 18 52 70 120 58% 

2002 12 43 55 92 60% 

Total 181 839 1020 1516 68% 

Average 13.92 64.54 78.46 116.6  
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ขอ้มูลจากตารางท่ี 1 พบวา่ ร้อยละ 68 ของอุบติัเหตุทั้งหมดทางการบิน สาเหตุหลกัมาจากความผิดพลาด

ของมนุษยข์องลูกเรือหรือหวัหนา้งาน ซ่ึงองคก์รการบินตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนัความผิดพลาดของมนุษย์

เพ่ือไม่ให้เกิดอุบติัเหตุทางการบิน โดย International Civil Aviation Organization (2012) กล่าววา่ ความผิดพลาดและ

การฝ่าฝืน (Errors and violations) อาจส่งผลใหไ้ม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไดรั้บอนุมติั 

โดยมาตรการลงโทษท่ีดาํเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการกระทาํท่ีไม่ปฏิบติัตามอาจนาํไปสู่การลดการรายงาน

ขอ้ผิดพลาด แต่องคก์รการบินตอ้งพิจารณาวา่การกระทาํของการไม่ปฏิบติัตามเป็นผลมาจากการการฝ่าฝืนหรือ

ความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้ งใจ เพ่ือให้การพิจารณาว่าการลงโทษมีความเหมาะสม โดยความผิดพลาดและ               

การฝ่าฝืน (Errors and violations) สามารถแบ่งออก ได้แก่ 1) ความผิดพลาดท่ียอมรับได ้ได้แก่ การพลั้งเผลอ 

(Slips) การลืม (Lapses) และการทาํผิด (Mistakes) 2) ความผิดพลาดท่ียอมรับไม่ได ้ไดแ้ก่ การฝ่าฝืน (Violation) 

แต่ Swiss-Cheese Model (International Civil Aviation Organization , 2012) กล่าวว่า การแสดงให้เห็นว่ามีการสร้าง 

การป้องกนัต่าง ๆ ไวใ้นระบบการบินเพ่ือป้องกนัความผนัผวนในการปฏิบติังานของมนุษยห์รือการตดัสินใจใน

ทุกระดับของระบบ และกาํหนดมาตรการการป้องกันการเกิดอุบติัเหตุ ได้แก่ 1) การนําเทคโนโลยีมาช่วยใน                

การทาํงานให้มีประสิทธิภาพ 2) การฝึกอบรมบุคลากรให้ได้มาตรฐานการทาํงาน 3) การกาํหนดกฎระเบียบ               

การทาํงาน ดังนั้นจากเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริหารองค์กรการบินตอ้งบริหารจัดการการฝึกอบรมบุคลากรให้ได้

มาตรฐานการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การเกิดอากาศยานอุบติัเหต ุ

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ืออธิบายหลกัการสาํคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (Crew Resource Management: 

CRM) 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางรายละเอียดการฝึกอบรมท่ีสําคญัในการป้องกันและลดขอ้ผิดพลาดจาก                 

การปฏิบติังานของบุคคลดา้นการบินซ่ึงจะนาํไปสู่อากาศยานอุบติัเหตุ 

 

3. ทฤษฎ ีSHELL Model 

International Civil Aviation Organization (2012) กล่าววา่ ระบบการปฏิบติัการบินเป็นระบบท่ีซบัซอ้น

ซ่ึงตอ้งมีการประเมินการมีส่วนร่วมของมนุษยใ์นดา้นความปลอดภยัและความเขา้ใจวา่ประสิทธิภาพของมนุษย์

อาจไดรั้บผลกระทบจากองคป์ระกอบท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงกนั  

SHELL Model เป็นเคร่ืองมือเชิงแนวคิดท่ีใชใ้นการวเิคราะห์การทาํงานร่วมกนัของส่วนประกอบต่าง ๆ 

ของระบบ และแสดงพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในการทาํงาน โดย SHELL 

Model ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ส่วน แสดงไดต้ามรูปท่ี 1 

1. Software (S) ไดแ้ก่ ขั้นตอนการปฏิบติังาน การฝึกอบรม การสนบัสนุน ฯลฯ 

2. Hardware (H) ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

3. Environment (E) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

4. Liveware (L) ไดแ้ก่ มนุษยใ์นท่ีทาํงาน 
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รูปท่ี 1 The SHELL model (International Civil Aviation Organization, 2012) 

 

 Liveware (L) ท่ีศูนย์กลางของแบบจาํลอง SHELL คือ มนุษย์ท่ีปฏิบัติงาน แม้ว่ามนุษย์จะสามารถ

ปรับตวัไดอ้ยา่งดีแต่ก็สามารถเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพไดอ้ยา่งมาก ถา้มนุษยไ์ม่ไดม้าตรฐานในระดบัเดียวกบั 

Hardware ดงันั้นขอบของบล็อกน้ีจึงไม่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ซ่ึงมนุษยไ์ม่ไดติ้ดต่อกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ 

ของโลกท่ีทาํงานอยา่งสมบูรณ์ เพ่ือหลีกเล่ียงความตึงเครียดท่ีอาจกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของมนุษย ์

ตอ้งทาํความเขา้ใจผลกระทบของความผิดปกติท่ีส่วนต่อประสานระหว่างบล็อกต่าง ๆ และบล็อก Liveware 

ส่วนกลาง ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของระบบจะตอ้งจบัคู่อยา่งระมดัระวงักบัมนุษยเ์พ่ือหลีกเล่ียงความเครียดในระบบ 

ดังนั้นแบบจาํลอง SHELL มีประโยชน์ในการแสดงภาพการทํางานระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ                 

การปฏิบติัการบิน 

แบบจาํลอง SHELL มีประโยชน์ในการแสดงภาพการประสานกนัระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบการปฏิบติัการบิน ไดแ้ก่ 

1. Liveware-Hardware (L-H) ส่วนต่อประสาน L-H หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัลกัษณะ

ทางกายภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงอาํนวยความสะดวก การเช่ือมต่อระหวา่งมนุษยก์บัเทคโนโลยี มกัถูก

พิจารณาโดยอา้งอิงถึงประสิทธิภาพของมนุษยใ์นบริบทของการปฏิบติัการบิน และมีแนวโนม้ตามธรรมชาติของ

มนุษยท่ี์จะปรับตวัให้เขา้กบัความไม่ตรงกนัของ L-H แต่แนวโนม้น้ีมีศกัยภาพในการปกปิดขอ้บกพร่องร้ายแรง 

ซ่ึงอาจปรากฏชดัหลงัจากเกิดอุบติักาณ์หรืออุบติัเหตุข้ึนเท่านั้น 

2. Liveware-Software (L-S) ส่วนต่อประสาน L-S หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ

สนบัสนุนท่ีพบในสถานท่ีทาํงาน เช่น ขอ้บงัคบั คู่มือ รายการตรวจสอบ ส่ิงพิมพ ์ขั้นตอนการปฏิบติังานมาตรฐาน 

(SOP) และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงรวมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ความใหม่ของประสบการณ์ ความถูกตอ้ง 

รูปแบบและการนาํเสนอ คาํศพัท ์ความชดัเจน และสญัลกัษณ์ 

3. Liveware-Liveware (L-L) ส่วนต่อประสาน L-L หมายถึง  ความสัมพัน ธ์ระห ว่าง บุค ค ล ใ น

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เน่ืองจากลูกเรือบนเคร่ืองบิน ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ วศิวกรซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน 

และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการอ่ืน ๆ ทาํงานเป็นกลุ่ม ส่ิงสาํคญัคือตอ้งตระหนกัวา่ทกัษะการส่ือสารและทกัษะระหวา่ง

บุคคล ตลอดจนพลวตัของกลุ่มมีบทบาทในการกาํหนดประสิทธิภาพของมนุษย ์การถือกาํเนิดข้ึนของการจดัการ

ทรัพยากรลูกเรือ (CRM) และการขยายไปสู่บริการการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services) และการดาํเนินการ

บาํรุงรักษาไดส้ร้างจุดเนน้ท่ีการจดัการขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานในโดเมนการบินหลายแห่ง ความสัมพนัธ์

ระหวา่งพนกังาน/ผูบ้ริหาร ตลอดจนวฒันธรรมองคก์รโดยรวมก็อยูใ่นขอบเขตน้ีเช่นกนั 
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4. Liveware-Environment (L-E) ส่วนต่อประสาน (L-E) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ไดแ้ก่ (1) สภาพแวดลอ้มภายในท่ีทาํงานรวมถึงการพิจารณาทางกายภาพ เช่น 

อุณหภูมิ แสง เสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพอากาศ (2) สภาพแวดลอ้มภายนอกรวมถึงดา้นการปฏิบติังาน 

เช่น ปัจจยัสภาพอากาศ โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการบิน และภูมิประเทศ โดยส่วนต่อประสาน (L-E) น้ียงัเก่ียวขอ้ง

กบัความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มภายในของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มภายนอก แรงผลกัดนัทางจิตวิทยา

และสรีรวทิยา รวมถึงการเจ็บป่วย ความเหน่ือยลา้ ความไม่แน่นอนทางการเงิน และความสมัพนัธ์และความกงัวล

ในอาชีพ อาจเกิดจากปฏิสมัพนัธ์ของ (L-E) หรือเกิดจากแหล่งทุติยภูมิภายนอก สภาพแวดลอ้มการทาํงานดา้นการ

บินรวมถึงการรบกวนจงัหวะทางชีวภาพและรูปแบบการนอนหลบัตามปกติ ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติมอาจ

เก่ียวขอ้งกับคุณลกัษณะขององค์กรท่ีอาจส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ และสร้างแรงกดดันในการพฒันา 

“วธีิแกไ้ข” หรือการเบ่ียงเบนเลก็นอ้ยจากขั้นตอนการปฏิบติังานมาตรฐาน 

แบบจาํลอง SHELL ความไม่ตรงกนัระหวา่ง Liveware และส่วนประกอบ 4 ส่วนอ่ืน ๆ มีส่วนทาํใหเ้กิด

ขอ้ผิดพลาดของมนุษย ์ดงันั้นการโตต้อบเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการประเมินและพิจารณาในทุกภาคส่วนของระบบ

การบิน 

ดงันั้นแนวคิด SHELL Model เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบั Liveware - Liveware (L-L) ถือกาํเนิด

ข้ึนของการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (Crew Resource Management: CRM) โดยเก่ียวกบัความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลในสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ไดแ้ก่ นกับิน ลูกเรือ ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ วศิวกรซ่อมบาํรุง

เคร่ืองบิน และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการอ่ืน ๆ  

 

4. การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (Crew Resource Management: CRM) 

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization , 2012) กล่าวว่า 

ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง สภาวะท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นอนัตรายต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์นลดลงเหลือและรักษาไวท่ี้ระดับท่ียอมรับไดห้รือตํ่ากว่า โดยได้ผ่านกระบวนการระบุอนัตรายอย่าง

ต่อเน่ืองและการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 

European Aviation Safety Agency (2022) กล่าววา่ ความปลอดภยัการบิน (Aviation safety) หมายถึง ผล

ของการดาํเนินการทั้ งหมดเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีไม่ได้ตั้ งใจในการออกแบบ 

ก่อสร้าง บาํรุงรักษา และการทาํงานของเคร่ืองบิน 

ประวตักิารบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน 

Civil Aviation Authority of Malaysia (2021) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (Crew 

Resource Management: CRM) หมายถึง การใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้ งหมด กล่าวคือ 

ฮาร์ดแวร์ ขอ้มูล ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ลูกเรือ ผูจ้ดัส่งเท่ียวบิน เจา้หน้าท่ีซ่อมบาํรุง เจา้หน้าท่ีการจราจรทาง

อากาศ กลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจาํเป็นในการดําเนินการเท่ียวบินอย่างปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ  

Helmreich et al. (1999) ไดน้าํเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน แบ่งออก ไดแ้ก่ 

1. การจดัการทรัพยากรหอ้งนกับินรุ่นแรก (1stCockpit Resource Management) 

เหตุการณ์อุบติัเหตุของสายการบินยไูนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เท่ียวบินท่ี 173 ในเดือนธนัวาคม 

ปี 1978 มีสาเหตุหลกัมาจากความผิดพลาดของผูบ้งัคบัอากาศยานในการไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของลูกเรือ โดยผู ้
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บงัคบัอากาศยานใชรู้ปแบบความเป็นผูน้าํเผด็จการ ซ่ึงอุบติัเหตุน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของการจดัการท่ีไม่ดีของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นหอ้งนกับิน และไม่มีการทาํงานเป็นทีมในสถานการณ์ของการขดัขอ้งของระบบเคร่ืองบิน  

ความผิดพลาดของมนุษย์นําไปสู่การนําโปรแกรมการฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรห้องนักบิน 

(Cockpit Resource Management) โดยนาซ่า (NASA) เป็นผูบุ้กเบิกการศึกษาปัจจยัมนุษยใ์นดา้นวิชาการบินและ

นกับินอวกาศเร่ิมโครงการปัจจยัมนุษยเ์พ่ือการบินดว้ยความปลอดภยัในปี 1979 และนาซ่า (NASA) สนบัสนุนให้

สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) มีโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นการริเร่ิมในปี 1981 ซ่ึงการพฒันา

โปรแกรมการฝึกอบรมสาํหรับบริษทัท่ีพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยรูปแบบการฝึกอบรมท่ี

เรียกว่า “Managerial Grid” ท่ีพฒันาโดยนักจิตวิทยา Robert Blake และ Jane Mouton โดยเน้นการเปล่ียนแปลง

รูปแบบของแต่ละบุคคล และแกไ้ขขอ้บกพร่องในพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ฝึกทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ภาวะ

ผูน้าํ ความแน่วแน่ในการทาํงาน พฤติกรรมการทาํงานท่ีเหมาะสมในหอ้งนกับิน 

ดังนั้นการจัดการทรัพยากรห้องนักบินรุ่นแรก (1stCockpit Resource Management) มีการเน้นเฉพาะ

นกับิน โดยสรุปหวัขอ้สาํคญั ไดแ้ก่ การจดับุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน การใชว้สัดุและอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบังาน 

และการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบังาน 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบินรุ่นท่ีสอง (2nd Crew Resource Management) 

นาซ่า (NASA) จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการอีกคร้ังสาํหรับอุตสาหกรรมการบินในปี 1986 สายการบิน

ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกได้เ ร่ิมต้นการฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรห้องนักบิน (Cockpit Resource 

Management) และมีการเปล่ียนช่ือจาก Cockpit เ ป็น Crew Resource Management โดยมีแนวความคิดว่า 

ความสาํเร็จของการบินเกิดจากการท่ีบุคคลในส่วนงานต่าง ๆ  ทาํงานร่วมกนั ไดแ้ก่ นกับิน ลูกเรือ ช่างอากาศยาน 

พนกังานภาคพ้ืน  

โดยหลกัสูตรโปรแกรมน้ีเป็นการจดัการการบินท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนและเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการ

บิน ซ่ึงการฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐานท่ีดาํเนินการแบบเขม้ขน้ ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทีม การตระหนกัรู้สถานการณ์ และ

การจดัการความเครียด  

3. การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบินรุ่นท่ีสาม (3nd Crew Resource Management) 

ช่วงตน้ทศวรรษ 1990 การฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (CRM) เร่ิมดาํเนินการการ

อบรมสะทอ้นถึงคุณลกัษณะลูกเรือตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งหลายฝ่ายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์รท่ี

กาํหนดความปลอดภยั ในขณะเดียวกนัความพยายามก็เร่ิมข้ึนเพ่ือบูรณาการการจดัการทรัพยากรลูกเรือ (CRM) 

กับการฝึกอบรมด้านเทคนิค และเน้นทักษะและพฤติกรรมเฉพาะของนักบินมาใช้ในการทาํงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการฝึกอบรมเฉพาะในการใชร้ะบบอตัโนมติัของหอ้งนกับิน (Flight deck automation) 

และบทบาทความเป็นผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาอากาศยาน 

4.การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบินรุ่นท่ีส่ี (4nd Crew Resource Management) 

องคก์ารบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในการฝึกอบรมคุณสมบติั

ของลูกเรือในปี 1990 โดยเร่ิมโครงการท่ีอนุญาตใหผู้ใ้หบ้ริการทางอากาศสามารถพฒันาการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม

กบัความตอ้งการขององคก์รเฉพาะเพ่ือใหมี้ความยดืหยุน่ในการฝึกอบรมท่ีมากข้ึน 

Line Oriented Flight Training (LOFT) คือ การดาํเนินโปรแกรมจาํลองการบินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

ฝึกลูกเรือในเบ้ืองตน้หรือการฝึกประจาํปี โดยเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดท่ีดาํเนินการปฏิบติังานจริงในสายงาน แต่

รวมถึงการเนน้เป็นพิเศษในสถานการณ์ท่ีผิดปกติซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร การจดัการ และความเป็นผูน้าํ  
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ดงันั้นการจดัการทรัพยากรลูกเรือรุ่นท่ีส่ีจะแกปั้ญหาความผิดพลาดของมนุษย ์(Human error) โดยการฝึก

ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (CRM) และ Line Oriented Flight Training  

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบินรุ่นท่ีหา้ (5nd Crew Resource Management) 

การฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (CRM) มีแนวคิดเดิมเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงความ

ผิดพลาดของมนุษย ์(Human error) แต่การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบินท่ีห้า ในปี 1996 มีสมมติฐานว่า 

ความผิดพลาดของมนุษยมี์อยูท่ัว่ไป หลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีค่า 

ดงันั้นเม่ือความผิดพลาดของมนุษย ์(Human error) เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้การบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการบิน (CRM) จึงเป็นชุดของมาตรการรับมือและป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ (Human error) มี               

3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การหลีกเล่ียงความผิดพลาด (Avoid error) (2) การดักจับข้อผิดพลาดเร่ิมต้นก่อนท่ีจะ

ดาํเนินการ (Trap error) (3) การบรรเทาผลท่ีตามมาของขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน (Mitigate consequences of error) 

6.การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบินรุ่นท่ีหก (6nd Crew Resource Management) 

การบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (CRM) รุ่นท่ีหก เร่ิมในปี 2001 เก่ียวกบัการจดัการความผิดพลาด

และภยัคุกคามท่ีมีอยูใ่นการปฏิบติัการบิน โปรแกรมการฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (CRM) 

มีววิฒันาการอยา่งต่อเน่ืองส่วนใหญ่เกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกของการบิน และการพฒันาของวทิยาศาสตร์

จิตวิทยา ปัจจุบนัมีหลกัฐานเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการฝึกอบรมแมว้า่จะไม่สมบูรณ์แบบ ลูกเรือไม่ไดพ้บเจอ

แต่ความผิดพลาดของมนุษยใ์นห้องนกับินเท่านั้น แต่ตอ้งรับมือกบัภยัคุกคามจากสภาพแวดลอ้มภายนอกจาก             

การปฏิบัติงาน ได้แก่ การคาํนวณนํ้ ามนัเช้ือเพลิงผิดพลาดในขณะท่ีเติมนํ้ ามนัโดยเจ้าหน้าท่ีสายการบิน การ

ส่ือสารผิดพลาดโดยผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ 

ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (CRM) รุ่นท่ีหก ไม่ให้ความสําคญัเฉพาะนักบินและ

ลูกเรือเท่านั้น แต่ให้ความสาํคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ พนกังานอาํนวยการการบิน 

นกัพยากรณ์อากาศ และอ่ืน ๆ  

 

5. กรณศึีกษา US Airways Flight 1549 

 วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2552 (National Transportation Safety Board , 2010) สายการบิน US Airways 

เท่ียวบิน 1549 โดยกปัตนัเชสลีย ์(Sully Sullenberger) นาํเคร่ืองบินแอร์บสั A320 วิ่งข้ึนจากสนามบิน LaGuardia 

ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เคร่ืองบินชนฝงูห่านบินทาํใหเ้คร่ืองยนตท์ั้งสองดบั และกปัตนัเชสลียต์ดัสินใจ

นาํเคร่ืองบินลงจอดในแม่นํ้ าฮดัสันของนิวยอร์ก มีผูโ้ดยสาร 150 คน รวมทั้งเด็ก และลูกเรือ 5 คน โดยพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินหน่ึงคนและผูโ้ดยสารส่ีคนไดรั้บบาดเจ็บสาหสั และเคร่ืองบินไดรั้บความเสียหาย 

 ผลการสอบสวน พบวา่ 1) กปัตนัตดัสินใจท่ีจะลงจอดท่ีแม่นํ้าฮดัสนัแทนท่ีจะพยายามลงจอดท่ีสนามบิน

เพราะว่ามีโอกาสสูงสุดท่ีเคร่ืองบินไม่เกิดอุบติัเหตุ 2) ความเป็นมืออาชีพของลูกเรือ และการบริหารทรัพยากร

บุคคลดา้นการบินท่ียอดเยี่ยมระหว่างการเกิดอุบติัเหตุมีส่วนทาํให้มีความสามารถในการควบคุมเคร่ืองบินและ

ติดต่อประสานกบัหน่วยงานอ่ืนในการช่วยเหลือ ซ่ึงทาํใหก้ารเกิดอุบติัเหตุคร้ังน้ีไม่มีผูเ้สียชีวติ 

 ดงันั้นจากกรณีศึกษาน้ี การอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน (CRM) ช่วยการปฏิบติังาน

ระหวา่งบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6. แนวทางการบริหารความเส่ียงความปลอดภัยการบิน ด้านปัจจัยมนุษย์ 

จากแนวคิด SHELL Model เป็นพ้ืนฐานเก่ียวกบัการปฏิบติัร่วมกนัระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั (Liveware - 

Liveware) เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐาน ไดแ้ก่ นกับิน ลูกเรือ ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ วศิวกร

ซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการอ่ืน ๆ ในองค์กรการบิน ดังนั้นแนวทางการบริหารความเส่ียง                

ความปลอดภัยการบินด้านปัจจัยมนุษย ์ได้แก่ การฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (Crew 

Resource Management: CRM) โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทีม การติดต่อส่ือสาร 

ความเป็นผูน้าํ การตระหนกัรู้สถานการณ์ การตดัสินใจ และความผิดพลาดของมนุษย ์

 

7. สรุป 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอากาศอุบัติเหตุประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) มนุษย์ (Man) 2) เคร่ืองจักร 

(Machine) 3) สภาพแวดลอ้ม (Medium) 4) ภารกิจ (Mission) และ 5) การบริหารจดัการ (Management) โดย มนุษย ์

(Man) มีความสําคญัท่ีสุดเพราะว่าเป็นผูก้ระทาํต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในการบิน และสอดคลอ้งกบัสถิติของอากาศ

ยานอุบติัเหตุ พบวา่ มีสาเหตุหลกัของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุมากกว่าร้อยละ 70.0 เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัมนุษย ์

SHELL Model เป็นเคร่ืองมือเชิงแนวคิดท่ีใช้ในการวิเคราะห์การทาํงานร่วมกันของส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบ และแสดงพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในการทาํงาน ประกอบดว้ย 4 

ส่วน ได้แก่ 1) Software (S) 2) Hardware (H) 3) Environment (E) และ 4) Liveware (L) จากแนวคิดน้ีเป็นกรอบ

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบั Liveware - Liveware (L-L) ซ่ึงเป็นการถือกาํเนิดข้ึนของการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้น

การบิน (Crew Resource Management: CRM) โดยเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ นกับิน ลูกเรือ ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ วิศวกรซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ

อ่ืน ๆ ซ่ึงการฝึกอบรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัและลดความผิดพลาดของมนุษยใ์นการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุ 

โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทีม การติดต่อส่ือสาร ความเป็นผูน้าํ การตระหนกัรู้

สถานการณ์ การตดัสินใจ และความผิดพลาดของมนุษย ์

 

8. ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารองค์กรการบินควรมีการใชร้ะบบการจดัการความปลอดภยั (Safety Management System: 

SMS) ในองคก์รตามมาตรฐานขององคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

2. ผูบ้ริหารองคก์รการบินควรกาํหนดแนวทางมาตรฐานการทาํงาน กฎระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรการ

ในการป้องกนัความผิดพลาด 

3. ผูบ้ริหารองคก์รการบินควรมีการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน 

(Crew resource management: CRM) เป็นประจาํระหวา่งบุคลากรทางการบินในส่วนต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัความคาดหวงัของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ

ผู ้โดยสารในการให้บริการของสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบหลังโควิด-19 (2) เปรียบเทียบระดับ                       

ความคาดหวงัของคุณภาพการบริการของผูโ้ดยสารในการให้บริการของสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบหลงั

โควิด-19 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการของสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูประหว่างปี 2564 

จากแบบสอบถามออนไลน์ 385 ฉบบั พบว่า (1) กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการดา้น

พนักงานสูงสุด (x� =6.09, S.D.=.596) ในด้านของความเป็นมืออาชีพ รูปลกัษณ์ สุขอนามยัส่วนบุคคล ความรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์วาทศิลป์ และทกัษะการส่ือสารท่ียอดเยีย่ม ตามลาํดบั (2) ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 

ดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้หลงัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสําคญั: สายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ คุณภาพการบริการ โควดิ-19  

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to (1) study the passenger service quality Expectations of full 

service airlines after COVID-19 (2) compare the level of service quality expectations in the service of full 

service airlines after COVID-19. The sample consisted of Thai passengers who had used a full-service airline 

during 2021 from 385 online questionnaires, the research result found that (1) the sample group had the highest 

level of employee service quality expectation (x� =6.09, S.D. =.596) in terms of professionalism, appearance, 

personal hygiene excellent product knowledge, rhetoric, and communication skills, respectively (2) service 

quality expectations the tangible aspect after the spread of COVID-19 was difference at a statistically 

significant level of 0.05. 

 

Keywords: Full Service Airlines, Service Quality, COVID-19 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางของประชากรทัว่โลก ถูกจาํกดัลงอยา่งมาก 

(Xie & Chen, 2020) เน่ืองจากการจํากัดการเดินทางเป็นแนวทางแรก ๆ ในการยบัย ั้งการแพร่กระจายของ 

COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางระหว่างประเทศท่ีได้ถูกจาํกัดในช่วงแรกและกลายเป็นการยกเลิก

เท่ียวบินเกือบทั้ งหมด เม่ือมีการยุติการเดินทางระหว่างประเทศรวมทั้ งภายในประเท ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้คือ 

ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนท่ีตอ้งหยดุชะงกัไป วิกฤติการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นรุนแรงกวา่โรค

ระบาดอ่ืนในศตวรรษที 21 (Gu ̈nay, Bayraktarog ̆lu & O ̈zkul, 2020) การเดินทางทางอากาศของประเทศไทยเร่ิม

ฟ้ืนตวัในช่วงกลางปี 2565 หลงัจากท่ีสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority 

of Thailand; CAAT) อนุญาตใหส้นามบินกลบัมาเปิดทาํการตามปกติไดใ้นขณะท่ีมีมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ี

เขม้งวดข้ึน เม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมการเดินทางท่ีเปล่ียนไป เสน้ทางท่ีไม่จาํเป็นจึงถูกลดจาํนวนลงโดยคาํนึงถึง

สุขอนามยัและความปลอดภยั ดงันั้น มาตรการก่อนระหวา่งเท่ียวบิน รวมถึงการคดักรองอุณหภูมิร่างกาย การสวม

หน้ากากอนามยั และเจลลา้งมือทัว่อาคารผูโ้ดยสารตลอดจนเท่ียวบินบนเคร่ืองบินจะไดรั้บการตรวจสอบอยา่ง

เขม้งวด (สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2565) แมว้่าอตัราการขนส่งทางอากาศทั่วโลกท่ีลดลง                

ส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศท่ีลดลง แมว้า่ปริมาณการขนส่งทางอากาศก็เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 9 ส่ิงเหล่าน้ีนาํไปสู่การหยุดดาํเนินการบินของสายการบินหลายแห่ง ดว้ยความพยายามท่ีจะประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน เน่ืองจากนโยบายโควิดท่ีผอ่นคลายมากข้ึน สายการบินต่างๆ จึงตอ้งปรับตวัอยา่งมาก

เพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของผูโ้ดยสาร (Lorène, 2020) และสร้างกลยทุธ์ดา้นคุณภาพ

การบริการ (Service Quality หรือ SERVQUAL) ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

ทฤษฎี SERVQUAL (Zeithaml et al., 1990) ได้ถูกนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพ                  

การบริการในอุตสาหกรรมการบิน ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้

และให้บริการท่ีรวดเร็ว และการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการบริการของสายการบิน 

(Pakdil & Aydin, 2007) การรับรู้และการประเมินคุณภาพการน้ีจะมาจากประสบการณ์ท่ีผูโ้ดยสารนั้นไดรั้บ จาก

การบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆท่ีไดรั้บ การพิจารณาความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมท่ีอาจมีอยูใ่นแต่

ละบุคคล ท่ีมีความตอ้งการต่างกนั ควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งระมดัระวงัเพ่ือจดัการคุณภาพการบริการและให้

แน่ใจวา่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูโ้ดยสาร (Lambert & Luiz, 2011) หลงัจาดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สายการบินของประเทศไทยไดด้าํเนินการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางธุรกิจและเตรียมการกลบัสู่การทาํงานปกติอยา่ง

ปลอดภยั สําหรับเท่ียวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารและ

ฟ้ืนฟูความมัน่ใจในการเดินทางทางอากาศ ผลการศึกษาน้ีจึงสามารถใช้เป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์สําหรับ                

การใหบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความคาดหวงัของผูโ้ดยสารของสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของผูโ้ดยสารในการใหบ้ริการ

ของสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบหลงัโควดิ-19   

(2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคาดหวงัของคุณภาพการบริการของผูโ้ดยสารในการให้บริการของ                

สายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบหลงัโควดิ-19 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 คุณภาพการบริการ (Service Quality) (Parasuraman et al., 1988) คือ การตดัสินโดยรวมต่อผลิตภณัฑ์

หรือบริการตามเหตุผล ลักษณะการประเมิน ความเช่ือและทัศนคติของผูป้ระเมิน นอกจากน้ี Zeithaml et al. 

(1990) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่การประเมินของคุณภาพการบริการยงัเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นเลิศและความเหนือกวา่

ของการบริการตามท่ีลูกคา้คาดหวงั โดยการเปรียบเทียบจากความคาดหวงัของลูกคา้ในดา้นคุณภาพการบริการ

ดว้ยการรับรู้ถึงการบริการท่ีแทจ้ริงท่ีจดัส่งโดยผูใ้ห้บริการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zineldin (1996) การวดัคุณภาพ

การบริการไดถู้กพฒันาเป็นตวัแบบ SERVQUAL ในการระบุ 5 มิติ ของคุณภาพการบริการท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ี

ลูกค้าได้รับ คือ ส่ิงท่ีจับต้องได้ (Tangibility) ความเช่ือถือได้ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness)               

ความมัน่ใจ (Assurance) และการเอาใจใส่ (Empathy) (Parasuraman et al., 1988 & Agmapisarn, 2020) เม่ือนาํมา

รวมกนั อาจกล่าวไดว้า่ความตระหนกัในการบริการท่ีเป็นเลิศท่ีตรงกนัความคาดหวงัของลูกคา้สามารถถูกมองวา่

เป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ความประทบัใจและความรู้สึกท่ีมีคุณค่า สามารถปลูกฝังความน่าเช่ือถือ

และความจงรักภกัดีใหเ้ป็นลูกคา้ได ้

งานวิจยัเร่ืองความคาดหวงัด้านคุณภาพการบริการของผูโ้ดยสารในการให้บริการของสายการบินท่ี

ให้บริการเต็มรูปแบบหลงัโควิด-19 น้ีไดใ้ช้ SERVQUAL โมเดลของ Parasuraman et al. (1988) ประกอบด้วย

คุณภาพการบริการ 5 ดา้น คือ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ความเช่ือถือได ้การตอบสนอง ความมัน่ใจ และความเห็นอกเห็นใจ 

ซ่ึงใช้วดัคุณภาพการบริการของสายการบินท่ีสําคัญ (Lambert & Luiz, 2011; Jiang, 2013) จากการทบทวน

วรรณกรรมผูว้ิจยัไดพิ้จารณามิติเพ่ิมเติม พร้อมกบัการปรับเปล่ียน เพ่ือให้แน่ใจวา่จะสามารถวดัคุณภาพการบริการ 

ของสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบหลังโควิด-19 ได้ เป็น 7 ประการ คือ 1) ส่ิงท่ีจับต้องได้ (Tangibles)                   

2) ความน่าเช่ือถือ การรับประกัน และสุขอนามัย (Reliability, Assurance and Hygiene)  3) การตอบสนอง 

(Responsiveness) 4) การเอาใจใส่ (Empathy) 5) พนักงาน (Employees)  6) ความสามารถในการจ่าย (Affordability)  

และ 7) ความพร้อมของเท่ียวบิน (Flight Availability) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

คุณภาพการบริการของสายการบนิทีใ่ห้บริการเตม็

รูปแบบหลงัโควดิ-19  

 

- ดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้

- ดา้นความน่าเช่ือถือ การรับประกนั และสุขอนามยั 

- ดา้นการตอบสนอง 

- ดา้นการเอาใจใส่ 

- ดา้นพนกังาน  

- ดา้นความสามารถในการจ่าย  

- ดา้นความพร้อมของเท่ียวบิน 

 

     

ระดบัความคาดหวงั

ของผู้โดยสาร 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากร ไดแ้ก่ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการของสายการบินท่ี

ให้บริการเต็มรูประหว่างปี 2564 ผูว้ิจยัไม่ทราบขนาดประชากร จึงได้ใช้สูตรของ Cochran (1977) คือ (n = Z2/ 4e2 )  

ได้จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แจกแบบสอบถาม

ออนไลน์ มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.972 ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถ่ี เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ One-way ANOVA ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู ้หญิง (50.80%) อายุระหว่าง 40-49 ปี  (47.80%) และมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี (67.50%) มีพฤติกรรมในการเดินทางประมาณ 11-15 คร้ัง/ปี (34.50%) มีวตัถุประสงค์ใน       

การเดินทางเพ่ือการพกัผ่อน (59.30%) ให้ความสาํคญักบัการบริการระหวา่งเท่ียวบิน (27%) ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนท่ี

สาํคญัท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความกงัวลในการเช็คอินท่ีแผนกตอ้นรับภาคพ้ืน ปริมาณอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน และระบบจดัส่งสมัภาระหลงัเท่ียวบิน 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัของผูโ้ดยสาร  

(n=385) 

คุณภาพการบริการ x� S.D. ระดบัความคาดหวงั ลาํดบัที ่

ดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ 5.06 .778 ค่อนขา้งสูง 7 

ดา้นความน่าเช่ือถือ การรับประกนั และสุขอนามยั 5.60 .734 สูง 6 

ดา้นการตอบสนอง 6.05 .707 สูง 2 

ดา้นการเอาใจใส่ 5.89 .505 สูง 4 

ดา้นพนกังาน 6.09 .596 สูง 1 

ดา้นความสามารถในการจ่าย 6.00 .739 สูง 3 

ดา้นความพร้อมของเท่ียวบิน 5.87 .611 สูง 5 

รวม 5.79 .459 สูง  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัสูงสุดในคุณภาพการบริการด้านพนักงาน                

(x�=6.09, S.D.=.596) รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง (x�= 6.05, S.D.=.707) ด้านความสามารถในการจ่าย                 

(x�=6.00, S.D.=.739) ด้านการเอาใจใส่ (x�=5.89, S.D.=.505) ดา้นความพร้อมของเท่ียวบิน (x�=5.87, S.D.=.611) 

ด้านความน่าเช่ือถือ การรับประกัน และสุขอนามัย (x�=5.60, S.D.=.734) และด้านส่ิงท่ีจับต้องได้ (x�=5.06,  

S.D.=.778) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของคุณภาพการบริการ 

(n=385) 

คุณภาพการบริการ วตัถุประสงค์ของการเดนิทาง   (x�)  

พกัผอ่น ธุรกิจ/สมัมนา เท่ียวกบัครอบครัว/เยีย่มญาติ F Sig. 

ดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ 5.09 5.10 4.66 4.927 .008* 

ดา้นความน่าเช่ือถือ การ

รับประกนั และสุขอนามยั 

 

5.63 

 

5.60 

 

5.34 

 

2.433 

 

.089 

ดา้นการตอบสนอง 6.07 6.07 5.81 2.107 .123 

ดา้นการเอาใจใส่ 5.90 5.89 5.79 .650 .523 

ดา้นพนกังาน 6.09 6.12 5.94 1.209 .300 

ดา้นความสามารถในการจ่าย 5.97 6.06 5.88 1.067 .345 

ความพร้อมของเท่ียวบิน 5.84 5.90 5.69 1.534 .204 

*ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ ดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้หลงัการแพร่ระบาดของ

โควดิ-19 แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

6. อภิปรายผล  

 ดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางกบัสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบเป็นประจาํจะเลือกใช้

ส่ิงของบริการท่ีห่อไวส้าํหรับการใชง้านส่วนบุคคลในแพค็เกจแยกต่างหากท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองดา้นสุขอนามยั 

รวมถึงหอ้งรับรองท่ีมีอุปกรณ์ครบครันและการจดัท่ีนัง่เพ่ือการเวน้ระยะห่างทางสงัคม สอดคลอ้งกบัแนวทางและ

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (2564) เพ่ือให้สอดคล้องกับ                       

การปฏิบติัการบินปกติแบบใหม่ของสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (2564) เก่ียวกบัมาตรการการบริการ

บนเคร่ืองบิน ผูโ้ดยสารไม่ไดรั้บอนุญาตใหส้มัผสัอุปกรณ์จดัเล้ียงบนเคร่ืองบิน นอกจากน้ี ลูกเรือยงัตอ้งจดัเตรียม

อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมแยกจากกนัแก่ผูโ้ดยสารแต่ละคน และทาํความสะอาดหอ้งนํ้ าให้

บ่อยข้ึน เป็นไปไดว้่าธุรกิจสายการบินจะเน้นเร่ืองคุณภาพการบริการหลงัโควิด-19 มากข้ึน กล่าวคือ สายการบินท่ี

ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะสายการบินท่ีตั้งอยูใ่นศูนยก์ลางสนามบิน จะตอ้งจดัทาํแผนสํารองเพ่ืออาํนวย

ความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร เน่ืองจากกระบวนการเช็คอินจะใชเ้วลานานข้ึน อยา่งไรก็ตาม น่ีถือไดว้า่เป็นโอกาสใน

การปรับปรุงพ้ืนท่ีและขยายพ้ืนท่ีเลานจเ์พ่ือรองรับชั้นธุรกิจและผูโ้ดยสารชั้นหน่ึง 

ดา้นความน่าเช่ือถือ การรับประกนั และสุขอนามยั ผลจากกลุ่มตวัอยา่งแสดงให้เห็นถึงความคาดหวงั

โดยเฉพาะในเร่ืองสุขอนามยัของห้องโดยสาร ท่ีนั่งและส่ิงอาํนวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน นอกเหนือจาก                

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากผ่าตัดและเจลทําความสะอาดมือ ซ่ึงบ่งช้ีว่าภาคการบิน

เตรียมพร้อม เพ่ือเปล่ียนแปลงบริการการเดินทางทางอากาศแบบปกติใหม่ ความสาํคญัดงักล่าวซ่ึงจะเนน้มากข้ึน

ในเร่ืองสุขอนามยั ท่ีมุ่งสร้างความมัน่ใจในการให้บริการทางอากาศและเพ่ิมความปลอดภยัให้กับผูโ้ดยสาร 

สอดคลอ้งกบั Lorène (2020) 
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ด้านการตอบสนอง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงกระบวนการเช็คอินท่ี

รวดเร็ว สามารถเลือกท่ีนั่งได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wahyuni et al. (2021) เก่ียวกับคุณภาพ                 

การบริการของสายการบินการูดา อินโดนีเซีย แอร์ไลน์ส ท่ีพบวา่ผูโ้ดยสารแสดงความรู้สึกนึกคิดท่ีดีเม่ือพนกังาน

ตอบสนองมากข้ึน และดาํเนินการทนัทีดว้ยความช่วยเหลือในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสัมภาระใต้

ทอ้งเคร่ือง มีเคาน์เตอร์เช็คอินท่ีเพียงพอ และจดัคิวบริการเช็คอินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี พนักงาน

ภาคพ้ืนดินจะตอ้งดูแลสมัภาระของตนอยา่งระมดัระวงั 

ด้านการเอาใจใส่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัให้พนักงาน มีความเอาใจใส่ดูแล                 

เขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของผูโ้ดยสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Baker (2013) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการ

และความพึงพอใจของลูกคา้ในอุตสาหกรรมการบิน: การเปรียบเทียบระหวา่งสายการบินท่ีบริการเตม็รูปแบบกบั

สายการบินตน้ทุนตํ่า ท่ีพบวา่เม่ือการให้บริการเป็นไปตามหรือเกินความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะ

ซ้ือซํ้ าและมีความภกัดีต่อการบริการ 

ดา้นพนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงั ท่ีจะไดรั้บการบริการจากพนกังานตอ้นรับ

บนเท่ียวบินเป็นอย่างดี  มีความคาดหวงัว่าพนักงานตอ้นรับบนเท่ียวบินนั้ น ตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี ควรรักษา

สุขอนามยัส่วนบุคคล สาํหรับผิวหนงั ผม เลบ็ และกล่ินตวัตลอดเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัฐพร หล่อลีฬหา 

(2558) ท่ีศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของการบินไทยและสายการบิน

ชั้นนาํ พบวา่พนกังานตอ้นรับบนเท่ียวบินนั้น ควรมีความเป็นมืออาชีพในการบริการ มีความสามารถและมีความรู้

ในการตอบสนองต่ออยา่งรวดเร็วเพ่ือผูโ้ดยสาร มีวาทศิลป์ ทกัษะการส่ือสาร การฟังและความอดทนในการจดัการกบั

ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีดี และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสุตม์ โชติพานิช (2561) เร่ืองปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ 

การรับรู้คุณค่า และภาพลักษณ์สายการบิน ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือบริการซํ้ าในบริบทของสายการบินเต็ม

รูปแบบ ท่ีพบวา่ ความเป็นมืออาชีพในการบริการ ทกัษะการส่ือสาร การแกปั้ญหาให้ตรงตามความตอ้งการของ

ผูโ้ดยสารสามารถยกระดบัคุณภาพการบริการใหดี้ข้ึน และสร้างความภกัดีต่อสินคา้และบริการได ้

ดา้นความสามารถในการจ่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในการท่ีสายการบินจะมี

นโยบาย ท่ีมีความยืดหยุ่นเก่ียวกับราคาบัตรโดยสาร การยกเลิกค่าธรรมเนียมท่ีไม่จาํเป็น เช่นค่าธรรมเนียม                  

การเปล่ียนเส้นทาง ค่าบริการเพ่ิมในการเดินทางจากบางหน่วยงานท่ีไม่ใช่ของสายการบินโดยตรง สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ Ansari & Qadri (2014) ผู ้ตอบแบ บสอบถามยังมีความคิดเห็ นให้ยกเลิกค่าธรรมเนียมใน                           

การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเสน้ทาง ในระหวา่งและหลงัช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

ดา้นความพร้อมของเท่ียวบิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัให้สายการบิน มีการจัด

ตารางเท่ียวบินให้เลือกได้มากข้ึน และเพียงพอต่อความต้องการในการเดินทาง สอดคล้องกับงานวิจยัของ 

Alderighi & Gaggero (2019) ท่ีศึกษาความพร้อมของเท่ียวบินและกระแสการท่องเท่ียวระหว่างประเทศของ

เท่ียวบินและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ  พบวา่สายการบินควรมีการบริหารอุปสงคแ์ละอุปทานเท่ียวบินให้

สมดุล เน่ืองจากจาํนวนผูโ้ดยสาร และปริมาณสินคา้ท่ีใชก้ารขนส่งทางอากาศมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และ

ยงัสอดคลอ้งกบัสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย. (2565) ท่ีวา่การฟ้ืนตวัของการเดินทางทางอากาศของ

ประเทศไทยใกล้เคียงกับสถานการณ์กรณีท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากมีจาํนวนผูโ้ดยสารในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง

หลงัจากการบูรณาการทุกภาคส่วน และมาตรการรัฐบาลท่ีออกมาเพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) สายการบินท่ีให้บริการเตม็รูป ควรปรับปรุงพฒันาปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นส่ิงท่ีจาํตอ้งได้

ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน และมีส่ิงอาํนวยดา้นสาธารณสุขเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคต่างๆ อยา่งครบ

ครันบนเท่ียวบิน  

(2) สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูป ควรพฒันาบุคลากรดา้นการบริการทั้งภาคพ้ืน และบนเท่ียวบิน 

เพ่ือยกระดบัความเป็นมืออาชีพดา้นการบริการในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

(3) สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูป ควรปรับปรุงพัฒนาระบบการจองตั๋ว และการเช็ดอินให้มี             

ความสะดวก คล่องตวัและรวดเร็วยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นการยกระดบัคุณภาพการบริการ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ศึกษาเปรียบเทียบกบัสายการบินท่ีมีการบริการเต็มรูปแบบทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ และ 

สายการบินท่ีมีการบริการแบบตน้ทุนตํ่า เพ่ือทาํการเปรียบเทียบกลยทุธ์ทางดา้นการบริการ ดา้นการตลาด เพ่ือเป็น

แนวทางในการดาํเนินงานของสายการบินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2)  ศึกษานวตักรรมในการให้บริการของสายการบินในภาวะแนวโน้มความปกติ ถดัไป (Next 

Normal) เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสายการบินในอนาคต เน่ืองจากความตอ้งการของผูโ้ดยสารท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและมีแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีหลากหลายรวดเร็วมากยิงข้ึน ดงันั้น

ในการพฒันาปรับปรุงนวตักรรมของการบริการจึงเป็นส่วนหน่ึงควรให้ความสําคัญต่อความต้องการของ

ผูโ้ดยสารท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาทุนจิตวิทยาเชิงบวก ภาวะผูต้ามและภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์

ของนักศึกษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบทุนจิตวิทยาเชิงบวก ภาวะผูต้าม และภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา               

เม่ือจาํแนกตามเพศและระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ทุกระดบัการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2                

ปีการศึกษา 2564 การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จาํนวน 167 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม                 

ค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.98 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ทุนจิตวิทยาเชิงบวกโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าคะแนนเฉล่ีย

จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี ความหวงั การรับรู้ความสามารถ และการฟ้ืนคืนภาวะปกติ 

2. ภาวะผูต้ามโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมาก

ไปน้อย ไดแ้ก่ ความกลา้หาญ ความผูกพนั การเสริมสร้างศกัยภาพและการทุ่มเทตนเอง และการบริหารจดัการ

ตนเอง 

3. ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าคะแนน

เฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ การตรวจสอบความเช่ือร่วมกัน การทํางานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้                       

การร่วมมือกนัแกปั้ญหา การจินตนาการภาพอนาคตท่ีควรเป็น การรวบรวมวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล การใชค้าํถาม 

4. การเปรียบเทียบทุนจิตวิทยาเชิงบวกโดยภาพรวมและรายดา้น จาํแนกตามเพศและระดบัการศึกษา 

พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั 

5. การเปรียบเทียบภาวะผูต้ามโดยภาพรวม จาํแนกตามเพศ พบวา่ ภาวะผูต้ามรายดา้นท่ีมีความแตกต่าง

กนั จาํนวน 2 ดา้น โดยเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย ไดแ้ก่ (1) การบริหารจดัการตนเอง และ (2) ความกลา้หาญ               
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แต่ภาวะผูต้ามรายดา้นท่ีไม่มีความแตกต่างกนั จาํแนกตามเพศ ไดแ้ก่ (1) ความผูกพนั และ (2) การเสริมสร้าง

ศกัยภาพและการทุ่มเทตนเอง 

6. การเปรียบเทียบภาวะผูต้ามโดยภาพรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั 

7. การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม จาํแนกตามเพศ พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์

รายดา้น จาํแนกตามเพศ มีความแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย ไดแ้ก่ (1) การทาํงานแบบทีมใน               

การสืบเสาะหาความรู้ (2) การร่วมมือกันแก้ปัญหา (3) การจินตนาการภาพอนาคตท่ีควรเป็น และ (4) การใช้

คาํถาม แต่ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์รายด้าน จาํแนกตามเพศ ท่ีไม่มีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ (1) การตรวจสอบ 

ความเช่ือร่วมกนั และ (2) การรวบรวมวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

8. การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่มีความ

แตกต่างกนั 

 ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ี คณบดีวิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม สามารถนาํขอ้มูลมา

ใชใ้นการบริหารการศึกษา โดยการวางแผน กาํหนดนโยบาย ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอนของหลกัสูตร 

เป็นแนวทางในการออกแบบและการจดักิจกรรมต่าง ๆ และพฒันาทุนจิตวิทยาเชิงบวก ภาวะผูต้ามและภาวะผูน้าํ

เชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยั            

การบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

คาํสําคญั: ทุนจิตวทิยาเชิงบวก, ภาวะผูต้าม, ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study Positive psychology capital, Followership and Creative 

Leadership of students. 2) To compare Positive psychology capital, Followership and Creative Leadership of 

students when classified by gender and educational level. The samples were 167 students from the bachelor of 

science program aviation safety management in semester 2, year 2021 by stratified random sampling. The 

research tool was a questionnaire which the reliability by Cronbach' alpha coefficient is 0.98. The research found 

that  

 1. The Overall and individual positive psychology capital was at a high level. The average scores can 

be arranged in descending order as follows: optimism, hope, efficacy. and resilience. 

 2. The overall and individual followership was at a high level. The average scores can be arranged in 

descending order as follows: courage, commitment, competence and focus, and self-management. 

3. The Overall and individual creative leadership was at a high level. The average scores can be arranged 

in descending order as follows: examining shared beliefs, team inquiry, collaborative problem solving, imaging 

future possibilities, collecting analyzing and Interpreting data, and asking questions. 

4. Comparison of overall and individual aspects of positive psychology capital classified by gender and 

educational level, it was found that there was no difference. 

5. Comparison of overall and individual aspects of followership classified by gender, it was found that 

there were differences in 2 aspects of followership, with females having more than males, were (1) self-management 
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and (2) courage, but non-differentiated followership, classified by gender, were (1) commitment and (2) competence 

and focus. 

6. Comparison of overall and individual aspects of followership classified by educational level, it was 

found that there was no difference. 

7. Comparison of overall creative leadership by gender revealed that there was a difference in creative 

leadership by gender. in which females were more than males, were (1) team inquiry, (2) collaborative problem 

solving, (3) imaging future possibilities, and (4) asking questions. but there was no difference in gender-based 

creative leadership, were (1) examining shared beliefs and (2) collecting analyzing and Interpreting data. 

8. Comparison of overall creative leadership classified by educational level. it was found that there was 

no difference. 

 The results of this research Dean of the College of Aviation and Transportation Sripatum University 

can use information for educational administration by planning, formulating policies, promoting and supporting 

the teaching and learning of the curriculum. It is a guideline for designing and organizing various activities and 

developing positive psychology capital, followership and creative leadership of Bachelor of Science program 

students, majoring in aviation safety management, in the College of Aviation and Transportation Sripatum 

University. 

 

Keywords: Positive Psychology Capital, Followership, Creative Leadership 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ศตวรรษท่ี 21 มีกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ท่ีใช้ในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงการผลิตบุคลากรดา้นการบินของประเทศไทยเป็นส่ิงจาํเป็นมาก มหาวิทยาลยัศรีปทุมได้

จดัตั้งวิทยาลยัการบินและคมนาคม ข้ึนในปี พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการ

ความปลอดภยัการบิน เม่ือนกัศึกษาจบการศึกษาแลว้สามารถทาํงานในอุตสาหกรรมการบินได ้ ซ่ึงหลกัสูตรได้

พฒันาสมรรถนะนกับินท่ีสําคญั คือ ภาวะผูน้าํ (Leadership) ตั้งแต่ตน้ปี 2563 เช้ือไวรัสโควิด-19 เร่ิมมีการแพร่

ระบาดและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอยา่งรุนแรงซ่ึงทาํให้การจา้งงานลดลง โดยองคก์รจะสามารถ

ดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ซ่ึงตอ้งมีบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการทาํงานในดา้นต่าง ๆ และลกัษณะท่ีสาํคญั

ของบุคคลากรท่ีตอ้งมีใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์น้ี ไดแ้ก่ (1) ทุนจิตวทิยาเชิงบวก ตามแนวคิดของ Luthans et al 

(2007) กล่าวว่า เม่ือบุคคลประสบปัญหาและสถานการณ์ท่ีเลวร้าย ก็ยงัคงยืดหยดัและยืดหยุ่นต่อสู้กับปัญหา

เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความสาํเร็จ (2) ภาวะผูต้าม ตามแนวคิดของ บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร (2551) กล่าววา่ คุณลกัษณะ

ของบุคคลท่ีสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูน้าํให้บรรลุผลสําเร็จ (3) ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ ตาม

แนวคิดของ กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ (2565) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท์าํให้ผูน้าํทนัต่อสภาพแวดลอ้มทาง

สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีความสามารถในการจูงใจ ประสานงานและนาํบุคคลอ่ืน ๆ อยา่งมีวิสัยทศัน์ ดงันั้น

การจดัการศึกษาเพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิชาการเทคโนโลยีดา้นการบินควบคู่กบัคุณธรรม

จริยธรรมตามมาตรฐานวชิาชีพในระดบัสากลเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งมากและใหส้อดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย

ดงัท่ีไดก้ล่าวมา จึงดาํเนินการวิจยัการศึกษาทุนจิตวิทยาเชิงบวก ภาวะผูต้ามและภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ของ
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นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาทุนจิตวทิยาเชิงบวก ภาวะผูต้าม และภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทุนจิตวิทยาเชิงบวก ภาวะผูต้าม ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา เม่ือจาํแนก

ตามเพศและระดบัการศึกษา 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้จิยัศึกษาทฤษฎีทุนจิตวทิยาเชิงบวกของ Luthans F. et al. (2007) ภาวะผูต้ามของ Kelley, R. E. (1992) 

และภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์อง Ash and Persall (2007) แลว้นาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

4. สมมุติฐานการวจัิย  

สมมติฐานการวจิยัท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีทุนจิตวทิยาเชิงบวกโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 2 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทุนจิตวทิยาเชิงบวกโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 3 เพศท่ีแตกต่างกนัมีภาวะผูต้ามโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

1. ทุนจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบดว้ย 

1. ความหวงั 

2. การรับรู้ความสามารถ 

3. การฟ้ืนคืนภาวะปกติ 

4. การมองโลกในแง่ดี 

2. ภาวะผู้ตาม ประกอบดว้ย 

1. การบริหารจดัการตนเอง 

2. ความผกูพนั 

3. การเสริมสร้างศกัยภาพและการทุ่มเทตนเอง 

4. ความกลา้หาญ 

3. ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย 

1. การทาํงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้  

2. การร่วมมือกนัแกปั้ญหา 

3. การจินตนาการภาพอนาคตท่ีควรเป็น 

4. การตรวจสอบความเช่ือร่วมกนั 

5. การใชค้าํถาม 

6. การรวบรวมวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

  1. เพศ 

  2.ระดบัการศึกษา 
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สมมติฐานการวจิยัท่ี 4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีภาวะผูต้ามโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 5 เพศท่ีแตกต่างกนัมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 6 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมแตกต่างกนั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 การวจิยัน้ีใชร้ะเบียบการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน 

วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ทุกระดบัการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 

288 คน 

กลุ่มตวัอย่าง การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยคาํนวณจากสูตร ได้จาํนวน 167 คน การเลือก

ตวัอยา่งแบบการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใชว้ธีิการจบัฉลากจากประชากร 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา โดยมีลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามทุนจิตวิทยาเชิงบวก ภาวะผูต้ามและภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ โดยมีลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)  

5.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั 

ไดแ้ก่ 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวจิยั และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั และนิยามเพ่ือใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัโดยอาศยั

ฐานทฤษฎีและงานวจิยั 

3. ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ให้เป็นไปตามหลกั

วชิาการท่ีถูกตอ้ง 

4. การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ผูว้ิจัยจะทําการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงทางด้านเน้ือหา 

(Content Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 การทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity)  

ผูว้จิยันาํแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง

ทางด้านเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)                 

ผลจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (IOC ) จากผูท้รงคุณวฒิุ มีเท่ากบั 1.0 แสดงวา่ขอ้คาํถาม

ทุกขอ้ใชไ้ด ้
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4.2 การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 

ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบจากผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อย

แลว้ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม                

โดยการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังนั้ นค่าความเ ช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98  

5.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั ไดแ้ก่ 

1. ผูว้ิจยัไดท้าํการติดต่อนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยั

การบิน วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม (กลุ่มตวัอยา่ง) ในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอย่างตอบ และดาํเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยได้รับ

แบบสอบถามกลบัคืนมาเป็นจาํนวน 167 ฉบบั จากจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 167 ฉบบั 

3. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลโดยแบบสอบถาม

ทุกฉบบัมีความสมบูรณ์ และนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

5.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล  

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

1.1 วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา โดยใช ้ความถ่ี และร้อยละ 

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลทุนจิตวิทยาเชิงบวก ภาวะผูต้ามและภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์โดยใชส้ถิติ

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 

2.1 การทดสอบค่าสถิติที (Independent-Samples T Test) เ พ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

ตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดด้งัน้ี 

1.1. วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาทุนจิตวิทยาเชิงบวก ภาวะผูต้าม และภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษา โดยผลการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

1.1.1. ทุนจิตวิทยาเชิงบวกโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดับ               

ค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี ความหวงั การรับรู้ความสามารถ และการฟ้ืนคืนภาวะ

ปกติ 

1.1.2. ภาวะผูต้ามโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัค่าคะแนน

เฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ความกล้าหาญ ความผูกพนั การเสริมสร้างศักยภาพและการทุ่มเทตนเอง และ                    

การบริหารจดัการตนเอง 
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1.1.3. ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบั

ค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การตรวจสอบความเช่ือร่วมกัน การทาํงานแบบทีมในการสืบเสาะหา

ความรู้ การร่วมมือกนัแกปั้ญหา การจินตนาการภาพอนาคตท่ีควรเป็น การรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

การใชค้าํถาม 

1.2. วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบทุนจิตวทิยาเชิงบวก ภาวะผูต้าม ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษา เม่ือจาํแนกตามเพศและระดบัการศึกษา โดยผลการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

1.2.1. การเปรียบเทียบทุนจิตวทิยาเชิงบวกโดยภาพรวมและรายดา้น จาํแนกตามเพศและระดบั

การศึกษา พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั 

1.2.2. การเปรียบเทียบภาวะผูต้ามโดยภาพรวม จาํแนกตามเพศ พบว่า ภาวะผูต้ามรายดา้น                   

ท่ีมีความแตกต่างกัน จาํนวน 2 ด้าน โดยเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย ได้แก่ (1) การบริหารจดัการตนเอง และ                   

(2) ความกลา้หาญ แต่ภาวะผูต้ามรายดา้นท่ีไม่มีความแตกต่างกนั จาํแนกตามเพศ ไดแ้ก่ (1) ความผูกพนั และ                 

(2) การเสริมสร้างศกัยภาพและการทุ่มเทตนเอง 

1.2.3 การเปรียบเทียบภาวะผูต้ามโดยภาพรวม จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่มี               

ความแตกต่างกนั 

1.2.4 การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม จาํแนกตามเพศ พบวา่ ภาวะผูน้าํ

เชิงสร้างสรรคร์ายดา้น จาํแนกตามเพศ มีความแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีมากกวา่เพศชาย ไดแ้ก่ (1) การทาํงาน

แบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (2) การร่วมมือกนัแกปั้ญหา (3) การจินตนาการภาพอนาคตท่ีควรเป็น และ (4) 

การใช้คาํถาม แต่ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์รายด้าน จําแนกตามเพศ ท่ีไม่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ (1) การ

ตรวจสอบความเช่ือร่วมกนั และ (2) การรวบรวมวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

1.2.5 การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ 

ไม่มีความแตกต่างกนั 

2.สรุปผลการวจิยัตามสมมุติฐานการวจิยั ไดด้งัน้ี 

2.1 สมมติฐานการวจิยัท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีทุนจิตวทิยาเชิงบวกโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 สรุปไดว้่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีทุนจิตวิทยา               

เชิงบวกโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2.2 สมมติฐานการวจิยัท่ี 2 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทุนจิตวทิยาเชิงบวกโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี                

ทุนจิตวทิยาเชิงบวกโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2.3 สมมติฐานการวจิยัท่ี 3 เพศท่ีแตกต่างกนัมีภาวะผูต้ามโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ี 3 สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีภาวะผูต้ามโดย

ภาพรวมแตกต่างกนั 

2.4 สมมติฐานการวจิยัท่ี 4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีภาวะผูต้ามโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปฏิเสธสมมติฐานการวิจยัท่ี 4 สรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีภาวะ 

ผูต้ามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2.5 สมมติฐานการวจิยัท่ี 5 เพศท่ีแตกต่างกนัมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมแตกต่างกนั 
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   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 สรุปได้ว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีภาวะผูน้ําเชิง

สร้างสรรคโ์ดยภาพรวมแตกต่างกนั 

    2.6 สมมติฐานการวจิยัท่ี 6 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมแตกต่างกนั 

    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปฏิเสธสมมติฐานการวจิยัท่ี 6 สรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีภาวะผูน้าํ

เชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 

7. อภิปรายผล  

ผูว้จิยัจะกล่าวถึงประเด็นสาํคญัและอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ทุนจิตวทิยาเชิงบวก 

นักศึกษามีทุนจิตวิทยาเชิงบวกโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ธีรพฒัน์ วงศ์คุม้สิน (2561) ไดก้ล่าวว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกอยู่ในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนัของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีทาํให้อุตสาหกรรมการบินมีจาํนวนผูโ้ดยสารลดลงและ               

มีผลกระทบต่อการจา้งงาน จากสถานการณ์ปัจจุบนัน้ีจะส่งผลต่อนกัศึกษาในการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการความปลอดภยัการบิน วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ถา้สถานการณ์ของ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไม่ดีข้ึนจะทาํให้โอกาศในการทาํงานในองคก์รการบินนอ้ย ดงันั้นทุน

จิตวิทยาเชิงบวกจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํใหน้กัศึกษามีความเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของตน มีแรงจูงใจใน

การทาํงานท่ีทา้ทาย มีความหวงัและความพยายามในการทาํงานให้สาํเร็จ ไม่รู้สึกทอ้แทส้ิ้นหวงัเม่ือพบอุปสรรค

หรือปัญหา เม่ือมีความผิดพลาดในการทาํงานก็พร้อมยอมรับและปรับเปล่ียนมุมมองต่อปัญหาใหเ้ป็นในมุมบวก 

มีความยดืหยุน่ในการปรับตวัและสามารถคืนสู่สภาพปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

2. ภาวะผูต้าม 

นักศึกษามีภาวะผูต้ามโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรางคณา 

กาญจนพาที (2556) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูต้ามโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือนกัศึกษาในการศึกษาหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

สาํเร็จการศึกษาและเขา้ทาํงานในองคก์รต่าง ๆ ตาํแหน่งงานท่ีทาํงานคร้ังแรก คือ ผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่งนั้น ๆ 

จึงทาํให้ตอ้งมีคุณสมบัติภาวะผูต้าม โดยท่ีภาวะผูต้ามมีความสําคญัและเก่ียวข้องกับภาวะผูน้ําอย่างใกล้ชิด 

เพราะวา่เป็นบทบาทพ้ืนฐานของบุคคลท่ีสลบัสบัเปล่ียนกนัตามสถานกรณ์อยูต่ลอดเวลา กล่าวคือ มนุษยทุ์กคนท่ี

เป็นผูน้าํแต่ตอ้งเคยเป็นผูต้ามมาก่อน การบริหารจดัการองคก์รท่ีจะประสบความสาํเร็จ จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมี

ผลการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ และตอ้งอาศยัสมรรถนะของบุคลากร 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร (ผูน้าํ) และผูป้ฏิบติังาน                

(ผูต้าม) โดยผูต้ามมีความสําคญัไม่น้อยกว่าผูน้ํา เพราะเป็นแรงขบัเคล่ือนความสําเร็จในองค์กร ซ่ึงองค์กร

จาํเป็นตอ้งสร้างผูต้ามท่ีเก่งท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในเวลาเดียวกนั และยงัสอดคลอ้งกบั Kelley, R. E. 

(1992) ไดก้ล่าววา่ ความสาํเร็จขององคก์ร 90% เกิดจากการทาํงานของผูต้ามเป็นหลกั ส่วนอีก 10% เป็นผลงาน

ของผูน้าํ ซ่ึงไม่เพียงแต่ผูน้าํเท่านั้นท่ีมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์ร แต่ผูต้ามมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จ

ขององคก์รไม่นอ้ยไปกวา่ผูน้าํเช่นกนั 

3. ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

นกัศึกษามีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

วิมล จนัทร์แกว้ (2555) กาญจนา ศิลา (2556) จารินี สิกุลจอ้ย (2556) พนิตา ไชยเทพ (2558) กฤษพล อมัระนนัท์ 
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(2559) จนัจิรา นํ้ าขาว (2562) พบวา่ ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงแสดงวา่ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคมี์ความสาํคญัในองคก์ร โดยผูน้าํเชิงสร้างสรรคจ์ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ มี

ไหวพริบ มีขอ้มูลในเร่ืองประเดน็ปัญหา การแกปั้ญหาตอ้งอาศยัความรู้ท่ีจะกาํหนดแนวความคิด มีปัญญาจะช่วย

ใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์เป็นผูท่ี้สามารถรับมือกบัความขดัแยง้และความวุน่วายไดเ้ป็นอยา่งดี และตอ้งยดึถือความ

ถูกตอ้ง มีพลงัท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรคและเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา ดงันั้นภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ป็นผูน้าํใน

แนวน้ีจะตอ้งมีแนวคิดสร้างสรรคท่ี์เหนือคนอ่ืนจึงจะสามารถผลกัดนับุคคลในองคก์รให้สามารถพฒันาตนเองใน

การเป็นแบบอย่างทางความคิด และสร้างสรรค์ในรูปแบบของนวตักรรมได ้โดยเม่ือนักศึกษามีภาวะผูน้ําเชิง

สร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก แสดงว่า นักศึกษาสามารถทาํงานในองค์กรการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. แนวทางในการพฒันาทุนจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                 

การจัดการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยการสร้างกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะดา้นการฟ้ืนคืนภาวะปกติ (คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด) 

2. แนวทางในการพฒันาภาวะผูต้ามของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ความปลอดภยัการบิน วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ 

   2.1 การสร้างกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการตนเอง (คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด) 

   2.2 การสร้างกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะให้นกัศึกษาเพศชาย ดา้น การบริหารจดัการตนเอง และ

ความกลา้หาญ (เพศหญิงมีสมรรถนะมากกวา่เพศชาย) 

3. แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

การจัดการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ไดแ้ก่ 

3.1 การสร้างกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะดา้นการใชค้าํถาม (คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด) 

3.2 การสร้างกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะใหน้กัศึกษาเพศชาย ดา้น (1) การทาํงานแบบทีมในการสืบ

เสาะหาความรู้ (2) การร่วมมือกนัแกปั้ญหา และ 3) การจินตนาการภาพอนาคตท่ีควรเป็น (เพศหญิงมีสมรรถนะ

มากกวา่เพศชาย) 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ความผิดพลาดของมนุษยเ์ป็นสาเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่ประสบความสาํเร็จหรือการเกิดอุบติัเหตุ ดงันั้น

การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมความปลอดภยั เพราะวา่องคก์ารการบินใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบั

ความปลอดภยัมากท่ีสุด โดยผลการวิจัยน้ีจะนํามาเป็นขอ้มูลการพฒันานักศึกษาให้มีคุณลกัษณะพฤติกรรม              

ความปลอดภยัเพ่ือสามารถทาํงานในองคก์รการบินดว้ยความปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

9. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุและอุบติัการณ์ในการให้บริการของ

พนกังานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็นการวจิยัเชิง

ปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน บริษทั แพน ไทย แอร์ 

(กรุงเทพ) จาํกดั จาํนวน 162 คน พ้ืนท่ีในการวิจยัคือ คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี เป็นพนักงานปฏิบติัการท่ีมีประสบการณ์ทาํงานอยู่ท่ี 1-5 ปีข้ึนไป เคยฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั 1-2 คร้ัง 

ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยานมากท่ีสุด คือ ปัจจยัจากการกระทาํของมนุษย ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎี

ต่างๆ ดา้นการบิน ผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถเป็นแนวทางในการให้องคก์รดา้นการบินไดต้ระหนกัและกาํหนด

แนวทางในการพฒันาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในด้านต่างๆเพ่ือให้การทาํงานมีความปลอดภัย เช่น                   

การฝึกอบรมให้บุคลากรไดต้ระหนักถึงสมรรถนะของตนต่อการทาํงาน การไดรู้้จกัมนุษยปั์จจยัต่อการทาํงาน 

เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ทั้งต่อตวัพนกังานและการเติบโตขององคก์ร 

 

คาํสําคญั: ปัจจยั, อุบติัเหตุ, พนกังานภาคพ้ืน 
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ABSTRACT 

The research objectives were to study factors that affect to accidents in the service of ground staff at 

warehouse and apron areas at Don Mueang international airport. It was a quantitative research. The sample group 

was Ground service personnel in the warehouse and apron area of Pan Thai Air (Bangkok) Co., Ltd., totaling 162 

persons. The research area was at Warehouse and apron Don Mueang International Airport. The instrument used 

in the research was a questionnaire. Data analyses using important statistics were as follows: percentage, 

arithmetic mean, standard deviation. 

 The results showed that Most of the respondents were male, aged 31-40 years old, with a bachelor's 

degree. They are operators with 1-5 years of working experience and have had 1-2 safety training sessions. The 

highest level of opinion on the factors affecting the accident in the service of ground service personnel in the 

warehouse and apron area was the human action factor. That is consistent with various theories in aviation and 

the results of this research can be a guideline for aviation organizations to realize and set guidelines for developing 

personnel in the organization to have potential in various fields to make work more efficient. safety, such as 

training for personnel to be aware of their competence in working Knowing human factors for working, etc., for 

the benefit of both employees and the organization's growth. 

 

Keywords: Factors, Accident, Ground Staff Service 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การประกอบธุรกิจการบินในปัจจุบนั นับเป็นการลงทุนท่ีสูงและทา้ทา้ยความสามารถของผูบ้ริหาร

จดัการ ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความมีประสิทธิภาพสูงทางดา้นการบิน ผลตอบแทนดา้นกาํไรท่ีคุม้ค่า และเพ่ือให้ 

การบริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั การพฒันาปรับปรุงบริการ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรดา้นการบิน 

เพ่ือใหไ้ดเ้ปรียบและคงความเป็นผูน้าํดา้นการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมการบิน แต่อยา่งไรก็ตามการพฒันาธุรกิจ

การบินให้มีการเติมโตและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้จะขาดปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุดของการให้บริการใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินไม่ได ้นัน่คือ “ความปลอดภยั”  (สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2562) 

การประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบินผูป้ระกอบการจะให้ความสําคญัเป็นอยา่งมากในเร่ือง

ของความปลอดภยั มุ่งเนน้พฒันา บริหารจดัการ ใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุด ปฏิบติัตามกฎระเบียบ มาตรฐานดา้น

การบินอย่างเคร่งครัด ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด การมีเทคโนโลยีท่ีลํ้ าสมัย แต่ทั้ งน้ี

ภาคอุตสาหกรรมการบินก็ยงัพบกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอทั้งทางภาคอากาศและทาง

ภาคพ้ืน ความปลอดภยัการบิน (Aviation Safety) คือการดาํเนินกิจกรรม เพ่ือป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์นและชีวติ

ของผูเ้ก่ียวขอ้งจากอากาศยานอุบติัเหตุหรืออุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน วตัถุประสงคห์ลกัของความปลอดภยั

ทางการบินคือการป้องกนัอุบติัเพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจากอุบติัเหตุทางการบิน และเพ่ือ

ความสาํเร็จของภารกิจ (สมชนก เทียมเทียบรัตน์, 2560)  

งานบริการภาคพ้ืนทั้งในส่วนของลานจอด หรือ ภายในคลงัสินคา้ เป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการดา้น             

การบิน เป็นการรวม การให้บริการท่ีจาํเป็นทั้งหมดท่ีเคร่ืองบินตอ้งการในขณะท่ีตวัเคร่ืองจอดอยูบ่นพ้ืน การลาํเลียง 

สินคา้ (Cargo) จากคลงัสินคา้ข้ึนเคร่ือง ซ่ึงบางสายการบินจะรับการให้บริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsource) 
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ขณะเดียวกนัหลายสายการบินก็พอใจท่ีจะบริการงานดา้นน้ีดว้ยตนเอง บริษทั แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั 

เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการภาคพ้ืนแก่สายการบินนกแอร์ โดยบริษทัฯ จะเน้นการให้บริการด้านคลงัสินคา้ และ               

การให้บริการลานจอด ซ่ึงปฏิบติังานในเขตลาดจอด (Airside Area) ความสาํคญัของการปฏิบติังานทั้งในคลงัสินคา้

และลานจอดอากาศยาน คือ การไม่ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุในขณะปฏิบติังานเพ่ือลดความสูญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์น  

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในขณะท่ีปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีสาํคญัเพ่ือหาแนวทางในการป้องกนั

การเกิดอุบติัเหตุ ตลอดจนให้ผูป้ฏิบติังานมีความปลอดภยั การให้บริการมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางใน               

การปฏิบติัตนใหก้บับุคคลท่ีสนใจงานการบินไดมี้การตระหนกัถึงความปลอดภยัมากท่ีสุด 

  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุและอุบติัการณ์ในการใหบ้ริการของพนกังานภาคพ้ืนในเขต

พ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

 

3. แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฎ ีSHELL MODEL 

ใช้แสดงให้เห็นถึงวามสัมพนัธ์ในการทํางานระหว่างคนกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ทฤษฎีมนุษยปั์จจัย 

แนวคิดแบบจาํลองเชลล:์SHELL MODEL, (Elwyn Edwards,1972) เป็นแนวคิดท่ีพฒันาข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ.

2515ใชแ้สดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในการทาํงานระหวา่งคนกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทฤษฎีมนุษยปั์จจยั แนวคิด

แบบจําลองเชลล์ เป็นแนวความคิดท่ีพัฒนาข้ึนคร้ังแรกใน ปี พ.ศ. 2515 โดย Elwyn Edwards จาก การนํา

แนวความคิดเร่ืองคน เคร่ืองจกัรและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานเขา้มาประยุกต์ใช ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กปัตนั 

Hawkin ไดน้าํมาประยกุตเ์พ่ิมเติมเป็นไดอะแกรมรูปส่ีเหล่ียมดงัภาพท่ี 1  

 

 

แผนภาพท่ี 1 SHELL MODEL, 2560 

ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัองคป์ระกอบอ่ืนในระบบการบิน โดยในปัจจุบนัเป็นท่ี 

ยอมรับและไดก้าํหนดเป็นขอ้แนะนาํจาก องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation 

Organization (ICAO) ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ให้ใชเ้ป็นกรอบในการวิเคราะห์หามนุษยปัจจยัในอุตสาหกรรมการบิน  

ตัวย่ออักษร SHEL ย่อมาจาก S = Software, H = Hardware, E = Environment, และ L = Liveware บางคร้ังอาจ

เขียนเป็น SHELL ก็ได ้

องคป์ระกอบของ SHELL Model ประกอบดว้ยกนั 5 ส่วน เม่ือนาํมาใชใ้นทางการบินแลว้จะมีความหมาย

ดงัน้ี (1) Liveware (L) คือ มนุษยท่ี์ปฏิบติังานอยูใ่นอุตสาหกรรมการบิน เช่นนกับิน พนกังานควบคุมการจราจร

ทางอากาศ ช่างซ่อมบาํรุงและเจา้หน้าท่ีภาคพ้ืนดิน เป็นตน้ (2) Hardware (H) คือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ เช่น 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Elwyn_Edwards&action=edit&redlink=1
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อากาศยาน รถลากจูงอากาศยาน รถขนส่งสินคา้และ สะพานเทียบอากาศยาน เป็นตน้ (3) Software (S) คือคู่มือ 

ระเบียบ กฎเกณฑใ์นการทาํงาน และสญัลกัษณ์รวมถึง ซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์เป็นตน้ (4) Environment (E) คือ 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ ๆ L-H-S เช่น อุณหภูมิสภาพ อากาศ และแสงสวา่ง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึงผลกระทบ

จากนโยบายการบริหารจัดการขององค์กร อีกด้วย (5) Liveware (L) เป็นส่วนท่ีอยู่ตรงกลางของแบบจําลอง 

หมายถึงมนุษยท่ี์ปฏิบติังานอยูห่น้างาน ในความเป็นจริง แลว้มนุษยส์ามารถปรับตวัเขา้กบส่ิงต่าง ๆ ไดดี้แต่ก็มี            

ขอ้ จาํกดัในเร่ืองของประสิทธิภาพการทาํงานของตวัเอง ปัญหาอีกอย่างหน่ึงของมนุษยก็์คือการมีมาตรฐานใน 

การทาํงาน ท่ีไม่คงท่ี เม่ือดูจากแผนภาพท่ี 1 จะเห็นวา่ขอบของบล็อคตวั L จึงไม่เป็นเส้นตรงเป็นการสะทอ้นให้

เห็นขอ้จาํกดัดงักล่าวขา้งตน้ การศึกษาทาํความเขา้ใจวา่องคป์ระกอบรอบๆ ของ บลอ็ค Liveware มีปัจจยัอะไรบา้ง

ท่ีเป็นสาเหตุของการเช่ือมต่ออยา่งไม่สมบูรณ์ ซ่ึงนาํมาสู่การเกิดอุบติัเหต ุ(ณุฐิพงศ ์สนส่ง, เสกสรร สุทธิสงค,์ 2560) 

ทฤษฎกีารเกดิอบุัตเิหตุสวสิชีส โมเดล (Swiss Cheese Model) 

รูปแบบของแผ่นชีสสวิส (Swiss Cheese Model )นั้ นใช้สําหรับเพ่ือการวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk 

Analysis) และการบริหารความเส่ียง (Risk Management) โดยมกัจะใชใ้นกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น การบิน 

(Aviation), วิศวกรรม (Engineering) และทางการแพทย ์(Healthcare)โดยแนวคิดน้ีจะมองว่ามนุษยเ์ราแต่ละคน

นั้น เปรียบเสมือนแผ่นชีสแต่ละแผ่นท่ีมีรูพรุนบนแผ่น ซ่ึงรูพรุนเหล่าน้ีก็คือจุดอ่อน หรือความผิดพลาดส่วน

บุคคลนัน่เอง ซ่ึงแต่ละการกระทาํของมนุษยแ์ต่ละคนจะเหมือนกบัการเล่ือนซา้ยขวาบนล่างของแผน่ชีส แลว้ถา้มี

ความผิดพลาดเกิดข้ึน (Hazards) ร่วมกนัแลว้ลูกศรสีแดง คือ อนัตรายท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถทะลุจากแผน่หน่ึงไปยงั

อีกแผ่นหน่ึงไดม้นัก็จะสามารถก่อให้เกิดความเสียหาย (Losses) ในทา้ยท่ีสุดได ้การเกิดอุบติัเหตุมาจากความ

ผิดพลาดหลายอย่างรวมกัน โดยเปรียบเทียบแผ่นชีสเนยแข็งแต่ละแผ่นเสมือนกับเคร่ืองป้องกันอุบัติเหตุ 

(Defences) เช่น อุปกรณ์ป้องกันอนัตราย กฎระเบียบความปลอดภยั เป็นตน้ ส่วนรูหรือช่องโหว่บนแผ่นชีส 

เปรียบเสมือนความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัมาตรการป้องกนั ซ่ึงอุบติัเหตุจะจุดประกายเกิดข้ึนเม่ือมีช่องโหว่

หรือการละเลยต่อมาตรการป้องกนัในระบบ (Defences) ต่างๆ (ไพรัช แผว้สกลุ, 2560)  

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

สภาพส่วนบุคคลของพนักงานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลังสินค้าและลานจอดอากาศยาน

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ การฝึกอบรม แตกต่างกนั 

 

5. ขอบเขตการวจัิย  

5.1 ขอบเขตประชากร 

พนกังานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน บริษทั แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) 

จาํกดั จาํนวน 271 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัแพนไทยแอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

5.2 ขอบเขตตวัแปร 

ตวัแปรตน้ สภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงาน การ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 

ตวัแปรตาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสามารถอธิบายผ่านโมเดลพ้ืนฐานของความปลอดภยั

การบินท่ีเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ คือโมเดล 5M (5M Model) ไดแ้ก่  (HSC Aviation, 2562) 
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  - Man: ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์ 

  - Machine: ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร  

  - Media: ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม  

  - Mission: ปัจจยัจากภารกิจ  

  - Management: ปัจจยัจากการบริหารจดัการ  

5.3 ขอบเขตเวลา  

พฤษภาคม 2564 ถึง เมษายน 2565 

 

6. กรอบแนวคิด 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 
 

            ตวัแปรตน้                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

                                                     แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิด 

7. วธีิดําเนินการวจัิย  

7.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง” ผูว้ิจัยได้วางแผนการดาํเนินการวิจัย                      

ท่ีผสมผสานทฤษฎี แนวคิด ขอ้มูล และแนวทางดาํเนินงานวิจยั โดยมีการกาํหนดตวัแปรท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล 

เคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวมรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ ตลอดจน                        

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้ไดค้าํตอบมาตอบประเด็นปัญหาและสามารถตอบวตัถุประสงคข์อง 

การวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

7.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 7.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และ               

ลานจอดอากาศยาน บริษทั แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั จาํนวน 271 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัแพนไทย

แอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) 

 7.2.2 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยใช้การคํานวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1967 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หนา้47) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 5% 

ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 162 คน 

สภาพส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- ตาํแหน่ง 

- ประสบการณ์ทาํงาน  

   

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ  

- Man: ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์ 

- Machine: ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร  

- Media: ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม  

- Mission: ปัจจยัจากภารกิจ  

- Management: ปัจจยัจากการบริหารจดัการ  
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        7.2.3 การสุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีสามารถเป็นตวัแทน

ของประชากรท่ีผูว้จิยัทาํการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

       7.3 เคร่ืองมือวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือจากการศึกษา

เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์เช่นการสร้างเคร่ืองมือจากแนวคิด

ทฤษฎีดา้นความปลอดภยัการบิน แนวคิดของการเกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้ โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

  1) ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตทุางดา้นการบิน 

  2) สร้างคาํถามโดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีทางดา้นปัจจยัของอุบติัเหตุดา้นการบิน 

โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check-List) รวม 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และจาํนวนคร้ัง

ของการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัการบิน 

  ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงผูว้จิยั

ใชห้ลกัทฤษฎีพ้ืนฐานของความปลอดภยัการบินท่ีเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ คือโมเดล 5 M (HSC Aviation, 2562)  

คือ Man: ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์(Human Factors), Machine: ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร (Material Factors), Media: 

ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม (Environment Factors), Mission: ปัจจยัจากภารกิจ, Management: ปัจจยัจากการบริหาร

จดัการ จาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 14 ขอ้ ประกอบดว้ย 

  (1) ปัจจัยการกระทาํของมนุษย ์ประกอบด้วย 1. การมีทักษะความรู้ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน 2.เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 3.มีสภาพร่างกายท่ีพร้อมทาํงาน  เช่น ไม่มีความเหน่ือยลา้ 

ไม่เจ็บป่วย สุขภาพร่างกายแขง็แรง 4.ไม่มีความบกพร่องทางจิตใจ เช่น สภาอารมณ์ปกติ ไม่มีความกงัวล มีความ

มัน่ใจ ไม่มีความเครียด 

  (2) ปัจจัยจากเคร่ืองจักร ประกอบด้วย 1. มีการซ่อมบาํรุงตามรอบระยะเวลา 2.ดูแลรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์ไดม้าตรฐาน 3.เคร่ืองมืออุปกรณ์มีคุณภาพ ไม่มีการชาํรุด  

  (3) ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 1. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ 

ความช่ืน สภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน 2.บริเวณสถานท่ีท่ีให้บริการ มีพ้ืนท่ีเพียงพอ สะดวก

ต่อการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ หรือการใหบ้ริการ  

  (4) ปัจจยัจากภารกิจ ประกอบดว้ย 1. ลกัษณะของงานท่ีทาํไม่มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 

2.งานท่ีทาํมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนต่อความปลอดภยัในการทาํงาน  

  (5) ปัจจยัจากการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 1. หน่วยงานมีนโยบายดา้นความปลอดภยัท่ี

ชดัเจน 2. หน่วยงานสนบัสนุนเร่ืองการเพ่ิมความรู้ใหก้บัพนกังาน เช่น การจดัการอบรม การส่งบุคลากรไปเรียนรู้

กบัองคก์รภายนอก 3. มีการบริหารจดัการงานท่ีดี เช่น การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมการทาํงานมีหลกัปฏิบติัท่ี

ชดัเจน ไม่เกิดความสบัสนในการทาํงาน  

  ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิดท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอแนะหรือใหค้วามคิดเห็นดา้นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเกิดอุบติัเหตุของการทาํงาน 
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  3) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด้วยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ                

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ด้วยการตรวจสอบดัชนีความเท่ียงตรง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) โดยแบบวดัท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญมากกวา่หรือเท่ากบั0.5 เป็นแบบวดัท่ี

ใชไ้ด ้

  4) ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha, บุญชม ศรีสะอาด, 2560 และคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า α ตั้ งแต่ 0.70              

ข้ึนไป (α > 0.70) 

7.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       1. นาํแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ และดาํเนินการเก็บแบบสอบถาม 

 2. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

       7.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือวดัแต่ละชุด 

   2. นาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้ ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

   3. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ตามรายข้อแต่ละด้านแลว้นําผลการคาํนวณมาวิเคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมาย และ

สมมติฐานการศึกษาคน้ควา้ต่อไป  

 

8. ผลการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการของพนกังานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง” มีผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

8.1 ผลการวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดงัต่อไปนี ้

(1) ดา้นเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่พนกังานบริการภาคพ้ืนฯ เป็นเพศชาย จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.20 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 

(2) ดา้นอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่พนกังานอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี โดยมีจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.30 รองลงมาคือพนักงานท่ีมีช่วงอายุ 20-30 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 ลาํดับถดัมาคือช่วงอายุ               

41-50 ปี มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไปมี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 

(3) ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ โดยส่วนใหญ่พนกังานมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 111 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมาระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.70 ถดัมาเป็นการศึกษาประเภทประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 และปริญญาโท

ข้ึนไปเป็น มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 

(4) ด้านตาํแหน่ง พบว่า มีตาํแหน่งงานเป็นพนักงานปฏิบติัการ จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.00 รองลงมาเป็นผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งานจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และผูอ้าํนวยการข้ึนไปมีจาํนวน  

3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 
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 (5) ดา้นประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ มีประสบการณ์ในการทาํงานอยูท่ี่ 1-5ปีข้ึนไป จาํนวน 52 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมาอยู่ในช่วง 6เดือน-1ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ถดัมาคือ 5ปีข้ึนไป

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 มีประสบกาณ์การทาํงาน 3-5 เดือน จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และ

ประสบการการณ์ทาํงานตํ่ากวา่3เดือน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ7.40 

 (6) ดา้นจาํนวนคร้ังของการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัการบิน พบวา่ ส่วนใหญ่เคยฝึกอบรม 1-2 คร้ัง 

จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ64.80 รองลงมาฝึกอบรม 3-4 คร้ัง จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ถดัมาคือ 5-6 

คร้ัง จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 ถดัมาอีกไม่เคยอบรมเลย จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ5.60 อบรม 9 คร้ัง

ข้ึนไป จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ และอบรมมาแลว้ 7-8 คร้ัง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 

8.2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานบริการภาคพื้น

ในเขตพื้นทีค่ลงัสินค้าและลานจอดอากาศยาน  

 

ตารางที ่1 ดา้น Man: ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์(Human Factor) 

Man: ปัจจัยการกระทําของมนุษย์ (Human factor)    𝐱𝐱�     S.D ความหมาย อนัดบั 

1. การมีสภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมทาํงาน เช่น มีความเหน่ือย

ลา้ เจบ็ป่วย สุขภาพร่างกายไม่แขง็แรง 
4.06 0.89 มาก 4 

2.  การขาดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงาน 4.19 0.72 มาก 3 

3. การไม่เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  4.95 0.2 มากท่ีสุด 1 

4. การมีความบกพร่องทางจิตใจ เช่น อารมณ์ไม่ปกติ มี

ความกงัวล ไม่มีความมัน่ใจ มีความเครียด 
4.51 0.54 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.43 0.33 มาก 1 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยการกระทําของมนุษย์มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.43                    

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองของการไม่เคารพกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.95 รองลงมาคือ การมีความบกพร่องทางจิตใจ เช่น

อารมณ์ไม่ปกติ มีความกังวล ไม่มีความมั่นใจ มีความเครียด ค่าเฉล่ีย 4.51 ถัดมาคือการขาดความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 4.19 และการมีสภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมทาํงาน เช่น มีความเหน่ือยลา้ 

เจ็บป่วย สุขภาพร่างกายไม่แขง็แรง อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 4.06 

 

ตารางที ่2 ดา้น Management: ปัจจยัจากการบริหารจดัการ 

Management: ปัจจัยจากการบริหารจัดการ   𝐱𝐱�     S.D ความหมาย อนัดบั 

1. มีการบริหารจดัการงานท่ีไม่ดี เช่น การมอบหมายงานท่ี

ไม่เหมาะสม การทาํงานไม่มีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน เกิด

ความสับสนในการทาํงานระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 

3.51 0.71 มาก 1 

2. หน่วยงานไม่สนบัสนุนเร่ืองการเพ่ิมความรู้ใหก้บั

พนกังาน เช่น ไม่การจดัการอบรม ไม่ส่งบุคลากรไป

เรียนรู้กบัองคก์รภายนอก 

3.25 0.8 มาก 2 

3. หน่วยงานมีนโยบายดา้นความปลอดภยัท่ีไม่ชดัเจน 3.24 0.42 มาก 3 

รวม 3.33 0.39 มาก 2 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยจากการบริหารจัดการ มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.33                   

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองของการบริหารจดัการงานท่ีไม่ดี 

เช่น การมอบหมายงานท่ีไม่เหมาะสม การทาํงานไม่มีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน เกิดความสับสนในการทาํงานระหวา่ง

ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุมาก มีเฉล่ียอยู่ท่ี3.51 รองลงมาคือ หน่วยงานไม่สนับสนุน

เร่ืองการเพ่ิมความรู้ใหก้บัพนกังาน เช่น ไม่การจดัการอบรม ไม่ส่งบุคลากรไปเรียนรู้กบัองคก์รภายนอก มีค่าเฉล่ีย 

3.25 และหน่วยงานมีนโยบายดา้นความปลอดภยัท่ีไม่ชดัเจน 3.24 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3 ดา้น Mission: ปัจจยัจากภารกิจ 

Mission: ปัจจัยจากภารกจิ  𝐱𝐱�   S.D ความหมาย อนัดบั 

1. งานท่ีทาํมีแนวทางปฏิบติัท่ีไม่ชดัเจนต่อความปลอดภยั

ในการทาํงาน 
3.25 0.6 มาก 1 

2. ลกัษณะของงานท่ีทาํมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 2.84 0.59 ปานกลาง 2 

รวม 3.05 0.44 มาก 3 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยจากภารกิจ มีภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.05                       

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ งานท่ีทาํมีแนวทางปฏิบติัท่ีไม่ชดัเจนต่อความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเกิดอุบติัเหตุมาก มีค่าเฉล่ีย 3.25  และลกัษณะของงานท่ีทาํมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ มีค่าเฉล่ีย 

2.84 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4 ดา้น Media: ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม 

Media: ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม  𝐱𝐱�     S.D ความหมาย อนัดบั 

1. บริเวณสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ มีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ ไม่สะดวก

ต่อการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์หรือการใหบ้ริการ 
3.12 0.72 ปานกลาง 1 

2. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แสงสวา่งไม่เพียงพอ 

อุณหภูมิ ความช่ืน สภาพอากาศไม่ดี ส่งผลใหเ้กิด

อุบติัเหตุในการทาํงาน 

2.72 0.69 ปานกลาง 2 

รวม 2.92 0.47 ปานกลาง 4 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม มีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.92  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริเวณสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ มีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ ไม่สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์

หรือการใหบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.12 และปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ อุณหภูมิ ความช่ืน สภาพอากาศไม่ดี ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 2.72  
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ตารางที ่5 ดา้น Machine: ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร 

Machine: ปัจจัยจากเคร่ืองจักร    𝐱𝐱�     S.D ความหมาย อนัดบั 

1. เคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ มีการชาํรุด 2.81 0.71 ปานกลาง 2 

2. ขาดการดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหไ้ดม้าตรฐาน 2.90 0.44 ปานกลาง 1 

3. การขาดการซ่อมบาํรุงตามรอบระยะเวลา 2.79 0.55 ปานกลาง 3 

รวม 2.83 0.41 ปานกลาง 5 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร (Material Factors) มีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 2.83 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขาดการดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้ไดม้าตรฐาน จะเป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเกิดอุบติัเหตุปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.90 รองลงมาคือ เคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ มีการชาํรุด เป็น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.81 และการขาดการซ่อมบาํรุงตามรอบระยะเวลา อยู่ใน

ระดบัความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.79 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบสภาพส่วนบุคคลของพนกังานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศ

ยานประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ การฝึกอบรม แตกต่างกนัมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

9. อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบวา่ ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์(Human 

Factor) ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุดโดยเฉพาะดา้นการไม่เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน การมี

ความบกพร่องทางจิตใจ เช่น สภาอารมณ์ไม่ปกติ มีความกงัวล ไม่มีความมัน่ใจ มีความเครียด การขาดความรู้ 

ทกัษะประสบการณ์ในการทาํงาน การมีสภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมทาํงาน มีความเหน่ือยลา้ เจ็บป่วย สุขภาพร่างกาย

ไม่แข็งแรง โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุในการทาํงานมากท่ีสุด โดยมีผลงานวิจยัท่ีของธชัชนิกา 

เสนะวงษ์, วราภรณ์ เต็มแก้ว  และธัญญรัตน์ คาํเพราะ (2565) ท่ีได้ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกิด

อุบติัเหตุในเขตการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบวา่ผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเกิดอุบติัเหตุในเขตการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองรายดา้น เรียงลาํดบัความคิดเห็นจากระดบัมากท่ีสุดไปยงั

น้อยท่ีสุด ดังน้ี ปัจจัยด้านผูป้ฏิบัติงาน รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ                 

ความปลอดภยัขององคก์ร และปัจจยัดา้นอุปกรณ์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดอุบติัเหตุเกิดจากผูป้ฏิบติังาน 

สุวรรณ ภู่เต็ง (2561) กล่าววา่จากการสืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ในยคุท่ีเทคโนโลยี

ไดรั้บการพฒันากา้วหนา้ไปมากแลว้นั้น สาเหตุหลกัท่ีเป็นปัจจยัของการเกิดอุบติัเหตุดา้นการบินคือ ความผิดพลาดท่ี

เกิดจากมนุษย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมชนก เทียมเทียบรัตน์ (2560) ทฤษฎีสาเหตุของอุบติัเหตุกบัความปลอดภยั              

การบินในรูปแบบของ 5M Model ท่ีไดร้ะบุว่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดอุบติัเหตุดา้นการบินมากท่ีสุดคิดเป็นประมาณ 

70% คือ เกิดจากปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์ทั้งน้ีปัจจยัอีกทั้ง 4 ดา้นก็เป็นปัจจยัท่ีจะทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุเชเช่นกนั

ตามลาํดบั ดงันั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังานท่ีเกิดจากปัจจยัการกระทาํของ

มนุษย ์และปัจจัยอ่ืนๆ องค์กรตอ้งให้ความสําคญักับบุคลากรในทุกๆดา้น เช่น การมอบหมายงาน การตรวจ

สุขภาพร่างกายและจิตใจ การเพ่ิมพนูความรู้ใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การฝึกอบรม การรับรู้ถึงขอ้จาํกดัของมนุษย ์
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เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรมีขัวญกําลังใจ มีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีพร้อมปฏิบัติงานได้เต็มท่ี และมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานและถูกตอ้ง เพ่ือประโยชน์ต่อบุคลากรและองคก์รต่อไป 

 

10. ข้อเสนอแนะ 

 10.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 10.1.1 ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์ควรมีการดูแลเอาใจใส่ในทุกดา้นของบุคลากร เพราะบุคลากร

เป็นกาํลงัสาํคญัของการขบัเคล่ือนองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ เช่น การใหค้วามสาํคญัดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ 

เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง ไม่เจ็บป่วย ไม่เกิดความเครียดในการทาํงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้

ความรู้แก่บุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นตน้ เพ่ือเสริมสร้างกาํลงักายและกาํลงัใจในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ

และลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทาํงานในอนาคตได ้

 10.1.2 ปัจจยัจากการบริหารจดัการ ควรมีการบริหารจดัการงานใหถู้กตอ้งและเหมาะสม สนบัสนุน

เร่ืองการเพ่ิมความรู้ให้กบัพนกังาน เช่น จดัการอบรม ส่งบุคลากรไปเรียนรู้กบัองคก์รภายนอก เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการทาํงาน 

 10.1.3 ปัจจยัจากภารกิจหรือหน้าท่ีท่ีปฏิบติั ควรให้ความสําคญักบัความปลอดภยัในการทาํงาน

อยา่งมีระบบแบบแผน เพ่ือลดความเส่ียงของอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนในการทาํงาน 

 10.1.4 ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ควร ปรังปรุง แก้ไข ในเร่ืองของแสงสว่าง สภาพแวดล้อม                 

การทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มรอบขา้งอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นปัจจยัของการเกิดอุบติัเหตุได ้

 10.1.5 ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์การทาํงานอย่างสมํ่าเสมอโดยไม่เพียงแต่

ตรวจตามรอบ เน่ืองจากอาจเกิดความผิดพลาดจากการตรวจเช็คเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้  

10.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานของหน่ึงองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมการบินเท่านั้น ดงันั้นควรจะมีการทาํวจิยัในทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินเพ่ือใหภ้าคอุตสาหกรรม

การผลิตเคร่ืองจกัร ยานยนตร์ เป็นตน้ เพราะอุบติัเหตุ อุบติัการณ์  เกิดจาก human error เป็นส่วนมาก และควรนาํ

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปต่อยอด ในการสร้างงานวจิยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายซ่อมบาํรุงอากาศยาน, พนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน, พนักงานในท่าอากาศยาน เป็นตน้ เพ่ือให้ผูว้ิจยัสามารถเห็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุในมิติอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบิน 

 

11. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัเร่ืองน้ีสาํเร็จไม่ได ้หากขาดความกรุณาจากพนกังานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และ

ลานจอดอากาศยาน บริษทั แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั ท่ีเสียสละเวลาในการให้ขอ้มูลการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 

นอกจากนั้น ผูว้ิจยัขอขอบคุณ นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั ตลอดจนท่านผูท้รงคุณวฒิุ            

ทุกท่านท่ีให้ขอ้คิด คาํแนะนาํท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความละเอียดถ่ี

ถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา เพ่ือใหบ้ทความวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด ผูว้ิจยัซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่ง จึง

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ตลอดจนขอขอบพระคุณศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวิจัย 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศรีปทุมท่ีสนบัสนุนงบประมาณในการทาํวิจยัคร้ังน้ี คุณค่าและ
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ประโยชน์ของงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญั�ูกตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งใน

อดีตและปัจจุบนั ท่ีทาํใหข้า้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษาและประสบความสาํเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินในภาคอุตสาหกรรมการบินตาม

แนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้ (กรณีศึกษาวทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม) มีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินในภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคิดของ

องคก์รแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาวทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม การดาํเนินการวจิยัคร้ังน้ีเป็น

การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัสถานประกอบการ

ในอุตสาหกรรมการบินทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศจาํนวน 5 องค์กร และผูบ้ริหารวิทยาลยัการบินและคมนาคม 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม จาํนวน 3 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ผลการวจิยัพบวา่ จากการศึกษา

แนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินของภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคิดขององคก์ร

แห่งการเรียนรู้ ทาํให้ทราบวา่ทุกองคก์รในภาคอุตสาหกรรมการบินใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรและให้

ความสําคัญของการปฏิบัติตามแนวคิดของ Peter M. Senge สําหรับการรับบุคลากรเข้าทํางานและเพ่ือให้                     

การบริหารจดัการงานมีประสิทธิภาพ ดงันั้นแนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินตามแนวคิด

ขององคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูบ้ริหารของวทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุมจะตอ้งตระหนกัและให้

ความสาํคญักบัการพฒันานกัศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีตรงกบัทฤษฎีของ Peter M. Senge ในภาพของการสอดแทรก

เร่ืองความปลอดภยัเขา้ไปบูรณาการกบัทฤษฎีแลว้หลกัสูตรจะสามารถผลิตบุคลากรท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

ภาคอุตสาหกรรมการบินได ้

 

คาํสําคญั:  องคก์รแห่งการเรียนรู้, ความปลอดภยัการบิน, วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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ABSTRACT 

 The study of guideline for the need of Aviation safety personnel in the Aviaition industry according to 

the concept of a learning organization (Case study of the College of Aviation and Transportation, Sripatum 

University) aims to study the guidelines for the needs of Aviation Safety personnel in the aviation industry 

according to the concept of a learning organization, a case study of the College of Aviation and Transportation, 

Sripatum University. The conduct of this research was a qualitative research using an in-depth interview method 

with 5 enterprises in the aviation industry, both on the ground and in the air and the administrators of the College 

of Aviation and Transportation, Sripatum University, 3 people. Use the interview form as a research tool. The 

results showed from the study of the guidelines for the needs of aviation safety personnel in the aviation industry 

according to the concept of a learning organization. It made me realize that every organization in the aviation 

industry places a high priority on personnel development and the importance of implementing Peter M. Senge's 

ideas for effective management. Therefore, the guidelines for being an aviation safety learning organization of 

the College of Aviation and Transportation, Sripatum University. It is important to realize and give importance 

to the development of students as individuals who meet the theory of Peter M. Senge. In the image of the 

integration of safety into the theory, the course will be able to produce personnel that meet the needs of the student 

for the aviation industry. 

 

Keywords: Learning Organization, Aviation Safety, College of Aviation and Transportation, Sripatum University 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การบริหารจดัการภาระหนา้ท่ีต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นส่ิงสาํคญั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการวางแผน 

การจัดองค์กร การจัดการคนเข้าทํางาน การช้ีนํา และการควบคุม ซ่ึงในกระบวนการเหล่าน้ีเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสําคญัเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัไดเ้กิดกระแสแนวคิดในรูปแบบใหม่ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ

พัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเวลาเดียวกันได้ คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) ซ่ึงหมายถึง การทาํให้คนในองคก์รเรียนรู้ปัจจยัต่าง ๆทั้งจากภายใน และภายนอกเพ่ือนาํมาใชใ้น

การพฒันาตนเอง และการดาํเนินงานขององคก์รอนัจะนาํมาซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิผลในการดาํเนินงานขององคก์ร 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ,2548)  

วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม                          

ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยการเปิดหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัการบิน ในระดบั

ปริญญาตรี มีพนัธกิจหลกัท่ีมุ่งเน้นการพฒันาศักยภาพดา้นการจดัการความปลอดภยัการบินเพ่ือมีสมรรถนะ

วชิาชีพในอุตสาหกรรมการบิน  

เพ่ือเป็นการหาแนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินในภาคอุตสาหกรรมการบิน

ตามแนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษาท่ีเรียนและยงัเป็นการพฒันาวิทยาลยัการบินและคมนาคม 

ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบินตลอดจนพฒันานกัศึกษาให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

การเรียนรู้ในดา้นความปลอดภยัการบิน และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติตามแบบขององคก์รแห่งการ

เรียนรู้ ผูว้ิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษา และดูแลนักศึกษาของวิทยาลยัการบินและคมนาคม 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1818 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางความตอ้งการบุคลากรด้านความปลอดภยัการบินใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (กรณีศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม)  เพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการนาํไปพฒันากบันกัศึกษา และเพ่ือเป็นการต่อ

ยอดหลกัสูตรใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาแนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินในภาคอุตสาหกรรมการบินตาม

แนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาวทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินในภาคอุตสาหกรรม

การบินตามแนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาวทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ผูว้จิยั

ไดท้าํการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1) แนวคิดความรู้ 

2) องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

3) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัระบบบริหารความปลอดภยัการบิน 

4) กรอบแผนนิรภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

5) ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบินวิทยาลัยการบินและคมนาคม

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

6) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) กรอบแนวคิดของงานวจิยั  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

                               ตวัแปรต้น                                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ตาํแหน่งงานของตวัแทนจากสถานประกอบการ

และวทิยาลยัการบินและคมนาคม 
แนวทางความต้องการบุคลากรด้านความ

ปลอดภัยการบนิ 

ในภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคิดของ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
แนวทางท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    1.1) การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้  

    1.2) การมีรูปแบบความคิด  

    1.3) มีวสัิยทศัน์ร่วม  

    1.4) การเรียนรู้เป็นทีม  

    1.5) การคิดเชิงระบบ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย   

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 ดว้ยการศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นองคก์รแห่งการเรียนรู้และ

การจัดการความรู้ เพ่ือพฒันาหลกัสูตรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

เคร่ืองมือในการวิจยัตามโครงสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับ              

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีนาํมาปรับใช ้คือ องคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Peter M. Senge (1990) และกรอบงานของระบบบริหารนิรภยัการบินโดย ICAO หรือเสาหลกัทั้งส่ี 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัท่ีใชใ้นการวิจยัโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  จาํนวน 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

  กลุ่มท่ี 1 ตวัแทนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบินทั้งภาคพ้ืน และภาคอากาศ ประกอบไปดว้ย 5 

องคก์ร ไดแ้ก่ 

  3.2.1 บริษทัการท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (Airports of Thailand Public Company Limited) 

  3.2.2  บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั (Aerothai) 

  3.2.3  บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (Bangkok Airways) 

  3.2.4 โรงเรียนการบินไทย เอวเิอชัน่ อะคาเดม่ี (Thai Aviation Academy) 

  3.2.5 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited) 

  กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริหาร และคณาจารยข์องวทิยาลยัการบินและคมนาคม จาํนวน 3 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

การดาํเนินการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก                 

(In-depth Interview) มีชุดแบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือดงัน้ี 

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผูว้ิจัยได้ค้นควา้ข้อมูลทางด้านเอกสารใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth 

Interview) กบักลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบิน ทั้ง 5 องค์กร คือ บริษทัการท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน), บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั , บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), โรงเรียนการบิน

ไทย เอวิเอชัน่ อะคาเดม่ี, บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และผูบ้ริหารของวิทยาลยัการบินและคมนาคม 

จาํนวน 3 คนเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนผูว้จิยัใชว้ธีิสมัภาษณ์ กบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัดว้ย  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยักาํหนดการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามท่ีไดท้าํการศึกษาไว ้2 ประเภท ดงัน้ี 

 4.4.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ 

โดยมุ่งเนน้ขอ้มูลทางดา้นวชิาการ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในการวจิยั 

 4.4.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั โดยวิธีการจดบันทึกขอ้มูลและการบันทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยขออนุญาต เพ่ือ

นาํมาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัในภายหลงัได ้ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลนั้ น ผูว้ิจัยจะนําขอ้มูลท่ีได้จากการค้นควา้จากเอกสารงานวิจัย ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจยัเชิงคุณภาพแบบการวิเคราะห์
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เน้ือหา (Content analysis) กล่าวคือ วเิคราะห์ถึงประเด็นสาํคญัท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ จากนั้นนาํประเด็นสาํคญัมา

แยกเป็นประเด็นย่อย และหัวขอ้ย่อย ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นย่อย และ

นาํเสนอผลการวจิยัดว้ยวธีิการเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 

 

5. ผลการวจัิย 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญของภาคอุตสาหกรรมการบินและผูบ้ริหารวิทยาลยัการบินและคมนาคมถึง

แนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินในภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคิดขององคก์รแห่ง

การเรียนรู้ กรณีศึกษาวทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ด้านที่ 1 บุคลากรที่เป็นบุคคลที่รอบรู้ตามความต้องการบุคลากรด้านความปลอดภัยการบินของ

ภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคดิขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นส่วนใหญ่

ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ยอ่ยดา้นการใฝ่หาความรู้การเปล่ียนแปลงของขอ้มูล ขอ้บงัคบัและเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีจะเขา้มามี

บทบาทกบัองคก์รโดยเฉพาะดา้นความปลอดภยัทางการบิน ท่ีผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั วทิยกุารบิน, โรงเรียนการบิน 

ไทยไฟลแ์ทรนน่ิง ยงัมองวา่ไม่จาํเป็นท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ของนกัศึกษา เน่ืองจากส่วนใหญ่องคก์รจะ

มีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีประมาณ 20ปี ถึงเปล่ียนใหม่ ดว้ยเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีเฉพาะดา้น มีราคาสูง 

ดงันั้นนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาตอ้งมาเรียนรู้เทคโนโลยโีดยตรงกบัองคก์ร แต่ทั้งน้ีระหวา่งเรียนก็สามารถศึกษา

หาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ได ้และในส่วนของผูบ้ริหารวิทยาลยัการบินและคมนาคมไดเ้นน้ให้หลกัสูตรฯไดฝึ้กฝนใน

นกัศึกษาเป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หา และมีความตั้งใจท่ีจะเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถของตนเอง

อยู่ตลอดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงด้านความปลอดภัย เช่น การเสริมด้าน

ภาษาองักฤษและมีการสอดแทรกรายวิชาใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารบิน คือ วิชา โดรน หรืออากาศยานไร้

คนขบั (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) บรรจุในเล่มหลกัสูตรฯ 

ด้านที่ 2 การมีรูปแบบความคิดของบุคลากรตามความต้องการบุคลากรด้านความปลอดภัยการบินของ

ภาคอุตสาหกรรมการบนิตามแนวคดิขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัใหค้วามสาํคญัทุกขอ้ โดยการท่ี

บุคลากรทางดา้นการบินจะตอ้งมีแนวความคิดท่ีตระหนกัถึงความเป็นภยัเป็น First Priority โดยท่ีทุกคนจะตอ้งมี

รูปแบบความคิดตั้งแต่ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นผูคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าโดยการหา

ข้อมูลประกอบในการพฒันาการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู้ใหม่ๆมาพฒันาการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมาย และความสําเร็จขององค์กร สามารถเช่ือมโยงแนวความคิด วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายขององค์กรและสามารถปรับปรุงและพฒันาวิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มี

กระบวนการคิดการตดัสินใจในการปฏิบติังานและการรายงานปัญหาดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานอยา่ง

เคร่งครัด และสามารถวางแผนการปฏิบติังานตามนโยบายดา้นความปลอดภยัขององค์กร มีความคิดใหม่ๆท่ีจะ

นาํเสนอเพ่ือพฒันาองคก์รอยูเ่สมอ ในส่วนของผูบ้ริหารวิทยาลยัการบินและคมนาคมไดมี้การวางแนวทางปฏิบติั

กบันกัศึกษาเพ่ือฝึกใหน้กัศึกษาเป็นผูท่ี้มีการวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบโดยการมอบหมายการทาํงานเป็น

ทีมจากการทาํกิจกรรมของคณะ หรือการทาํกิจกรรมภายในหลกัสูตรฯและในดา้นความช่วยเหลือจากอาจารย์

ผูส้อนในการใหค้าํแนะนาํเร่ืองการวางแผนการเรียนของตนเองก่อน และหลงัเรียนของนกัศึกษาผูช่้วยคณบดีฝ่าย

วิชาการไดใ้ห้แนวคิดในการพฒันาจุดน้ีโดยการสร้างความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบันักศึกษาเพ่ือถ่ายทอดขอ้มูล

ต่าง ๆ 
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ด้านที่ 3 บุคลากรตามความต้องการบุคลากรด้านความปลอดภัยการบินของภาคอุตสาหกรรมการบิน

ตามแนวคดิขององค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมวีสัิยทศัน์ร่วม  

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัให้ความสาํคญัในทุกๆดา้นท่ีหลกัสูตรฯจะตอ้งนาํไปเป็นแนวทางในพฒันานกัศึกษา

และหลกัสูตรฯ คือ จะตอ้งเป็นคนท่ียอมรับวิสัยทศัน์ขององคก์ร สามารถนาํมากาํหนดเป็นเป้าหมายและทิศทาง

ในการปฏิบติังานของตนเองรวมถึงการมองเห็นภาพวา่องคก์รจะเป็นอยา่งไรในอนาคต การเป็นคนท่ีตระหนกัรู้วา่

จะทาํอย่างไรเพ่ือท่ีจะทาํให้วิสัยทศัน์ดา้นความปลอดภยัขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ โดยไม่ติดกบัสถานการณ์

แวดลอ้มในปัจจุบนั ตอ้งสนใจในดา้นความปลอดภยัการบิน มีการส่ือสารดา้นความปลอดภยั เป็นผูท่ี้ตระหนกัถึง

ผลลพัธ์ดา้นความปลอดภยัท่ีจะก่อให้เป็นอุปสรรคต่อองคก์รอยูเ่สมอ ในส่วนของผูบ้ริหารวิทยาลยัการบินและ

คมนาคมกล่าวว่าคณาจารยจ์ะตอ้งให้ความสําคญัเร่ืองน้ีมาโดยตลอด ท่ีจะตอ้งพฒันาในทุก ๆ ดา้นเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ตรงกับความต้องการของ

อุตสาหกรรมการบิน การเรียนการสอนท่ีเน้นใหน้ักศึกษาไดล้งมือปฏิบติัจริงและการสร้างความภูมิใจความรัก

ให้กับนักศึกษาในขณะท่ีศึกษาอยู่ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น กิจกรรมการรับน้องภายในวิทยาลัยการบินและ

มหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ และเป็นการปลูกฝ่ังวสิยัทศัน์ร่วมกนัท่ีดี 

ด้านที่ 4 บุคลากรตามความต้องการบุคลากรด้านความปลอดภัยการบินของภาคอุตสาหกรรมการบิน

ตามแนวคดิขององค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องเรียนรู้เป็นทมี 

ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญให้ความสําคัญเ ร่ืองการทํางานเป็นทีม เป็น first priority ของการทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินเป็นอยา่งยิง่ โดยหลกัสูตรฯจะตอ้งมีการพฒันาใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการ

ทาํงานเป็นทีม ไม่วา่จะเป็น การท่ีเป็นผูมี้ความมุ่งมัน่ และยึดมัน่ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทีมงานและของ

องค์กรอย่างกระตือรือร้น สามารถนาํเอาขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ร่วมกนัไดร้วมถึงการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือร่วมงานเพ่ือมาใชส้ร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็ มี

การจัดทาํคู่มือการปฏิบติังาน และเผยแพร่ให้เพ่ือนร่วมงานไดน้าํไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบติังาน สามารถ

ส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ในดา้นต่างๆ รวมถึงหลกัการด้านความปลอดภยัการบินให้กบัเพ่ือนร่วมงานหรือ

บุคลากรในองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเป็นผูท่ี้ยอมรับและตั้งใจท่ีจะเขา้รับการอบรมดา้นความ

ปลอดภยัการบินตามมาตรฐานสากลจากองคก์รภายในหรือองคก์รภายนอกเพ่ือนาํมาพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นและเป็นการพฒันาองคก์ร ในส่วนของผูบ้ริหารวิทยาลยัการบินและคมนาคมไดใ้ห้แนวทางในการ

พฒันาการสร้างความสนใจในการเขา้รับการอบรมของนักศึกษา คือ การส่งเสริมให้ทุกวชิาในหลกัสูตรฯท่ีเปิด

สอนในเทอมนั้น ๆ ใหมี้การเชิญวทิยากรท่ีตรงกบัวิชามาถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัศึกษาตลอดจนการบรรยายจาก

อาจารยผ์ูส้อนท่ีตอ้งเน้น และทาํให้นักศึกษาไดเ้ห็นถึงความสําคญัในเร่ืองน้ี รวมถึงการสอนหรือการถ่ายทอด

ความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน พ่ีสู่นอ้งเพราะเป็นการไดเ้พ่ิมพนูความรู้ในศาสตร์วชิาชีพของตนเอง 

ด้านที่ 5 บุคลากรตามความต้องการบุคลากรด้านความปลอดภัยการบินของภาคอุตสาหกรรมการบิน

ตามแนวคดิขององค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมกีารคดิเชิงระบบ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัให้ความสาํคญัในทุกๆดา้นท่ีหลกัสูตรฯจะตอ้งนาํไปเป็นแนวทางในพฒันานกัศึกษา

และหลักสูตรฯ คือ การมีการวางแผนงานก่อนจะปฏิบัติงานเสมอ และปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนจัดลาํดับ

ความสาํคญัก่อนหลงัอยา่งเป็นระบบ เป็นผูท่ี้เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแกไ้ข

ปัญหาดว้ยการเช่ือมโยงเหตุและผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการเก็บผลลพัธ์ของขอ้มูลเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข

ในอนาคต สามารถปรับเปล่ียนภารกิจตามสถานการณ์อยา่งเป็นระบบหรือเป็นขั้นตอน ท่ีจะสามารถบรรลุผลใน
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งานท่ีกาํลงัปฏิบติั เป็นผูมี้ความสามารถในการประเมินความเส่ียง (Risk Management) ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

เพ่ือประโยชน์ผูป้ฏิบติังานและขององคก์รในดา้นความปลอดภยั และมีความคิดและสามารถมองถึงภาพรวมของ

หลกั Safety Management System ไดอ้ย่างเป็นระบบและนาํมาปรับใชภ้ายในองค์กรเพ่ือการพฒันาตนเองและ

สถานประกอบการ ในส่วนของผูบ้ริหารวิทยาลยัการบินและคมนาคมกล่าวว่าในหลกัสูตรฯได้มีการพฒันา

นกัศึกษาโดยการระบุเป็นรายวิชาเรียน เพ่ือฝึกให้นกัศึกษามีการคิดเชิงระบบในดา้นของความปลอดภยัการบิน 

เช่น วชิาระบบการจดัการความปลอดภยัการบิน (SMS: Safety Management System), วชิาการวเิคราะห์ความเส่ียง

ดา้นความปลอดภยัการบิน ฯลฯ ซ่ึงทุกวิชาจะให้ความสาํคญัท่ีเนน้การฝึกให้นกัศึกษาไดคิ้ดวิเคราะห์ และลงมือ

ปฏิบติัใหเ้ห็นภาพจริง เพ่ือเกิดทกัษะ และมีความรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน เป็นตน้ ซ่ึงรายวชิาในหลกัสูตรก็จะ

ตอบโจทยใ์นส่วนของการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา และลาํดบัขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่า ภาคอุตสาหกรรมการบิน ได้ให้ความสําคญักับแนวคิดทฤษฎีของ Peter M. Senge              

ทุกดา้นและทุกขอ้ ดงันั้นการนาํแนวทฤษฎีของ Peter M. Senge มาใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวิจยัคร้ังน้ีจึงตอบ

โจทยแ์ละตรงประเด็นท่ีองคก์รภาคอุตสาหกรรมการบินใหก้ารยอมรับและใหค้วามสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตร

การจดัการความปลอดภยัการบิน มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีตรงกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม

การบินตามแนวคิดของ Peter M. Senge 

 

6. อภิปรายผล  

การวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินในภาคอุตสาหกรรม

การบินตามแนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้ (กรณีศึกษาวิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม) 

สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  การศึกษาแนวทางความต้องการบุคลากรด้านความปลอดภัยการบินของ

ภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้ พบวา่ทุกองคก์รและผูบ้ริหารวทิยาลยัการบินและ

คมนาคมให้ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรและให้ความสําคญั และนาํไปปฏิบติัตามแนวคิดของ Peter M. 

Senge เพ่ือให้การบริหารจัดการงานมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทาํให้ผูว้ิจัยได้ทราบถึงแนวทางความต้องการ

บุคลากรใหม่ท่ีจะเขา้ไปร่วมงานกบัองคก์รการบิน ทั้งในดา้นความปลอดภยัหรือดา้นอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมการบิน 

ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการนาํหลกัทฤษฎีของ Peter M. Senge ไปใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รดา้นความ

ปลอดภยัการบินของ บริษทัการท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดใ้หค้วามสาํคญัในการนาํหลกัการมาใชใ้น

การบริหารและพฒันางาน พฒันาบุคลากร เพ่ือให้องคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และประสบความสาํเร็จตาม

หลกัการของ Peter M. Senge และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนัยาภรณ์ เสาร์เกิด, (2560) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

แนวทางการเสริมสร้างการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานสายบริการ กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา จาก

การศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มี5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ดา้นภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ 

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ชดัเจน โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2) ดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร ปลูกจิตสาํนึกใหบุ้คลากรรักและสืบทอดในวฒันธรรมการทาํงานท่ีดีของ

มหาวทิยาลยั มีความรัก และความภาคภูมิใจในมหาวทิยาลยั 3) ดา้นโครงสร้างองคก์ร และระบบการจดัการ ควรมี

โครงสร้างการบริหารงานท่ีคล่องตวัมอบหมายภารกิจ และความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

และชดัเจน 4) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพฒันาระบบฐานขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และสะดวกต่อ

การใชง้าน จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ดา้นความสามารถ
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ของบุคลากรการเสริมแรงและการจูงใจ มหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการสัมมนา อบรมให้

ความรู้ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นในการพฒันางาน  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

7.1.1. วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม สามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันา

ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมการบิน 

7.1.2. วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม สามารถนาํผลการวิจยัไปพฒันา สร้าง

ศักยภาพให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เป็นบุคลากรทางด้านความปลอดภัยการบินท่ีตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมการบิน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัตามหลกัทฤษฎีของ Peter M. Senge (1990) ดา้นการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

ดา้นความปลอดภยัการบินมาประยกุตใ์ชต้่อความตอ้งการบุคลากรดา้นความปลอดภยัการบินในภาคอุตสาหกรรม

การบิน ดงันั้นการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัหลกัทฤษฎีอ่ืนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหง้านวจิยัทรงคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัเร่ืองน้ีสําเร็จไม่ได ้หากขาดความกรุณาจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบินทั้งภาคพ้ืน

และภาคอากาศ คือ บริษทัการท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ,บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  

บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ,โรงเรียนการบินไทย เอวิเอชัน่ อะคาเดม่ี และบริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีเสียสละเวลาในการให้ขอ้มูลการทาํวิจยัในคร้ังน้ี นอกจากนั้น ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูบ้ริหารวิทยาลยั             

การบินและคมนาคม พล.อ.อ.พิธพร กล่ินเฟ่ือง คณบดีวิทยาลยัการบินและคมนาคม อาจารยสุ์ภาพร สอนอินทร์ 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวชิาการ และอาจารยพิ์สุทธ์ิ รัตนแสนวงศ ์ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาท่ีใหข้อ้คิดคาํแนะนาํท่ี

มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ สาํหรับขอ้มูลในการทาํวิจยัดา้นการพฒันานกัศึกษาให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ภาคอุตสาหกรรม ด้วยความละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผูว้ิจัยซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัให้มีความสอดคลอ้งกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีศึกษา 

ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญั�ูกตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั ท่ีทาํให้

ขา้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษาและประสบความสาํเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

 

9. เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. (2544). มหาวิทยาลยัองค์กรแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : พฒันาคุณภาพ

วชิาการ(พว). 

คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น. (2556). การจัดการความรู้. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา.   

https://www.western.ac.th. 

เจษฎา นกนอ้ย และคณะ. (2552). นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้. 

กรุงเทพฯ: ส. เอเชียเพลส, 4. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1824 

ทองเพียร เตยหอม. (2561). แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา                     

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์  

ธนัยาภรณ์ เสาร์เกิด. (2560). แนวทางการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายบริการ

กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หลกัสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัพะเยา,  

นฤมล ขอขอ้ง. ทฤษฎเีก่ียวกับการเกิดอุบัติเหต.ุ [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา.  https://sites.google.com. 

บุญดี บุญญากิจและคณะ. (2549). การจัดการความรู้ จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั, 23. 

 ประเวศ วะสี. (2550). การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและความสุข.

กรุงเทพฯ: กรีน-ปัญญาญาณ, 47-48. 

ปราณี ตนัประยรู. (2560). ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา.                   

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 7(2). 

ปิยะณฐั เกียงประสิทธ์ิ. (2560). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

กลุ่มธุรกิจขนส่งและและโลจิสติกส์ในประเทศไทย. วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด. 

เป่ียมพงศ ์นุย้บา้นด่าน. องค์การแห่งการเรียนรู้. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา. 

http://www.natres.psu.ac.th/Journal/Learn_Organ/index.htm 

พรธิดา เมฆวทตั. (2559). ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตราด. งานนิพนธ์ หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 

ไพรัช แผว้สกลุ. (2560). ระบบบริหารความปลอดภัยการบิน. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา. 

https://aviation609.wordpress.com. 

ไพโรจน์ ชลารักษ.์ (2551). การจัดการความรู้: สังกัปทางทฤษฎ.ี นครปฐม: เพชรเกษม พร้ินติ้ง กรุ๊ป, 53. 

ภทัรภร โพธิวรรณา. (2558). แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงแรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลกัการความ

รับผิดชอบต่อสังคม. ดุษฎีนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ                     

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันอร์กรุงเทพ. 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม. (2564). ประวติัความเป็นมาของมหาวิทยาลยั. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา. 

https://www.spu.ac.th,  

วทิยาลยัการบินและคมนาคม. (2562). หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความปลอดภยัการบิน.

มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 6-8. 

สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย. (2562). กรอบแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ. [ออนไลน์]. 

แหล่งท่ีมา. https://www.caat.or.th.  

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The art & practice of the learning organization. London: Century 

Business 

wordpress.com. (2558).  ความหมายของความรู้. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา. https://reen17.wordpress.com. 

https://sites.google.com/
https://aviation609.wordpress.com/
https://www.spu.ac.th/
https://www.caat.or.th/
https://reen17.wordpress.com/


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1825 

ทศันคติของผู้โดยสาร Generation Y ทีส่่งผลต่อการเลือกใช้บริการ 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ATTITUDES OF GENERATION Y PASSENGERS THAT AFFECT  

THE CHOICE OF THAI AIRASIA 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช 

วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail:Thanakorn.na@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 2) เพ่ือศึกษาทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย 3) เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 246 

คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ย

สถิติ  ค่าที ค่าเอฟ โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุ 21-26 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมี

รายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาท 2) ทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม 

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น และ 3) ผูโ้ดยสารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรมไม่แตกต่าง

กนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั : Generation Y, ทศันคติ,  การบริการ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study  the personal factors of Generation Y passengers that affected 

their choice of service with Thai AirAsia  2) to study the attitudes of Generation Y passengers that affected their 

choice of service with Thai AirAsia 3) to compare the attitudes of Generation Y passengers that affect the choice 

of Thai AirAsia. The sample group consisted of 246 people. The research tool for this survey research was a 

constructed questionnaire. The statistics used in this research include frequency percent mean standard deviation  

t-test and F-test. The level of statistical significance was set at .05 level. The results of this research revealed the 

following: 1) Most of the samples were female, aged 21-26 years, single status, educational level. Undergraduate 

Occupation student/student and have monthly income 10,001-20,000 baht 2) Attitudes of knowledge, 

understanding, and emotion and behavioral Overall, the average was at the highest level in all aspects. 3) Passengers 
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with different personal factors It affected the choice of service of Thai AirAsia in terms of knowledge, understanding, 

emotion, feeling and behavior were not different. with a statistically significant level at .05 

 

Keywords: Generation Y, Attitudes, Services 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การโดยสารดว้ยเคร่ืองบิน ถือเป็นอีกหน่ึงยานพาหนะในการเดินทางท่ีสาํคญัอยา่งมากสาํหรับคนยคุปัจจุบนั 

เน่ืองจากการโดยสารดว้ยเคร่ืองบินนั้นทาํใหผู้โ้ดยสารท่ีเดินทาง เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยดัเวลา และ

ปลอดภยัมากกว่าการโดยสารดว้ยยานพาหนะอ่ืนๆ รวมถึงสามารถเดินทางไปไดไ้กลกว่า ซ่ึงไม่ว่าจะเดินทางไป               

ท่ีใด ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินเป็นอนัดบัแรกเสมอ ทั้งสาํหรับการเดินทางระยะใกล้

และไกล ขา้มหลายจงัหวดัหรือขา้มประเทศโดยมีวตัถุประสงคห์ลากหลายทั้งเพ่ือการติดต่อธุรกิจทั้งภายใน และ

ภายนอกประเทศ และการท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อนโดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลสําคญัท่ีมกัเกิดปัญหา

การจราจรติดขดัซ่ึงเป็นอุปสรรคสําคญัท่ีทาํให้ส้ินเปลืองเวลาเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้ผูโ้ดยสารตดัสินใจท่ีจะ

โดยสารดว้ยเคร่ืองบินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และในเม่ือเราจะตอ้งทาํการข้ึนบินก็ย่อมมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชบ้ริการกับ

บริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการบิน ขนส่งส่ิงของ และขนส่งผูโ้ดยสาร โดยเราเรียกบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการบิน ขนส่ง

ส่ิงของ และขนส่งผูโ้ดยสารนั้นว่า สายการบิน (Aeroperlas, 2019) โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีสายการบินท่ี

ใหบ้ริการการเดินทางทั้งภายใน และภายนอกประเทศ หลากหลายสายการบินท่ีผูโ้ดยสารสามารถเลือกใชบ้ริการได ้

อีกทั้งในปัจจุบนัราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินก็ยงัมีหลายระดบัราคาซ่ึงแตกต่างไปตามระดบัมาตรฐานการบริการ

ของสายการบินนั้นๆโดยสายการบินถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines)  

สายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินในภูมิภาค และสายการบินขนส่งสินคา้ ซ่ึงหน่ึงในกลุ่มสายการบินท่ีไดรั้บความ

นิยมจากผูโ้ดยสารเป็นอยา่งมากในปัจจุบนัก็คือ กลุ่มสายการบินตน้ทุนตํ่า เน่ืองจากสายการบินกลุ่มน้ีมีจุดเด่นเร่ือง

ราคาท่ีถูกกว่าสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) ซ่ึงส่งผลให้ผูโ้ดยสารตดัสินใจเลือกเดินทางด้วย

เคร่ืองบินไดง่้ายข้ึน และสามารถเดินทางไดบ่้อยข้ึน (Aeroperlas, 2019) 

กลุ่มสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยพบวา่ในปี 

2561 สายการบินไทยแอร์เอเชียประสบความสําเร็จในการเพ่ิมสัดส่วนของความรู้สึก ดีกว่าท่ีคาดหวงั / ค่อนขา้ง

ดีกวา่ท่ีคาด จากเดิม ร้อยละ 39 สู่ ร้อยละ 43 (Asia Aviation, 2018) ซ่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของลูกคา้

ก็คือ การตรงต่อเวลา การบริการอยา่งกระตือรือร้นของพนกังาน ความสุภาพ การดูแลผูโ้ดยสาร ทกัษะดา้นมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี การข้ึนและลงจอดอยา่งราบร่ืน และดา้นการส่ือสารทางการตลาดในเร่ืองของการจดัทาํโปรโมชัน่ลด

ราคาต่างๆ ดว้ยแนวคิด “ใส่ใจมากกวา่ท่ีเห็น เพราะทุกคนคือคนสาํคญั” โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความตั้งใจ

ท่ีจะทาํใหก้ารบริการมีคุณภาพ ทั้งความปลอดภยั ความตรงเวลา และการใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึง

ทาํไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบินในปัจจุบนั นั้นก็คือ กลุ่ม Generation Y 

เน่ืองจากกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก หรือประมาณหน่ึงในสามของ

ประชากรโลก ซ่ึงกลุ่ม Generation Y คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523 ถึง 2543 โดยเฉล่ียมีอายปุระมาณ 

22-34 ปี ณ ปี พ.ศ.2565 (กรมสุขภาพจิต, 2563) โดยคิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรโลกทั้งหมด (กรุงเทพธุรกิจ, 

2564) สาํหรับประเทศไทยมีประชากรรวมทั้งส้ิน 66.19 ลา้นคน โดยมีกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 31 ของประชากรไทยทั้งหมด (สาํนกัทะเบียนกลาง, 2563) ในการคน้ควา้คร้ังน้ี คณะผูจ้ดัทาํวจิยัจึงมี
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ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์

เอเชีย เพ่ือให้ทราบถึงทศันคติและเหตุผลท่ีแทจ้ริงของกลุ่ม Generation Y ในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลในการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมทั้ งนําผลการศึกษาท่ีไดรั้บมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พฒันา เพราะเราไม่ใช่เจา้ของสายการบิน / ผลวิจยัเป็นประโยชน์ต่อนกัวิชาการ ผูส้นใจ ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้น

การบริการ การขนส่ง สามารถนาํไปวางแผนกลยทุธิทางการตลาดได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร Generation Y ต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

2) เพ่ือศึกษาทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

3) เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลตอ่การเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์

เอเชีย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ

ทัศนคติ (Attitude) เป็นการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะสั้ นๆ ง่ายๆ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการแสดง             

ความคิดเห็นเม่ือถูกถามเก่ียวกบัเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ และเป็นตวักาํหนด

พฤติกรรมหรือแนวโน้มท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของ                         

การสนบัสนุนหรือคดัคา้นก็ได ้แต่อยา่งไรก็ตามทศันคติของคนเรานั้นมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยการศึกษา 

ส่ิงแวดลอ้ม และการคมนาคมติดต่อ ซ่ึงมีผลให้ทัศนคติของคนเปล่ียนแปลงไปเสมอ ทั้ งน้ีเม่ือบุคคลมีโอกาส

สังสรรค ์และแลกเปล่ียน ตลอดจน เลียนแบบความคิดเห็นกนัไดม้าก ก็ยิ่งจะทาํใหท้ศันคติของคนเปล่ียนแปลงไป

ไดม้ากเท่านั้น   

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541 : 64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ                            

ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด                

คนใดคนหน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงๆ ซ่ึงออกมาในทางประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ

ปฏิเสธก็ได ้และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน 

กิบสัน (Gibson , 2000 : 102) ให้ความหมายของทัศนคติไวว้่า ทัศนคติ คือ ตัวตัดสิน พฤติกรรมเป็น

ความรู้สึกเชิงบวกหรือลบ เป็นสภาวะจิตใจ ในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ ตอบสนองของบุคคลนั้นๆ ต่อ

บุคคลอ่ืนๆ ต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์ โดยท่ีทศันคติน้ีสามารถ เรียนรู้หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ 

สคริมเมอร์ ฮอนท์ (Schermerhorn , 2000 : 75) ให้ความหมายของทัศนคติไวว้่า ทัศนคติ คือการวาง

แนวความคิดความรู้ สึกให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคน หรือต่อ ส่ิงของในสภาวะแวดลอ้มของบุคคล

นั้นๆและทศันคตินั้นสามารถท่ีจะรู้หรือตีความไดจ้ากส่ิงท่ีคน พดูออกมาอยา่งไม่เป็นทางการ หรือจากการสาํรวจท่ี

เป็นทางการหรือจากพฤติกรรมของบุคคล เหล่านั้น 
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ประเภทของทศันคต ิ

การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (ดารณี พานทอง 2542 : 43)  คือ  

 1. ทัศนคติในทางบวก  (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อมในทางท่ีดีหรือยอมรับ                

ความพอใจ เช่น นักศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการให้บุคคลไดมี้อิสระทาง

ความคิด 

 2. ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ี            

ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย เช่น นิดไม่ชอบคนเล้ียงสตัว ์เพราะเห็นวา่ทารุณสตัว ์

 3. การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทศันคติเป็นกลางอาจ

เพราะวา่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ หรือในเร่ืองนั้นๆ เราไม่มีแนวโนม้ทศันคติอยูเ่ดิมหรือไม่มีแนวโนม้

ทางความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน เช่น เรามีทศันคติท่ีเป็นกลางต่อตูไ้มโครเวฟ เพราะเราไม่มีความรู้เก่ียวกบัโทษหรือ

คุณของตูไ้มโครเวฟมาก่อน 

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักลุ่ม Generation Y 

 Robbins (n.d. อา้งถึงใน รัชฎา  อสิสนธิสกุล และออ้ยอุมา  รุ่งเรือง, 2548, หนา้ 15) กล่าววา่  เจเนอเรชัน่

วาย คือกลุ่มคนท่ีเพ่ิงเร่ิมเขา้สู่การทาํงาน คนรุ่นน้ีเติบโตในยคุ เศรษฐกิจเฟ่ืองฟ ูมีความคาดหวงัสูง เช่ือมัน่ ในตนเอง

และมั่นใจในความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จด้วยตนเอง ไม่เคยหยุดค้นหางานตามอุดมคติไม่คิดว่า                         

การเปล่ียนแปลงงานบ่อยเป็นเร่ืองผดิ และมองหาส่ิงสาํคญั ในงานอยูเ่สมอ พอใจกบัการเปล่ียนแปลงเป็นคนรุ่นแรก

ท่ียอมรับการใชท้คโนโลยี อยา่งเต็มใจใหค้วามสนใจอยา่งมากต่อเงิน แสวงหาความสาํเร็จดา้นการเงิน ชอบการทาํงาน

เป็นทีม และพ่ึงพาตนเองไดสู้ง มีค่านิยมต่ออิสรภาพและชีวติท่ีสะดวกสบาย 

กลุ่ม Generation Y ถือเป็นเจนเนอร์เรชั่นต่อจาก Generation X ส่วนใหญ่จะเป็นลูกของ Generation X 

หรือเป็นหลานของ Baby Boomer ซ่ึง Generation X ก็จะเป็นเจนเนอร์เรชัน่ท่ีเกิดมาในยุคฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลงัจาก

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัทาํให้พ่อแม่ของกลุ่ม Generation Y ส่วนมากจะประสบความสําเร็จและ                   

มีเงินในระดับหน่ึง ทาํให้พ่อแม่ของกลุ่มGeneration Y ค่อนขา้งท่ีจะตามใจ และมกัจะส่งให้เรียนสูงๆ โดยใน                 

ส่วนใหญ่ กลุ่ม Generation Y จะเป็นผูท่ี้ใกลจ้ะเรียนจบระดบัมหาวิทยาลยัหรือเรียนจบแลว้ อยูใ่นช่วงตน้ของชีวติ

การทาํงานนัน่เอง ในปัจจุบนัน้ี กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีทัว่โลกกาํลงัใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ กลุ่ม Generation Y ซ่ึงเป็น

กลุ่มประชากรวยัทาํงานท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดใน 4 กลุ่มท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยช่วงอายท่ีุอยูร่ะหวา่ง 22-42 ปี ผูบ้ริโภค

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีรายไดสู้ง มีกาํลงัซ้ือสูง และจะเป็นผูก้าํหนดความเป็นไปของโลกในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 

นกัเศรษฐศาสตร์มีการคาดการณ์วา่คนกลุ่มน้ีใชจ่้ายรวมกนัเฉล่ียราว 2 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี ท่ีสาํคญัเอเชีย

เป็นทวีปท่ีมีประชากรชาว Generation Y มากท่ีสุดดว้ยจาํนวนมากกว่า 1 พนัลา้นคน หรือราวร้อยละ 86 ของกลุ่ม 

Generation Y ทัว่โลก ตอ้งถือวา่น่ี คือกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง  (กรมสุขภาพจิต, 2563) 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

              ตวัแปรต้น                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

3.3 สมมุตฐิานการวจิยั 

ผูโ้ดยสาร Generation Y มีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการ

บินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูโ้ดยสารกลุ่ม Generation Y ท่ีใชบ้ริการสายการบินไทยเเอร์เอเชีย 

4.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของผูโ้ดยสารกลุ่ม Generation Y ท่ีใชบ้ริการสายการบิน

ไทยเเอร์เอเชีย  ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรของ W.G.Cocharn (อภินนัท์ จนัตะนี. 2550 : 82) ซ่ึงเป็นการคาํนวณหาขนาดกรณี 

ไม่ทราบจาํนวนประชากรแน่ชดั ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

n แทน จาํนวนตวัอยา่ง 

p แทน สดัส่วนประชากรของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่มโดยกาํหนดใช ้20% หรือ 0.2 

z แทน ความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้95% ซ่ึงเป็นระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 

e แทน ค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(นิยมใชคื้อ 5% หรือ e = 0.05) 

แทนค่า p = 0.2 

z = 1.96 ความเช่ือมัน่ 95% 

e = 0.05 (ความคลาดเคล่ือนได ้5% หรือ = 0.05) 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้โดยสาร Generation Y 

     1. เพศ 

     2. อาย ุ

     3. สถานภาพ 

     4. ระดบัการศึกษา 

     5. อาชีพ 

     6. รายไดต้่อเดือน 

 

ทศันคตทิีม่ผีลต่อการเลือกใช้ 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

     1. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

     2. ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 

     3. ดา้นพฤติกรรม 
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แทนค่าในสูตร  𝑛𝑛 = (1- 0.2)(1.96)2 

                       (0.05)2 

𝑛𝑛 = 0.2(0.8)(3.84) 

                          0.0025 

𝑛𝑛 = 0.6144 

                0.0025 

𝑛𝑛 = 245.76 

𝑛𝑛 = 246 คน 

กลุ่มตวัอยา่งของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีคาํนวณไดมี้เท่ากบั 246 คน ในการเก็บขอ้มูล และใชว้ธีิการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) จากผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั 

       4.3.1 ลกัษณะเคร่ืองมือ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย จึงใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม Google form โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ของสายการบินไทยแอร์

เอเชีย ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูโ้ดยสารสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย โดยเสนอดว้ยแบบสอบถามปลายเปิด (Open questionnaire) 

  4.3.2 การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษา ทบทวนเอกสาร ตาํรา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะศึกษาเพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามชนิดต่าง ๆ จากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) สร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดขอบเขต และเน้ือหาให้ครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละสามารถ

วดัตวัแปรท่ีนิยามไวไ้ด ้

  4.4.3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 

   1)  การตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา

ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมาย และสอดคลอ้งกับการวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นนาํมา

ปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือดาํเนินการในขั้นต่อไป 

   2) การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทาํการทดลองใช ้

(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงท่ีจะศึกษา จาํนวน 20 รายแลว้นาํมาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการของ Cronbach และวิเคราะห์โดยระบบSPSS ซ่ึงผลการวิเคราะห์ ทาํให้ไดค้่าความ

เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ = 0.917 
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยผู ้วิจัยอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ 

วตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม และวิธีการเก็บขอ้มูลแก่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลตลอดจนถึง การรับ

แบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง 

ขั้นท่ี 2 ผูว้จิยันาํแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ในแต่ละขอ้ และนบัจาํนวนแบบสอบถาม ใหค้รบ

ตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติความถ่ี และร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี (อภินนนัท ์จนัตะนี. 2550 : 185-200) 

  1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Frequency and percentage) เพ่ือใชอ้ธิบายความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร 

  2. ค่าเฉล่ียตวัอย่าง (Sample mean) เพ่ือใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 2 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์

เอเชีย 

  3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายค่า ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย 

  4. การทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA: F-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ทัศนคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียโดยได้กําหนด 

นัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงถา้ค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าผูโ้ดยสารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีทศันคติท่ีส่งผลต่อ 

การเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย แตกต่างกนั 

 

5. ผลการวจัิย 

วเิคราะห์ทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย  

ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1  ค่าความถ่ี และค่าร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย จาํแนกตามเพศ 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร จาํนวน (246 คน) ร้อยละ (100.00) 

เพศ    

 ชาย 89 36.20 

 หญิง 107 43.50 

 LGBTQ 50 20.30 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคบของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือ เพศชาย จาํนวน 89 คน              

คิดเป็นร้อยละ 36.20 และ LGBTQ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ดา้นภาพรวม 

ดา้นภาพรวม x� S.D.    ระดบัความส่งผล ลาํดบัท่ี 

1. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 4.34 0.44 มากท่ีสุด 1 

2. ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 4.29 0.44 มากท่ีสุด 3 

3. ดา้นพฤติกรรม 4.38 0.42 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.34 0.38 มากท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทย

แอร์เอเชีย โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.34 และ S.D. = 0.38 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ีย                

มากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น เรียงลาํดบั ดงัน้ี ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (x� = 4.34 และ S.D. = 0.44)  รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรม               

(x� = 4.38 และ S.D. = 0.42) และดา้นอารมย ์ความรู้สึก (x� = 4.29 และ S.D. = 0.44 ) 

 

ตารางที ่3  การเปรียบเทียบทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบิน 

 ไทยแอร์เอเชีย จาํแนกตามเพศ 

ระดบัการส่งผล  ss df MS F sig 

1. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.689 

47.268 

47.957 

2 

243 

245 

.345 

.195 

1.771 .172 

2. ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.508 

48.189 

48.697 

2 

243 

245 

.254 

.198 

1.282 .279 

3. ดา้นพฤติกรรม ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.034 

43.244 

44.278 

2 

243 

245 

.517 

.178 

2.906 .057 

        รวม ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.699 

34.702 

35.400 

2 

243 

245 

.349 

.143 

2.446 .089 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่  ผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติ One-Way ANOVA ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงค่า 

Sig. มากกวา่ค่า = .05 มี 3 ดา้น แสดงวา่ ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทศันคติ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ดา้นความรู้ ความเขา้ใจดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1833 

6. อภิปรายผล  

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร Generation Y ต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ียในช่วง 21-26 ปี มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน/

นักศึกษา มีสถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท อาจเน่ืองจาก เพศหญิงมีอัตราการ                  

เกิดในช่วงอายุ Generation Y มากกว่าเพศชาย และในช่วงอายุ 21-26 ปี เป็นช่วงวยัรุ่นตอนตน้ท่ีกาํลงัตอ้งการ

เดินทางออกท่องเท่ียว หรือหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ซ่ึงช่วงวยัอายน้ีุเป็นช่วงของวยันักเรียน/นักศึกษา และมี

รายไดต้่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท ซ่ึงรายไดม้าจากผูป้กครอง หรือ การทาํงานพิเศษพารท์ไทม ์ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั ผลงานวิจยัของ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ และคณะ (2563) เร่ือง ทศันคติต่อคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภกัดีของผูโ้ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยพบว่า ผูโ้ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียส่วนใหญ่เป็น              

เพศหญิง จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 เป็นเพศชาย จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ48.20 มีอายุระหว่าง                 

17 - 24 ปีร้อยละ 47.0จ มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 74.60 มีอาชีพนักเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 57.80                 

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 38.89  

  2) ทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ส่วนใหญ่

มีระดบัความคิดเห็นดา้นความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสายการบินมอบสิทธิพิเศษแก่ผูท่ี้สมคัรเป็นสมาชิกของทางสาย

การบิน อาจเป็นเพราะผูโ้ดยสารจะไดรั้บราคาบตัรโดยสารท่ีถูกลงกวา่ผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกรวมไปถึงสิทธิ

พิเศษต่างๆ ท่ีสายการบินไดมี้ให้บริการกับผูโ้ดยสารจึงส่งผลให้ผูโ้ดยสารมีทศันคติต่อการเลือกใช้บริการของ                

สายการบินไทยแอร์เอเชียมากท่ีสุด ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองสายการบิน

สามารถช่วยเหลือท่านไดดี้เม่ือเกิดปัญหา เน่ืองจากพนกังานสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงทีจึงทาํให้ผูโ้ดยสารรู้สึก

ประทับใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเลือกใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียในคร้ังถดัไป ด้านพฤติกรรม

ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่คิดวา่พนกังานของสายการบินมีมนุษยสัมพนัธ์ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม ซ่ึงทาํ

ผูโ้ดยสารพึงพอใจ และรู้สึกอบอุ่นตลอดการเดินทาง ส่งผลให้ผูโ้ดยสารมีทศันคติท่ีดีและตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ในคร้ังหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ณฐัรีพรรณ ดาํรงรัตนเกษม (2562) เร่ือง ทศันคติต่อการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินท่ีทํางานกับสายการบินระหว่างประเทศ พบว่า ผู ้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติต่อ                         

การประกอบอาชีพพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินทั้ ง 3 มิติได้แก่ 1. ทัศนคติในมิติด้านความคิดและความเช่ือ                    

โดยอาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินถูกมองวา่เป็นอาชีพในฝันของผูห้ญิงส่วนใหญ่มีโอกาสไดท่้องเท่ียวต่างประเทศ 

เป็นอาชีพท่ีมีรายไดดี้และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัในการใหก้ารบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2. สาํหรับทศันคติในมิติ

ดา้นอารมณ์และความรู้สึก พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความรู้สึกในดา้นบวกกบัอาชีพน้ี เช่น รู้สึกต่ืนเตน้รู้สึกกระตือรือร้น 

และรู้สึกหลงใหลในอาชีพน้ี และ 3. ในทศันคติในมิติดา้นพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากทศันคติดา้นความคิดและ

ความเช่ือและดา้นอารมณ์และความรู้สึก พบวา่ จากการท่ีผูใ้หข้อ้มูลมีความคิด ความเช่ือ และความรู้สึกในดา้นบวก

ต่ออาชีพ จึงพยายามทุกวิธีในการเตรียมตวัให้มีความพร้อมท่ีสุดท่ีจะสามารถไดรั้บโอกาสในการประกอบอาชีพ

พนกังาน 

3) ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทศันคติของผูโ้ดยสาร Generation 

Y ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ปัจจยัส่วนใหญ่

ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใช้

บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรมไม่ต่างกนัใน
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นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05. อาจเป็นเพราะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร Generation Y มีระดบัความคิดเห็น 

ความพึงพอใจและความตอ้งการท่ีเหมือนกนั จึงส่งผลทาํใหก้ารเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่าง

กนั ซ่ึงผลการศึกษานั้นสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ การัณย ์สุวรรณผอ่ง (2558) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของทศันคติ

ต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตการทาํงานต่อผลการปฎิบติังานดา้นการบริการของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินบริษทั 

การบินไทย จาํกัด(มหาชน) พบว่า ความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ ไม่แตกต่างกนั               

ส่วนพนกังานท่ีมีอาย ุอายกุารทาํงาน รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลการปฏิบติังานดา้นการบริการแตกต่างกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

  7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  1) ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ให้

ชดัเจน เพ่ือให้ผูโ้ดยสารง่ายต่อความเขา้ใจ รวมทั้งการบริการในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมจองตัว๋โดยสารตลอดจน            

การเช็คอิน จนถึงการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง เพ่ือสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการได ้

  2) ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัในการพฒันาคุณภาพในการบริการแก่

ลูกคา้ ในดา้นกระบวนการใหบ้ริการรวมไปถึงทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญัท่ีมีส่วนช่วยสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดี

ให้แก่องคก์ร และมีการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทกัษะในการบริการให้แก่พนกังานอย่างพอเพียงและมีความ

สมํ่าเสมอรวมไปถึงอาจมีการทดสอบผลการปฏิบติังานอยูเ่ร่ือยๆ เพ่ือให้พนกังานในองคก์ร มีการต่ืนตวัและพฒันา

ศกัยภาพ รวมไปถึงสามารถแกปั้ญหาไดดี้อยูต่ลอดเวลา เพ่ือใหผู้โ้ดยสารเกิดความเช่ือมัน่และกลา้ท่ีจะเลือกเดินทาง

กบัสายการบิน 

  3) ดา้นพฤติกรรม ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสําคญักบัความประทบัใจแรกพบ ซ่ึงส่ิงท่ีช่วยให้เกิด

ความรู้สึกท่ีดีและเกิดความประทับใจทันทีแก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีพบเจอในขั้นแรกก็คือชุดเคร่ืองแบบของพนักงาน

ต้อนรับทั้ งบนเคร่ืองบินและ ณ ภาคพ้ืนดิน ซ่ึงชุดเคร่ืองแบบท่ีดูดีและสุภาพจะช่วยสร้างความประทับใจแก่

ผูใ้ชบ้ริการได ้รวมไปถึงลวดลายของเคร่ืองบินท่ีสวยงามก็ยงัช่วยดึงดูดให้ผูใ้ชบ้ริการอยากมาให้บริการซํ้ าๆ โดย

อาจจะมีการออกแบบลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

เช่น การ์ตูนท่ีเป็นท่ีมีช่ือเสียง เทศกาลสาํคญั เป็นตน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1) ควรศึกษาในเร่ือง การตดัสินใจของผูโ้ดยสารท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของสายการบินไทยแอร์

เอเชียของกลุ่มประชากร Generation Y เสน้ทางการบินระหวา่งประเทศ เพ่ือนาํผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางใน

การวางแผนการตลาดสู่การขยายเสน้ทางบินระหวา่งประเทศเพ่ือตอบโจทยต์่อวยัรุ่น Generation Y หรือยคุดิจิทลั

เพ่ือใหมี้ความหมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

  2) ควรมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-Depth Interview) เก่ียวกับการตัดสินใจของผูโ้ดยสารท่ี

เลือกใชบ้ริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนาํขอ้มูลไปปรับใชห้รือเพ่ิมกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีความเฉพาะเจาะจง

และมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารมากท่ีสุด 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1835 

9. เอกสารอ้างองิ 

กรมสุขภาพจิต. (2563). Gen Y/Gen Me ประชากรกลุ่มใหญ่ในโลกยคุดิจิตอล. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 24 มีนาคม 

2565, จาก: https://dmh.go.th/news/view.asp?id=2293 

กรุงเทพธุรกิจ. (2564). ส่องเทรนด์ผู้บริโภค "Gen Y" และ "Gen Z" ท่ีแบรนด์ไทยต้องรู้. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 24 

มีนาคม 2565, จาก: https://www.bangkokbiznews.com/business/973746 

การัณย ์สุวรรณผอ่ง. (2558). ผลกระทบของทัศนคติต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตการทาํงานต่อผลการปฎิบัติงานด้าน

การบริการของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน). วทิยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต, คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ณฐัรีพรรณ ดาํรงรัตนเกษม. (2562). ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินท่ีทาํงานกับสาย

การบินระหว่างประเทศ. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและบริการ.

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ดารณี พานทอง. (2542). ทฤษฎกีารจูงใจ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

รัชฎา  อสิสสนธิกลุ  และอย้อุมา รุ่งเรือง. (2548). การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเจนเนอเรช่ันวาย (Genaration Y) เพ่ือ

การประยกุต์ใช้ในท่ีทาํงาน. กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สนัติพงศ ์จิโรจน์กลุกิจ และคณะ. (2563). ทัศนคติต่อคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดขีองผู้โดยสาร

สายการบินไทยแอร์เอเชีย. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. สถาบนัพฒันาบุคลากรการบิน. 

สาํนกังานทะเบียนกลาง. (2563). มกีารคาดประมาณประชากรของประเทศไทยชุดท่ีใหม่กว่าชุดเดิมแล้ว. 

[ออนไลน์]. คน้เม่ือ 24 มีนาคม 2565, จาก: https://theprachakorn.com/newsDetail.php?id=641 

อภินนัท ์จนัตะนี. (2550). สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา.  

Aeroperlas. (2019). Singapore Airlines สายการบินท่ีดีท่ีสุดในโลก. [online]. Retrieved March 24, 2022, from 

https://aeroperlas.com/singapore-airlines-  

Asia Avition. (2018). รายงานประจาํปี 2561. [online]. Retrieved March 24, 2022  from 

https://hub.optiwise.io/th/documents/18153/20190322-aav-ar2018-th-02.pdf 

Gibson. (2000). Organizations Behavior. Structure, Processes. New York: Mc Graw - Hill. 

Schermerhorn. (2000). Management. New York: John Wiley & Sons. 

 

https://dmh.go.th/news/view.asp?id=2293
https://www.bangkokbiznews.com/business/973746
https://theprachakorn.com/newsDetail.php?id=
https://aeroperlas.com/singapore-airlines-
https://hub.optiwise.io/th/documents/18153/20190322-aav-ar2018-th-02.pdf


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1836 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ธุรกจิคาเฟ่ในจังหวดัเชียงใหม่ 

SERVICE MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING THE DECISION 

TO USE A CAFE BUSINESS IN CHIANG MAI PROVINCE 

 

เตือนใจ ศรีชาฎา 

สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: tuaenjai.sr@spu.ac.th 

วนัธงชัย ชีวะกลนิศักดิ์  

สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: wanthongchai.ch@spu.ac.th 

แพน ปานมะเริง  

สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: pan.pa@spu.ac.th 

พชรพรรณ มีกุศล  

สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: patcharapan.me@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ                         

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่ในจังหวดัเชียงใหม่จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 400 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช ้คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ T-test F-test (ANOVA)  ผลการวิจยั พบว่า ระดบั

ความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ  ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดั

จาํหน่าย และด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อาชีพท่ีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

แตกต่างกนั การใชบ้ริการเฉล่ียแต่ละเดือนท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นราคา แตกต่างกนั ระยะเวลาใช้

บริการท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนั ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ มีระดบัความคิดเห็น

ต่อดา้นราคา แตกต่างกนั  

mailto:pan.pa@spu.ac.th
mailto:patcharapan.me@spu.ac.th


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1837 

การเลือกประเภทอาหารท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นทาง

กายภาพ และด้านกระบวนการ แตกต่างกัน ช่องทางข้อมูลข่าวสารท่ีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อด้าน                 

การส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีต่างกนั  

มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การตดัสินใจ, ธุรกิจคาเฟ่ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is To study the company's marketing mix factors affecting the decision to 

use the cafe business in Chiang Mai And to compare factors that influence the decision to use the cafe business 

in Chiang Mai, classified by personal and behavioral factors The sample group is a tourist traveler in Chiang Mai, 

which used to use 400 cafes in Chiang Mai, using the questionnaire to collect statistical data used, namely 

descriptive statistics, including frequency, percentage, mean and standard deviation. And inference statistics 

include T-Test F-Test (ANOVA) statistics. The results showed that the level of opinion on quality of service, 

marketing mix factors, services that influence the decision to use the overall service. 

For testing, the hypothesis found that different sex has a level of opinions on the price. Distribution 

channel and different processes of different occupations There are different levels of opinions on distribution 

channels. The average use of each month is different. There are different levels of opinions. Different periods of 

time using different services There are different levels of opinions on the product. There are different levels of 

opinions. 

 Selecting different food types There is a level of opinions on the promotion of physical marketing. And 

the process of different channels Different information There is a level of opinions on marketing promotion. And 

different physical characteristics and individuals that influence different decisions Have a level of opinions on 

distribution channels and different physical characteristics 

 

Keywords: Marketing, Service, Service, Decision, Cafe Business 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นธุรกิจท่ีเป็น

ความต้องการของตลาดอย่างเสมอมา ซ่ึงอาหารเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีท่ีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งใน                        

การดาํรงชีวติของมนุษย ์ใชใ้นการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ทางเลือกหน่ึงในการบริโภคอาหารคือ

ร้านอาหาร ซ่ึงในปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารนั้นมีหลากหลายประเภทตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค (กรวิกา 

ตระการวจิิตร, 2560: 18) 

ซ่ึงในปัจจุบนั ธุรกิจคาเฟ่กาํลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมากในจงัหวดัเชียงใหม่ มีธุรกิจร้านกาแฟและธุรกิจ

คาเฟ่เกิดข้ึนมากกวา่ 1,000 แห่ง เพ่ือรองรับการบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียว

และเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญั คาดว่าธุรกิจกาแฟของจงัหวดัเชียงใหม่มีมูลค่าตลาดราว 2,000-3,000 ลา้นบาท             
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ต่อปี จึงเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นสินคา้บริการจงัหวดัเชียงใหม่มีจุดแขง็ดา้นสินคา้

และบริการหลากหลายรูปแบบ ท่ีสามารถสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์เชิงวฒันธรรมและรองรับความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 

โดยจงัหวดัเชียงใหม่นั้นธุรกิจร้านคาเฟ่เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจลงทุนเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก จงัหวดั

เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศและระดบัโลก ทาํให้มีธุรกิจการคา้ต่างๆ เกิดข้ึนมากมายเพ่ือ

รองรับกบัจาํนวนประชากรท่ีหลัง่ไหลเขา้มา และอีกธุรกิจหน่ึงท่ีสาํคญัและมีความจาํเป็นในการใชชี้วติประจาํวนั

ของมนุษย ์คือธุรกิจร้านคาเฟ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คาเฟ่ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในปัจจุบนัร้านอาหารประเภทร้าน

คาเฟ่เปิดใหม่ในจังหวดัเชียงใหม่มีจํานวนถึง 160 ร้าน มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตจากปี พ.ศ.2562 ถึง 70.21 

เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่ายงัมีโอกาสมากเติมโตสําหรับผูป้ระกอบการร้านคาเฟ่รายใหม่ท่ีจะเขา้มาลงทุนในจงัหวดั

เชียงใหม่ต่อไป 

ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดว่ามีผลต่อ                         

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่หรือไม่ ดงันั้นผูท้าํวิจยัจึงเล็งเห็นท่ีจะทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่

ในจงัหวดัเชียงใหม่จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวจิยั น้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธุรกิจคาเฟ่ ในจงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา คน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั

จากเอกสาร ตาํรา บทความวชิาการ บทความวจิยั และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. บริบท การท่องเท่ียวทางดา้นคาเฟ่  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

4. กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ ในจงัหวดัเชียงใหม่    

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. กรอบแนวคิด 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก คาํวา่ “Demo” หมายถึง “People” แปลว่า 

ประชาชนหรือประชากร ส่วนคาํวา่ “Graphy”หมายถึง ลกัษณะ,พรรณนาหรือบรรยาย ดงันั้นคาํวา่ ประชากรศาสตร์ 

หรือ Demography คือ วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของประชากร(ชยัวฒัน์ ปัญจพงษแ์ละณรงค ์เทียนส่ง, 2521) 
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โดยคอทเลอร์(Kotler, 1997 อา้งถึงใน อริศราณ์ หน่วยสังขาร, 2558) ไดก้ล่าววา่ โครงสร้างทางประชากรศาสตร์ 

(Demographic) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะหลายประการ ซ่ึงองคป์ระกอบดา้นประชากรท่ีสาํคญัไดแ้ก่ อาย ุเพศ เช้ือ

ชาติ สถานภาพ การศึกษา รายได ้ภาษา และศาสนา  ซ่ึงสุวสา ชยัสุรัตน์ (2537 อา้งถึงใน กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 

2556) ไดใ้หค้วามหมายทางประชากรศาสตร์ ไวว้า่เป็นปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทาง

ประชากรท่ีอยู่ในตวับุคคลนั้นๆ มีองค์ประกอบนอกเหนือจาก Kotler คือ ขนาดครอบครัว อาชีพ วฏัจกัรชีวิต

ครอบครัวและสญัชาติ  

แนวคิดของยบุลและศิริวรรณตรงกบัแนวคิดของสเวนเซ่นส์ (Swenson, อา้งถึงใน พรณชา โพธ์ินิยมและ

ศศิธร ง้วนพนัธ์, 2557) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ศาสตร์จะต้องกําหนดกลุ่มและแบ่ง

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนประกอบท่ีเหมือนกนั ใหช้ดัเจนเพ่ือแยก กลุ่มเป้าหมายออกมาจากตลาดขนาดใหญ่ ท่ีเตม็ไป

ดว้ยผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั เพ่ือให้แต่ละธุรกิจสามารถเนน้เฉพาะตลาดท่ีมีความเหมาะสมกบัสินคา้หรือ

บริการของตนเอง แทนการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดรวมทั้งหมดอยา่งในอดีต โดยเรียกกลยทุธ์

น้ีว่า”การแบ่งส่วนตลาด” (Market Segmentation) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีนํามาศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่       

1. อายุ (Age) ทอแรนซ์ (Tarrance, 1962  อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์, 2546)เป็นปัจจยัท่ีสามารถ

เป็นตวักาํหนดการคิด การตดัสินใจและพฤติกรรมต่างๆ ในการใช้ชีวิต นอกจากน้ียงัเป็นตวัแปรท่ีสามารถ

เปล่ียนแปลงไปตามวยัวฒิุหรือกาลเวลาไดอี้กดว้ย เม่ืออายเุพ่ิมข้ึนประสบการณ์สูงข้ึน ความฉลาดรอบคอบก็เพ่ิม

มากข้ึน ดงันั้นปัจจยัดา้นอายขุองประชากรจึงเป็นพ้ืนฐานในการวเิคราะห์ทางประชากรเกือบทุกๆ ดา้น (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน,์ 2546) 

2. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการแยกแยะและรับรู้

เน้ือหา โดยระดบัการศึกษาทาํให้บุคคลเกิดความรู้และความคิด และการเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ียุคสมยั

และสถาบนัท่ีไดรั้บการศึกษาก็ส่งผลใหก้ารรับรู้ท่ีไดแ้ตกต่างกนัออกไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) 

 3. รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพเหล่าน้ี

ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์อาํนาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการใชจ่้าย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑท่ี์

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ นักการตลาดให้ความสําคญัเร่ืองแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคลเน่ืองจากรายได้เป็น

องคป์ระกอบสาํคญัท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงิน ศกัยภาพและอาํนาจในการใชจ่้าย ผูท่ี้รายไดต้ ํ่ามกัซ้ือผลิตภณัฑท่ี์

จาํเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มีคุณภาพ

และราคาสูงกวา่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

4. ขนาดครอบครัว (Family Size) ปัจจุบันครอบครัวกลายเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ซ่ึงสมาชิกใน

ครอบครัวมีเฉพาะ พอ่ แม่ ลูก จึงส่งผลใหค้รอบครัวมีขนาดเลก็ลงจาํนวนสมาชิกในครอบครัวลดลง ดงันั้นบุคคล

ในครอบครัวนบัวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว นกัการตลาดจึงสนใจจาํนวน และลกัษณะของบุคคลในครอบครัวท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์

ใดผลิตภณัฑ์หน่ึงรวมถึงยงัใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์ดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ี

เป็นผูต้ดัสินใจในครอบครัวเพ่ือท่ีจะช่วยทาํใหพ้ฒันากลยทุธ์การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552: 41-42) 

5. รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) คือ วิถีท่ีคนมีชีวิตอยู ่(How One Lives)หมายถึง รูปแบบซ่ึงคนเรา

ใชชี้วิต ใชเ้วลา และใชจ่้ายเงิน แองเจิล (Engle et al.,1995อา้งถึงใน เชียน ไป๋, 2556) รูปแบบการดาํเนินชีวิตของ

คนเรามีหลากหลายวิถีทาง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในอดีต ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละคน และสถานการณ์



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1840 

แวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัAllen, Karen, and Susan (1992 อา้งถึงใน เชียน ไป๋, 2556) บุคคลท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินเดียวกนั 

ฐานะทางสังคมและอาชีพเดียวกนั อาจมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัได ้ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

(Demographics) ดา้นต่างๆของบุคคลนั้น อาจเขียนยอ่ ๆ ไดว้า่ Life Style =𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 + Demo (อรชร มณีสงฆ ์ม.ป.ป.) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไม่แตกต่างกนั  

2. ปัจจยัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจ            

คาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่แตกต่างกนั  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร หนังสือ บทความ วารสาร ส่ือสารสนเทศ วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ตและ

รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3. รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. นําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่มาพิจารณาความสอดคลอ้ง 

5. สรุปผลการวจิยัท่ีไดท้ั้งหมด แลว้นาํไปเสนอเป็นรายงาน 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ขอบเขตประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่และนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ผูว้ิจัยประยุกต์มาจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือนํามาเป็นกรอบและกาํหนด

ขอบเขตเน้ือหาในการสร้างแบบสอบถามให้มีความชดัเจน และความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ี

ตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาตามลาํดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ตาํรา วารสาร วทิยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ตและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.สร้างแบบสอบถามจาก ตาํรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และพิจารณาสมมติฐาน 

ขอบเขตการวจิยัและตวัแปรต่างๆหรือกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

3. นาํแบบสอบถามท่ีคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปนาํเสนอกบัผูท้รงคุณวฒิุในท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความ

ครบถว้นถูกตอ้ง สมบรูณ์และเขา้ใจง่ายต่อผูต้อบแบบสอบถาม แลว้นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

4. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (Pre-test) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน

เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการคาํนวณครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach Alpha, 1970 อา้งถึงใน) ซ่ึงผล

การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 0.948 

5. นาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ ใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น

จงัหวดัเชียงใหม่และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ภายในจงัหวดัเชียงใหม่และนักท่องเท่ียว 

ชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 6,007,763คน อา้งอิงจากการสาํรวจ

ของ (สาํนกังานสถิติจงัหวดั เชียงใหม่, 2563) 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์แลว้ทาํการบนัทึก

ข้อมูลโดยแปลงคาํตอบทั้ งหมดเป็นตัวเลขโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statical Package for the Social 

Sciences / Personal Computer) ในการบนัทึกขอ้มูลและคาํนวณ ค่าสถิติต่างๆ โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจค่าเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

5. ผลการวจัิย                                                                                                                                         

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมดจาํนวน 400 คน แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ ในจงัหวดั

เชียงใหม่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดต้่อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพของนกัท่องเท่ียว 
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ตอนท่ี2 ขอ้มูลพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ระยะเวลาท่ี

ท่านใชบ้ริการ การใชจ่้ายในการรับประทานอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม ช่วงเวลาเขา้ใชบ้ริการ รับประทานอาหาร

ประเภทใด โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการกบัใคร ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ บุคคลใดท่ีมี

อิทธิพลต่อท่านในการตดัสินใจ 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมุติฐานเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน             

การเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

6. อภิปรายผล  

1. เพศ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการ

ธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั เน่ืองจาก เพศ

บ่งบอกไดถึ้งความคิด ลกัษณะนิสยั ทศันคติ รสนิยมท่ีแตกต่างกนั  

2. รายไดต้่อเดือน นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือนท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ไม่แตกต่างกนั  

3. ระดับการศึกษา นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว              

ชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ไม่แตกต่าง

กนั อาจเน่ืองมาจากนกัท่องเท่ียวท่ีไปใชบ้ริการท่ีร้านคาเฟ่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัเรียน/ นกัศึกษา ความคิด ทศันคติ

จึงไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั  

4. อาชีพ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้

บริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากเวลาในการทาํงานของ

แต่ละอาชีพท่ีไม่เหมือนกนั ทาํใหก้ารเขา้ถึงร้านคาเฟ่แตกต่างกนั  

5. การใชบ้ริการเฉล่ียแต่ละเดือน นกัท่องเท่ียวท่ีมีจาํนวนการใชบ้ริการเฉล่ียแต่ละเดือนท่ีต่างกนั มีระดบั

ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นราคา แตกต่างกนั 

เน่ืองจากการใชบ้ริการคาเฟ่แต่ละคร้ังตอ้งมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน หากร้านคาเฟ่นั้นๆ ราคาแพงจนเกินไปการไปใช้

บริการซํ้ าๆ ก็อาจจะไม่เกิดข้ึน  

6. ระยะเวลาใช้บริการ นักท่องเท่ียวท่ีมีระยะเวลาใช้บริการท่ีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่ในจังหวดัเชียงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอาจ

เน่ืองมาจากอาหาร เคร่ืองด่ืม แต่ละชนิดใชเ้วลาในการรับประมานแตกต่างกนั ระยะเวลาการใชบ้ริการจึงมีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

7. ค่าใชจ่้าย นักท่องเท่ียวท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ

เลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ไม่แตกต่างกนั นัน่อาจเป็น

เพราะวา่นกัท่องเท่ียวมีความตั้งใจท่ีจะไปใชบ้ริการอยูแ่ลว้ไม่วา่ราคาจะถูกหรือแพงอยา่งไร  
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8. ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้านราคา แตกต่างกัน อาจจะ

เก่ียวขอ้งกบัโปรโมชัน่ของร้านคาเฟ่ บางร้านชอบให้ส่วนลดพิเศษในวนัธรรมดา ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการจึงมี

ผลต่อราคา  

9. การเลือกประเภทอาหาร นกัท่องเท่ียวท่ีมีการเลือกประเภทอาหารท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 

ดา้นทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากการเลือกประเภทอาหารแตกต่างกนับ่งบอก

ไดถึ้งรสนิยม ความช่ืนชอบท่ีแตกต่างกนั ทาํใหค้วามคิดเห็นมีความแตกต่างกนั  

10. ผู ้ใช้บริการร่วมด้วย นักท่องเท่ียวท่ีมีผู ้ใช้บริการร่วมด้วยท่ีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

จดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากตวันกัท่องเท่ียวเองท่ีเป็นคนตดัสินใจเลือกวา่จะไปใชบ้ริการคาเฟ่ร้านไหน เพราะ

สามารถหาขอ้มูลต่างๆไดจ้ากอินเตอร์เน็ต ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการร่วมดว้ยไม่ไดมี้ผล  

11. ช่องทางขอ้มูลข่าวสาร นักท่องเท่ียวท่ีมีช่องทางขอ้มูลข่าวสารท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั อาจจะเก่ียวขอ้งกบัการรับสารโปรโมชัน่ ลกัษณะของร้านคา้ การไดรั้บช่องทาง

ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนัจึงทาํใหท้ศันคติแตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัชนก พฒันะกลุกาํจร 

และสุมาลี สวา่ง (2564) ท่ีศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และกลุ่มอา้งอิง ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ Non-Franchise ในรูปแบบคาเฟ่ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ปัจจยั

ด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ Non-Franchise                          

ในรูปแบบคาเฟ่ของผูบ้ริโภคจงัหวดันนทบุรีมากท่ีสุด คือ ดา้นการโฆษณา รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการขาย 

12. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน                   

การเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่าง

กนั อาจเน่ืองจากการเร่ืองราว ประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีเคยไดรั้บจากการไปใชบ้ริการคาเฟ่ท่ีแตกต่างกนั ทาํให้

นกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผูรั้บสารไดรั้บไม่เหมือนกนั ความคิดเห็นต่อร้านนั้นๆ จึงแตกต่างกนัออกไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผูว้จิยัขอเสนอแนะผลท่ีไดจ้ากการวจิยัโดยพิจารณาจากความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการในทุกดา้น 

ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้ท่ีมีคุณภาพการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ มีความหลากหลายของอาหารมีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารร้านคาเฟ่ควรปรับเมนูอาหารให้มีหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ลูกคา้สามารถ

เลือกไดห้ลากหลาย และสามารถมารับประทานไดทุ้กช่วงวยั 

2. ดา้นราคา ขอ้ท่ีมีคุณภาพการใหบ้ริการน้อยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของราคาอาหาร เม่ือเทียบ

กบัการบริการราคา  ผูบ้ริหารร้านคาเฟ่ควรปรับปรุงการให้บริการของพนกังาน ควรมีการฝึกอบรมการบริการ 

เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและคุม้ค่าในการรับบริการทุกคร้ัง 
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3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ขอ้ท่ีมีคุณภาพการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ ความสะดวกของสถานท่ี

จอดรถ ผูบ้ริหารร้านคาเฟ่ควรจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับทาํท่ีจอดรถไวค้อยให้บริการอย่างเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ขอ้ท่ีมีคุณภาพการให้บริการน้อยท่ีสุด คือ มีรายการอาหารพิเศษ

แนะนาํประจาํเดือน ผูบ้ริหารร้านคาเฟ่ควรพิจารณาจดัใหร้้านมีเมนูพิเศษ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความแปลกใหม่ ไม่

จาํเจ และร้านจะดูเป็นท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

5. ดา้นบุคคล ขอ้ท่ีมีคุณภาพการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานแต่งกายเหมาะสมสุภาพ ผูบ้ริหาร

ร้านคาเฟ่ควรมีการตดัชุดยูนิฟอร์มให้กับพนักงาน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับร้านและการแต่งกายของ

พนกังานจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ข้อท่ีมีคุณภาพการให้บริการน้อยท่ีสุด คือ รูปแบบและสีสันของ

เคร่ืองแบบพนกังานมีความสุภาพ เป็นเอกลกัษณ์ ผูบ้ริหารร้านคาเฟ่ควรควรมีการตดัชุดยนิูฟอร์มใหก้บัพนกังาน 

โดยใหมี้การออกแบบอยา่งเป็นท่ีน่าจดจาํและมีความสุภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ ขอ้ท่ีมีคุณภาพการให้บริการนอ้ยท่ีสุด คือ มีบริการรับจองโต๊ะล่วงหนา้โดย

การติดต่อทางโทรศพัท ์ผูบ้ริหารร้านคาเฟ่ควรมีการทาํระบบรับจองคิวล่วงหนา้ ซ่ึงในปัจจุบนันั้นมีแอพพลิเคชัน่

การจองคิวร้านคา้ ลูกคา้จะไดส้ะดวกสบายมากยิง่ข้ึน ไม่ตอ้งเสียเวลามารอหนา้ร้านนานๆ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่ อาจมีตวัแปรอ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีชดัเจน

มากข้ึน เช่น ความภกัดีของลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้ 

2. การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นควรระมดัระวงัใน

การนาํใชอ้า้งอิง รวมถึงควรมีการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและยนืยนัผลการศึกษาน้ี 

เช่น พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

3. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล อาจไดข้อ้มูล

ท่ีไม่ครอบคลุม ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์ควบคู่ดว้ย เพ่ือให้ขอ้มูลเชิงลึกลึก

และรู้ขอ้เท็จจริงในเหตุผลของการตดัสินใจของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

บทความวิจยัฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณ์ได ้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารยพี์รยา สุขกิจเจอาจารยท่ี์

ปรึกษาท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ เสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดี ผูว้ิจยัขอ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยว์ิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลยัศรีปทุมทุกท่าน ท่ี

กรุณาให้ความรู้ ให้คาํแนะนาํและคอยผลกัดนัเพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการทาํรายงานวิจยัคร้ังน้ีเสมอมา และ

ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ในการวจิยัคร้ังน้ี 
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สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีคอยให้กาํลงัใจ ขอบคุณ

เพ่ือนสนิท เพ่ือนนักศึกษา ท่ีเขา้ใจ ให้ความช่วยเหลือ และเป็นแรงสนับสนุนให้ผูว้ิจยัในทุกๆ ด้านมาตลอด

ระยะเวลาในการทาํรายงานวจิยัฉบบัน้ีใหส้าํเร็จลุล่วงมาไดด้ว้ยดี     
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บทคัดย่อ 

  งานวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดั

สตูล 2) ศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล ผูว้ิจยั

ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (x�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปสาระสาํคญัตามประเด็นเน้ือหาดว้ย

การพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษา การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ าภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เน่ืองจากชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ทรัพยากร 

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีระบบรักษาความปลอดภยั รวมทั้งชาวบา้นในชุมชนมีอธัยาศยัและมีความเป็นเจา้บา้นท่ี

ดีส่งผลต่อความยัง่ยนืของทรัพยากร เศรษฐกิจและวฒันธรรม สาํหรับแนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียว

โดยชุมชน พบวา่ ดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการร่วมมือของชาวบา้นในการสร้างกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทางการท่องเท่ียวโดยมีผูน้าํชุมชนดาํรงตาํแหน่งประธานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดา้นการจดัการ

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนมีขอ้กาํหนดดา้นการจดัสรรรายไดจ้ากการท่องเท่ียว และแบ่งจดัสรร

ส่วนหน่ึงคืนสู่ชุมชน ดา้นการอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม ชุมชนสร้างจิตสาํนึกดว้ยการปลูกฝังให้

เยาวชนรู้สึกรักบา้นเกิดและหวงแหนในทรัพยากรผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

หรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื มีการกาํหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ

และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกป่าทดแทน และ             

การเก็บขยะชายหาด ดา้นคุณภาพการบริการการท่องเท่ียว เนน้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองความปลอดภยัทาง 

การท่องเท่ียวเป็นสาํคญั 

 

คาํสําคญั: การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน, แนวทางการพฒันา, ตาํบลปากนํ้ า 
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ABSTRACT 

  The research aims to 1)  Study community-based tourism management Pak Nam Sub-district, La-Ngu 

District, Satun Province. 2) Study the guidelines for the development of community-based tourism management 

Pak Nam Sub-district, La-Ngu District, Satun Province. This study used a mixed method. The research tools were 

questionnaires and structured interviews.  Analyze the data by average and standard deviation.  Summarize the 

essence according to the content issue with a descriptive analysis. The study found that community-based tourism 

management was at a high level. The community has learning activities that raise awareness of natural resources 

and cultural conservation.  There are abundant natural resources and a security system.  The community being 

hospitable and a good host affects the sustainability of resources, economy, and culture.  For the guidelines for 

the development of community- based tourism management, it was found that Community- based tourism 

management is the cooperation of the villagers in creating a tourism community enterprise group.  There is a 

community leader as the chairman of the community enterprise group. Economic, social, and good quality of life 

management, the communities have provisions for the allocation of tourism income and portion back to the 

community.  Conservation and promotion of cultural heritage, the community raises awareness by cultivating 

youths to feel love for their homeland and cherish resources through various activities, campaigning for tourists 

to participate in activities such as reforestation and beach garbage collection.  And tourism service quality and 

paying attention to tourism safety. 

 

Keywords: Community Based Tourism Management, Development Guidelines, Pak Nam Subdistrict 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

จงัหวดัสตูลเป็นจงัหวดัหน่ึงของภาคใตท่ี้มีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวสูง มีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ี

สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีวีถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความน่าสนใจ มีความเป็น

เอกลกัษณ์ของวิถีชาวประมงพ้ืนบา้น และการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของชาวพุทธและมุสลิมจึงเป็นท่ีน่าสนใจ

ของนกัท่องเท่ียว สามารถดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัไดจ้าํนวนมาก ในปี พ.ศ. 2562              

มีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มารวมทั้ งส้ิน 1,549,880 คน (สํานักงานจงัหวดัสตูล,  2562) ทั้ งน้ี จังหวดัสตูลเองมี               

การจดัการท่องเท่ียวในหลายรูปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้และการท่องเท่ียวโดยชุมชนก็

เป็นอีกหน่ึงจุดมุ่งหมายในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีจงัหวดัเน้นเป้าหมายการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ผ่านการจัดทาํฐานขอ้มูลของแต่ละชุมชนไปสู่การหนุนเสริมสมาชิกชุมชนในเครือข่ายทั้ งน้ี เพ่ือเป็น                    

การกาํหนดมาตรฐานการท่องเท่ียวชุมชน และมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เขา้มาเรียนรู้กระบวนการทาํงานเพ่ือพฒันา

เครือข่ายการท่องเท่ียว ให้เกิดการบริหารจดัการตนเองและมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตนเองสู่ความ

ยัง่ยนืต่อไป  

การท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล อีกหน่ึงของการจดัการท่องเท่ียวท่ีเร่ิมมีจุด

กาํเนิดจากการเห็นคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี และประชาชนอยากนําเสนอความสวยงามทาง

ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วถีิชีวติและศิลปวฒันธรรมในพ้ืนท่ีใหผู้ค้นภายนอกไดรั้บรู้ จึงเกิดการรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่ม

การท่องเท่ียวโดยชุมชนข้ึนมา อีกทั้งจงัหวดัสตูลไดเ้ลง็เห็นถึงทาํเลท่ีตั้งเชิงพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัของ
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จงัหวดัจึงไดจ้ดักาํหนดแผนแม่บทการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรฯ 

และการใชป้ระโยชน์อยา่งสมดุลและยัง่ยนื และอนุญาตใหชุ้มชนสามารถใชพ้ื้นท่ีอุทยานแห่งชาติได ้ 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ส่งผลใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล จงัหวดัสตูลมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอุทยานโดยใหชุ้มชนได้

เข้าไปใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีโดยการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า ทําให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษา                     

การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า อนัจะนาํไปสู่แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนการท่องเท่ียวใน                  

การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียว

โดยชุมชนในพ้ืนท่ี ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล สามารถนาํผลการศึกษาไปปรับใชเ้พ่ือการพฒันาการ

จดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล             

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 

 

3. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิการจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

สถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน (2557) กล่าวถึงองคป์ระกอบการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 4 ดา้น 

ประกอบดว้ย 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม คือการท่ีชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีวถีิ

การผลิตและใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน มีวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 2) องคก์รชุมชน 

คือระบบสงัคมท่ีเขา้ใจกนั มีปราชญห์รือผูมี้ความรู้และทกัษะในเร่ืองต่าง ๆ ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพฒันา 3) การจดัการ คือกฎกติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและการท่องเท่ียว มีองคก์ร

หรือกลไกการทาํงานเพ่ือจดัการการท่องเท่ียว และสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชน มีการ

กระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม และ 4) การเรียนรู้ คือลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างการรับรู้

และความเขา้ใจในวถีิชีวติท่ีแตกต่าง มีระบบจดัการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งชาวบา้นกบัผูม้าเยอืน สร้าง

จิตสาํนึกเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชแ้นวคิดดงักล่าวในการศึกษาเพ่ือ

ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  

 3.2 แนวคดิเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

ผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการวางแผน ดาํเนินการและ

ประเมินผลการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนขององคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยืน (2559) มีองคป์ระกอบ 5 ดา้นดงัน้ี 1) ดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2) ดา้นการจดัการ

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 3) ดา้นการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมชุมชน 4) ดา้นการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื และ 5) ดา้นคุณภาพการบริการการท่องเท่ียว

โดยชุมชน ทั้ งน้ีเพ่ือมุ่งเน้นพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและให้ความสําคญัในดา้นการพฒันาทรัพยากร                   

การพฒันาในดา้นส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชแ้นวคิดดงักล่าวในการศึกษาเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  
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4. ขอบเขตการวจัิย 

4.1 ขอบเขตด้านพื้นที ่ กาํหนดพ้ืนท่ีการศึกษาตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล          

4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

4.2.1 การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล ผูว้ิจยัใชแ้นวคิด

องค์ประกอบหลกัของการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรธรรมชาติและ

วฒันธรรม 2) องคก์รชุมชน 3) การจดัการ และ 4) การเรียนรู้  

4.2.2 แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 

ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือขององคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2) ดา้นการจดัการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 3) ดา้นการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมชุมชน 4) ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและ

ยัง่ยนื และ 5) ดา้นคุณภาพการบริการการท่องเท่ียวโดยชุมชน                                                   

4.3  ขอบเขตด้านข้อมูล     

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตขอ้มูล 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

4.3.1  ขอ้มูลเอกสาร ไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ หนงัสือ บทความ เอกสาร

วชิาการ งานวจิยัและวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการศึกษา 

4.3.2  ขอ้มูลจากภาคสนาม ไดแ้ก่ การลงพ้ืนท่ีสาํรวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียว ประชาชนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน 

4.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม                                                                        

2) องคก์รชุมชน  

3) การจดัการ  

4) การเรียนรู้ 

 แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียว 

โดยชุมชน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

 1) ดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

2) ดา้นการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3) ดา้นการอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม

ชุมชน 

4) ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 

5) ดา้นคุณภาพการบริการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

กรอบแนวคิดดงักล่าว เร่ิมจากการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า อนัจะนาํไปสู่

แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จังหวดัสตูล ทั้ งน้ีสามารถนาํ                 

ผลการศึกษาไปปรับใชเ้พ่ือการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย  

5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1) ประชากร ผูว้จิยักาํหนดประชากรจาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

กับวิสาหกิจชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จังหวดัสตูล และ 2) สมาชิกกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนและ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตลู 

2) กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยักาํหนดดงัน้ี 

      2.1) นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนตาํบลปากนํ้ า อา้งถึงสถิติในปี 

พ.ศ. 2562 จาํนวน 276,999 คน (องค์การบริหารส่วนตาํบลปากนํ้ า, 2562) โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane อา้งโดย อศัวนิ แสงพิกลุ, 2562) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชค้วามคลาดเคล่ือน 5% ดงัน้ี 

สูตร   n  = 
N

1+Ne2
 

เม่ือ    n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

N = ขนาดประชากร 

e = ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยกาํหนดเป็น 0.05 แทน

สูตรเพ่ือหาขนาดตวัอยา่ง 

n = 
276,999

1+276,999(0.5)2 

n = 399.45 

จากการคาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 399.45 คน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการเก็บ

ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงกาํหนดเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 คน โดยใชว้ธีิสุ่มแบบบงัเอิญ 

2.2) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงจากสมาชิกกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน

และประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 27 คน ประกอบดว้ย 

ประธานและสมาชิกกลุ่มการท่องเท่ียว จาํนวน 14 คน  ผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชน จาํนวน 7 คน และผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเท่ียว จาํนวน 6 คน 

5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

        1) ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

โดยสร้างแบบสอบถามจากการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วตัถุประสงคใ์นการเดินทางและช่องทางการรับขอ้มูลการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประกอบด้วยคาํถาม 4 

ประเด็น ดังน้ี 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ และ 4) การเรียนรู้ ซ่ึง

แบบสอบถามเป็นการกาํหนดระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียว แบ่งเป็น 5 ระดบั จากระดบัมาก

ท่ีสุด ถึงระดบันอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ โดยสร้างแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายเปิด 

2) ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แนวทางการ

พฒันาการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เ ก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ประกอบดว้ยคาํถาม 5 ประเด็น ดงัน้ี 1) ดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2) ดา้นการจดัการเศรษฐกิจ 

สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 3) ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมชุมชน 4) ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน และ 5) ดา้นคุณภาพการบริการการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

5.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั  

1) ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียว

โดยชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม                                   

2) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตรวจสอบความถูกตอ้ง เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีครอบคลุมเน้ือหา     

3) นําแบบสอบถามพิจารณาความสอดคล้องระหว่างคาํถามและวตัถุประสงค์ โดยใช้วิธีการ

พิจารณาแบบการหาค่าสมัประสิทธ์ิสอดคลอ้ง ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน มีคะแนน 3 ระดบั ดงัน้ี คะแนน  +1 

เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้ามวตัถุประสงค ์คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้ามวตัถุประสงค ์

คะแนน -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไม่ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์นาํผลคะแนนท่ีไดม้าคาํนวณหาค่า IOC ตาม

สูตรการหาคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยัหาค่าตามสูตร IOC 

4) นําแบบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล จาํนวน 30 ชุด ก่อนนาํแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูล 

5.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1) การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม                                                                                    

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน วตัถุประสงค์ในการเดินทางและช่องทางการรับขอ้มูลการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาความถ่ี          

2) การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัไดข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการ

พฒันาการจดัการการท่องเท่ียว โดยการถอดความและนาํมาสรุปตามประเด็นเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ 

5.5 การรวบรวมและการนําเสนอข้อมูล 

1) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามกบันกัท่องเท่ียว จาํนวน 400 ชุด และ

ดาํเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ในแบบสอบถาม 

2) ผูว้จิยัทาํการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสําคญัท่ี

กาํหนดไว ้

3) นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ โดยใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (x�) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) นาํเสนอรูปแบบตารางและขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นาํมาสรุปตามประเด็นเน้ือหาของการกาํหนด

ตามวตัถุประสงค ์ในลกัษณะพรรณนาวเิคราะห์ 
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6. ผลการวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตลู 

ผลการศึกษา ปรากฎดงัน้ี  

 

ตารางที ่1 การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 

รายละเอยีด (𝐱𝐱�) (S.D.) ระดบัความคิดเห็น 

- ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม 4.46 0.60 มาก 

- ดา้นองคก์รชุมชน 4.30 0.71 มาก 

- ดา้นการจดัการ 4.33 0.67 มาก 

- ดา้นการเรียนรู้ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.64 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตําบลปากนํ้ า อําเภอละงู จังหวดัสตูล 

นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.40, S.D. = 0.64) และเม่ือจาํแนกตามรายละเอียด

จากมากไปน้อย พบว่า ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.50, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและวฒันธรรม อยู่ในระดบัมาก (x� = 4.46, S.D. = 0.60) ดา้นการจดัการ อยู่ในระดบัมาก (x� = 4.33,  

S.D. = 0.67) และด้านองค์กรชุมชน อยู่ในระดับมาก (x� = 4.30, S.D. = 0.71) ตามลาํดับ ซ่ึงสามารถแสดงผล

รายละเอียดในแต่ละดา้นได ้ดงัน้ี  

1) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม พบว่า การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและวฒันธรรมโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.46, S.D. = 0.60) เม่ือจาํแนกตามรายละเอียด พบวา่ 

ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชุมชนมีวถีิการผลิตท่ีพ่ึงพาและ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีความโดดเด่น มีความเป็น

เอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว สภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการท่องเท่ียว และชุมชนมีวฒันธรรม

ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ตามลาํดบั 

2) ดา้นองค์กรชุมชน พบว่า การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดา้นองค์กรชุมชน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (x� = 4.30, S.D. = 0.71) เม่ือจาํแนกตามรายละเอียด พบวา่ ชุมชนมีการจดักลุ่มร่วมใจกนัในการพฒันา

แหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ชุมชนมีผูมี้ความรู้หรือปราชญ์ในการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว คนในชุมชนมี

อธัยาศยัดี มีความเป็นมิตร และเป็นเจา้บา้นท่ีดี ชุมชนไดรั้บประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ ชุมชนมีการประสานงาน

อยา่งเป็นระบบ ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการจดักิจกรรมและบริหารการท่องเท่ียว และชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือจดัการ

ดา้นการท่องเท่ียว ตามลาํดบั 

3) ดา้นการจดัการ พบว่า การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดา้นการจดัการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก (x� = 4.33, S.D. = 0.67) เม่ือจาํแนกตามรายละเอียด พบว่า มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น ศูนยบ์ริการ

นักท่องเท่ียว สถานพยาบาล การจัดเส้นทางให้มีความปลอดภยั รองลงมา คือชุมชนมีตวัแทนในการจัดการ                 

การท่องเท่ียวท่ีสามารถติดต่อและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับกลุ่มอ่ืน ๆ โดยรวมได้ ความสะอาดของแหล่ง

ท่องเท่ียวและมีการจดัการส่ิงปฏิกลู ขยะมูลฝอย มีการจดัการท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงความสามารถของแหล่งท่องเท่ียว

ในการรองรับนักท่องเท่ียว ชุมชนมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ชุมชนมีกติกาในการจัดการ
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ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และการท่องเท่ียว มีขอ้เสนอแนะหรือทางเลือกในการท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว และ

ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

ตามลาํดบั 

4) ดา้นการเรียนรู้ พบวา่ การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดา้นการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.50, S.D. = 0.58) เม่ือจาํแนกตามรายละเอียด กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนสร้างจิตสํานึกท่ีดีใน

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม รองลงมา ชุมชนมีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างความเขา้ใจ

ในวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีแตกต่างของชุมชน ชุมชนมีระบบการจดัการกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกบั

นักท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมการทาํขนม การทาํโมบายจากเปลือกหอย มีแหล่งโบราณคดี ศิลปะวฒันธรรม และ               

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู้แก่นกัท่องเท่ียว ชุมชนมีระบบจดัการให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ระหวา่งชาวบา้นกบัผูม้าเยอืน และมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหค้นในชุมชนและนกัท่องเท่ียวเขา้มามีส่วนร่วมใน

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชน ตามลาํดบั 

แนวทางการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล พบวา่ 

1) ดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน พบวา่ การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการร่วมมือ

ของชาวบา้นในการสร้างกลุ่มวิสาหกิจ และใชพ้ื้นท่ีสาํหรับเป็นท่าเรือเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่าเรืออ่าวนุ่น 

ท่าเรือปากบารา ท่าเรือหัวทาง และท่าเรือบา้นบ่อเจ็ดลูก สําหรับความโดดเด่นดา้นการบริหารจดัการท่องเท่ียว 

พบวา่ หนา้ท่ีการนาํเท่ียว การให้ขอ้มูล และการบริหารจดัการ มีความโดดเด่น นอกกจากน้ีมีการดาํเนินงานตาม

แผนงานของวิสาหกิจในการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวร่วมกนั มีการทาํงานร่วมกนัของชาวบา้นจากการรวมกลุ่ม

ในอาชีพเดียวกนั เช่น อาชีพประมงมีการนาํเรือมาบริการทางการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรายไดเ้สริม นอกจากน้ีร่วมมือ

กันทําการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้ส่ือออนไลน์และเน้นการบอกต่อของนักท่องเท่ียวเป็นส่ือหลักใน                            

การประชาสมัพนัธ์  

2) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี พบว่า การจัดการเร่ืองรายรับจากค่าบริการ               

การท่องเท่ียวมีการกาํหนดราคา 800 บาทต่อคน โดยมีการแบ่งจาํนวนเงินออกมา 30 บาท เพ่ือคืนสู่ชุมชนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือเด็กกาํพร้า ผูป่้วยติดเตียง เด็กและผูสู้งอาย ุโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการมสัยิด

บา้นปากบาราเป็นผูจ้ดัการดูแล นอกจากน้ีสนบัสนุนให้คนในชุมชนมีรายไดเ้สริมจากการท่องเท่ียวดว้ยการขาย

ผลิตภณัฑชุ์มชนเป็นของฝากของท่ีระลึก และชุมชนมีแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวในรูปแบบ Low Carbon เนน้

การท่องเท่ียวแบบพลงังานสะอาดต่อไปในอนาคต 

3) ดา้นการอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมชุมชน พบวา่ กิจกรรมทางการท่องเท่ียวของชุมชน 

สามารถสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้เยาวชนรู้สึกรักบา้นเกิด และหวงแหนทรัพยากรผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น              

การปลูกป่าทดแทน การเก็บขยะภายในชุมชน และการส่งเสริมการบริการอาหารพ้ืนถ่ินแก่นกัท่องเท่ียว  

4) ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน พบว่า ชุมชนมีความ

ร่วมมือกบัเครือข่าย Reef Guardian ในการช่วยดูแลทรัพยากรทางทะเลและมีโครงการเก็บขยะใตท้ะเล นอกจากน้ี

การจดัการท่องเท่ียวของชุมชนมีความสอดคลอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดา้นการดูแล

พ้ืนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดการรองรับนกัท่องเท่ียวไม่เกิน 200 ท่านต่อ 1 วนั  

5) ด้านคุณภาพการบริการการท่องเท่ียวโดยชุมชน พบว่า ชุมชนให้ความสําคญัเร่ืองความปลอดภยั

ทางการท่องเท่ียวเป็นอนัดบัตน้ๆ มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ทีมงาน เช่น ไกด์และสตาฟ มีการเตรียม

บริการรถฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง สาํหรับกิจกรรมทางทะเลจะมีตาํรวจนํ้ าดูแลตลอด 24 ชัว่โมง เช่นเดียวกนั 
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7. อภิปรายผลและสรุปผล 

การวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตลู 

สามารถอภิปรายและสรุปผลไดด้งัน้ี การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนพบชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นการท่องเท่ียว

โดยการรวมตวักนัก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจการท่องเท่ียว มอบหมายใหก้าํนนั ดาํรงตาํแหน่งประธานของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน และกาํหนดใหผู้ใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เพ่ือช่วยในการขบัเคล่ือนกลุ่ม สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ ประจวบ ทองศรี และวรัุยดา อาหมนั (2563) พบวา่ วตัถุประสงคแ์ละหลกัการจดัการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนเร่ิมจากการคิดและวางแผนในทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํชุมชนและชาวบา้น การจดัตั้ง

คณะกรรมการบริหารจดัการท่องเท่ียวในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะมีการจดทะเบียนและมีหนงัสือรับรองจาก

ผูใ้หญ่บา้นอย่างถูกตอ้ง โดยวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย คณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร

จดัการ โดยจุดเด่นของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า พบการเขา้ใชพ้ื้นท่ีเขตอุทยานฯ ในการจดัการ

การท่องเท่ียวในรูปแบบการนาํเท่ียว การให้ขอ้มูล การบริหารจดัการโดยชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมีการวางแผน 

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวร่วมกับอุทยานฯ นอกจากน้ี ชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างจิตสํานึกเก่ียวกับ                      

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมผา่นการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างความเขา้ใจในวถีิชีวิตและ

วฒันธรรม เช่น การปลูกป่าทดแทน การเก็บขยะชายหาด สอดคลองกบัการวิจยัของ หทยัรัตน์ สวสัดี (2563) 

พบว่า การพฒันาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวควรจดัทาํแผนเพ่ือการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่นของ

ชุมชนให้สามารถนํามาปรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวของชุมชน รวมถึงพฒันาชุมชนท่ีมี

วฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ดา้นองคก์รชุมชน พบการรวมกลุ่มของชุมชนในการจดัการด้าน

การท่องเท่ียว เช่น เนน้การบริการอาหารพ้ืนบา้น และการเก็บขยะกลบัมาท้ิงบนฝ่ังทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดถนอม ตนัเจริญ (2560) พบวา่ การท่ีชุมชนมีระบบสังคมท่ีเขา้ใจกนั ชุมชนสามารถ

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนโดยรวมไดแ้ละการมีกฎกติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 

และการท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบสําคญัของศกัยภาพในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมากท่ีสุด และ

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ หทยัรัตน์ สวสัดี (2563) พบวา่ การพฒันาการมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวของชุมชน

ท้องถ่ิน คือ เน้นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการคิดวางแผน 

ปฏิบติัตามแผน  

 แนวทางการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล พบวา่ ดา้นการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการร่วมมือของชาวบา้นในการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางการท่องเท่ียว 

โดยมีผูน้าํชุมชนดาํรงตาํแหน่งประธานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดา้นการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพชีวิต

ท่ีดี มีข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีชัดเจน และแบ่งส่วนหน่ึงคืนสู่ชุมชน เช่น                          

การช่วยเหลือเด็กกาํพร้า ผูป่้วยติดเตียง เด็กและผูสู้งอาย ุโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการมสัยดิบา้นปากบาราเป็น

ผูจ้ดัการดูแล สอดคลอ้งกบัการวจิยัของประจวบ ทองศรี และคณะ (2564) พบวา่ การกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบั

ท่องเท่ียวโดยชุมชน เร่ิมจากการกาํหนดพ้ืนท่ี การกาํหนดราคาบริการนาํเท่ียว การกาํหนดแผนการตลาด และ                   

การกาํหนดกองทุนเพ่ือการบริหารจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดา้นการอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม

ชุมชน สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมให้กบัคนรุ่นหลงัดว้ยการปลูกฝังใหเ้ยาวชน

รู้สึกรักบา้นเกิดและหวงแหนในทรัพยากรของพ้ืนท่ีผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ               

สุดถนอม ตันเจริญ (2560) พบว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนควรเน้นเร่ืองการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมทั้งในส่วนของชาวบา้นและผูม้าเยือน นอกจากน้ีดา้นการจดัการทรัพยากร 
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ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน ชุมชนมีการกาํหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนชุมชน และด้านคุณภาพการบริการการท่องเท่ียว ชุมชนจะเน้นเร่ือง                

ความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวเป็นสาํคญั ซ่ึงแนวทางการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ าจะ

สามารถสนับสนุนให้ชุมชนประสบความสําเร็จในการจดัการท่องเท่ียวต่อไปในอนาคตได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั               

การวิจยัของจรัญญา คงเพชร (2563) พบวา่ การท่องเท่ียวโดยชุมชนของตลาดนํ้ าท่าคาประสบความสําเร็จเน่ืองจาก             

1) จาํนวนนกัท่องเท่ียวเป็นไปตามเป้าหมาย 2) ชาวบา้นมีงานทาํและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 3) มีการฟ้ืนฟูประเพณีและ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ 4) มีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเง่ือนไขท่ีส่งผลใหต้ลาดนํ้ าท่าคา

ประสบความสาํเร็จคือ 1) การจดัโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ภาวะผูน้าํท่ีไดรั้บการยอมรับ 3) ความไวว้างใจ

ของสมาชิกในชุมชน และ 4) การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดั

สตูล พบมีการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายชุมชน ดังนั้นชุมชนควรได้รับการสนับสนุนในดา้น                

การจดัการ และการพฒันาการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

8.1.1 ควรจดัทาํป้ายส่ือความหมายและป้ายบอกทางในบริเวณต่างๆ เพ่ือบอกความสําคญัและให้

ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี  

8.1.2 ผลกัดนัและสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ เช่น การจดั

อบรมความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ การสร้างสรรคกิ์จกรรมการท่องเท่ียว รวมไปถึงการอบรมการเป็นเจา้บา้นท่ีดี  

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

8.2.1 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวโดยชุมชนในตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู 

จังหวดัสตูล ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ทั้ งน้ีเพ่ือให้ทราบข้อมูลในการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและ                       

การบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อไป 

8.2.2 ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวกบักลุ่ม

การท่องเท่ียวโดยชุมชนตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จังหวดัสตูล ทั้ งน้ีเพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการจัดทาํแผน                  

การพฒันาและนาํไปสู่การงบสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

9. กติติกรรมประกาศ 

วิจยัฉบบัน้ีสําหรับลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากความกรุณาและความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากผูมี้พระคุณ

หลายฝ่าย ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ อาจารยศุ์ภวรรณ ตนัตสุทธิกลุ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั ท่ีดูแลใหค้าํปรึกษา และ

ช่วยเหลือในทุกขั้นตอน ขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวทุกท่านท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา

ช้ีแนะแนวทาง และสละเวลาตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํใหว้จิยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมในจงัหวดั  

ขอนแก่นมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมีต่อการใหบ้ริการของโรงแรมใน

จงัหวดัขอนแก่น 2) เพ่ือวิเคราะห์การให้บริการของโรงแรมในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมา

พกัแรมในจงัหวดัขอนแก่นและ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันารูปแบบนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือ

รองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก                    

(In-Depth Interview) กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานบริการโรงแรมซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 12 คน โดยใชว้ธีิการ

สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีเดินทางมาพกัแรมในจงัหวดั

ขอนแก่น ท่ีเป็นผูสู้งอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปท่ีเดินทางมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 360 คน โดยเปิดตาราง 

Krejcie และ Morgan  และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling Random) สาํหรับขอ้มูล

ท่ีรวบรวมไดน้าํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติซ่ึงประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และการวิเคราะห์ในเน้ือหา (Content 

Analysis)โดยใชว้ธีิประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1. ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมีต่อการให้บริการของโรงแรมในจงัหวดั

ขอนแก่นโดยภาพรวมความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรมในจังหวดั

mailto:Chadil.ma@spu.ac.th
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ขอนแก่นอยูในระดบั มาก ไดแ้ก่ ดา้นดา้นท่ีพกัและบริการ (x�=3.70)  ดา้นพนักงานบริการมาก (x�=3.62) และ                 

ดา้นราคาของห้องพกัท่ีพกัตามลาํดบั (x�=3.60) ตามลาํดบั ระดบัความคิดเห็นปานกลางไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ (x�=3.43) ดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย (x�=3.39)  ดา้นกระบวนการบริหาร (x�=3.37) และ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x�=3.34) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (x�=3.49)   

 2. การวิเคราะห์การให้บริการของโรงแรมในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรม

ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการรองรับดา้นการท่องเท่ียวและดา้นการบริหาร

จัดการ ภาพรวมมระดบัความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อศกัยภาพของนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือ

รองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (x�=4.22) ซ่ึงเป็นท่ีพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพราะจงัหวดัขอนแก่นมีทาํเลท่ีตั้งเหมาะสมซ่ึงถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของภาคอีสานและ                

มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายแห่งการให้บริการของโรงแรมประทบัใจผูม้าเยือนและพนักงานทุกคนคอยให้                

การบริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีจิตอนัดียิง่ ทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกอยากกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 

 3. แนวทางการพฒันารูปแบบนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกั

แรมในจงัหวดัขอนแก่นไดแ้ก่การพฒันานวตักรรมการบริการของโรงแรมท่ีพกัในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก

ของผูสู้งอาย ุควรเป็นนวตักรรมท่ีช่วยในการทาํให้ผูสู้งอายมีุความสะดวกสบายและปลอดภยัตลอดการเขา้พกัท่ี

โรงแรม ทั้งพ้ืนท่ีภายในบริเวณโรงแรมท่ีพกั พ้ืนท่ีในหอ้งพกั และพ้ืนท่ีในหอ้งนํ้ าจะตอ้งตอบสนองและเหมาะสม

กบัผูสู้งอาย ุตลอดจนการพฒันานวตักรรมการบริการของโรงแรมท่ีพกัในดา้นพ้ืนท่ีใชส้อยของผูสู้งอาย ุควรเป็น

นวตักรรมท่ีทาํใหผู้สู้งอายสุามารถมีพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีผูสู้งอายตุอ้งการได ้โดยพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ี

ผูสู้งอายตุอ้งการจะนอกเหนือจากพ้ืนท่ีการทาํกิจกรรมท่ีโรงแรมเตรียมไวใ้หผู้เ้ขา้พกัทัว่ไป 

 

คาํสําคญั: นวตักรรมการบริการ, นกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ

 

ABSTRACT 

 Research issues “ Hotel service innovation to support elderly tourists for Staying at Khon Kaen 

Province”. Aims to 1) study hotel service needs of Thai elderly tourists staying at Khon Kaen province 2) analysis 

towards hotel using the service of Thai elderly tourists staying at Khon Kaen province and 3) suggest hotel service 

innovation to support elderly tourists for Staying at Khon Kaen Province. 

This research is a mixed method research consisting of qualitative research and quantitative research. 

(Quantitative Research by qualitative research using in-depth interviews with 12 people involved in hotel 

services, which is a sample group, using purposive sampling as a tool. carry out For quantitative research, 

questionnaires were used. (Questionnaire) with key informants including elderly tourists who come to came in 

Khon Kaen Province The number of elderly people aged 60 years and over who came to came in Khon Kaen 

province were 360 by opening the Krejcie and Morgan tables and using the convenience sampling method. which 

consists of Frequency distribution, percentage, mean, standard deviation (SD), and content analysis using 

descriptive statistics. 

 The results showed that : 
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    1)  The hotel service needs of Thai elderly tourists staying at Khon Kaen province found that the most 

level of comment as : accommodation and services (x�=3.70),  service staff (x�=3.62) and price (x�=3.60) 

respectively. The medium level are physical appearance (x�=3.43) , location and distribution channels (x�=3.39), 

administrative process (x�=3.37) and marketing promotion (x�=3.34). The total of this comment as medium level 

(x�=3.49). 

    2) The analysis towards hotel using the service of Thai elderly tourists staying at Khon Kaen province 

by tourism attraction, tourism support and management are the most level (x�=4.22) which Khon Kaen province 

is suitable center of northeastern region and many tourist attraction. By the way, the hotel service Thai elderly 

tourists staying at Khon Kaen province attraction with many tourist will visiting again. 

   3) The suggestions hotel service innovation to support elderly tourists for staying at Khon Kaen 

Province to development of elderly facilities about comfortable and safety while staying at the hotel such as : area 

within the hotel, room space and toilet especially, activities area innovation is the different for others touris 

 

Keywords: Service Innovation, Elderly Tourist 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

จากการประเมินสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการพฒันาประเทศไทยในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) จะเห็นไดว้่าการเปล่ียนแปลงสําคญัในระดบัโลกสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลง    

อย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึนการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจจะเขม้ขน้มากข้ึนสังคมโลกจะมี                 

ความเช่ือมโยงใกลชิ้ดกนัมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดนการพฒันาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

และจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยในแผนฉบบัน้ีได้

นอ้มนาํหลกั“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาประเทศต่อ เน่ืองจากแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 9-11 โดยไดจ้ดัทาํบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลกัของ

การพฒันาประเทศ และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (สํานักงานพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) 

ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนปีท่ี พ.ศ. 2562  ถึง 195,891 ลา้นบาท

หรือร้อยละ 8.66 ของรายไดจ้ากการท่องเท่ียวโดยนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวต่างชาติจาํนวน 3,628,758 คน สร้าง

รายได ้183,869 ลา้นบาท และนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทย จาํนวน 4,810,464 คน สร้างรายได ้12,022 ลา้นบาท 

และได้คาดการณ์ว่า ในปี 2564 ประเทศไทย จะมีนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุสูงถึง 6.2 ลา้นคน (สภาอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2563) ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งเน้นการทาํการตลาดเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น

กระแสหลกัของประเทศ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียว มีศกัยภาพในการจบัจ่าย อาทิ 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์(Medical Tourism) สปาการท่องเท่ียวเพ่ือ

อายุวฒันะ (Spa and Wellness Tourism) การท่องเท่ียวเพ่ือคนพิการ (Disabled Tourism) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                     

การท่องเท่ียวเพ่ือผูสู้งอายุ (Senior Tourism) ซ่ึงมีอัตราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนทุกปีในทุกประเทศ แต่ปัญหาใน

ปัจจุบนัท่ีทุกประเทศตอ้งเร่งดาํเนินการ ก็คือ การเร่งพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือ

รองรับสงัคมผูสู้งอาย ุ(สมยศ วฒันากมลชยั และเยาวลกัษณ์ ยิม้อ่อน, 2553) 
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 การเพ่ิมแรงจูงใจและกระตุน้ใหผู้สู้งอายเุดินทางมาท่องเท่ียวในไทยมากข้ึนจาํเป็นตอ้งกาํหนดแผนและ

นโยบายท่องเท่ียวสาํหรับผูสู้งอายใุห้ชดัเจนและควรทาํอยา่งต่อเน่ืองพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานหรือ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกรวมถึงบริการต่างๆให้มีความพร้อมท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี เช่น ศูนยบ์ริการ

นักท่องเท่ียว การปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวสําหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ การจัดโปรแกรมแบบ Slow Tourism                  

ท่ีเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีไม่เร่งรีบ เรียบง่าย ใกลชิ้ดธรรมชาติปลอดมลพิษไม่สร้างมลพิษเน้นอาหาร

สะอาดเพ่ือสุขภาพการเตรียมความพร้อมบริการด้านความปลอดภยัจดัให้มีเจา้หน้าท่ีนําเท่ียวท่ีมีความรู้ดา้น                   

การปฐมพยาบาลจดัเตรียมพาหนะเดินทางท่ีเนน้การข้ึนลงสะดวก (พ้ืนไม่สูง ประตูกวา้ง เป็นตน้) ตลอดจนเพ่ิม

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น บริการรับส่งจากสนามบิน การดูแลยกกระเป๋า รวมถึงบริการตรวจร่างกายใน

โรงพยาบาล เป็นตน้ เพ่ือสร้างหลกัประกันด้านความปลอดภยัเพ่ิมความเช่ือมัน่และสร้างความมัน่ใจให้กับ

นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 

 นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคท์างการท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนฟ้ืนฟูร่างกายและ

จิตใจ นิยมท่องเท่ียวในประเทศ ใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียว 1-3 วนันิยมการท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลประเพณี 

โดยไม่จาํกดัวา่จะอยูใ่นช่วงฤดูกาลไหนของประเทศ โดยมกัเดินทางท่องเท่ียวกบับุตรหลาน ญาติพ่ีนอ้ง หรือคน

ในครอบครัว นิยมกิจกรรมท่ีไดช้มธรรมชาติ ทศันียภาพงดงาม เช่น ป่าไม ้ภูเขา นํ้ าตก นํ้ าพ ุทะเล ซ่ึงการท่องเท่ียว

จะมี บุตรหลาน ญาติ และคนในครอบครัวเป็นคนหาขอ้มูลและจดัการวางแผนการท่องเท่ียว ในส่วนของอาหาร

นั้นช่ืนชอบอาหารเพ่ือสุขภาพ เน้นการท่องเท่ียวท่ีมีเวลาพกัผ่อนไม่เหน่ือยจนเกินไป พาหนะเดินทางท่ีข้ึนลง

สะดวก พ้ืนไม่สูง ประตูมีขนาดกวา้ง ท่ีพกัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีออกแบบสาํหรับผูสู้งอาย ุมีลิฟต ์หรืออยูช่ั้น

ล่าง มีทางลาด มีเจา้หนา้ท่ีนาํเท่ียวท่ีมีความรู้ใหข้อ้มูลสาํคญัของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวไดอ้ยา่งละเอียด และควรมี

ความสามารถดา้นการปฐมพยาบาล 

 นวตักรรมบริการคือการสร้างความคิดสร้างสรรคใ์นการกระบวนการผลิตสินคา้และบริการให้มีความ

ทนัสมยัหรือการสร้างความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนซ่ึง

การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยนวตักรรมจะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน(Choosri, A., 2014) 

กล่าวคือการประยุกตน์วตักรรมบริการเขา้กบัธุรกิจโรงแรมเป็นการสร้างสรรคก์ระบวนการในงานบริการของ

โรงแรมให้มีความทนัสมยัหรือการสร้างสรรคค์วามหลากหลายและความสะดวกสบายใหเ้กิดข้ึนผา่นงานบริการ

ซ่ึงจะมีเทคโนโลยหีรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนกระบวนการดาํเนินการใหบ้ริการของทางโรงแรมใหม่ใหมี้มูลค่าสูง

มากยิ่งข้ึนและศกัยภาพโรงแรมในแง่ของคุณภาพการบริการเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีทาํให้สามารถ

แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบนัตลาดโรงแรมอยูใ่นช่วงการแข่งขนัท่ีสูงโรงแรมจาํนวนมาก

มีมาตรฐานการบริการท่ีดีและธุรกิจการบริการในประเทศไทยมีช่ือเสียงท่ีดีแก่ลูกคา้ทั้งไทยและต่างชาติ แต่ในแง่

ของรายละเอียดการให้บริการเชิงลึก การสร้างการจดจาํในคุณค่าท่ีโรงแรมนําเสนอในงานบริการแก่ลูกค้า 

โรงแรมท่ีมีการปรับตวัดว้ยการนาํนวตักรรมมาใชจ้ะสามารถสร้างมูลค่าท่ีเป็นท่ีจดจาํไดม้ากยิง่ข้ึน 

   ด้านท่ีพกัและโรงแรม จังหวดัขอนแก่นมีศักยภาพด้านการให้บริการโรงแรมเป็นอนัดันตน้ๆ ของ

ประเทศ โดยมีจาํนวนโรงแรมท่ีสามารถรองรับจาํนวนนกัท่องเท่ียวในประเทศปริมาณมาก รวมไปถึงเป็นสถานท่ี

ในการจดัประชุมสัมมนาไดอ้ย่างมีมาตรฐานและครบครันตั้งอยูใ่จกลางเมืองและใกลก้บัสนามบินสถานีขนส่ง

และหา้งสรรพสินคา้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางขา้ถึงโรงแรมและสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ใน

ตวัเมืองจงัหวดัขอนแก่นไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทวีวรรณปทุมพร (2549) ศึกษาวิจยั

เร่ืองปัจจยัความสาํเร็จของอุตสาหกรรม การประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัและการแสดงสินคา้/นิทรรศการ
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นานาชาติ (MICE) ในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีท่ีตั้ งอยู่ ก่ึงกลางของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบในการเช่ือมโยงระหว่างจงัหวดัต่างสามารถเป็นเส้นทางหลกัใน

การเช่ือมโยงกบัประเทศลุ่มนํ้ าโขง  และมีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานในการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต ์

รถไฟ และเคร่ืองบินแต่อยา่งไรก็ตามพบปัญหาและอุปสรรคดา้นการส่งเสริมการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับดา้นท่ีพกัและโรงแรมของจงัหวดัขอนแก่นพบวา่ควรพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์ ลาน

จอดรถ ป้ายส่ือความหมาย ทางลาด บันไดเล่ือน ศูนยข์อ้มูลท่องเท่ียว ห้องนํ้ ารวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก

สําหรับผูสู้งอายุและคนพิการให้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล โดยนํานวตักรรมการบริการรูปแบบใหม่เขา้มา

ประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ จากสถานการณ์ดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ดาํเนินการวิจยั เร่ือง นวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมาพกัแรมในจงัหวดั

ขอนแก่น โดยการศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการทางการบริการของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุทั้ งก่อนรับบริการ 

ระหวา่งบริการ และหลงัรับบริการ ประเมินความตอ้งการและความพึงพอใจของผูสู้งอาย ุเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจและ

กระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายเุดินทางมาท่องเท่ียวและพกัแรมโรงแรมในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือเป็นการรองรับ

การขยายตวัทางการท่องเท่ียวจงัหวดัขอนแก่นในอนาคต ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานประกอบการ

ธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดขอนแก่นสามารถนําเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการบริการสําหรับ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายแุละนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุเดินทางมาท่องเท่ียว

ในจงัหวดัขอนแก่น ไดอี้กทางหน่ึง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวผู ้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรมในจังหวดั

ขอนแก่น  

2. เพ่ือวิเคราะห์การให้บริการของโรงแรมในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรม

ในจงัหวดัขอนแก่น 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันารูปแบบนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว

ผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจยั นวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมในจงัหวดั

ขอนแก่น มีการศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพของงานบริการสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ

2. แนวคิดและทฤษฎีดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มผูสู้งอาย ุ

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรมการบริการ 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตวัแปรต้น                                                     ตวัแปรตาม    

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยท่ีมีลกัษณะคุณสมบติัส่วนบุคคลแตกต่างกนัย่อมมีความตอ้งการ

ไดรั้บการบริการจากทางโรงแรมแตกต่างกนั 

2. การให้การบริการแก่นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวไทย ควรให้ความสําคัญเก่ียวกับนวตักรรม                   

การบริการให้สอดคลอ้งกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายเุกิดความประทบัใจและกลบัมาใช้

บริการอีกคร้ัง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การดาํเนินการวิจยั เร่ือง นวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรม

ในจงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดในการวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method)  ประกอบดว้ย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิง

คุณภาพใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการวเิคราะห์ในเน้ือหา (Content Analysis) ส่วนการวจิยั

เชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) กับผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informants) ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้               

การวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้        

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ผูว้จิยัไดมี้การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มตวัอย่างเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับงานโรงแรมในจงัหวดัขอนแก่น 

จาํนวน 12 คน ในการวจิยัน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ารสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) เป็นการสมัภาษณ์ 

แบบเจาะลึก (In – depth Interview) ซ่ึงมีการกาํหนดคาํถามในการสมัภาษณ์ไวล่้วงหนา้ และการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคดัเลือกสมัภาษณ์บุคคลท่ีสามารถใหข้อ้มูลสาํคญัเก่ียวกบันวตักรรม

การบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น 

2. กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปท่ีเดินทางมาพกัแรมใน

จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 360 คน โดยเปิดตาราง Krejcie และ Morgan  และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling Random) (Krejcie and Morgan, 1970 : 608 – 610) 

 

 

ความต้องการของนักท่องเทีย่ว 

การให้บริการของทางโรงแรม 

 

 

นวตักรรมการบริการของโรงแรม 

เพ่ือรองรับนักท่องเทีย่วผู้สูงอายุชาวไทย 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Interview)  เป็น

เคร่ืองมือในการวจิยัโดยดาํเนินการ 

4.3.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

4.3.2 ลกัษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึนโดย

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยหลงัจากท่ี

ไดรั้บการบริการจากทางโรงแรมตามขั้นตอนพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามส่วนประสมทางการตลาด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีใชว้ดัความคิดเห็นนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยหลงัจากท่ีไดรั้บ

การบริการจากทางโรงแรม  

ตอนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะและทศันคติของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทยหลงัจากท่ีไดรั้บการบริการ

จากทางโรงแรม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended Question)  

4.3.3  ลกัษณะของเคร่ืองมือสาํหรับแบบสมัภาษณ์ (Interview Form) 

แบบสัมภาษณ์มีลักษณะแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) ซ่ึงเป็นคาํถามแบบ

ปลายเปิด (Open ended Form)  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

               ผูว้จิยัไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนและวธีิการ ดงัน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุเดินทางมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีเป็น

ผูสู้งอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปท่ีเดินทางมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 360 คน โดยเปิดตาราง Krejcie และ 

Morgan และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับงานบริการโรงแรมซ่ึงเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 12 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย การแจก

แจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อ

ศกัยภาพของนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น 

โดยใชว้ิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่า

ทางสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาํเสนอขอ้มูล

ในรูปแบบตารางควบคู่กบับรรยาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อศกัยภาพ

ของนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น ตาม
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ขั้นตอนพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H โดยใชว้ิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาํ

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบับรรยาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์มีลักษณะแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) ซ่ึงเป็นคาํถามแบบ

ปลายเปิด (Open ended Form) เพ่ือให้ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของโรงแรมและ

เสนอแนวทางการพฒันารูปแบบนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมใน

จังหวดัขอนแก่น พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ข้อมูลท่ีได้ใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

(Triangulation) ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูลท่ีไดม้า (Data Triangulation) 2) การตรวจสอบสามเสา้

ดา้นผูว้ิจยั (Investigation) 3) การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) (พิทกัษ ์สิริวงศ์ และคณะ, 

2011) 

 

5. ผลการวจัิย 

    จากการศึกษาเร่ืองนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรมใน

จงัหวดัขอนแก่น แสดงใหเ้ห็นถึงประเภทของนวตักรรมบริการท่ีสาํคญัของโรงแรมในจงัหวดัขอนแก่น จากการท่ี

โรงแรมในจงัหวดัขอนแก่นมีนวตักรรมบริการ ส่งผลให้โรงแรมมีผลการดาํเนินงานท่ีดีทั้งในแง่ของระสิทธิภาพ

ของการใหบ้ริการและการลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Tang, Wang & Tang, 2013 

นวตักรรมบริการถูกใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขนัทั้ งในแง่ของตน้ทุนและคุณภาพการให้บริการ                  

ช่วยลดค่าใช้จ่าย ทําให้มีต้นทุนตํ่า เสริมสร้างคุณภาพของการให้บริการ ทําให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ เพ่ิมขีดความสามารถและทาํใหภ้าพลกัษณ์ของ

โรงแรมดูทนัสมยั  

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยัแนวทางการพฒันานวตักรรมการใหบ้ริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

ท่ีเดินทางมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น เม่ือไดท้าํการวิเคราะห์ผลจากขอ้มูลความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ความ

คิดเห็นของบุคลากรของโรงแรมท่ีเก่ียวขอ้งการท่องเท่ียวแลว้ สามารถท่ีจะเสนอแนะและอภิปรายตามลาํดับ

ความสาํคญั ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษาความตอ้งการของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรมในจงัหวดั

ขอนแก่น พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 66 – 70 ปี สถานภาพสมรสแลว้ ระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 20,000 บาท ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทร์จิตร เธียรสิริ และคณะ (2554) ท่ีไดแ้บ่งนกัท่องเท่ียวสูงอายไุว ้2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีมี

รายไดแ้น่นอนและประจาํ เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดม้าจากเงินเบ้ียหวดัหรือเงินบาํนาญ หรือสะสมมาเป็นเวลานาน ซ่ึง

กลุ่มเหล่าน้ีจะมีการศึกษาดี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 ถึง 25,000 บาท ระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรมในจังหวดัขอนแก่นอยูในระดับมาก ได้แก่ ด้านท่ีพกัและบริการ                    

ดา้นพนกังานบริการ และดา้นราคาของห้องพกั/ท่ีพกั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นกระบวนการบริหาร และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารวี  
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ร่ืนจิตต์ และมนัสสินี บุญมีศรีสง่า (2557) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านการบริการท่ีมีผลต่อการเลือกพกัโรงแรมของ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายชุาวไทย คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี (place) ปัจจยัดา้นราคา (price) และปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก (facilities) โรงแรมท่ีพกัตั้งอยูใ่กลชิ้ดธรรมชาติ ผูค้นไม่พลุกพล่าน ห้องพกัสะอาด สวยงาม น่าอยู ่มีราคา

ท่ีเหมาะสม และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสาํหรับบริการลูกคา้ผูสู้งอายท่ีุจะเขา้มาพกั 

2. การวิเคราะห์การให้บริการของโรงแรมในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกัแรม

ในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ดา้นการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก เพราะนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นวา่ ท่ีตั้งของโรงแรมท่ีพกัสะดวกในการเดินทาง ผูค้นไม่พลุกพล่าน ราคาท่ีพกัมีความเหมาะสมกบั

การให้บริการ มีลานจอดรถสําหรับผูสู้งอายุ/ผูใ้ช้รถเข็นและป้ายแสดงทิศทางตาํแหน่งโดยใช้อกัษรท่ีใหญ่

มองเห็นชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Choi and Chu (2000 : 93) พบวา่ ลูกคา้ท่ีจะเขา้พกัแรมจะมีการวดัความ

พึงพอใจในเร่ืองของความคุม้ค่าดา้นราคาและสอดคลอ้งกบัคุณภาพของหอ้งพกัแต่ละประเภท และยงัสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ สุดใจ ขอเสริมศรี (2550 : 94) พบว่า ผู ้บริหารต้องกําหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพ                        

การให้บริการ หากราคาท่ีกาํหนดมีความเหมาะสม จะส่งผลให้กลุ่มลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการทาํให้ธุรกิจ

สามารถดาํรงอยูร่อดในการแข่งขนั และสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืทดัเทียมคู่แข่งขนั ดา้นการรองรับดา้นการท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า จุดบริการในการ check in / check out มีความสะดวก รวดเร็ว มีการให้ 

บริการในการนาํกระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ เขา้สู่ห้องพกั ภายในห้องพกัวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในให้สัมผสัเป็น

ธรรมชาติและเลือกใชสี้โทนสวา่ง มองเห็นชดัเจน และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั (ประตู/ท่ีนอน/

เตียง/ขนาดของหอ้งพกั) พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งนํ้ า (ราวเหลก็จบับริเวณชกัโครก ปุ่มฉุกเฉินเพ่ือ

ป้องกนัอุบติัเหตุขณะอาบนํ้ า) บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม (Robby) เหมาะสม ไม่แออดั) ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ กรวรรณ สังขกร และคณะ (2558) การมีส่ิงอาํานวยความสะดวกภายในห้องพกัพิเศษสาํหรับ

ผูสู้งอายท่ีุประกอบไปดว้ยท่ีนอนมีความน่ิมพอดีกบัสรีระ เตียงนอนมีความสูงท่ีพอดีกบัการลุกนัง่ ขนาดห้องพกั

ท่ีเหมาะสม ห้องนํ้ าท่ีสามารถนํารถเข็นเขา้ไปได้ และมีราวจับประตูห้องนํ้ าแบบบานเล่ือน และมีส่ิงอาํนวย                 

ความสะดวกภายนอก ไดแ้ก่ ทางเดิน ทางลาด บนัได และลิฟต ์ดา้นการบริหารจดัการ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่า จาํนวนเจา้หน้าท่ี/พนกังาน ให้บริการดว้ยอธัยาศยัอนัดีเพียงพอท่ีสามารถช่วยเหลือผูสู้งอายไุด ้                

ท่ีพกัแรม/ห้องพกั ไดม้าตรฐานให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุมีการให้บริการส่งต่อผูป่้วยกรณีฉุกเฉินและ                 

มีเจา้หน้าท่ีแพทยพ์ยาบาลประจาํท่ีพกั/โรงแรม มีศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวเพ่ือให้ขอ้มูลและบริการต่างๆ เช่น               

แผ่นพบั โบรชวั โปสเตอร์ คู่มือ มีพ้ืนท่ีสาํหรับการทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกนัของผูสู้งอาย ุเช่น พ้ืนท่ีการสวดมนต์

หรือนั่งสมาธิ มุมผูสู้งอายุ เป็นตน้ และมีการให้บริการอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสู้งอายุ ตลอดจนคุณภาพ              

การใหบ้ริการของท่ีพกั/โรงแรมทาํใหรู้้สึกอยากกลบัมาอีกคร้ัง และมีอุปกรณ์ดบัเพลิงและป้ายบอกเสน้ทางหนีไฟ

ไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภานุวฒัน์ วฒันสมบูรณ์ชยั (2555: 57-58) กล่าวถึง กลยทุธ์ดา้นบุคคล

หรือพนกังานวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญักบัดา้นอธัยาศยัและมารยาทของพนกังานมากท่ีสุด เน่ืองจากธุรกิจประเภท 

โรงแรม เป็นธุรกิจประเภทบริการ พนกังานจึงเป็นผูพ้บกบัผูใ้ชบ้ริการ การสร้างความประทบัใจจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความฝังใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง นอกจากน้ียงัตอ้งมีการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง หากมี              

การพฒันากลยทุธ์น้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้
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3. แนวทางการพฒันารูปแบบนวตักรรมการบริการของโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุมาพกั

แรมในจงัหวดัขอนแก่น 

1. การพฒันานวตักรรมการบริการของโรงแรมท่ีพกัในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกของผูสู้งอายนุั้น 

ควรเป็นนวตักรรมท่ีช่วยในการทาํให้ผูสู้งอายุมีความสะดวกสบายและปลอดภยัตลอดการเขา้พกัท่ีโรงแรม                     

ทั้ งพ้ืนท่ีภายในบริเวณโรงแรมท่ีพกั พ้ืนท่ีในห้องพกั และพ้ืนท่ีในห้องนํ้ า จะตอ้งตอบสนองและเหมาะสมกบั

ผูสู้งอาย ุ

2. การพฒันานวตักรรมการบริการของโรงแรมท่ีพกัในดา้นพ้ืนท่ีใช้สอยของผูสู้งอายุ ควรเป็น

นวตักรรมท่ีทาํใหผู้สู้งอายสุามารถมีพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีผูสู้งอายตุอ้งการได ้โดยพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ี

ผูสู้งอายตุอ้งการจะนอกเหนือจากพ้ืนท่ีการทาํกิจกรรมท่ีโรงแรมเตรียมไวใ้หผู้เ้ขา้พกัทัว่ไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการวจิยัทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้พกัของผูใ้ชบ้ริการโรงแรม

และการพฒันานวตักรรมของโรงแรมเพ่ือใชบ้ริการนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุท่ีมาพกัแรมในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจาก

ผลการวจิยัดงักล่าว ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปประยกุตใ์ชห้รือนาํไปเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการวางแผน เพ่ือ

พฒันากลยทุธ์และสร้างความไดเ้ปรียบในแข่งขนัสาํหรับการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ข้ึนอีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและกลบัมา

ใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาเพ่ิมเติมวา่มีปัจจยัใดท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้พกัของผูใ้ชบ้ริการในโรงแรม

เพ่ือท่ีจะสามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือช่วยในการรักษาฐานลูกคา้รวมถึงขยาย

ฐานลูกคา้ใหม่ต่อไปในอนาคต 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  งานวจิยัฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความเมตตาช่วยเหลืออยา่งดียิง่ของอาจารย ์ดร.โอชญัญา บวัธรรม 

อาจารยป์ระจาํคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผูท้รงคุณวฒิุท่ีปรึกษางานวิจยัท่ีได้

สละเวลาใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงตลอดการดาํเนินงานและการเขียนรายงานวจิยัน้ีจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติต่อการแพร่ระบาดโควิด-19  ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว 

ไดแ้ก่ ความปลอดภยั ส่ิงอาํนวยความสะดวก และนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ

ความปกติใหม่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงโควิด-19 ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา               

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา จํานวน 250 คน                        

ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูลโดย

ใช ้Smart PLS สําหรับวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้างแบบกาํลงัสอง              

น้อยสุดบางส่วน (PLS-SEM) ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  นโยบายส่งเสริม 

การท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก และความปลอดภยั ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่  

ช่วงโควดิ-19  

 

คาํสําคญั: การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19, นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study attitudes towards the spread of COVID-19. The driving factors 

for tourism are safety, facilities. and tourism promotion policies towards the new normative tourism decision 

making During the COVID-19 epidemic during covid-19 In Muang District, Songkhla Province, the sample used 
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was 250 tourists visiting Muang District, Songkhla Province using a specific sampling method. by using an online 

questionnaire as a research tool Data were analyzed using Smart PLS for causal relationship model analysis by 

using partial least squares structural equation model (PLS-SEM). Attitudes towards the spread of COVID-19 

Tourism Promotion Policy facilities and safety Affects the decision to travel in a new normal during the                    

Covid-19 

 

Keywords: COVID-19 Epidemic, Tourism Promotion Policy, New Normal Decisions to Travel 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ช่วงเดือนธนัวาคม 2562 ส่งผลกระทบ

ต่อการท่องเท่ียวไทยและการท่องเท่ียวโลกอยา่งมาก ทาํใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งประเทศหยดุชะงกั ส่งผล

ให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลงเป็นอย่างมาก โดยในช่วงเดือนมกราคมถึง

ธนัวาคม 2563 รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติจาํนวน 332,013 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 

ซ่ึงจาํนวน 1,911,808 ลา้นบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2564)                

โดย 10 จงัหวดัท่ีมีการติดเช้ือสูงสุด ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ปัตตานี 

เชียงใหม่ ยะลา สมุทรปราการ และปราจีนบุรี (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ซ่ึงจงัหวดัสงขลา 

เป็นหน่ึงใน 10 จงัหวดัท่ีมีการติดเช้ือสูงสุด 

สําหรับการเตรียมความพร้อม พ้ืนท่ีท่องเท่ียวระยะท่ี 2 ตามมาตรการ COVID Free Setting จังหวดั

สงขลาไดน้าํร่องพ้ืนท่ี 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอหาดใหญ่ อาํเภอเมืองสงขลา และอาํเภอสะเดา ในช่วงสถานการณ์

ดงักล่าวจงัหวดัไดด้าํเนินการเตรียมความพร้อมใน 6 ประเด็นการบริหารการดาํเนินงาน การกาํกบัติดตาม อาทิ 

จัดตั้ งศูนย์ Command Center การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  การเตรียมความพร้อม                

สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี ในการฉีดวคัซีนให้ไดม้ากกว่าร้อยละ 75 

ของประชากร ซ่ึงขณะน้ีจงัหวดัสงขลาดาํเนินการไปแลว้กวา่ร้อยละ 72 การเตรียมความพร้อมรองรับนกัท่องเท่ียว

จากการเดินทาง ทั้ งทางเคร่ืองบิน รถไฟ ควบคู่กับมาตรการป้องกันการเดินทางเขา้พ้ืนท่ีอย่างเขม้งวด และ                     

การสร้างความเขา้ใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีถึงแนวทางการเปิดเมืองภายในเดือนธันวาคม 2564 (สํานักงาน

ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัสงขลา,  2564)   

 การท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่  ทาํให้ตอ้งเปล่ียนการใชชี้วิต เช่น การทาํงานออนไลน์ Work From 

Homeร้านอาหารนัง่แยกโตะ๊และซ้ือกลบัมากข้ึน รวมถึงการใชธุ้รกรรมออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย เม่ือเวลาผา่นไป

ก็จะทําให้เกิดความคุ้นชินจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติของผูค้นในสังคม (พระมหายุทธพิชาญ                        

ทองจนัทร์ และภกัดี โพธ์ิสิงห์, 2565) ในยคุหลงั COVID-19 เป็นมาตรการสาํคญัท่ีทุกภาคส่วนดา้นการท่องเท่ียว

ตอ้งใส่ใจ เพราะนาทีน้ี ไม่เพียงแต่คนในประเทศท่ีเฝ้ารอให้การท่องเท่ียวกลบัมา แต่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติก็

ยงัให้ความนิยมแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย และพร้อมท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยอีก ดังนั้น                   

เราตอ้งเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวในวิถีความปกติใหม่ โดยยกระดบัมาตรการดา้นการท่องเท่ียว

ควบคู่กบัดา้นสาธารณสุข ใส่ใจเร่ืองความสะอาด ถูกสุขอนามยั คาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการลดความเส่ียงของ              

การแพร่เช้ือโรค COVID-19 ท่ีอาจจะกลบัมาแพร่ระบาดไดอี้ก (Central Equipment Division, 2022)  
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มีปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินมาท่องเท่ียว เช่น ทศันคติต่อการท่องเท่ียวสร้างความ

น่าสนใจ และดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยทุกๆช่วงวยัมีการรับรู้ และตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

ไดเ้ป็นอยา่งดี (Lowenthal, 1985, p. 4 อา้งใน เกรียงศกัด์ิ วฒันาสวสัด์ิ, 2555) ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ในระหวา่ง

การท่องเท่ียว มีผลต่อการใช้บริการการท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลา ของนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี (ศิริภา จิตผ่อง,  

2561) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  เพ่ือรองรับและบริการแก่นกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายในระหวา่ง

การเดินทางท่องเท่ียวเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพในการใหบ้ริการท่องเท่ียว และมีผลต่อภาพพจน์

ของการท่องเท่ียวในแหล่งพ้ืนท่ีนั้น  เพราะนอกเหนือจากคุณค่าและความงดงามของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว

แล้วนักท่องเท่ียวยงัตอ้งการความสะดวกสบายและการบริการท่ีประทับใจจากส่ิงอาํนวยความสะดวกทาง                     

การท่องเท่ียว (สามพร มณีไมตรีจิต, 2542) ด้านนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวกับการตัดสินใจเท่ียว ส่งผล                      

การท่องเท่ียวและคาดหวงัวา่นกัท่องเท่ียวจะหนัมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงหมายความวา่ทาํให้

เศรษฐกิจของจงัหวดัสงขลาดีข้ึน เพราะเกิดจากการกระจายรายไดม้าสู่ทอ้งถ่ินอีกดว้ย (คณะกรรมการนโยบาย 

การท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2560) 

จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของประชาชนในจังหวดัสงขลา ผลการคน้พบของงานวิจยัจะมี

ประโยชน์เพ่ือการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวในยคุหลงัการระบาดของโรคโควดิ-19  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาทศันคติต่อการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความปลอดภยั 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก และนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่ 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพิ้จารณา 

หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิงสาํคญั 

และเก่ียวขอ้งกบั หน้าท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองค์การ              

การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน (Novavizz, 2005) 

 ทศันคติ คือ ระดบัของความรู้สึก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อ

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมหรือ

แนวโนม้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของการสนบัสนุน

หรือคดัคา้นก็ได ้(กนกวรรณ  เจริญยิง่, 2562) 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียว หมายถึง 

ปฏิกิริยาของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บหรือการใชบ้ริการทางการท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ 

ในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ดา้นนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ทศันคตแิละการตดัสินใจท่องเทีย่ว  

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ

ส่ิงแวดล้อม และข้อเสนอใดๆในทางท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงมีผลทาํให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั (Mun, 1971) จากการทบทวนวรรณกรรมของ สุพรรษา บุบผาพนัธ์ (2561) 

เร่ืองทศันคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย ระบุไวว้่า การรับ

ขอ้มูลของนักท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดีทาํให้ทศันคติส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ                   

ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2564) พบว่า ทศันคติส่งผลต่อความตั้งใจท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียว              

จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐาน 1 ทัศนคติต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแบบความ

ปกติใหม่ ในช่วงโควิด-19  

ปัจจยัด้านความปลอดภัยและการตดัสินใจท่องเทีย่ว 

ความปลอดภยั หมายถึง การไม่ประสบกับอนัตรายต่างๆ ทั้ งอนัตรายท่ีมีต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ

นักท่องเท่ียวในขณะท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว (มุกดา ตนัชยั, 2534) จากวิจยัของ ชุติมา ดีสวสัด์ิ และคณะ (2564) 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในโรงพยาบาล

บุรีรัมย ์พบว่า โรคน้ีเป็นโรคอุบติัใหม่ท่ีเกิดภาวะการระบาดในวงกวา้งอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการติดเช้ือและ             

การเสียชีวติในบุคคลากรสาธารณสุขและประชาชนทัว่ไป การส่ือสารนั้นทาํใหบุ้คคลากรมีการรับรู้และตระหนกั

ถึงอนัตรายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รินดา ดาววิจิตร (2560)  ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวในจังหวดัสงขลาของชาวต่างชาติท่ีเดินทางผ่านด่าน

พรมแดนสะเดา พบวา่ ปัจจยัความปลอดภยัในการท่องเท่ียวสามารถช่วยให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจท่องเท่ียวด่าน

พรมแดนสะเดา สงขลา จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐาน 2 ความปลอดภัยส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่ ในช่วงโควิด-19 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการตดัสินใจท่องเทีย่ว 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง ความสะดวกสบายในการท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวของกบัการท่องเท่ียว 

มีการก่อสร้างส่ิงอํานวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว (Anonymous, 2014) ชิตวร                   

ลีละผลิน และภทัรชนม์  รัชตะหิรัญ (2561)  ศึกษา ปัจจยัส่ิงอาํนวยความสะดวกของโฮมสเตยท่ี์มีผลต่อความ

ตอ้งการของนักท่องเท่ียวไทยท่ีอาํเภอเชียงคาน จังหวดัเลย ผลวิจัยช้ีชดัว่า ส่ิงอาํนวยความสะดวกส่งผลต่อ                      

การตดัสินใจของนักท่องเท่ียว  เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัก่อนหน้าน้ีระบุไวว้่า แนวทางการปรับปรุง                 

ผงับริเวณสําหรับการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของเขตบริการอุทยาน

แห่งชาติเอราวณั จังหวดักาญจนบุรี  ส่งผลให้เกิดตดัสินใจท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน (ธนานพ เอ้ืออารี และสุวฒันา                  

ธาดานิติ, 2562) จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐาน 3 ส่ิงอาํนวยความสะดวกส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่ ในช่วงโควิด-19  

นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วและการตดัสินใจท่องเทีย่ว 

นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว หมายถึง หลกัและวธีิปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนวดาํเนินการช่วยเหลือสนบัสนุน

ใหดี้ข้ึนในการท่องเท่ียว เช่น กระบวนการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหวา่งองคก์รท่ีรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียวกบั

นักท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน (ณิชาพิชญ์ กล่ินช่ืน, 2560,                
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น.172) มีนโยบายตรงกบัมาตรการการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา เช่น นโยบายความสะอาดปลอดภยัป้องกนัโรค             

โควิด-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามยั เป็นตน้ (สาํนกังานประชาสัมพนัธ์

จงัหวดัสงขลา, 2565) จากการทบทวนวรรณกรรมของดวงตา พรหมรักษา (2558) เร่ืองการนาํนโยบายการส่งเสริม

การท่องเท่ียวไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา ชุมชนเกาะปันหยี จังหวดัพังงา พบว่า การนํานโยบายการส่งเสริม                           

การท่องเท่ียวไปปฏิบติั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว เน่ืองจากเกาะปันหยมีีธรรมชาติท่ี

งดงาม มีคุณค่าต่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ และชุมชนมีการส่งเสริมดา้นการพฒันาอาชีพ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จึงมี

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียว นิชนันท์ อ่อนรัตน์ (2561) ได้ทําการศึกษาเร่ือง นโยบายการส่งเสริม                          

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจงัหวดัอุบลราชธานี สรุปไดว้่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวให้การประชาสัมพนัธ์

ให้กบัประชาชนไดส้นับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว จากงานวิจยัท่ีได้

กล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี    

สมมติฐาน 4  นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่ ในช่วง

โควิด-19  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ เป็นวจิยัเชิงปริมาณ ประชากร

ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ในระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงไม่ทราบ

จาํนวนท่ีแน่ชัด จึงทาํการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทาํการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานโดยใช้

โปรแกรม SPSS มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 250 คน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเป็นท่ียอมรับ (Chin et al., 2003) วเิคราะห์

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติพรรณา และใชโ้มเดลสมการโครงสร้างแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด

บางส่วน (PLS-SEM) เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ไดแ้ก่ Composited reliability (CR), 

Indicator reliability และทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Convergent validity, Discriminant validity, 

Cross-loading และ HTMT Criterion รวมทั้งใชโ้มเดลสมการโครงสร้างแบบกาํลงัสองน้อยท่ีสุดบางส่วน (PLS-

SEM) ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรแฝงท่ีเป็นอิสระ (Exogenous 

variable) กบัตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรตาม (Endogenous variable) ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน 1) ขอ้มูล
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ทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New Normal 3) ทัศนคติต่อการแพร่ระบาด                

โควิด-19 ของผูต้อบแบบสอบถาม 4) ปัจจยัผลกัดนัต่อการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถาม 5) การตดัสินใจ               

การท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถาม  6) ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

5. ผลการวจัิย 

 ผลจาการวิจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 134 คน ร้อยละ 53.6 

เพศชายจาํนวน 105 คน ร้อยละ 42 และเพศทางเลือกจาํนวน 11 คน ร้อยละ 4.4 อยูใ่นช่วงอาย ุ20-24 ปี จาํนวน 91 คน 

ร้อยละ 36.4 รองลงมาเป็นอาย ุ25-29 จาํนวน 41 คน ร้อยละ 16.4 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 

163 คน ร้อยละ 65.2 เป็นนกัเรียนนักศึกษาจาํนวน 87 คน ร้อยละ 34.8 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-

20,000 บาท จาํนวน 119 บาท ร้อยละ 47.6 

 ผลการวิจยัขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่มา

ท่องเท่ียวมากกวา่ 4 คร้ัง/ปี จาํนวน 105 คน ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวกบัเพ่ือน จาํนวน 99 คน ร้อยละ 39.6 

โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการวางแผนล่วงหนา้ก่อนการมาเท่ียว จาํนวน 189 คน ร้อยละ 75.6 ซ่ึงการตดัสินใจในการท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่มาจาก เพ่ือนและครอบครัว จาํนวน 96 คน ร้อยละ 38.4 แหล่งท่องเท่ียวท่ีกลุ่มตวัอยา่งช่ืนชอบมากท่ีสุด

เป็น ทะเล ภูเขา เดินป่า นํ้ าตก จาํนวน 190 คน ร้อยละ 76 มกัจะท่องเท่ียวในวนัหยดุสุดสปัดาห์ (เสาร์และอาทิตย)์ 

จาํนวน 87 คน ร้อยละ 34.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั จาํนวน 177 คน ร้อยละ 70.8 และ

ส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีพกัเป็นโรงแรมมากท่ีสุด จาํนวน 94 คน ร้อยละ 37.6 

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ค่านํ้ าหนกัของตวัแปร ค่าความเช่ือมัน่ขององคป์ระกอบและความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 

Constructs Items Loadings CR* rho_c AVE** 

 ทศันคติต่อการแพร่ Attitude1 0.674 0.857 0.547 

 ระบาดโควดิ-19 Attitude2 0.802      
Attitude4 0.773     

  Attitude5 0.631     

  Attitude6  0.801     

 ส่ิงอาํนวยความสะดวก Facilities1 0.838 0.892 0.674 

  Facilities2 0.857     

  Facilities3 0.841     

  Facilities4 0.743     

 การตดัสินใจท่องเท่ียว Decision to travel1 0.868 0.861 0.615 

  Decision to travel2 0.848    

  Decision to travel3 0.842     

  Decision to travel4 0.528     

 ความปลอดภยั Safety1 0.966 0.951 0.906 

  Safety3 0.937     

 นโยบายส่งเสริม TourismPromotionPolicy1 0.868 0.919 0.792 

 การท่องเท่ียว TourismPromotionPolicy2 0.887     

  TourismPromotionPolicy3 0.914     

หมายเหตุ :  CR*: Composite Reliabilityว AVE**: Average Variance Extracted 
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน พบวา่ ตวัช้ีวดับางตวัมีค่า Loading ตํ่ากวา่ 0.5 

ไดแ้ก่ safety3 attitude3 และ facility5 จึงประมวลผลใหม่ พบวา่ ตวัช้ีวดัทุกตวัมีค่า Loading สูง คือ ระหวา่ง 0.631-

0.966   มีเคร่ืองหมายบวกทุกตวัแปร CR อยูร่ะหวา่ง 0.857– 0.951 และมีค่า AVE อยู ่ระหวา่ง 0.547 – 0.906 ซ่ึง

มากกว่าค่ามาตรฐาน 0.50 (Hair, Hult & Ringle, 2013) แสดงว่าข้อคาํถามทุกขอ้ในตัวช้ีวดัสามารถวดัค่าได้

น่าเช่ือถือ มีความเท่ียงตรงและค่าความสัมพนัธ์ของตัวช้ีวดัแต่ละตัวภายในตัวแปรเดียวกันมีค่าสูงกว่าค่า

ความสัมพันธ์กับตัวช้ีว ัดต่างตัวแปรกันแสดงถึงความเท่ียงตรงเชิงจําแนก และมีค่า R2 ของตัวแปรแฝง                           

การตดัสินใจท่องเท่ียว  อยู่ท่ี 0.219แสดงว่าตวัแปรตน้ทั้ง 4 ตวั สามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรแฝง

ดงักล่าวไดร้้อยละ 21.9 ซ่ึงอยูใ่นระดบัตํ่า (Cohen, 1988) 

 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงจาํแนกและคุณภาพของมาตรวดั (HTMT) 

Constructs 1 2 3 4 5 

1.Attitude   
    

2.Decision to Travel 0.476   
   

3.Facilities 0.085 0.182   
  

4.Safety 0.314 0.169 0.04   
 

5. Promotion Policy 0.193 0.242 0.142 0.039   

หมายเหตุ: 1 = Attitude, 2 = Decision to Travel, 3 = Facilities, 4 = Safety, 5 = Promotion Policy 

 

จากตารางท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจาํแนกและคุณภาพของมาตรวดัของแต่ละตวัแปรท่ี

สามารถแยกวดัได้เฉพาะเร่ืองของตนไม่ปนเปกับมาตรวดัของตัวแปรอ่ืน ซ่ึงจากตารางแสดงให้เห็นว่าค่า

ความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัต่างตวัแปรกนัแสดงถึงความเท่ียงตรงเชิงจาํแนก การวิจยัก่อนหนา้น้ี Henseler, Ringle 

and Sarstedt (2015) ได้กาํหนดค่ามาตรฐานท่ี 0.85 และ 0.90 สําหรับ HTMT เพ่ือสรุปความถูกตอ้งเชิงจาํแนก 

ดงันั้นใน การศึกษาน้ีค่าทั้งหมดบรรลุเกณฑข์อง HTMT 0.9 Gold, Malhotra and Segars (2001) เน่ืองจาก ผลการทดสอบ 

ทุกค่าตํ่ากว่า 0.80 ซ่ึงเป็นไปตามค่ามาตรฐาน Henseler, Ringle and Sarstedt (2015) ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า โมเดล

ดงักล่าวจึงมีความเท่ียงตรงเชิงจาํแนก และสามารถนาํไปวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 

ตารางที ่3 ผลทดสอบสมมติฐาน 

H* Relationships Std.  

Beta 

Std. 

Error 

t- 

values 

p- 

values 

BCI  

LL 

BCI 

 UL 

f2 Supported 

H1 Attitude -> Decision to Travel (+) 0.392 0.064 6.110 0.000 0.261 0.481 0.176 สนบัสนุน 

H2 Safety -> Decision to Travel (+) 0.194 0.084 2.322 0.010 0.024 0.297 0.045 สนบัสนุน 

H3 Facilities -> Decision to Travel (+) -0.146 0.047 3.116 0.001 -0.207 -0.064 0.027 ไม่สนบัสนุน 

H4  PromotionPolicy -> Decision to 

Travel (+) 

-0.162 0.048 3.413 0.000 -0.238 -0.081 0.032 ไม่สนบัสนุน 

หมายเหตุ: *p<0.05, t>1.645, **p<0.01, t>2.327, H*=Hypothesis  

 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติทศันคติต่อการแพร่ระบาดโควดิ-19 

ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ New Normal อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา  (β= 0.392, p<0.000, t>6.110) 
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สนับสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 1 รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ New 

Normal อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา (β=0.194, p<0.010, t>2.322) สนับสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 2 จากงานวิจยัช้ินน้ี

พบว่า ปัจจัยดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวส่งผลการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ             

ความปกติใหม่ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลาในเชิงลบ ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 3 และ 4 ตามลาํดบั 

 

6. อภิปรายผล  

ผลการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นทศันคติส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่ 

ในช่วงโควิด-19 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากเช่ือมัน่วา่มีระบบการควบคุมป้องกนัท่ีสามารถเอาชนะโควิด-19

ได ้โดยวธีิการสวมหนา้กากอนามยั เวน้ระยะห่าง และการปรับใชชี้วติตามวถีิแบบใหม่ ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบัผลวจิยั

ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2564) กล่าววา่ ทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวซ่ึงเป็นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว

ในการหาขอ้มูลและตดัสินใจ ทศันคติจึงส่งผลต่อความตั้งใจท่องเท่ียวภายในประเทศของนกัท่องเท่ียว 

 ปัจจยัดา้นความปลอดภยัส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่ ในช่วงโควิด-19 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างได้คาํนึงถึงความปลอดภยัในการวางแผนการท่องเท่ียว รวมถึงความสะอาดและด้านสุขอนามยัใน                    

การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ดว้ยการหลีกเล่ียงสถานท่ีแออดัเพ่ือป้องกนัโรคระบาด จากการทบทวนวรรณกรรม

ของ รินดา ดาววจิิตร (2560)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสงขลา

ของชาวต่างชาติท่ีเดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดา พบวา่ ปัจจยัความปลอดภยัในการท่องเท่ียวสามารถช่วยให้

นกัท่องเท่ียวตดัสินใจท่องเท่ียวด่านพรมแดนสะเดา สงขลา    

 ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบความปกติใหม่ ในช่วงโควิด-19 

เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวมีให้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวก อาทิ ท่ีจอดรถสําหรับผูสู้งอายุและผูพิ้การอย่าง

เพียงพอ ห้องนํ้ าสาธารณะ ร้านอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย ป้ายแจง้ขอ้มูลอยูใ่นตาํแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน และ

สถานทีพกัใกลก้ับสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชิตวร ลีละผลิน และภทัรชนม ์รัชตะหิรัญ 

(2561) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่ิงอาํนวยความสะดวกของโฮมสเตยท่ี์มีผลต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

ไทยท่ีอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ผลวจิยัช้ีชดัวา่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวใน

การเดินทางเขา้ไปถึงสถานท่ีไดร้วดเร็วปลอดภยัและสะดวกสบาย 

 ปัจจยัดา้นนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ New Normal ช่วงโควิด-19 

เน่ืองดว้ยการท่องเท่ียวแบบ New Normal ตามนโยบายตอ้งไดรั้บวคัซีน 2 เข็ม เพ่ือช่วยป้องกนัอาการโควิด-19  

อีกทั้ งสวมหน้ากากอนามยั รวมถึงการลา้งมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวดัอุณหภูมิไข ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ นิชนนัท์ อ่อนรัตน์ (2561) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน

จงัหวดัอุบลราชธานี สรุปไดว้่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวให้การประชาสัมพนัธ์ให้กบัประชาชนไดส้นับสนุน

นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการศึกษาดงักล่าว สถานประกอบการท่องเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว 

สามารถนําผลการวิจัยท่ีได้ ไปเป็นแนวทางในการพฒันาด้านการท่องเท่ียวด้วยกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการ                    

สร้างความแตกต่างสามารถนาํกลยทุธ์ไปปรับใชแ้ละเป็นประโยชน์ ส่งผลต่อการมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  
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ในส่วนของนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว ควรจะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น ตรวจเช็คการฉีดวคัซีนของ

นกัท่องเท่ียว นโยบายการสวมหนา้กาก การลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์และวคัอุณหภูมิ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวมัน่ใจ

วา่สามารถท่องเท่ียวอยา่งปลอดภยั ในส่วนของรัฐบาลควรใหค้วามช่วยเหลือและผลกัดนัเศรษฐกิจการท่องเท่ียว

ดว้ยนโยบายของภาครัฐ เพ่ือเกิดการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน

นกัท่องเท่ียว 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) งานวิจยัช้ินน้ีศึกษาเฉพาะในพ้ืนท่ีสงขลา ควรศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืน ซ่ึงอาจจะไดผ้ลวิจยัท่ี

แตกต่างกนัไป  

(2) ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ช่วงการระบาดของโควดิ-19 

เช่น ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวจากภายใน อุปสรรคทางการท่องเท่ียวแบบ New Normal เป็นตน้ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  งานวิจยัช้ินน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้้วยการช่วยเหลือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิลาวลัย ์

จนัทร์ศรี ท่ีคอยช้ีแนะแนวทาง แกไ้ขขอ้บกพร่องและให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการศึกษาใน 

คร้ังน้ี นกัวจิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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