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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกม
ออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มเจเนอเรชัน 
Z ที่ซื้อหรือเล่นเกมออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability) ใช้การเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบสะดวก กลุ่มเจเนอเรชัน Z หรือ Gen จ านวน 274 
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบัค เท่ากับ 0.874 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 50.7 มีอายุระหว่าง 19-21 ปี ร้อยละ 58.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.5              
มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ร้อยละ 61.3 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 74.5 ประเภท
เกมที่เล่นเป็นเกมแอคช่ันแบบ FPS ร้อยละ 21.9 ใช้เวลาในการเล่นเกม 2-3 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 35.0 
และมีค่าใช้จ่ายเล่นเกมน้อยกว่า 100 บาทต่อสัปดาห์ ร้อยละ 52.9 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการให้บริการแบบเจาะจง โดยปัจจัยทั้ง 4 ด้านร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อย
ละ 66.6 สามารถสร้างเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ด้วยวิธี Enter ได้ดังนี ้ 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดิบ ได้แก่ y ̂= .530  + .2(X1) + .129(X2) + .186(X3) + .169(X6) ; R 2 = 0.666  

สมการรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ ẑ  = .181(Z1) + .151(Z2) + .196(Z3) + .196(Z6) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การตดัสินใจซื้อ, เจเนอเรช่ัน Z 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to study the marketing factors that affect the 

decision to purchase game online of generation Z in Bangkok by studying Non-
Probability use sample selection with Convenience sampling.  The sample of 
Generation Z or Gen z consisted of 274 samples. The instrument was a questionnaire 
using convenience sampling on online that have Cronbach's alpha coefficient the 
over all confidence value is 0.874. The statistics used in this analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.  The results 
of the research showed that most of the samples were male 50.7 percent, aged 19-
21 years 58.0 percent, bachelor degree education 67.5 percent, earning less than or 
equal to 15,000 baht 61.3 percent, and were students 74.5 percent. The 21.9 percent 
played FPS action game, 35.0 percent of respondents played game 2-3 hours per 
day, and 52.9 percent payed per week less than 100 baht. The Marketing Factors that 
influence buying decision game online of Generation Z in Bangkok, included product, 
distribution channel, price, and specific of service quality. All 4 factors together could 
predict the purchasing game online at a rate of 66.6 percent. The Predictive Equation 
could be constructed in Unstandardized score, and Standardized score by Enter 
technique as follows: 

The Predictive Equation in Unstandardized score:  y ̂= .530 + .2(X1) + .129(X2) + 
.186(X3) + .169(X6); R 2 = 0.666  

The Predictive Equation in Standardized score : ẑ  = .181(Z1) + .151(Z2) + .196(Z3) + 
.196(Z6) 
 
Keywords : Marketing factors, Buying Decision, Generation Z 
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บทน า 
อุตสาหกรรมเกม เป็นประเภทหนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

เผยแพร่ จัดจ าหน่าย และให้บริการสื่อสารสนเทศผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล จากการ
เปิดเผยผลส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ร่วมกับสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟ
ฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิก
กราฟ (Bangkok ACM SIGGRAPH) และ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จ ากัด พบว่า อุตสาหกรรมเกม
มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 เติบโตร้อยละ 13.78 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 15.9 ปี 
2563 ขยายตัว ร้อยละ 34.89 โดยมูลค่าอยู่ที่ 34,316 ล้านบาท โดยกระแสนิยมเกมของไทย เริ่มจาก
สมาร์ทโฟน และกระจายไปแพลตฟอร์มอื่น เช่น เกมคอนโซล เกมอาเขต  (เกมตู้) การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเกมส่วนหนึ่งเป็นผลจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับเศรษฐกิจทั่ว
โลก แต่อุตสาหกรรมเกมสามารถปรบัตัวได้อย่างรวดเร็ว ด้วยรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นไปทีก่ารซือ้ขายบน
โลกดิจิทัล รวมทั้งจากการที่ภาครัฐก าหนดมาตรการปิดเมืองหรือล็อคดาวน์ ตลอดจนการเว้น
ระยะห่างทางสังคม ท าให้การใช้งานออนไลน์มีมากขึ้นส่งผลให้กิจกรรมออนไลน์อย่างเกมออนไลน์มี
มากขึ้น จากรายงาน Digital 2022: Thailand (We Are Social, 2022) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
มีผู้ใช้สื่อสังคม (Social Media) ร้อยละ 81.2 ใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 2 ช่ัวโมง 59 นาที ผู้ใช้สื่อสังคมส่วน
ใหญ่มีอายุ 16 ถึง 24 ปี และมีการใช้เงินในเกมออนไลน์กว่า 16,694 ล้านบาท ให้ความส าคัญกับสิทธิ
ส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการใช้งานออนไลน์ ร้อยละ 60.9 รวมทั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2564) แสดงผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2564 พบว่า กลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตนานที่สุด คือกลุ่มเจเนอเรชัน Z ใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 12 ช่ัวโมง 5 นาที โดยเป็นการเรียนออนไลน์ 5 ช่ัวโมง 23 นาที รองลงมาคือ 
ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ และสื่อสารออนไลน์ ซึ่งกลุ่มเจเนอเรชัน Z จัดเป็น
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับการซื้อเกมออนไลน์ 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุม่เจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกม
ออนไลน์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน 

Z ในกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเร
ชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 

2) สามารถน าผลวิจัยไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์และกลุ่มเจเนอเรชัน Z เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผนและใช้เครื่องมือทางการตลาดในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ได้มากข้ึน 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยทางการตลาดอย่างน้อย 1 ปัจจัย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจ
เนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

 

การตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของ
กลุ่มเจเนอเรชัน Z 

Stankevich, A. (2017). 

ปัจจัยทางการตลาด  
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price)  
3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ด้านการให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) 
6. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยเล่นเกมออนไลน์  
2. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือเล่นเกมออนไลน์ และเป็นกลุ่มเจเนอเร

ชัน Z (คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2540-2555) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก าหนดระดับค่าความ
เช่ือมั่ นร้อยละ 95 และระดับ ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 แบบไม่ทราบประชากรของ 
W.G.Cochran (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2563) จ านวน 274 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 
(Convenience Sampling)  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจยัทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถามระดับความคิดเห็น ประกอบด้วย ค าตอบย่อยแบบมาตรวัด
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับ
ความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ คือมากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด              
(1) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ จ านวน 5 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ จ านวน 4 ข้อ 
ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ตัวแปรต้นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6 P’s ที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการแบบ
เจาะจง 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถาม ตัวแปรตามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจ
เนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง ความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก ความง่ายในการซื้อ การตัดสินใจซื้อซ้ า และการแนะน าหรือ
บอกต่อกับบุคคลอื่นในการซื้อ  

การแปลผลความหมายคะแนนเฉลี่ยเพื่อจัดล าดับส าคัญของปัจจัย ใช้เกณฑ์ความกว้างของ
แต่ละอันตรภาคช้ันที่  0.8 คือ ความส าคัญมากที่สุด (4.21-5.00) ความส าคัญมาก (3.41-4.20) 
ความส าคัญปานกลาง (2.61-3.40) ความส าคัญน้อย (1.81-2.60) ความส าคัญน้อยที่สุด (1.00-1.80)  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ใช้การสุ่มแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เพื่อให้เหมาะสมในการวิจัยที่ก าหนดเปน็กลุม่เจเนอเรชัน Z หรือ Gen Z (คนที่เกิดในช่วง 
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พ.ศ. 2540-2555) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อหรือเล่นเกมออนไลน์ เพื่อให้ตรงตาม
คุณสมบัติที่ต้องการ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้
หาคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)               
ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจากการทดลอง (Try out) จ านวน 30 ชุด มีค่าเท่ากับ 
เท่ากับ 0.874 สถิติทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter 
 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กับผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือเล่นเกม
ออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience 
Sampling)  

 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื ่องปัจจัยทางการตลาดที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อเกมออนไลน์ของกลุ ่ม             
เจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 50.7 เพศหญิง ร้อยละ 49.3  อายุระหว่าง 19 - 21 ปี ร้อยละ 58.0 รองลงมา อายุ
ระหว่าง 22-24 ปี ร้อยละ 24.1 อายุต่ ากว่า 18 ปี ร้อยละ 13.9 และอายุ 25 ปีข้ึนไป ร้อยละ 4.0 
ระดับการศึกษามากที่สุดเป็นปริญญาตรี ร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.4 
และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.1 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 74.5 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 13.1 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 4.4 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.6 
และอาชีพอื่น ร้อยละ 5.5 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ร้อยละ 61.3, 
รายได้  15,001-25,000 บาท ร้อยละ 21.9, รายได้ 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 8.4, รายได้ 
35,001-45,000 บาท ร้อยละ 5.1 และมากกว่า 45,000 บาท ร้อยละ 3.3 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ใน
กรุงเทพมหานคร ประเภทเกมออนไลน์ที่ชอบมากที่สุด คือ เกมแอคช่ันแบบ FPS ร้อยละ 21.9 
รองลงมา เกมเลียนแบบหรือการจ าลอง ร้อยละ 18.6 เกมต่อสู้ ร้อยละ 14.6 เกมผจญภัย ร้อยละ 
11.3 เกม RPG ร้อยละ 9.9 เกมวางแผน ร้อยละ 9.1 เกมกีฬาและการแข่งข้น ร้อยละ 8.0 เกม
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ปริศนา ร้อยละ 5.5 และเกมการศึกษา ร้อยละ 1.1 จ านวนครั้งที่เล่นต่อสัปดาห์มากที่สุด 4-6 ครั้ง 
ร้อยละ 33.2, 1-3 ครั้ง ร้อยละ 22.6, 7-9 ครั้ง ร้อยละ 20.8, มากกว่า 12 ครั้ง ร้อยละ 17.5 และ 
10-12 ครั้ง ร้อยละ 5.8 โดยใช้เวลาเล่นเกมต่อวัน 2-3 ช่ัวโมง ร้อยละ 35.0 รองลงมา น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง ร้อยละ 27.0, 4-5 ช่ัวโมง ร้อยละ 20.8 และ 6-7 ช่ัวโมง ร้อยละ 17.2 กลุ่มเจเนอเรชัน Z ใช้
ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมต่อสัปดาห์มากที่สุด น้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 52.9 รองลงมา 301-400 
บาท ร้อยละ 17.9, 201-300 บาท ร้อยละ 15.3 และ 101-200 บาท ร้อยละ 13.9 ตามล าดับ  
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของ

กลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅̅  = 4.08) เมื่อจ าแนก
รายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก (x̅  = 4.19) 
รองลงมา โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅  = 4.14), ด้านการจัดจ าหน่าย (x̅  = 
4.13), ด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅  = 4.07), ด้านการให้บริการแบบเจาะจง (x̅ = 4.02), และด้าน
สุดท้ายคือ ด้านราคา (x̅ = 3.95) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ระดับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z 
ในกรุงเทพมหานคร ภาพรวมและจ าแนกรายด้าน  

ปัจจัยทางการตลาด �̅�   S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.14 .599 มาก 2 
ด้านราคา 3.95 .776 มาก 6 
ด้านการจัดจ าหน่าย 4.13 .697 มาก 3 
ด้านการสง่เสรมิการตลาด 4.07 .721 มาก 4 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 4.19 .720 มาก 1 
ด้านการใหบ้ริการแบบเจาะจง 4.02 .771 มาก 5 

ภาพรวม 4.08 0.71 มาก  

  
 
. 
 
 
 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2565 

8 

 

 4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจ
เนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์
ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร กับปัจจัยทั้ง 6 ตัว (ANOVA) ด้วยวิธี Enter 

ตัวแปร 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

 Regression 79.941 6 13.324 88.739 .000d 
 Residual 40.088 267 .150   
 Total 120.029 273    
d. Predictors: (ค่าคงที่), ด้านการใหบ้ริการแบบเจาะจง, ด้านผลิตภัณฑ,์ ด้านราคา, ด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว, ด้านส่งเสริมการตลาด, ด้านการจัดจ าหนา่ย 

 
สมมติฐาน ปัจจัยทางการตลาดอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่ม        
เจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
 ผู้ วิจัยทดสอบสมมติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) เพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่ม     
เจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
แล้วจ านวน 274 ชุด และก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 น าตัวแปรปัจจัยทางการตลาดทั้ง 6 
ตัวแปร เข้าสมการเป็นภาพรวม หลังจากที่ได้พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย โดยพิจารณาค่า p-
value เปรียบเทียบกับค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) ของ
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
ด้วยวิธี Enter 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ 

t p-value 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงที่) .530 .166  3.185 .002 
ด้านผลิตภัณฑ ์ .200 .067 .181 2.976 .003 
ด้านราคา  .129 .049 .151 2.615 .009 
ด้านการจัดจ าหน่าย .186 .069 .196 2.687 .008 
ด้านส่งเสรมิการตลาด .098 .060 .107 1.648 .100 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว .096 .066 .104 1.448 .149 
ด้านการใหบ้ริการแบบเจาะจง .169 .053 .196 3.170 .002 
a. Dependent Variable: การตัดสินใจซื้อเกมออนไลน ์
R Square (R2) = 0.666  Adjust R Square (AR2) =  0.659  Std. Error of the Estimate (S.E.) = 0.387 
F = 88.739 Sig = .000 

y ̂=  .530  + .2(X1) + .129(X2) + .186(X3) + .169(X6) ; R 2 = 0.666  

ẑ  =  .181(Z1) + .151(Z2) + .196(Z3) + .196(Z6) 

 
 จากการทดสอบพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 4 ปัจจัย โดยผล
ที่ได้ดังกล่าวสามารถตอบสมมติฐานการวิจัยได้ตังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย ด้านการจัด
จ าหน่าย ปัจจัยด้านการให้บริการแบบเจาะจง และปัจจัยด้านราคา 

 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 ส่งผลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร              

ทั้งในเรื่องความน่าเช่ือถือ ความง่ายในการใช้งาน คุณภาพสูง ความปลอดภัย และความหลากหลาย
ของรูปแบบ 

 2. ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
 ส่งผลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร             

ทั้งในเรื่องช่องทางจ าหน่ายที่มีให้เลือกหลากหลาย คุณภาพของช่องทางจ าหน่าย มีระบบการขายที่ดี 
และมีความสะดวกในการสั่งซื้อ 
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Multiple Regression Analysis by Enter 

R2 = 0.666  SE. = 0.387 

 

การตัดสินใจซื้อเกม
ออนไลน์ของกลุ่ม 
เจเนอเรชัน Z  

Effect 

Not  Effect 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงปจัจัยทางการตลาดที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซือ้เกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z 
   ในกรุงเทพมหานคร 

ผลิตภัณฑ์ (X1) 
(b=.200, r=.599) 

 
ราคา (X2) 

(b=.129, r=.671) 
 

การจัดจ าหน่าย (X3) 
(b=.186, r=.710) 

 
การส่งเสริมการตลาด (X4) 
(b=.098, r=.722) 

 
การรักษาความเป็นส่วนตัว (X5) 

(b=.096, r=.749) 
 

การให้บริการแบบเจาะจง (X6) 
(b=.169, r=.720) 

 

y ̂=  .530  + .200(ผลิตภัณฑ์)  + .169(การให้บริการแบบเจาะจง) + .186(การจัดจ าหน่าย) + .129(ราคา) ; R 2 = 0.666 

 3. ปัจจัยด้านการให้บริการแบบเจาะจง 
 ส่งผลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร              
ทั้งในเรื่องการให้ค าแนะน าปรึกษารายบุคคล การแนะน าสินค้าที่เหมาะกับลูกค้า และการแนะน า
สินค้าที่เคยสั่งซื้อหรือสนใจ 
 4. ปัจจัยด้านราคา 
 ส่งผลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร                   
ทั้งในเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ราคาถูกกว่าสินค้าแบรนด์อื่น และราคาถูกกว่าการซื้อ
ผ่านช่องทางอื่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนทางการตลาด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัด

จ าหน่าย ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุ่ม     
เจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ผู้ประกอบการธุรกิจเกมออนไลน์ที่ต้องปรับตัวเข้าหากลุ่มเจเนอเรชัน Z ควรเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
น่าเช่ือถือ ง่ายต่อการใช้งาน ช่องทางจ าหน่ายมีคุณภาพและมีให้เลือกหลากหลาย มีการให้บริการ
แบบเจาะจง และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล้องกับ ฆนัสวัน ทามณี. (2564) และณัฐสรณ์ 
ตรังคธาร. (2564) ที่พบว่า ปัจจัยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
และอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อความตั้งใจซื้อเกมดิจิทัล เช่นเดียวกับ วิชชา อุ่มบางตลาด. (2560) และ
สรวิศ วิทูกิจ. (2559) ราคาการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสมมีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า สอดคล้องกับณิชกานต์ มหากิจถิรเดช. (2564) ที่พบว่า ราคา การส่งเสริมการตลาด และการ
กดดันโดยจ ากัดช่วงเวลา มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรควรขยายแนวคิดส าหรับการท าวิจัยเชิงปริมาณผสมการวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลวิจัยที่สมบูรณ์มากขึ้น 

2. ควรเพิ่มขอบเขตกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เป็นจาก               
ทั่วประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของข้อมูลที่สะท้อนความเห็นของผู้ซื้อเกมออนไลน์่ และ
สามารถเปรียบเทียบผลวิจัยในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์ส าหรับการขยายฐานลูกค้าในอนาคต 
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การพัฒนาแผนจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเปน็ฐานร่วมกับแนวคดิเกมมิฟเิคชนั 
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Gamification concept to Enhancement of Problem-solving Skills  

for High Vocational Certificate 
 

รัชพล กลัดชื่น1 และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ2์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเสริมสรา้งทักษะการแก้ปัญหา ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 2) หาคุณภาพของแผนจัดการเรียนรูท้ี่พัฒนาข้ึน 3) หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผน
ที่พัฒนาข้ึน และ 4) เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยแผนจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การหาประสิทธิภาพตามทฤษฎีของเมกุยแกนส์ และการทดสอบค่าที (Dependent t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนทั้งหมด 13 แผน กิจกรรมการเรียน             
การสอนมี 7 ข้ันตอน คือ 1) การระบุปัญหา 2) การวิเคราะห์ปัญหา 3) การศึกษาค้นคว้า                  
4) การด าเนินการ 5) การน าเสนอและประเมินผลงาน 6) การท าภารกิจ และ 7) การแข่งขัน               
2. ผลการประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด  

(�̅�=4.59) 3. แผนจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.12 ซึ่งสูงกว่า 1.00 ถือว่าแผนจัดการเรียนรู้    
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
E-mail: pmc.ratchapol@gmail.com  เบอร์โทร 081-4501498 
2 อาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
E-mail: jiraphan.s@fte.kmutnb.ac.th  เบอร์โทร 089-6112452 
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มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 4. ผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, เกมมิฟเิคชัน, ทักษะการแก้ปัญหา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop of lesson plan of problem-
based learning with gamification concept to enhancement of problem-solving skills 
for high vocational certificate. 2) to evaluate the quality of lesson plan.                          
3) to evaluate if the lesson plan meets Meguigans efficiency criterion. 4) to compare 
problem-solving skills of learners before and after studying by the developed lesson 
plan. The samples in the research were divided into 2 groups: 1) Experts 2) Students 
of study were high vocational certificate who registered in the second semester of 
academic year 2020, major in digital business technology program. The research tools 
included the lesson plan computer network and security for digital business course 

and quality questionnaire. Applied statistic tools included mean ( �̅� ), standard 
deviation (S.D.), Meguigans efficiency value and t-test. 
 Research findings showed that 1) The lesson plan comprised 7 steps:                        
1) Problem 2) Analysis 3) Discovery 4) Experiment 5) Presentation & Evaluation             
6) Quest and 7) Competition. Process of gamification consisted of 1) Experience point 
2) Leaderboard 3) Badges and 4) Levels. 2) the evaluation of lesson plan is match at 

highest level (�̅� =4.59). 3) the efficiency of developed lesson plan was 1.12 which 
higher than Meguigans’s standard value at 1.00. 4) post-test problem-solving skills 
achievement was statistically significantly higher than pre-test problem-solving skills 
at .05. Therefore, it is concluded the lesson plan is appropriate and applicable to 
real practice. 
 

Keyword: Problem-based Learning, Gamification, Problem-solving Skills 
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บทน า 
 โลกในศตวรรษที่ 21 เน้นแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ วิเคราะห์เป็น และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ดี 
ปรับตัวได้เก่ง การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาพลเมืองให้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์ประยุกต์ใช้งานเป็น มีความสามารถในการท างานและแก้ปัญหาได้ ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อ
ศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
ซึ่งสอดคล้องกับเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Battelle for Kids 
(2019, pp 1-2) ที่กล่าวว่าควรมีการส่งเสริมให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ              
ที่ซับซ้อนเพิ่มข้ึน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้  
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National 
Educational Test : V-NET)  ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่  2 เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานการเรียนการสอน
ของครูและนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 พบว่ามีคะแนนสอบวิชาความรู้ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านองค์ประกอบทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ในระดับประเทศ                    
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 35.57, 28.45, 32.92, 30.11 และ 30.56 ตามล าดับ ซึ่งมีระดับคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนไม่ถึง 50.00 คะแนน  
 แผนจัดการเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับผู้สอนสอนด้วยความมั่นใจ แผนจัดการเรียนรู้ยังช่วยให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
เป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน สร้างแนวทางการสอนที่ เป็นข้ันตอนและ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพร้อมทั้งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย  
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นวิธีการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา Schmidt HG. (1983, pp 11-16) เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา 
แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีครูท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้
ค าแนะน า (Guide) Robson และคณะ (2015, pp 411-420) 
 แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เป็นการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของการออกแบบเกม
และหลักการเล่นเกมมาใช้ในบริบทที่ไม่ ใช่การเล่นเกม Deterding (2011, pp9-15) โดยการ
ประยุกต์ใช้คุณลักษณะและองค์ประกอบของเกมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน เพิ่มแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความผูกพัน จุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และเกิดการเรียนรู้ทักษะ การ์ตเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 เกมมิฟิเคชันจะถูกน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างหลักสูตรของการศึกษาข้ันสูงทั่วโลก โดยสอดแทรกกลไกของเกม เช่น คะแนน
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ประสบการณ์ กระดานผู้น า เหรียญตราสัญลักษณ์ เครือข่ายสังคม ระดับ ข้ัน การแข่งขัน เป็นต้น 
Kapp (2012, pp 2-22)  
 จากปัญหาและความส าคัญข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยจ าลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนการเล่น ผู้เรียนจะได้รับแต้มหรือ
รางวัลเมื่อปฏิบัติภารกิจที่ก าหนดส าเร็จ มีการแข่งขัน ในกระบวนการเรียนการสอนเป็นการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลในการ
คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ  อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต และเป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิ เคชัน                    
เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 2. เพื่อหาคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาข้ึน  
 3. เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่พฒันาข้ึน  
 4. เพื่อประเมินทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยแผนจัดการเรียนรู้            
ที่พัฒนาข้ึน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ประชากร คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิชาทางคอมพิวเตอร์และ
การศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
เกมมิฟิเคชัน ด้านหลักสูตรและการสอน ที่มีประสบการณ์แต่ละด้านไม่ต่ ากว่า 3 ปี ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 5 ท่าน 
  1.2 กลุ่มผู้เรียน ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และความปลอดภัยส าหรับธุรกิจดิจิทัล คัดเลือกโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 18 คน  
 2. การด าเนินการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้แบงออกเป็น 2 ข้ันตอน ได้แก่  
 ขั้นท่ี 1 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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  1. การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา ผู้วิจัยได้ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้
ในครั้งนี้ คือ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยส าหรับธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204 -
2007 (2-2-3) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พศ. 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา
งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  สามารถสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนได้        
12 หน่วยการเรียนรู้  
  2. การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  เพื่อน ามาเขียนจุดประสงค์           
การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ งด้านพุทธพิสัย ด้านทักษะพิสัย และ ด้านเจตคติ                     
ได้จุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด 74 จุดประสงค์ 
  3. การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิด
เกมมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา มีทั้งหมด 13 แผนการเรียนรู้ ทั้งนี้ เนื่องจาก               
แผนจัดการเรียนรู้ที่  1 เป็นการช้ีแจ้งให้ผู้เรียนรู้ถึงกฎ ระเบียบ ข้อตกลงเบื้องต้น จุดประสงค์                    
การเรียนรู้และขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ต้องศึกษาทุกหน่วยการเรียน รูปแบบการเรียนการสอน และ
ก าหนดบทบาทของผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้แผนจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนจัดการเรียนรู้แสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้  

 
 

ภาพที่ 1  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 จากภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะท าการปฐมนิเทศผู้เรียน
เพื่อแนะน าข้ันตอนและวิธีการเรียน โดยผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
เพื่อน าคะแนนที่ได้มาท าการแบ่งกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 3 คน  และเริ่มท าแบบทดสอบ              
วัดทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน จากนั้นผู้ เรียนเริ่มแก้ปัญหาสถานการณ์ที่  1 ประกอบด้วย                     
7 ข้ันตอน ดังนี้ 
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 ข้ันที่ 1 การระบุปัญหา (Problem) ผู้เรียนอ่านสถานการณ์ และสิ่งที่ผู้เรียนต้องด าเนินการ
คือ บันทึกค าศัพท์ ข้อความที่ไม่เข้าใจว่ามีอะไรบ้าง และ ปัญหาที่ส าคัญของสถานการณ์ปัญหาน้ีคือ
อะไร (คะแนนประสบการณ์ (Experience Point)) 
 ข้ันที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในบางครั้งผู้สอน
อาจต้องมีการทบทวนความรู้ที่เรียนมา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ที่ยังไม่รู้และต้องการศึกษาเพิ่ม โดยมีกรอบการศึกษา 4 กรอบ (IFLA) (คะแนนประสบการณ์ 
(Experience Point))  
  1. แนวทางในการแก้ปัญหา ( Ideas) ผู้เรียนต้องระบุได้ว่าในการแก้ปัญหาจากโจทย์
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ จ าเป็นต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง 
  2. ข้อเท็จจริง (Facts) ผู้เรียนระบุข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสถานการณ์ปัญหามีอะไรบ้ าง   
โดยใช้ความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้วช่วยหาข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบประโยคบอกเล่า  
  3. ประเด็นที่ต้องศึกษาค้นคว้า (Learning Issues) ผู้เรียนระบุ ข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ต้องการค าอธิบายและอยากรู้เกี่ยวกับโจทย์สถานการณ์นี้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบประโยคค าถาม   
  4. แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ผู้เรียนระบุว่าจะสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างไร    
จากใคร ที่ไหนบ้าง เพื่อใช้ในการตอบค าถาม และแบ่งมอบหน้าที่กันภายในกลุ่มไปศึกษาในประเด็น
ต่าง ๆ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานและระยะเวลาให้ชัดเจน   
  ข้ันที่ 3 การศึกษาค้นคว้า (Discovery) ผู้เรียนด าเนินการศึกษาด้วยตนเองในเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายจากแหล่งข้อมูลที่เตรียมให้ ตามความสนใจของผู้เรียน และเขียนสรุปความรู้ที่ตนเอง                 
ได้ศึกษามาพร้อมแหล่งอ้างอิง (คะแนนประสบการณ์ (Experience Point)) 
  ข้ันที่ 4 การด าเนินการ (Experiment) ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้  
   1. ผู้เรียนร่วมกันสังเคราะหค์วามรู้แต่ละคนในกลุ่มและก าหนดข้ันตอนการแก้ปญัหา  
   2. ผู้สอนสุ่มตัวแทนกลุ่ม 1 กลุ่ม มาน าเสนอผลการสังเคราะห์ ในรูปแบบแผนผัง
ความคิด ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
   3. ผู้เรียนด าเนินการแก้สถานการณ์ปัญหาตามข้ันตอน  
  (คะแนนประสบการณ์ (Experience Point)) 
  ข้ันที่ 5 การน าเสนอและประเมินผลงาน (Presentation & Evaluation)  
   1. ผู้สอนท าการสุ่มเลือกผู้เรียนทีละกลุ่มเพื่อมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
   2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน โดยใช้แบบประเมินการเรียนรู้ จากนั้น
ผู้สอนสะท้อนจุดเด่นและสิ่งที่ควรแก้ไขให้ผู้เรียนได้รับทราบ เพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรุงในครั้งต่อไป 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2565 

19 

 

   3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากสถานการณ์ปัญหา โดยใช้
แผนผังความคิดแบบกลุ่ม จากนั้นผู้ เรียนบันทึกข้อมูลในใบกิจกรรม (คะแนนประสบการณ์ 
(Experience Point)) 
  ข้ันที่ 6 การท าภารกิจ (Quest) ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินทักษะการแก้ปัญหาโดยการท า
ภารกิจตามแผนที่ ในเมืองต่าง ๆ ภายในภารกิจประกอบด้วยภารกิจย่อย 3 ภารกิจ (คะแนน
ประสบการณ์ (Experience point)) 
  ข้ันที่  7 การแข่งขัน (Competition) ผู้เรียนท าการแข่งขันตอบค าถามจ านวน 10 ข้อ                  
ในกรณีที่ผู้เรียนท าคะแนนได้ 80% ข้ึนไป จะได้เหรียญตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงความสามารถ 
  (คะแนนประสบการณ์ (Experience point) กระดานผู้น า (Leaderboard) เหรียญตรา
สัญลักษณ์ (Badges) และระดับข้ัน (Levels)) 
 หลังจากผู้เรยีนเรยีนรู้หน่วยการเรียนครบทัง้หมดแล้ว ผู้เรียนจะท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน 
 
ตารางท่ี 1 สรุปการคิดคะแนนประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม คะแนนเต็ม 
สัดส่วน 
คะแนน 

ค่า 
ประสบการณ์ 

1. ทดสอบก่อนเรียน 60 5 50 
2. ประเมินทักษะการแกป้ัญหาก่อนเรียน 40 5 50 
3. ประเมินทักษะการแกป้ัญหาหลังเรียน 40 5 50 
4. กิจกรรมประจ าด่าน (Stage) 12 สถานการณ์ 
สถานการณ์ละ 5 ด่าน 

15*12=180 15 150 

5. ท าภารกิจ (Quest) 12 ภารกิจหลัก  15*12=180 12 120 
6. แบบทดสอบ (Quiz) 12  
สถานการณ์ สถานการณ์ละ 10 ข้อ  

10*12=120 10 100 

7. เหรียญตราสะสม 12 เหรียญ  1*12=12 6 60 
8. การเข้าเรียนในช้ันเรียน 18 ครั้ง  18 10 100 
9. แบบฝึกหัด  10*12=120 10 100 
10. การมีส่วนร่วมในกลุม่ 1*12=12 12 120 
11. ทดสอบหลงัเรียน 60 10 100 

รวม 842 100 1000 
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 จากตารางที่  1 สรุปการคิดคะแนนประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรม  โดยคะแนนที่ได้
ประกอบด้วย 1) คะแนนเต็มของแต่ละกิจกรรม 2) สัดส่วนคะแนน คือคะแนนที่ เฉลี่ยในแต่ละ
กิจกรรมจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ 3) ค่าประสบการณ์ คือค่าคะแนนที่เกิดจากการน า
คะแนนที่ได้แต่ละกิจกรรมของผู้เรียนหารด้วยคะแนนเต็ม จากนั้นน ามาคูณด้วยสัดส่วยนคะแนน               
โดยก าหนดให้ สัดส่วนคะแนน 1 คะแนน มีค่าประสบการณ์เท่ากับ 10 XP ดังนั้นค่าประสบการณ์
หลังท ากิจกรรมทั้งหมดเป็น 1000 XP  
 การแปลงคะแนนประสบการณ์ (Experience Point) ให้เป็นและระดับข้ัน (Levels) เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงเกณฑ์การแปลงคะแนนประสบการณ์มาเป็นเกรดและเปน็ระดับขั้น ซึ่งระดับข้ันเป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงความสามารถของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นเมื่อถึงระดับข้ันที่ก าหนดไว้ โดยความกว้างของคะแนนที่
ใช้จะสอดคล้องกับการประเมินผลการเรียน 8 ระดับ ได้แก่ ช่วงคะแนน 0 – 2 มีความกว้าง                  
ของคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน ช่วงคะแนน 3 – 4 มีความกว้างของคะแนน เท่ากับ 2 คะแนน และ
ช่วงคะแนน 5 – 9 มีความกว้างของคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน ตัวอย่างการแปลงดังแสดงในตารางที่ 
2 กลไกการเพิ่มระดับและการแปลงค่าคะแนนเป็นเกรด โดยในการวิจัยนี้แบ่งระดับข้ันไว้ทั้งหมด                 
31 ระดับ 
 
ตารางท่ี 2  ตัวอย่างกลไกการเพิ่มระดับและการแปลงค่าคะแนนเป็นเกรด 

คะแนน เกรด คะแนนประสบการณ์ ระดับ 
0-2 0 0-29 1 
3-4 0 30-49 2 
5-9 0 50-99 3 
... ... ... ... 

93-94 4 930-949 29 
95-99 4 950-999 30 
100 4 1000 31 

   
  4. สร้างสถานการณ์ปัญหา PBL พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหน่วยการเรียน ส าหรับ
การท ากิจกรรมกลุ่มจ านวน 13 สถานการณ์ โดยแผนการเรียนรู้ที่ 1 เป็นการปฐมนิเทศและแนะน า
วิธีการเรียน 
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  5. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับประเมินผู้เรียนก่อน-หลังเรียน 
(Pretest-Posttest) และส าหรับท าการแข่งขันแต่ละหน่วยการเรียน (Quiz) จ านวน 222 ข้อ ใน 74 
จุดประสงค์ 
 6. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา ส าหรับใช้ในการประเมินผู้เรียนก่อนและ                
หลังเรียน ลักษณะแบบทดสอบเป็นสถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์จะตอบค าถาม 4 ข้อ เพื่อวัด
ทักษะการแก้ปัญหาทั้ ง 4 ด้านได้แก่  1) การระบุปัญหา 2) การพิจารณาสาเหตุของปัญหา                       
3) การเลือกแนวทางแก้ปัญหา และ 4) การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 12 สถานการณ์ 
48 ค าถาม 
  7. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาส าหรับการท าภารกิจ (Quest) แต่ละหน่วย    
การเรียน ลักษณะแบบทดสอบเป็นสถานการณ์ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีสถานการณ์ย่อย 3 
สถานการณ์ โดย 1) สถานการณ์ที่ 1 มี 1 ถาม เพื่อระบุปัญหา 2) สถานการณ์ที่ 2 มี 2 ค าถาม                 
เพื่อระบุปัญหาและพิจารณาสาเหตุของปัญหา และ 3) สถานการณ์ที่ 3 มี 4 ค าถาม เพื่อระบุปัญหา 
พิจารณาสาเหตุของปัญหา เลือกแนวทางแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวม 39 
สถานการณ์ 91 ค าถาม  
 ขั้นท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมและหาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้  มีข้ันตอน
ดังต่อไปนี ้
  1. ประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์              
ด้านหลักสูตรและการสอน และด้านทักษะการแก้ปัญหา จ านวน 5 ท่าน 
  2. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะ
การแก้ปัญหาส าหรับใช้ในการประเมินผู้ เรียนก่อนและหลังเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะ                   
การแก้ปัญหาส าหรับการท าภารกิจ (Quest) แต่ละหน่วยการเรียน โดยการตรวจสอบหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจดุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence หรือ 
IOC) ผ่านผู้เชียวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์ ด้านทักษะการแก้ปัญหา และด้านการทดสอบและ
วัดผลทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน  
  3. การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้กลุ่มนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 สาขาธุรกิจดิจิทัล จ านวน 48 คน ที่เคยลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อหาค่าความยาก ค่าอ านาจ
จ าแนก และค่าความเช่ือมั่น ด้วยเทคนิคร้อยละ 27  
  4. หาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ โดยการทดลองใช้แผนจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้
น าแผนจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนไปใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ลงทะเบียน
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เรียนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยส าหรับธุรกิจดิจิทัล ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2563 คัดเลือกโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 18 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ                       
แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรว่มกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
ที่พัฒนาข้ึน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ แล้วสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 
 1. แผนจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนประกอบด้วย 13 แผนการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางที่ 3
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด 74 จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนในแผนจัดการ
เรียนรู้มี 7 ข้ันตอน คือ 1) การระบุปัญหา (Problem) 2) การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) โดยมีกรอบ
การศึกษา 4 กรอบ (IFLA) ได้แก่ 1. แนวทางในการแก้ปัญหา (Ideas) 2. ข้อเท็จจริง (Facts)    3. 
ประเด็นที่ ต้องศึกษาค้นคว้า (Learning Issues) และ 4. แผนการด าเนินงาน (Action Plan)                  
3) การศึกษาค้นคว้า (Discovery) 4) การด าเนินการ (Experiment) 5) การน าเสนอและประเมินผล
งาน (Presentation & Evaluation) 6) การท าภารกิจ (Quest) และ 7) การแข่งขัน (Competition) 
กระบวนการเกมมิฟิเคชันจะถูกน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก ๆ ข้ันตอน ประกอบด้วย                  
1) คะแนนประสบการณ์ (Experience Point) 2) ตารางอันดับ (Leaderboard) 3) เหรียญตรา
สัญลักษณ์ (Badges) และ 4) ระดับข้ัน (Levels) โดยเมื่อผู้เรียนท ากิจกรมเสร็จคะแนนที่ได้จะถูก
แปลงเป็นค่าคะแนนประสบการณ์ เช่น เมื่อผู้เรียนท าการทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 60 
คะแนน คะแนนสัดส่วน 5 คะแนน ผู้เรียนท าได้ 30 คะแนน ดังนั้นผู้เรียนจะได้คะแนนประสบการณ์
จากกิจกรรมนี้ 25XP และอยู่ระดับข้ันที่ 1 เนื่องจากมีคะแนนประสบการณ์ระหว่าง 0-29 
 2. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแผนจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย        
มีองค์ประกอบดังนี้ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินแผนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) S.D. ความหมาย 

1. ปฐมนิเทศ 4.48 0.16 มาก 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย 4.56 0.17 มากที่สุด 
3. ตัวกลางและอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล  4.63 0.15 มากที่สุด 
4. ความรู้เบื้องต้นไอพีแอดเดรส 4.50 0.21 มากที่สุด 
5. การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย 4.67 0.04 มากที่สุด 
6. การติดตั้งเครือข่ายท้องถ่ิน 4.56 0.15 มากที่สุด 
7. การติดตั้งเครือข่ายไร้สาย 4.75 0.20 มากที่สุด 
8. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 4.58 0.04 มากที่สุด 
9. ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย 4.52 0.16 มากที่สุด 
10. การแบ่งปันทรัพยากรบนระบบเครือข่าย 4.56 0.04 มากที่สุด 
11. การใช้งานบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.60 0.04 มากที่สุด 
12. การออกแบบระบบเครือข่ายในองค์กร 4.65 0.05 มากที่สุด 
13. การดูแลและบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 4.65 0.14 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.07 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่าระดับคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิ เคชัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และความปลอดภัยส าหรับธุรกิจดิจิทัล โดยภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
 3. ผลการหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีค่า                
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 มีจ านวนแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 218 ข้อ โดยมีการ
ปรับปรงุ 4 ข้อ จากแบบทดสอบทั้งหมด 222 ข้อ และผลการหาค่าความยากโดยเลือกค่าที่อยู่ระหว่าง 
0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก เลือกข้อที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 -1.00 ด้วยเทคนิคร้อยละ 27 
เช่นเดียวกัน ได้แบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 197 ข้อ และมีค่าความเช่ือมั่น 0.97 โดยวิธี KR-20  
 4. ผลการหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาส าหรับใช้ในการ
ประเมินผู้เรียนก่อนและหลังเรียน โดยมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ผ่านเกณฑ์
ทั้งหมด 48 ข้อ จาก 12 สถานการณ์ ไม่มีการหาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก  
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 5. ผลการหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาส าหรับการท าภารกิจ 
(Quest) แต่ละหน่วยการเรียน โดยมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
91 ค าถาม จาก 39 สถานการณ์ ไม่มีการหาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก  
 6. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน ดังแสดงในตารางที่ 4  
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ 

แบบทดสอบ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. 
ประสิทธิภาพ 
เมกุยแกนส ์

ก่อนเรียน 18 60 29.17 3.24 
1.12 

หลังเรียน 18 60 32.61 2.43 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนถูกต้องเฉลี่ย 
29.17 คะแนน และหลังเรียนถูกต้องเฉลี่ย 32.61 คะแนน โดยการค านวณหาประสิทธิภาพของแผน
จัดการเรียนรู้จากผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจากสัดส่วนของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์มีค่าเท่ากับ 1.12 
 7. ผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

แบบทดสอบ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. t P 
ก่อนเรียน 18 48 27.44 4.50 

5.10 0.00* 
หลังเรียน 18 48 32.22 1.99 

 Sig. < .05, df=17 
 จากตารางที่ 5 พบว่าการประเมินทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน                 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา
หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 
 
อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาที่พัฒนาข้ึน ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์                    
ที่ก าหนด จ านวน 5 ท่าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 โดยภายในแผนจัดการเรียรรู้ประกอบด้วยกิจกรรมการสอน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การระบุปัญหา 
2) การวิเคราะห์ปัญหา 3) การศึกษาค้นคว้า 4) การด าเนินการ 5) การน าเสนอและประเมินผลงาน  
6) การท าภารกิจ และ 7) การแข่งขัน มีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน การฝึกทักษะ                  
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การแก้ปัญหาโดยการใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านกลไกลพื้นฐานของเกมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
โดยจ าลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนการเล่นเกม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุงและหา
วิธีการแก้ปัญหา สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน กลไก                
การเล่นเกม ได้แก่ ได้แก่ กติกา การแข่งขัน ความท้าทาย เหรียญตราสัญลักษณ์ เวลา คะแนน
ประสบการณ์ ระดับ การสร้างกลุม่ และกระดานผู้น า สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิราพร ภักค์คุณพันธ์ 
ชาญช่าง (2561, หน้า 206-215) ที่ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ จิรชพรรณ (2561, หน้า 52) ที่พบว่าผู้เรียนที่มีการ
เรียนรู้ผ่านแทบ็เล็ตร่วมกับแนวคิดเกมมฟิิเคชัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสงูกว่ากอ่นเรียน นอกจากนี้ 
Gabriel Barata และคณะ (2556, หน้า 10) และ Juan M. Fema’andez-Luna (2013) ยังพบว่าการ
น าแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนสามารถปรับปรุงในเรื่องความมุ่งมั่นและ
ผูกพันในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และท าให้ผู้เรียนแต่ละคนมีระดับคะแนนที่ดีข้ึน  
 2. ประสิทธิภาพแผนจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนโดยการค านวณหาประสิทธิภาพจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์มี ค่าเท่ากับ 1.12 ซึ่งสูงกว่า 1.00                   
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของเมกยุแกนส ์จึงสรุปได้ว่าสามารถน าแผนจดัการรู้ไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ จุฑามาศ มีสุข และคณะ (2558, หน้า  81-90) ที่ศึกษา              
การเสริมสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี พบว่าเกมมิฟิเคชันที่น ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรูท้ าให้หอ้งเรียนสนุก หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนมากที่ สุด  นอกจากนี้  ปิยะดา ขุนเพช รวรรณ (2554) ที่ ใช้การเรียน                
แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า             
ก่อนเรียน นั่นแสดงให้เห็นว่าในแผนจัดการเรียนรู้มีส่วนช่วยให้ผู้สอนด าเนินการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ภายในแผนจัดการเรียนรู้ได้มีการก าหนดวิธีสอน               
สื่อ อุปกรณ์ การวัดผล ประเมินผล เพื่อใหผู้้เรียนได้บรรลผุลตามจดุมุ่งหมายทีว่างไว้และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 3. ผู้ เรียนมีผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหาของผู้ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน              
โดยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา อีกทั้งได้ใช้ปัญหา                
ในสถานการณ์ในแต่ละแผนจดัการเรียนรูร้่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยาก
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มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจนเกิดการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ปญัหา แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มจนเกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหา 
โดยมีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้ให้ค าแนะน า สอดคล้องกับสุชัญญา เยื้องกลาง 
และคณะ (2562, หน้า 66-75) ที่ศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชันเป็น
ฐานซึ่งท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ วาสนา 
ภูมี (2555, หน้า 109) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนหลังได้รับการเรียนรู้แล้วสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ก่อนน าแผนจัดการเรียนรู้ไปสอน ผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
 2. เวลาที่ ใช้ในการท ากิจกรรม ผู้สอนอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ตามระดับ
ความสามารถของผู้เรียน แต่ไม่ควรมากเกินไปเพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
 3. ในการท ากิจกรรมกลุม่ผูส้อนต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มระดมความคิดในการแก้
สถานการณ์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย และคอยให้ค าแนะน าผู้เรียนเมื่อมีข้อสงสัย 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทชัยโกมล
ธุรกิจ จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด จ านวน                
60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
SPSS เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความสัมพันธ์  โดยใช้
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายด้าน พบว่าสูงสุดได้แก่ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมา ได้แก่ความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ                   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และต่ าสุดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยลักษณะของงาน ปัจจัยประสบการณ์
การท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : ลักษณะของงาน, ประสบการณ์การท างาน, .ความผูกพันต่อองค์การ 
                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก, E-mail: naowaluckna@gmail.com, โทร. 081-4742756 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาตาก, E-mail: pieya_23@hotmail.com, โทร. 081-7857904 
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Abstract  
The purposes of the research were to study of relationship between jobs 

Characteristics, work experience of CHAI KOMOL BUSINESS CO., LTD. To make a 
comparison among Organizational Commitment. The samples consisted of 60 CHAI 
KOMOL BUSINESS CO., LTD., using a questionnaire as an instrument. The statistics 
used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, and 
Pearson’s correlation Coefficient. 

The overall organizational commitment of the employees of CHAI KOMOL 
BUSINESS CO., LTD was at a high level. Consider each aspect it was found that the 
highest was the willingness to devote effort to work for the organization. with an 
average of 3.99, followed by confidence, acceptance of goals and values of the 
organization The mean was 3.82 and the lowest, the desire to maintain organizational 
membership was the mean 3.52. It was found that the nature of the work 
Characteristics work experience factor there is a relationship with the commitment to 
the organization. Overall, there was a significant correlation in the same direction at a 
moderate level. Statistically at .01 level. 
 
Keywords: Job Characteristics, work experience, Organizational Commitment 
 
บทน า 

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก รวมไปถึงการใช้ชีวิตและการ
พัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ท าให้หน่วยงาน บริษัท หรือองค์การต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ องค์การที่ จะประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานได้นั้นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากรในองค์การ ในการจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์การต้องการนั้นอาจกระท าได้โดย
การก าหนด  มาตรฐานที่ส าคัญบางประการ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความถนัด อายุ เพศ                  
เป็นต้น โดยเกณฑ์เหล่าน้ีจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับงานแต่ละชนิดขององค์การ ตลอดจนเป็น
มาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน นอกจากนี้การก าหนดมาตรฐานในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานอย่างเพียงพอ จึงจะสามารถ
ก าหนดมาตรฐานที่จะคัดเลือกบุคลากรที่องค์การต้องการได้อย่างถูกต้องทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
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ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถบ่งช้ีความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้และสามารถท าให้
องค์การบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จึง
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าองค์การให้ไปสู่ความส าเร็จ (พิชิต  เทพวรรณ์.2554: 16 - 24)  
 ความผูกพันในงานของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมการตระหนักถึง
ความส าคัญของลักษณะงาน ที่มีผลต่อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อการท างานใน
เชิงพัฒนาตนเอง โดยน าศักยภาพที่มีออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เช่น งานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรืองานปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งานที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระดับ                 
ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของกิจการ เกิดความมั่นใจ             
มีความคิดริเริ่ม เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้า ทั้งนี้ยังท าให้องค์การเกิดความมั่นคง                  
มีประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมาย และเกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
พนักงานทุกคนเกิดความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction)  และมีความสุขในการท างานที่
ตนรับผิดชอบ (นงนุช วงษ์สุวรรณ.  2553: 8 - 11)  

ความผูกพันของพนักงานเป็นทัศนคติของพนักงานทั้งที่แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การ
รับรู้ และการเรียนรู้ของพนักงานที่มีต่องานหรือเพื่อนร่วมงาน จะส่งผลต่อความสัมพันธ์และความพึง
พอใจของพนักงานที่มีต่อองค์การ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ความรู้สึกที่ดี
ต่อองค์การ มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และมีความต้องการที่จะท างานร่วมกับองค์การให้นานที่สุด 
โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของพนักงานในองค์การทีจ่ะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันในการท างานกับ
องค์การ เช่น พูดถึงองค์การในทางที่ดี มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์การ หากพนักงานใน
องค์การมีพฤติกรรมดังกล่าวแสดงว่าพนักงานในองค์การมีความผูกพันต่อองค์การและงานที่
รับผิดชอบ (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์ิ.2553: 22 - 24)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลท าให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ และศึกษาว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การเพียงใด ผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นองค์การธุรกิจที่ดีโดยจะ
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด 
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สมมติฐาน 
 1. ลักษณะของงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผลป้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ 
 2. ประสบการณ์การท างาน ประกอบด้วย ความส าคัญของตนต่อองค์การ ความพึ่งพิงได้ของ
องค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ                
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด จ านวน 60 คน (ที่มา:

รายงานจ านวนพนักงานบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด) 
 

ปัจจัยลักษณะของงาน 
1.  ความมีอิสระในการท างาน 
2.  ความหลากหลายของงาน 
3.  ความมีเอกลักษณ์ของงาน 
4.  งานที่มีโอกาสปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น 
5.  ผลป้อนกลบัของงาน 

ปัจจัยประสบการณ์การท างาน 
1.  ความส าคัญของตนต่อองค์การ 
2.  ความพึ่งพิงได้ขององค์การ 
3.  ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง  
     จากองค์การ 
4.  ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1.  ความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและ 
     ค่านิยมขององค์การ 
2.  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม 
     เพื่อปฏิบัติงานให้แกอ่งค์การ 
3.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง 
     ความเป็นสมาชิกขององค์การ 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2565 

32 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 

(Google Form) เป็นเครื่องมือในการส ารวจข้อมูลปัจจัยลักษณะของงาน ปัจจัยประสบการณ์ท างาน 
และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส ถิติ เ ชิ งพ รรณ นา (Descriptive statistic) ห า ค่าความ ถ่ี  (Frequency) ค่ าร้ อ ยล ะ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์และ
อธิบายถึงปัจจัยส่วนบุคคล   

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพยีรส์ัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยลักษณะของงาน ปัจจัยประสบการณ์ท างาน และความผูกพันต่อองค์การ  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เก็บ ข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จ ากัด ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 
40 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดและสมรสจ านวนเท่ากัน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 – 5 ปี และต าแหน่งส่วนใหญ่ ต าแหน่งพนักงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะของงานของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด               
ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะของงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และผลป้อนกลับของงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
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ตารางท่ี 1 ปัจจัยลักษณะของงานของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด 

ลักษณะของงาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝐒. 𝐃. แปลผล 
ความมีอิสระในการท างาน 3.77 .64 มาก 
ความหลากหลายของงาน 3.76 .73 มาก 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน 4.01 .70 มาก 
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3.99 .62 มาก 
ผลป้อนกลับของงาน 3.58 .94 มาก 
ลักษณะของงานโดยรวม 3.82 .63 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะของงาน ของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ 
จ ากัด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะของงานอยู่ในระดับมาก             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.01 รองลงมาเป็นด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ความมีอิสระ
ในการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ด้านความหลากหลายของงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้านผล
ป้อนกลับของงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 2 ปัจจัยประสบการณ์การท างานของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด 

ประสบการณ์การท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝐒. 𝐃. แปลผล 
ความส าคัญของตนต่อองค์การ 3.76 .80 มาก 
ความพึ่งพิงได้ขององค์การ 3.24 .73 ปานกลาง 
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ 3.44 1.36 มาก 
ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ 3.82 .46 มาก 
ประสบการณ์การท างานโดยรวม 3.57 .76 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ของพนักงานบริษัทชัยโกมล 
ธุรกิจ จ ากัด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.82 รองลงมาเป็นด้านความส าคัญของตนต่อองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
ด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  อยู่ในระดับมาก และ
ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของของพนักงาน บริษัทชัยโกมล 
ธุรกิจ จ ากัด 

ความผูกพันต่อองค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝐒. 𝐃. แปลผล 
ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 3.82 .64 มาก 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่
องค์การ 

3.99 .69 มาก 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ 

3.52 .77 มาก 

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 3.78 .67 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัทชัยโกมล 

ธุรกิจ จ ากัด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม               
เพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาเป็นด้านความเช่ือมั่นยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด  

ลักษณะของงาน 
ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความมีอิสระในการท างาน 60 .39 .00** ระดับปานกลาง 
2.  ความหลากหลายของงาน 60 .17 .20 ไม่มีความสัมพันธ์ 
3.  ความมีเอกลักษณ์ของงาน 60 .34 .01* ระดับปานกลาง 
4.  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 60 .30 .02* ระดับต่ า 
5.  ผลป้อนกลับของงาน 60 .27 .04* ระดับต่ า 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ลักษณะของงาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงาน 
ให้แก่องค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความมีอิสระในการท างาน 60 .63** .00 ระดับปานกลาง 
2.  ความหลากหลายของงาน 60 .51** .00 ระดับปานกลาง 
3.  ความมีเอกลักษณ์ของงาน 60 .34* .01 ระดบัปานกลาง 
4.  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 60 .53** .00 ระดับปานกลาง 
5.  ผลป้อนกลับของงาน 60 .41** .00 ระดับปานกลาง 

ลักษณะของงาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิก 
ขององค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความมีอิสระในการท างาน 60 .18 .17 ไม่มีความสัมพันธ์ 
2.  ความหลากหลายของงาน 60 .00 .98 ไม่มีความสัมพันธ์ 
3.  ความมีเอกลักษณ์ของงาน 60 .04 .76 ไม่มีความสัมพันธ์ 
4.  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 60 .11 .39 ไม่มีความสัมพันธ์ 
5.  ผลป้อนกลับของงาน 60 .01 .92 ไม่มีความสัมพันธ์ 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพัน
ต่อองค์การ  ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จ ากัด พบว่า ด้านความมีอิสระในการท างาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความมี
เอกลักษณ์ของงานมี ค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยลักษณะของงานด้านความมีอิสระใน
การท างาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด ในด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .39 และ .34  

ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .02 ด้านผลป้อนกลับของ
งาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .04 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยลักษณะของงานด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ด้านผลป้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบรษัิท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จ ากัด ในด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ 
.30 และ .27  

ด้านความหลากหลายของงาน พบว่า ค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .20 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยลักษณะของงาน
ด้านความหลากหลายของงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท                   
ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .17 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์การ                
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จ ากัด พบว่า ด้านความมีอิสระในการท างาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความ
หลากหลายของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน มีค่า sig.                
(2-tailed) เท่ากับ .01 ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้าน
ผลป้อนกลับของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านความ
หลากหลายของงาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และ               
ด้านผลป้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จ ากัด ในด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบตัิงานให้แก่องค์การอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .63 .51 .34 .53 และ .41 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ 
จ ากัด พบว่า ด้านความมีอิสระในการท างาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .17 ด้านความหลากหลาย
ของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .98 ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ 
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.76 ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .39 ด้านผลป้อนกลับของงาน 
มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .92 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยลักษณะของงาน ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านความ
หลากหลายของงาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้าน
ผลป้อนกลับของงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ 
จ ากัด ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะคงความเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ .18 .00 .04 .11 และ .01 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การ ของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด 
 

ประสบการณ์การท างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความส าคัญของตนต่อองค์การ 60 .40** .00 ระดับปานกลาง 
2.  ความพึ่งพิงได้ขององค์การ 60 .50** .00 ระดับปานกลาง 
3.  ค วาม ค าด ห วั ง ที่ จ ะ ได้ รั บ ก า ร
ตอบสนองจากองค์กร 

60 .20 .12 ไม่มีความสัมพันธ์ 

4. ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ 60 .26** .00 ระดับต่ า 

ประสบการณ์การท างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงาน 
ให้แก่องค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความส าคัญของตนต่อองค์การ 60 .46** .00 ระดับปานกลาง 
2.  ความพึ่งพิงได้ขององค์การ 60 .52** .00 ระดับปานกลาง 
3.  ค วาม ค าด ห วั ง ที่ จ ะ ได้ รั บ ก า ร
ตอบสนองจากองค์กร 

60 .18 .16 ไม่มีความสัมพันธ์ 

4. ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ 60 .48** .00 ระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ประสบการณ์การท างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงาน 
ให้แก่องค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความส าคัญของตนต่อองค์การ 60 .09 .51 ไม่มีความสัมพันธ์ 
2.  ความพึ่งพิงได้ขององค์การ 60 .40** .00 ระดับปานกลาง 
3.  ค วาม ค าด ห วั ง ที่ จ ะ ได้ รั บ ก า ร
ตอบสนองจากองค์กร 

60 .35* .01 ระดับปานกลาง 

4. ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ 60 .35* .01 ระดับปานกลาง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การของพนักงานบริษัท              
ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด พบว่า ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ในด้านความส าคัญของตนต่อองค์การ               
มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การจากองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) 
เท่ากับ .00 ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ประสบการณ์การท างานด้านความส าคัญของตนต่อองค์การ ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ และด้าน
ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .40 .50 และ .26  

ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง มีค่า sig.              
(2-tailed) เท่ากับ .12 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยประสบการณ์การท างานในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนอง ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด 
ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .20 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การของพนักงานบริษัท                
ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด พบว่า ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ในด้านความส าคัญของตนต่อองค์การ มี
ค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การจากองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) 
เท่ากับ .00 ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ประสบการณ์การท างานด้านความส าคัญของตนต่อองค์การ ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ และด้าน
ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .46 .52 และ .48  

ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง มีค่า sig.               
(2-tailed) เท่ากับ .16 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยประสบการณ์การท างานในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนอง ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .18 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานบริษัท                
ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด พบว่า ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ในด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การจาก
องค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง มีค่า sig.              
(2-tailed) เท่ากับ .01 ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .01      
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปัจจัยประสบการณ์การท างานด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนอง และด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .40 .35 และ .35  

ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ในด้านความส าคัญของตนต่อองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) 
เท่ากับ .51 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความว่า ปัจจัยประสบการณ์การท างานในความส าคัญของตนต่อองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงความเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .09 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จ ากัด ประกอบด้วยปัจจัยลักษณะของงาน ประสบการณ์การท างาน กับความผูกพันต่อองค์กร
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะของงานทั้ง 5 ด้าน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                   
ซึ่งลักษณะของงานด้านความมีอิสระในการท างาน ความมีเอกลักษณ์ของาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น แลผลป้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กบความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่นยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าการท างาน
ร่วมกับองค์การสามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานในหน้าที่ของตนได้ และสามารถตัดสินใจ
ในเอกสารเร่งด่วนได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตยา  จ าลอง (2553) ศึกษาเรื่อง
ความผูกพันองค์การของบุคลากรศาลปกครอง พบว่าความมีอิสระในการท างาน ด้านความเช่ือมั่น
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์การ ของบุคลากรศาลปกครองมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ลักษณะของงาน ด้านความมีอิสระในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่าพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์การอย่างเคร่งครัดและถูกกดดันจากเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้พนักงานขาดความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลพรรณ  สายสังข์ (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการศาลยุติธรรมในส านักงานศาลยุติธรรม พบว่าความมีอิสระในการท างาน ด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ของข้าราชการศาลยุติธรรมในส านักงาน
ศาลยุติธรรม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ลกัษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การและด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
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คงความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่าความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้งานที่ท าออกมามีประสิทธิภาพมากพอ การ
จูงใจในเรื่องต่างๆ เป็นตัวช่วยให้พนักงานเกิดความพอใจในงานเต็มใจท างานมากข้ึน และท าให้งานที่
ท าออกมามีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัย (Herzbergs Two-Factor Theory) ได้แก่ 
ปัจจัยสุขวิทยาและปัจจัยจูงใจ  
 ลักษณะของงาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่างานบางอย่างที่ต้องท าอยู่ประจ า อาจสร้าง
ความเบื่อหน่ายให้กับพนักงานส่งผลต่อความตั้งใจในการท างานในทางที่ไม่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นวลพรรณ  สายสังข์ (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมใน
ส านักงานศาลยุติธรรม พบว่าความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ ของข้าราชการศาลยุติธรรมในส านักงานศาลยุติธรรม มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ประสบการณ์การท างาน ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความ
เป็นสมาชิกขององค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่าพนักงานได้รับผลประโยชน์ สวัสดิการ
ต่างๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์การ รวมถึงการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือนเพิ่มข้ึนซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นวลพรรณ ลายสังข์ (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในส านักงานศาลยุติธรรม พบว่าความพึ่งพิงได้ขององค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมมี
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ประสบการณ์การท างาน ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่าการบริหารค่าตอบแทน
ขององค์การเป็นไปตามความสามารถ ทักษะความช านาญ พนักงานแต่ละต าแหน่งงาน แต่ละหน้าที่
ความรับผิดชอบ จะได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติทุกคนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศรินดา  สัมฤทธ์ิดี (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ่ พบว่าความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
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ของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01               
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ประสบการณ์การท างาน ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบตัิงานให้แก่องค์การ และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01,.01 และ .05 ตามล าดับซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่านโยบายในการท างานมีทิศทางที่แน่นอนและไปในทิศทาง
เดียวกัน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ สร้างความเป็นปึกแผ่น มีน้ าหนึ่งน้ าใจ
เดียวกัน ทุกส่วนรับรู้ถึงปัญหาต่างๆและช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรินดา  
สัมฤทธ์ิดี (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ พบว่า
ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยลักษณะของงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นและผลปอ้นกลบัของ
งาน ลักษณะของงานย่อมส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงาน และเป็นส่วนช่วยผลักดันให้
พนักงานเกิดความรักและผูกพันต่อองค์การมากข้ึน เช่น ความมีอิสระในการท างาน องค์การควรเปิด
โอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานอยู่เสมอ หรือรับรู้ถึง
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การอย่างแท้จริง ซึ่งท าให้พนักงานเกิดความมั่นใจ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้า และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน องค์การควรให้พนักงานได้ท างานที่มีความ
หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความกระตือรอืร้นในการท างานและเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพของพนักงาน
ให้สูงยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ได้แก่ ความส าคัญของตนต่อองค์การ ความพึ่งพิงได้ของ
องค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และทัศนคติต่อเพื่อนร่วม งานและ
องค์การ ประสบการณ์การท างานย่อมส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงาน รวมทั้งธ ารงรักษาพนัง
งานให้อยู่กับองค์การต่อไปให้ยาวนานข้ึน เช่น ความส าคัญของงานต่อองค์การ ท าให้เกิดความภูมิใจ
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ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งจะท าให้ระดับความผูกพันต่อองค์การเพิ่มข้ึน อี กทั้งพนักงาน
สามารถที่จะท างานด้วยความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ 
 ประสบการณ์การท างาน ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ เป็นส่วนส าคัญที่องค์การจะต้องให้
ความสนใจอย่างมาก คือ ส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ การเป็นที่พึ่งพิงขอ ง
พนักงานเมื่อมีปัญหา และสวัสดิการที่พนักงานควรได้รับ ซึ่งทุกส่วนที่ได้กล่าวมา ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการท างานของพนักงาน และความผูกพันต่อองค์การเป็นอย่างมาก 
 ประสบการณ์การท างาน ด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การการที่องค์การ
เปิดโอกาสให้พนักงานไปได้ศึกษาดูงาน เพื่อน ามาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และให้การ
สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถในอาชีพของตน ย่อมส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ มีความส าคัญต่อความรู้สึกของพนักงานในเรื่องของความจงรักภักดีที่มีต่อองค์การ ดังนั้น
องค์การควรมีแนวทางในการจูงใจให้พนักงานรู้สึกรัก และซื่อสัตย์ต่อองค์การ โดยการให้ความสนใจ
และใส่ใจพนักงานในทุกๆ ระดับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานให้มากข้ึน เพื่อให้
พนักงานคงอยู่กับองค์การต่อไป 
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การจัดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ 
โดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนส าหรับนักเรียนชั้นอนบุาล 3  
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนของนักเรียนช้ันอนุบาล ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม                   
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  จ านวน 13 คน ได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สือ่ประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน ส าหรับนักเรียน
ช้ันอนุบาล 3 2) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม               
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 4 
                                                             
1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก  
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สัปดาห์ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent samples  

ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพมิพ์ภาพโดยใช้
สื่อประสมเพือ่เสริมสร้างความสามารถในการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 มีความเหมาะสมอยู่ 
ในระดับดีและมีประสทิธิภาพ คือ 88.46/95.38  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ, สื่อประสม, การเขียน 
 
Abstract 

Objective of this research is 1) to develop a organizing creative arts activities 
drawing illustrations printing images by using mixed media to develop writing ability 
for students in kindergarten 3 as criterion of 80/80. 2) to compare the writing ability 
of Kindergarten3. Before and after organizing creative arts activities drawing 
illustrations printing images the sample group was kindergarten 3, and 3) to study the 
satisfaction level of the students with organizing creative arts activities drawing 
illustrations printing images by using mixed media to develop writing ability for 
students in kindergarten 3. The samples used in this research were 13 Kindergarten 3 
students in at Bankhunmaela School, Mea Hong Son Primary Educational Service Area 
Office 2. The instrument used for the research were learning experience plan 
organizing creative arts activities drawing illustrations printing images by using mixed 
media to develop writing ability for students in kindergarten 3. This was a one-group 
quasi-experimental study, tested before and after the experiment. the statistics used 
for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test on dependent 
samples. 

The results were as follows. A learning experience plan organizing creative 
arts activities drawing illustrations printing images by using mixed media to develop 
writing ability for students in kindergarten 3 having the efficiency was equal to 88.46 / 
95.38 . The students’ learning achievement after using the learning experience plan 
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organizing creative arts activities drawing illustrations printing images by using mixed 
media was significantly higher than previous at levelof .05  and the students’ 
satisfaction towards organizing creative arts activities drawing illustrations printing 
images by using mixed media was at the very high level. 
 
Keywords : organizing creative arts activities drawing illustrations printing images ,                   
mixed media, writing 
 
บทน า 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการ
อบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก
แต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ซึ่งหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย ได้ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้เด็กมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี 
มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยและอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสขุ และมีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร 
และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560: 1-26) 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นความสามารถทางการใช้
สมองในระดับสูงของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่บุ คคลไวต่อปัญหา 
ข้อบกพร่อง ช่องว่างในด้านความรู้ สิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ไม่ประสานกันและไวต่อการแยกแยะ                
สิ่งต่างๆ ไวต่อการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา ไวต่อการเดาหรือการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง 
ทดสอบและทดสอบอีกครั้งเกี่ยวกับสมมติฐาน จนในที่สุดสามารถน าเอาผลที่ได้ไปแสดงให้ปรากฏแก่
ผู้อื่นได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่งมีองค์ประกอบ
ความสามารถในการริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความสามารถในการแต่ง
เติมและให้ค าอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว                
แต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือความคิดริเริ่ม นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์
ไม่ใช่พรสวรรค์ที่บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลแสดง
ออกมาในระดับต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์นั้นจึงเป็นความสามารถทีบุ่คคลนั้นต้องมีไม่มากก็น้อยตาม
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ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งจะมีคุณลักษณะของผูท้ี่มีความคิดสรา้งสรรค์ พบว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
จะเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ 
ความคิดถ่ีถ้วนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและมีความสามารถในการสอบสวน ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดกว้างขวาง คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก็ คือ เป็นผู้ที่ เปิดรับ
ประสบการณ์ต่างๆ อย่างไม่หลีกเลี่ยง 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม เป็นกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยปฐมวัย เพราะส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของ
เด็กได้ คือ การพัฒนาการทางด้านร่างกายสามารถพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อ
มัดเล็กได้ พัฒนาประสามสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื การพัฒนาการทางด้านสังคมมทีักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้จากกันและกัน (cooperative learning) แลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น การรู้จักแบ่งปัน การพัฒนาการทางด้านอารมณ์ -จิตใจ สร้างความเช่ือมั่นในตนเอง 
(confidence) เห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเอง (self esteem) การคิดดีและช่ืนชมผลงานของผู้อื่น 
สร้างวินัยและความรับผิดชอบ มีสุนทรียภาพ การพัฒนาทางด้านสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ รู้จักแก้ปัญหา ท างานแบบมีระบบ รู้จักคิดและช้ีแจงเหตุผล สังเกตและเปรียบเทียบ                    
ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุหรือประสบการณ์ในการสื่อความหมาย มีทักษะทางด้านภาษา ด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ (นภารัตน์ เบิกระ. 2558 : 10)  ซึ่งการวาดภาพประกอบการพิมพ์
ภาพ สามารถใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น นิ้วมือ ฝ่ามือ แขน ข้อศอก ฯลฯ การพิมพ์ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติต่างๆ เช่น พืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ การพิมพ์ภาพจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น หลอด ฝาน้ าอัดลม 
ขวดน้ า ฯลฯ รวมถึงการพิมพ์ภาพด้วยการขย ากระดาษ การขูดสี เป็นต้น เมื่อเด็กได้ฝึกท ากิจกรรมซ้ า 
ๆ จะท าให้เกิดทักษะมากข้ึน ท าให้เด็กเกิดความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง  เป็นการส่งเสริม
หรือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในการพัฒนากลา้มเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน ซึ่งความพร้อม
ในการเขียนของเด็กต้องมาจากความพร้อมของเด็กจริงๆ และการให้เด็กได้ท ากิจกรรมต่างๆ ไดล้งมือ
สัมผัสกับอุปกรณ์ ได้ลองผิด ลองถูก ได้คิด ตัดสินใจ และได้การฝึกฝนการท างานประสานสัมพันธ์ 
ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้มือใน การเขียน และท ากิจกรรมทางการเรียนอื่นๆ 
ต่อไป สอดคล้องกับนิตยา วิยาภรณ์ (2557 : 18) กล่าวว่าเด็กต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อให้
พร้อมต่อการเขียน สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาให้สมวัย ผ่านกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการเขียน ส าหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ
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ประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล  เพื่อให้มีการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่วพร้อมต่อการเขียน และประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ             
กับตา อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพของเด็กปฐมวัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการ

พิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล  3 
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันอนุบาล ก่อนเรียนและ              
หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ตอนท่ี 1  การสร้างและหาประสิท ธิภาพของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด

ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สือ่ประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน ส าหรับนักเรียน
ช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
    2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 5 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม  
    2.2 นักเรียนช้ันอนุบาล 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่  1 

จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 จ านวน 9 คน และกลุ่มที่ 3 จ านวน 30 คน  
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                 แบบประเมินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้           
สื่อประสมเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการเขียนส าหรบันักเรียนช้ันอนุบาล3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา    
     4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผู้วิจัยน าแบบประเมินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ
โดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล3 โรงเรียนบ้าน
ขุนแม่ลา ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยลงความเห็นตามแบบประเมินที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scales) และน าคะแนนจากแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ มาหาค่าเฉลี่ยและใช้
เกณฑ์ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงจะถือว่ามีความเหมาะสม 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

       สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ตอนท่ี 2  ทดลองใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้ 

สื่อประสมเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการเขียนส าหรบันักเรียนช้ันอนุบาล3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ One group Pretest – Posttest Design 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
    นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  จ านวน 13 คน ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้               

สื่อประสม มีดังนี้ 1. หัวหอมจอมซน 2. ภาพสวยด้วยใบไม้ 3. เขาวงกตจากขดเชือก 4. ภาพสวยด้วย
ลายนิ้วมือ 5. คัตตอลบัตสร้างภาพ 6. มะระสีสวย 7. ช้อน-ส้อมพาเพลิน 8. ตรายางสร้างภาพ  

3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน ประกอบด้วย เกณฑ์การให้คะแนน              
แบบบันทึกคะแนนวัดการเขียน 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โดยใช้เวลาในการทดลอง 

4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละประมาณ 40 นาที โดยจัดในช่วงกิจกรรมศิลปะ ดังนี ้
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1) ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์วาดภาพประกอบการพมิพ์ภาพโดยใช้สือ่
ประสม ได้ท าการทดสอบโดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 

2) ด าเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ
ประสม ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 40 นาที รวม 320 นาที โดยจัด
ในช่วงกิจกรรมศิลปะ 

3) เมื่อด าเนินการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ
ประสม ครบ 4 สัปดาห์ ได้ท าการทดสอบโดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 

4) น าคะแนนที่ได้จากการท าทดสอบก่อนและหลัง ไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ
ความก้าวหน้าของเด็กทุกคน และทั้งช้ันเรียน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 

ผลการวิจัย 
แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม              

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
และมีประสิทธิภาพ คือ 88.46 / 95.38 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์

ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียน
บ้านขุนแม่ลา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 คือ 88.46/95.38 เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดกิจกรรมที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบตามวิธีการที่ เหมาะสมและผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เช่ียวชาญและการทดลองใช้ เมื่อน าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์
ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ไปใช้ท า
ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้ดี ข้ึน สอดคล้องกับนาตยา ปานโพธิจาน (2560 : 67)                 
ได้กล่าวว่า แผนการจัดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะทั้งยังช่วย
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แบ่งเบาภาระครูผู้สอน ซึ่งประโยชน์ของแผนการจัดกิจกรรมท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มาก
ข้ึน มีความเช่ือมั่นฝึกท างานได้ด้วยตนเอง ท าให้มีความรับผิดชอบ และท าให้ครูทราบปัญหาและ
ข้อบกพร่องของนักเรยีนในเรือ่งทีเ่รียนท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันที นอกจากนี้แผนการจัดกิจกรรม
ยังเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทักษะอย่างเต็มที่ทั้งยังช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละครัง้ สอดคล้องกับงานวิจัยของตุลา แฉ่งฉายา และอภิณภัศ จิตรกร 
(2561 : 57) ไดศึ้กษาเรื่องแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทาน ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.84/81.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุปรีดา นาพี (2562 : 75) ได้ศึกษาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเขียน  ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
80.17/83.87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนช้ันอนุบาลที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน               
เขต 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบวัด
ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากได้ยึดหลักในการสร้างแบบทดสอบที่มีการก าหนดจุดหมายที่จะฝึก เนื้อหาตรงกับ
จุดหมายที่วางไว้ และภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย มีการจัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก และเพิ่ม 
วิธีการแนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับนักเรียน ดังที่เฮเลน มาลีรีน (Helene 
Marilynn. 2003: 44) ได้ศึกษาองค์ประกอบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยจากแบบฝึกหัด ผลที่ได้
คือเด็กเกรด 1 และเด็กเกรด 2 กลุ่มคะแนนการพิมพ์เฉลี่ยมีความช านาญในทักษะการพิมพ์ในเรื่อง
การสัมผัส ลายนิ้วมือและจับคู่รูปภาพ รูปแบบ มากกว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มต่ ากว่าคะแนนการพิมพ์เฉลี่ย 
แสดงว่าค าสั่งตรงของการท าแบบฝกึหดั พัฒนาปริมาณและคุณภาพของตัวอย่างการเขียนได้เป็นอย่าง
ดี และสอดคล้องกับ นาตยา ปานโพธิจาน (2560 : 67) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 
3 ตามเกณฑ์ 80/80  

3. ผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการท ากิจกรรมจนท าใหก้ารท า
กิจกรรมประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2555 : 65) กล่าวว่า การจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรยีนรู้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ในการรู้จักตนเองตามสภาพความเป็นจริง เมื่อบุคคล
ได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรยีนต่อไป ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจยัส าคัญในการเรยีน 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ครูควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการน าสื่อแม่พิมพ์ที่สามารถหามาได้ เพื่อใช้ในการพิมพ์               

เด็กจะได้เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
2. สื่อแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพบางชนิดมีลักษณะอ่อนนุ่ม และช้ าได้ง่าย เช่น มะระ,                

หัวหอมใหญ่ ฯลฯ จึงควรมีจ านวนมากเพียงพอ เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนให้กับเด็ก 
3. ครูผู้สอนควรสร้างความคุ้นเคย เพื่อลดความตื่นเต้น ความประหม่าของครูผู้สอนและ

นักเรียน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาและวิจัยการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ

โดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ที่มีผลต่อตัว
แปรตามอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ความสามารถด้าน มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเช่ือมั่น
ในตนเอง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรอคอย การแบ่งปัน และระเบียบวินัย 

2. ควรมีการศึกษาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนส าหรับนักเรียน
ช้ันอนุบาล 3 ในสังกัดอื่นๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ  
5 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีศึกษา : อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม 
การใช้บริการ และ ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแบบบังเอิญจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่เคยใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 คน และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิจัย พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31–40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 บาท
ข้ึนไป ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า เคยใช้บริการ 2-3 ครั้ง วัตถุประสงค์ในการเข้าพักคือเพื่อ 
การท่องเที่ยวแบบพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ครั้งละ 2-3 คืน ส ารองห้องพักผ่าน
เว็บไซต์จองห้องพัก อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อการเข้าพัก 1 คืน คือ 5,001-6,000 บาท รู้จักที่พักผ่าน
เพื่อน ตัดสินใจเข้าพักด้วยตนเอง สาเหตุหลักในการตัดสินใจเข้าพักคือค าแนะน าผา่นอินเทอร์เน็ตหรอื
สื่อสังคมออนไลน์ และ คาดว่าจะกลับมาใช้บริการอีก ด้านความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
                                                             
1 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว มหาวทิยาลยัตาปี 
2 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว มหาวทิยาลยัตาปี 
3 อาจารย์ สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว มหาวทิยาลัยตาปี 
4 อาจารย์ สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว มหาวทิยาลัยตาปี 
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การตลาดบริการมี ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย ด้านลักษณะทางกายภาพ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านกระบวนการ และล าดับสุดท้ายคือ ด้านราคา จากการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักแตกต่างกัน และ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ                  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการที่พัก อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้บรกิาร, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps), ที่พักระดับ 5 ดาว 
 
Abstract   
  The purpose of this research is to study factors influencing the decisions to 
use the 5-Star accommodation service of Thai tourists under the epidemic situation 
of the Coronavirus disease 2019, case study of Koh Samui, Suratthani Province by using 
demographic factors, service user’s behavior and satisfaction levels towards the service 
marketing mix factors (7Ps). The sample was consisted of 400 Thai tourists who stayed 
at the 5-Star accommodation in Koh Samui, Surat Thani. Questionnaires were used to 
collect data. The accidental sampling technique was involved. The statistics used for 
data analysis were descriptive statistics and inferential statistics. 

The research results are most of the respondents were female, aged between 
31-40 years old with a bachelor's degree or equivalent. Work as an employee working 
in a private company with an average salary 15,001 - 35,000 baht. In terms of service 
behavior, it was found that most of the sample group stayed for more than 2-3 
times. Their purpose of staying focused on a family vacation on weekends, 2-3 nights 
at a time, reserved a room through the hotel booking site. The average room rate per  
1-night stay is 5,001-6,000 baht. They knew about the hotel through friends and 
decided to stay by themselves. The main reason for deciding to stay was social 
media referrals and expected to use the hotel service again. The study indicated that 
most of the respondents had the highest satisfaction level of overall opinions 
towards the service marketing mix affecting staying in the hotel. When individual 
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aspects were considered, the factor levels were listed in descending order; physical 
characteristics followed by process and the last one is price. 

Under the epidemic situation of the Coronavirus disease 2019, the result of 
the hypothesis testing showed that the different demographic factors including gender, 
age, levels of education, occupation and average monthly income of Thai tourists 
influence the decision of accommodations selection and service marketing mix factors 
including product/hotel service, price, people, process, and physical characteristics 
factors affect the decision to select accommodations for Thai tourists visiting the 5-Star 
accommodation in Koh Samui, Surat Thani with a statistical significance of 0.05. 
 
Keywords: service user’s behavior, service marketing mix factors (7Ps), 5-Star 
accommodation 
 
บทน า 
  ธุรกิจที่พักแรมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ นอกจากธุรกิจที่พักแรมจะสร้างรายได้
โดยตรงจากการใช้บริการนักท่องเที่ยวและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมในด้าน 
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการเป็นจ านวนมาก  
  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ าเภอที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะกลางอ่าวไทย 
ที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยต่าง ๆ ที่มีความสวยงามล้อมรอบอยู่มากมายนับร้อยเกาะ จนท าให้จังหวัด  
สุราษฎร์ธานีได้รับการขนานนามว่า “เมืองร้อยเกาะ” เกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ
ต้นๆ ของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งที่มีช่ือเสียงระดับโลก ด้วยมีธรรมชาติอันงดงาม เพียบพร้อมไปด้วย 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่พักจ านวนมาก การคมนาคม 
ที่สะดวก และมีสนามบินนานาชาติอยู่บนเกาะซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและ 
เติมเต็มให้ เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทย 
และชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน (ฐิติกาญจน์ ทวยเจริญ, 2560) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระดับบน (Niche Market) ที่ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ศักยภาพสูงที่รสนิยมในการท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism) (รจิต คงหาญ, 2560) 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบกับประชาชน
และธุรกิจทั่วโลก รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเดิมเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของ



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2565 

57 

 

ประเทศ เช่นเดียวกันกับธุรกิจที่พักแรมที่ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ธุรกิจที่พักระดับ 5 ดาวในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจาก
ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักลดปริมาณลง ที่พักแรมระดับ 5 ดาว
หลายแห่งจึงปรบักลยุทธด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายทางการตลาดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งจาก
ข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า เพียงช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2565 นั้นมี
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มข้ึนจากสถิติโดยรวมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในปี พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 144.33 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2565)  

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับและเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้สอดคล้องกับ
บริบทของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยระดับบนหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มศักยภาพสูงที่รสนิยมในการ
ท่องเที่ยวแบบหรูหราที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ผู้วิจัยจึงศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจที่พักระดับ 5 ดาว หรือ ธุรกิจที่พักระดับในรูปแบบอื่น ๆ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
ครั้งนี ้ไปปรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยในการตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 
กรณีศึกษา: อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้
บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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สมมติฐาน  
  1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน  
  2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการที่พัก
ระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เคยใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอ าเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
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  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เคยใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว                  
ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2565 ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน  
จึงค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างถึงใน นคร เสรีรักษ์ และ
ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ , 2561 หน้า 45) โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับ 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 385 คน เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง  
          2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และ น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 ชุด โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของ 
Cronbach’s Alpha จากการทดสอบโดยรวมได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.82 ซึ่งมากกว่า 0.7  
แสดงว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนครั้งที่เคย    
เข้าพัก วัตถุประสงค์หลักของการเข้าพัก ช่วงเวลาที่ท่านมักเข้าพัก ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการพักในแต่
ละครั้ง ผู้ร่วมเดินทางเข้าพัก อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อการเข้าพัก (ต่อ 1 คืน) วิธีการจองห้องพัก 
แหล่งข้อมูลที่ท าให้รู้จักที่พัก บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเข้าพัก สาเหตุหลักที่ทาให้ท่าน
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในครั้งนี ้และ โอกาสที่จะกลับมาพัก  

ส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(7Ps) ของที่พักระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotions) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้านกายภาพ (Physical) 

      ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุดแบบสอบถาม

จ านวน 400 ชุด  
      3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมค้นคว้าจาก

ต ารา เอกสารบทความ วารสารทางวิชาการ ข้อมูลทางสถิติหรือรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ เอกสารเผยแพร่ และ ข้อมูลจาก Website ต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  และ ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) ของที่พักระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ผล ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 แตกต่างกัน ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย 
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกัน ( Independent 
Sample T-test) และ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

2) สมมติฐานที่ 2 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
  ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 400 คน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
216 คน คิดร้อยละ 54.00 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 บาท ข้ึนไป  จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50  
 ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ 
  ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ เคยใช้บริการ 2-3 ครั้ง จ านวน 174 คน คิดร้อยละ 43.50 
วัตถุประสงค์หลักของการเข้าพัก คือ เพื่อการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน จ านวน 230 คน คิดร้อยละ 
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57.50 มักเข้าพักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จ านวน 228 คน คิดร้อยละ 40.00 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
การพักในแต่ละครั้งประมาณ 2-3 คืน จ านวน 244 คน คิดร้อยละ 61.00 ร่วมเดินทางเข้าพักกับ
ครอบครัว จ านวน 160 คน คิดร้อยละ 40.00 อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อการเข้าพัก 1 คืน คือ 5,001-
6,000 บาท จ านวน 126 คน คิดร้อยละ 31.50 ส ารองห้องพักผ่านเว็บไซต์จองห้องพัก จ านวน 224 
คน คิดร้อยละ 56.00 รู้จักที่พักผ่านเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/คนรู้จัก จ านวน 128 คน คิดร้อยละ 32.00 
ตัดสินใจในการเข้าพักด้วยตนเอง จ านวน 144 คน คิดร้อยละ 36.00 โดยสาเหตุหลักที่ท าให้ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักในครั้งนี้คือค าแนะน าผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน ์จ านวน 158 คน คิด
ร้อยละ 39.50 และ คาดว่าจะกลับมาใช้บริการอีก จ านวน 392 คน คิดร้อยละ 98.00 
ส่วนที่  3 ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.23, S.D.= 0.564) โดยด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ     
ด้านกระบวนการ และล าดับสุดท้ายคือ ด้านราคา โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps)  

ปัจจัยการตลาด 
รวม (n=400) 

 S.D.  แปลผล ล าดับ 
1. ดา้นผลิตภัณฑ์ (Product)  4.29 0.649 มากที่สุด 3 

2. ดา้นราคา (Price)  4.08 0.655 มาก 7 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  3.69 0.665 มาก 6 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  3.75 0.548 มาก 5 
5. ดา้นบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee)  4.77 0.409 มากที่สุด 4 
6. ด้านกระบวนการ (Process) 4.62 0.505 มากที่สุด 2 
7. ดา้นลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 4.43 0.518 มากที่สุด 1 

รวม 4.23 0.564 มากที่สุด 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ( T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ใน อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยด้าน

X

X
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการที่พัก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐานที่ 1 สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ T-Test .015* ยอมรับ 
อายุ F-Test .000* ยอมรับ 
ระดับการศึกษา F-Test .000* ยอมรับ 
อาชีพ F-Test .000* ยอมรับ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  F-Test .000* ยอมรับ 

* หมายถึง มีระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 

ส่วนที่ 5 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า และ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการที่พัก อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี ้

 
ตารางท่ี 3 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
ปัจจัยประสมทางการตลาดบริการ B SE β t Sig. แปลผล 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ -.061 .081 -.045 -.752 .045* ยอมรับ 
ปัจจัยด้านราคา .039 .063 .034 .616 .050* ยอมรับ 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .110 .083 .087 1.336 .100 ปฏิเสธ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด .023 .080 .018 .283 .780 ปฏิเสธ 
ปัจจัยด้านบุคลากร -.056 .089 -.044 -.632 .050* ยอมรับ 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ -.100 .082 -.073 -1.222 .022* ยอมรับ 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ .146 .080 .100 1.831 .006* ยอมรับ 

R = .140 R2 .200 = SE = .445 และ * หมายถึง มรีะดับนยัส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด จ านวน 400 คน                        

มปีระชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจ าแนก
ตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน และ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 35 ,000 บาท ข้ึนไป ส่วนด้านพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า เคยใช้บริการ  2-3 ครั้ ง 
วัตถุประสงค์หลักของการเข้าพัก คือ เพื่อการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน มักเข้าพักในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการพักในแต่ละครั้งประมาณ 2-3 คืน ร่วมเดินทางเข้าพักกับครอบครัว 
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อการเข้าพัก 1 คืน คือ 5,001-6,000 บาท ส ารองห้องพักผ่านเว็บไซต์จอง
ห้องพัก รู้จักที่พักผ่านเพือ่น ตัดสินใจในการเข้าพักด้วยตนเอง โดยสาเหตุหลักที่ท าให้ตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักในครั้งนี้คือค าแนะน าผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ และ คาดว่าจะกลับมาใช้
บริการอีก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชญา อมรกล (2562) ที่ศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าพักโรงแรมลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดกระบี่ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-39 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า วัตถุประสงค์ในการเข้าพักคือเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน นิยม
เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดตามเทศกาล ร่วมเดินทางกับครอบครัว ตัดสินใจเข้าพักด้วยตนเอง 
และ ส ารองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ 
(2564) ที่ศึกษา คุณภาพบริการและปัจจัยทางการตลาดที่สมัพันธ์กับคุณภาพการบริการที่พักหลังการ
ผ่อนปรนมาตรการจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบว่า จุดประสงค์ในการเข้าใช้บริการที่
พักคือเพื่อการพักผ่อน/ท่องเที่ยว ในช่วงเวลาวันหยุดราชการ ส ารองที่พักจากเว็บไซต์จองที่พัก
ออนไลน ์และ ตัดสินใจเข้าใช้บริการจากสื่อ Social Media  

ส าหรับผลการศึกษา ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่                 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
สุชญา อมรกล (2562) ที่ศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าพัก 
โรงแรมลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ที่พิจารณาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านพนักงาน                   
ผู้ให้บริการ และ ด้านกระบวนการให้บริการ 
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จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักแตกต่าง
กัน และ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการที่พัก อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชญา อมรกล (2562) ที่ศึกษา พฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการเข้าพัก โรงแรมลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ 
ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมในการเข้าพักโรงแรมลันตาแซนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา ที่แตกต่างกัน และ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พรรธนันท์ คล่องสั่งสอน (2562) ที่ ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าชาวไทย                
ในการเข้าพักโรงแรมห้าดาวริมน้ าย่านบางรัก กรุงเทพฯ ที่พบว่า ข้อมูลประชากรในด้านอาชีพ และ
รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเข้าพัก และ พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และ                 
ด้านบุคลากร มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมห้าดาวของลูก ค้าริมแม่น้ าบางรัก 
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัย สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการของที่พักระดับ 5 ดาว 

แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  
โดยเรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วนในการปรับปรุงและการพัฒนาการบริการตามหลักปัจจัยทาง
การตลาดบริการ ดังนี้  
 ด้านราคา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้
ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักลดปริมาณลง ดังนั้นที่พักระดับ 5 ดาว 
หลายแห่งจึงใช้กลยุทธในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยการปรับลด
อัตราค่าห้องพัก แต่เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้าใช้บรกิารแล้ว พบว่าอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บรกิาร
ต่าง ๆ ในที่พักค่อนช้างสูง จึงควรมีการปรับอัตราค่าบริการให้สอดคลองกับบริบทของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย เช่น อัตราค่าบริการซักรีด และ อัตราค่าอาหารและเครื่องดื่มของที่พักให้มีความเหมาะสม 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในปัจจุบัน นิยมหา
ข้อมูล เปรียบเทียบราคา และ ส ารองห้องพักผ่านทางออนไลน์ ดังนั้น จึงควรเพิ่มความหลากหลาย
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ของช่องทางการจ าหน่ายผ่าน Online Travel Agent ให้มากขึ้น เช่น การจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ของ 
Agoda, Expedia, Booking.com และ Hotels.com เป็นต้น 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการผู้ใช้บริการของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยในปัจจุบันที่นิยมหาข้อมูลและตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโดยจากการพิจารณาค าแนะน า
ของผู้ที่เคยใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์
ในลักษณะการรี วิวให้มาก ข้ึน เช่นการประชาสัมพัน ธ์ผ่ าน  TripAdvisor, Travel YouTube 
Channel, Facebook หรือ Instagram ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์  (Social 
Media Influencer) และ YouTuber เป็นต้น 

ด้านบุคลากร ควรกระตุ้นให้พนักงานกระตือรือร้น ให้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และ
บางที่พักควรเพิ่มพนักงานบริการรถเข็นส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ และ ควรอบรมพนักงานให้มี
ความเช่ียวชาญในการดูแลแขกผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ที่พักควรสร้างความน่าเช่ือถือด้านการป้องกันการแพร่ระบาดให้มากข้ึน เช่น 
จัดเตรียมเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วที่พัก ดูแลความสะอาดอย่าง
เข้มงวดในห้องพักและพื้นที่สาธารณะของที่พักพร้อมติดป้ายให้ลูกค้าทราบว่าบริเวณใดบ้างที่การท า
ความสะอาดและฆ่าเช้ือแล้ว 

ด้านกระบวนการบริการ ควรปรับเงื่อนไขและข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าพักให้สะดวก
รวดเร็ว หรือ น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า นอกจากจะ
ช่วยลดข้ันตอนในการข้ันตอนการปฏิบัติงานแล้วยังลดความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
จากสัมผัสโดยตรง 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรเน้นการบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัว บริเวณโดยรอบที่พัก
มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ภายในที่พักอย่างลงตัว 
เช่น บริเวณพักผ่อน ห้องอาหาร สระว่ายน้ า บาร์ นอกจากนี้ ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ใน 
การให้บริการที่ทนัสมยั เช่น คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เนื่องจาก
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนแบบส่วนตัวไปพร้อมกับท างาน
ผ่านระบบออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรท าการศึกษากับกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่นิยมมาใช้บริการที่
พักระดับ 5 ดาว เพื่อจะได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมทัศนคติของลูกค้าทุกกลุ่มสัญชาติ 
 
 

https://www.officemate.co.th/th/medical-healthcare/hand-and-foot-care/hand-cleaner
https://www.officemate.co.th/th/cleaning/cleaning-supplies/alcohol-hand-spray
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารัง
หมี  ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ                    
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก       
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อธิบายเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผลการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว ด้านองค์ประกอบของการบริการ ด้าน
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้ง 9 ด้าน ส่งผลต่อพัฒนาศักยภาพการ
                                                             
1 นักศึกษา สังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อีเมล Suchanya.ch@psru.ac.th เบอร์โทร 0640696658 
2 นักศึกษา สังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อีเมล lalita.khon@psru.ac.th เบอร์โทร 0943828196 
3 นักศึกษา สังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อีเมล Panida.se@psru.ac.th เบอร์โทร 0657579375 
4 นักศึกษา สังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อีเมล niracha.ra@psru.ac.th เบอร์โทร 0619144359 
5อาจารย์ สังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อีเมล Chuthatip291@gmail.com เบอร์โทร 0639561551  

mailto:Suchanya.ch@psru.ac.th
mailto:lalita.khon@psru.ac.th%20เบอร์
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี ้
เพราะคณะกรรมการและชาวบ้านมีการร่วมมือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเข้าถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน ชุมชนบ้านผารังหมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร               
เป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีป้ายบอกทางที่
สามารถเข้าถึงชุมชนได้ ท าให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย  

2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม
รูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชนและด้านรูปแบบ
แนะน าธุรกิจเกษตร ทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านผารังหมี 
ทั้งนี ้เพราะชุมชนมีกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ 5 แหล่ง 
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มทอเสื่อกก แหล่งเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มทอผ้า แหล่งเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มแปลงนา
สาธิต แหล่งเรียนรู้ที่ 4 กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มโฮมสเตย์ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สื่อ
ให้เห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยรูปแบบกิจกรรมที่สาธิตนั้น คือ สาธิตวิธีการทอผ้าอย่างละเอียดที่
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรูก้ารทอผา้อย่างมืออาชีพจากชาวบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และน าการ
ทอผ้าไปปรับใช้ในการสร้างอาชีพของตนเองได้ หรือการสาธิตการทอเสื่อกกจากต้นกกเป็นต้นไม้ที่ข้ึน
ตามธรรมชาติสามารถน ามาท าเป็นเสื่อกก ที่ไว้ใช้ในการปูนั่ง และมีรูปแบบการให้ความรู้แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร                
ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถน าไปต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเรียนรู้จากการสาธิตของชาวบ้าน
ชุมชนบ้านผารังหมี ซึ่งเกษตรอินทรีย์ที่น ามาสาธิตเป็นของง่ายๆ ที่หาได้ตามทั่วไป เช่น เศษอาหาร
จากการกินเหลือ เป็นต้น  

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the potential of agro-tourism 
in Ban Pha Rang Mi Community, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District. 
Phitsanulok Province 2) To develop a model of agro-tourism management in Ban Pha 
Rang Mi Community, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District. Phitsanulok Province 
is a qualitative research The sample consisted of 30 people. The tools used for data 
collection were interview form, data analysis using descriptive explanation. and 
content analysis The results showed that 
 1 )  Results of a study on the potential of agro-tourism in Ban Pha Rang Mi 
Community, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District Phitsanulok Province found 
that the attraction of tourist attractions Convenience in accessing tourist attractions 
The impression of a tourist attraction The components of the service value of tourist 
attractions Ease of access Facilities environment and in terms of limitations in 
supporting tourists in all 9  areas, affecting the development of agricultural tourism 
potential of Ban Pha Rang Mi, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District Phitsanulok 
Province, because the committee and villagers work together to develop the natural 
resources that exist in the community. to benefit people in the community and 
tourists who want to access the traditional way of life and culture of 
 2) The results of the development of agro-tourism management model at 
Ban Pha Rang Mi, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District Phitsanulok province 
found that in the field of tourism demonstration activities in terms of activities in the 
form of educating agricultural tourist attractions The model for selling community 
products and the model for introducing agribusiness in all 4 areas affected the 
development of the Ban Pha Rang Mee agritourism management model. It is divided 
into 5 learning sources in the area, namely the first learning resource, the reed mat 
weaving group. Learning Center 2, Weaving Group Learning Center 3, Demonstration 
Field Group Learning Resource 4 Product Processing Group and learning resources at 
5 homestay groups Agro-tourism model is a demonstration activity of tourist 
attractions that reflects the way of life and culture that conveys the traditional way 
of life. The form of the demonstration activity is a demonstration of how to weave in 
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detail where tourists will learn how to weave professionally from the villagers. 
Tourists can learn and apply weaving to create their own career. or a demonstration 
of weaving reed mats from reeds into naturally growing trees that can be made into 
reed mats used for laying And there is a model of knowledge of agricultural tourism 
as a lecture on organic agriculture. in agricultural tourism activities that tourists will 
be able to extend their knowledge by themselves by learning from the 
demonstration of the villagers of Ban Pha Rang Mee community The organic farming 
that is demonstrated is simple. that can be found in general such as food scraps 
from eating leftovers, etc. 
 
Keywords : development, tourism, agritourism 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ อันเป็นการช่วยสร้าง
งานและกระจายรายได้ไปสู่ทุกระดับอาชีพ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อน ารายได้เข้าสู่ประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทยมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดการลงทุนด้านสิ่งกอ่สร้าง
ต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว แต่ไม่มีการคิดวางแผนการจัดการและ
การอนุรักษ์ไว้จึงก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และประเพณี การท่องเที่ยวท าให้เกิดความสุขและช่วยให้มนุษย์ได้รับการพักผ่อนอัน
เป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยชาติ ตามมติเอกฉันท์ในของสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ. 
2510 อันเป็นปีท่องเที่ยวสากลว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มนุษยชาติต้องการที่สุด 
ข้อเท็จจริงเหล่าน้ีเป็นสิ่งจ าเป็นที่รัฐบาลของทุกประเทศควรจะส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งนี้
การท่องเที่ยวเป็นการเปิดโลกทัศน์ช่วยให้มนุษย์มีทัศนคติที่กว้างไกล สามารถรับรู้และเข้าใจ
สถานการณ์ที่ เป็นจริง การท่องเที่ยวจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่คนทุกระดับสามารถมี
ประสบการณ์ร่วมกันได้ การท่องเที่ยวเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งระหว่างคนในชาติ และนานาชาติส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
(หฤทัย พันธ์จุล, 2559) 
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องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวโลก
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 22.7                  
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งระดับลดลงอย่างที่ไม่เคยเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
โลกตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลในปี 2493 และถือเป็นช่วงตกต่ าที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาหลังจาก
วิกฤติการเงินของโลกในปี 2552 และแน่นอนว่าปัจจัยส าคัญที่สุดคือ ผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ทั่วโลกเป็นอย่างมาก ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศหยุดชะงัก รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยจากข้อมูลล่าสุดของกองเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยสะสมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 6.7 ล้านคน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 39.9 ล้านคน หรือหดตัวประมาณร้อยละ 83.2 (TDRI, 
2564) นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเป็นอย่างมาก ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อธุรกิจ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากธุรกิจเหล่าน้ีเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 รวมถึงผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเช่น มาตรการปิดเมือง (TDRI, 2564)  
จังหวัดพิษณุโลกมีทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเงียบสงบ เป็นจังหวัดที่
มีความโดดเด่นในการปลูกข้าวนาปี -นาปัง จังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ              
และที่ส าคัญคือเป็นสถานที่ที่ เป็นศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชาวบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ชาวบ้านแต่ยังคงใช้วิถีชีวิตตามวิถีท้องถ่ินด้ังเดิม มีการจัดต้ังกลุ่มผ้า
ทอพื้นเมืองโดยมีวิธีการสาธิตการทอผ้าพื้นที่ ให้ดูตลอดจนมีการเรียนรู้วิธีการทอผ้า ย้อมสีผ้า รวมไป
ถึงจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เช่ือมโยงกับศูนย์
ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชน รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ อีกมากมาย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารังหมี ต าบล             
ไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษาที่หมู่ที่  3 หมู่บ้านผารังหมี ต าบล 
ไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจะประกอบไปด้วย 
รายละเอียดขอบเขตการศึกษา วิธีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา โดยมี
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการศึกษาคือหมู่ที่ 3 บ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อยอ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการศึกษาเจาะจงในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่หมู่ที่ 3 นั้นมีช่ือเสียงในเรื่องการ

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว

ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุง หรือการท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง แบบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการและชาวบ้านชุมชน

บ้านผารังหมี และนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  ด้าน

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว, ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง

ท่ องเที่ ย ว , ด้ านค วามประทั บ ใจ ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว , ด้ าน

องค์ประกอบของการบริการ, ด้านกิจกรรมรูปแบบการสาธิตแหล่ง
ท่องเที่ยว, ด้านกิจกรรมรูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว 

ลักษณะทั่ วไปของคณะกรรมการ

และขาวบ้ านชุมชนบ้านผารังห มี 

และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ เพศ, 

อายุ, สถานภาพ  สถานภาพ, ระดับ

การศึกษา, อาชีพ, รายได้ 

รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร      

การน าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับประเภทของนักท่องเที่ยว

และลักษณะกิจกรรมการเกษตรของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาที่มีความสวยงาม เป็น
ชุมชนที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาท าให้มีบรรยากาศที่ดีตลอดปี รวมถึงมีการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวบ้าน
ชุมชนบ้านผารังหมี มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้ังเดิมที่เป็นเสน่ห์แก่นักท่องเที่ยวให้อยากมาเที่ยวอีกครั้ง 
 2. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่ท าเกษตรในชุมชนและ
ผู้จัดท าแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตพื้นที่ หมู่บ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือคณะกรรมการและ
ชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมีหมู่ที่ 3 ภายในชุมชน ได้แก่ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านผารังหมี กลุ่มกิจกรรมการ
ทางการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) คณะกรรมการและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบล
ไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน 2) นักท่องเที่ยวทั่วไป จ านวน 15 คน 
รวมทั้งหมดจ านวน 30 คน 
 3. กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งหมด 30 คน ได้แก่ 1) คณะกรรมการท่องเที่ยว
และชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี โดยเลือกมาจากกลุ่มคณะกรรมการและชาวบ้านที่มาจากชุมชนบ้าน
ผารังหมี ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน จ านวน 15 คน และ 2) 
นักท่องเที่ยวทั่วไป ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านผารังหมี  เช่น นักท่องเที่ยวที่มาจากบ้านวังแสง 
ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และ นักท่องเที่ยวที่มาจากบ้านป่าคาย ต าบลไทร
ย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้ งนี้ เป็ นการ ศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมู ล                            
จากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารข้อมูลจากบุคคลและข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายบันทึกเพื่อน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ศึกษา ต่อไป โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ศึกษาในฐานะผู้รวบรวมข้อมูล จาก
เอกสารและ การสัมภาษณ์เชิงลึกแนวค าถาม (Interviewfrom) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-
depth Interview) ที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-EndedDiscussion) เพื่อให้ผู้ตอบและผู้
สัมภาษณ์ ได้พูดคุยและตอบคาถามพร้อมทั้งการแสดงเหตุผลและความคิดเห็นของผู้ตอบไปด้วย
พร้อมกับคณะผู้วิจัยจะใช้อุปกรณ์บันทึกความรู้ เช่น สมุดจดบันทึก เครื่ องบันทึกเสียง และกล้อง
ถ่ายภาพ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลและป้องกันการลืมข้อมูลจนอาจให้เกิด
ความผิดพลาด หรือความบกพร่องข้ึนมาได้ แนวค าถามมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมลู ได้แก่การใหท้ าแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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  ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาก าหนดข้ึนจากกรอบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลักของหน่วยงานนั้นๆ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วไปและปัญหาการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามี
วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาจากเอกสารที่เป็นการเก็บศึกษาข้อมูลจากเอกสารบทความวิชาการ วิทยานิพนธ์
และวารสารงานวิจัยและสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีส่วนที่เป็นทางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเอกสารที่น ามาจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 3 บ้าน
ผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. การส ารวจพื้นที่บริบทจริงของชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมในปัจจุบันส าหรับเป็นข้อมูลประกอบ
แนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร การส ารวจพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้
ก าหนดคือเดือนมีนาคม 2565 
 3. การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของชาวบ้านในชุมชน
บ้านผารังหมี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีชุดค าถาม 2 ชุด ได้แก่ 1) 
คณะกรรมการและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
2) นกัท่องเที่ยวทั่วไป นักท่องเที่ยวทั่วไปที่อาศัยอยู่บรเิวณใกล้ชุมชนบ้านผารังหม ีที่เคยไปท่องเที่ยวที่
ชุมชนบ้านผารังหมี เช่น นักท่องเที่ยวจากบ้านวังแสง ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิษณุโลก และนักท่องเที่ยวจากชุมชนบ้านป่าคาย ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยจะศึกษามุ่งเน้น
การศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เช่ือมโยงกับเป้าหมาย เพื่อน าผลการศึกษามาเสนอแนะ
และพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมี
ความพร้อมด้านกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่แล้ว โดยมีการจัดการน าเที่ยวเชิงเกษตรให้
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เหมาะสมภายในชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีการก าหนดขอบเขตพื้นที่คือชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหมู่บ้านในต าบลไทรย้อยมี 14 หมู่บ้านโดยมีพื้นที่ศึกษาวิจัยดังนี้คือ หมู่ที่ 3 บ้าน
ผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี ้ 

1) คณะกรรมการท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน   

2) นักท่องเที่ยวทั่วไป ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน 
รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 30 คน  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 1.1 คณะกรรมการท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 จ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศชาย จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 และเป็นเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 
 จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 20 – 30 ปี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และอายุ 51 60 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 อายุ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีสถานภาพโสด 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 สมรส จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 หย่าร้าง 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 และอื่นๆ ระบุ เป็น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 มัธยมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 อนุปริญญา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ปริญญาโท 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และอื่นๆระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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 จ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 พนักงาน/ลูกจ้าง จ านวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0 รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ค้าขาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
เกษตรกร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 และอื่นๆระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 รายได้ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.0 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 และมากกว่า 20,000 บาท 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 1.2 นักท่องเที่ยวทั่วไป ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 จ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศหญิง จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 20 – 30 ปี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 31 – 40 ปีจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 และอายุ มากกว่า 60 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ สถานภาพโสด 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 สมรส จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 หย่าร้าง จ านวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 และอื่นๆระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 มัธยมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.0อนุปริญญา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และอื่นๆระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 พนักงาน/ลูกจ้าง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ค้าขาย จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
เกษตรกร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 และอื่นๆ ระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 รายได้ 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และมากกว่า 20,000 บาท 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียงเชิงเกษตร 
 2.1 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 1) ด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว สรุปได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มีกลุ่ม
การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนและชาวบ้าน ที่ชุมชนบ้านผารังหมี มี
ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแบบอย่างในการสร้างอาชีพให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
 2) ด้านความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว สรุปได้ว่า เว็บไซต์ของชุมชนบ้าน
ผารังหมี มีการเข้าถึงสะดวกรวดเร็วและมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ในการเดินทางสามารถ
เข้าเว็บไซต์เปิด Google Maps ที่สามารถพานักท่องเที่ยวมาถึงยังจุดหมาย นอกจากนี้ ทางชุมชน
บ้านผารังหมียังมีบริการรถราง ที่สามารถพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ของชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี 
 3) ด้านความประทับใจในแหล่งท่องเท่ียว สรุปได้ว่า การให้บริการของสถานที่ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทางชุมชนมีการพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดและเน้นความสะดวก
สะบายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก มีการได้รับการดูแลจากทางชุมชนที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ  
 4) ด้านองค์ประกอบของการบริการ สรุปได้ว่า ชุมชนบ้านผารังหมีมีการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวและชุมชนบ้านผารังหมียังมีโฮมสเตย์ที่พักที่จัดไว้ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาค้างคืน การเข้าพักที่โฮมสเตย์ต้องมีการโทรจองล่วงหน้า เพื่อให้ทางชุมชนรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้อย่างเต็มที ่และทางชุมชนยังคอยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
 2.2 นักท่องเที่ยวทั่วไป ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 1) ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว สรุปได้ว่า ในชุมชนบ้านผารังหมีมี วัฒนธรรมที่ไม่
เหมือนกับชุมชนอื่น มีจุดเด่นเป็นของตัวเอง เช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านผารังหมี ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน และชาวบ้านใน
ชุมชนมีความเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ความมีน้ าใจ
ของคนในชุมชนท าให้นักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านผารังหมีอีกครั้ง 
 2) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง สรุปได้ว่า เว็บไซต์ของชุมชนบ้านผารังหมีมีการอัปเดตทกุ
สัปดาห์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารของชุมชนบ้านผารังหมีอยู่ตลอด ระยะเวลาในการเดินทาง
จากตัวเมืองพิษณุโลกเข้าไปยังชุมชนบ้านผารังหมีนั้นเพียง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง
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โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ถ้าเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวจะสะดวกกว่า เพราะถนนทุกสายมีการ
เช่ือมต่อเข้าด้วยกันท าให้การเข้าถึงจากตัวเมืองพิษณุโลกไปยังชุมชนบ้านผารังหมีนั้นมีความสะดวก
รวดเร็ว 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สรุปได้ว่า สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ชุมชนบ้านผารังหมี
มีปัจจัยพื้นฐานหลายอย่าง ดังนี้ การรักษาความปลอดภัยมีการเฝ้าเวรยาม ผลัดเปลี่ยนเวรกันมาท า
หน้าที่ ท าให้มีความรู้สึกปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน การบริการที่พักโฮมสเตย์มีบริการที่พักที่
รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ ในการบริการที่พักโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ที่พักเชิงธรรมชาติ ได้กลิ่น
อายการพักอาศัยแบบดั้งเดิม การเดินทางภายในชุมชนจะมีการท าป้ายบอกทางให้กับนักท่องเที่ยว
สามารถรับชมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ 
 4) ด้านสภาพแวดล้อม สรุปได้ว่า ชุมชนบ้านผารังหมีเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ลักษณะภูมิประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่มตอนกลาง และที่ราบสูง ซึ่งจะ
มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ท าให้ชุมชนบ้านผารังหมีเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพราะว่าชุมชนเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยภูเขา ท าให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสดช่ืนตลอดเวลา 
ซึ่งบรรยากาศที่ดีในการทอ่งเที่ยว เกิดจากการมีระบบนิเวศของชุมชนที่สมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดปัจจัยที่ดี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้นักท่องช่ืนชอบมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านผารังหมี 

5) ด้านข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเท่ียว สรุปได้ว่า ต้องมีการแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาชุมชน
ให้ดีข้ึนกว่าเดิม ความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะการรักษา
ความปลอดภัยของชาวบ้านที่จัดข้ึนมาเองนั้นอาจยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ แล ะในบางครั้งมี
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวและต้องการพักค้างคืนที่โฮมสเตย์บ้านผารงัหมี แต่ไม่มีโฮมสเตย์เพียงพอต่อ
การรองรับนักท่องเที่ยวจึงท าให้ต้องไปหาที่พักจากที่อื่นอาจท าให้เกิดความยากล าบากในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ ทางชุมชนบ้านผารังหมีต้องมกีารพัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิม เพื่อความสะดวกสบายในการ
เข้ามาท่องเที่ยว 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร บ้านผารัง ต าบล
ไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 3.1 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 1) ด้านกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเท่ียว  สรุปได้ว่า กิจกรรมสาธิตการทอผ้าให้
นักท่องเที่ยวชมถือว่ามีประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวสามารถน าไปปรับใช้
ในการสร้างอาชีพของตนเองได้ และทางชุมชนยังมีการจัดรูปแบบการสาธิตกิจกรรมทางการเกษตร ที่
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เช่น การสาธิตทอเสื่อจากต้นกกที่เป็นต้นไม้ที่ข้ึน
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ตามธรรมชาติในชุมชนบ้านผารังหมี การสาธิตจักสานเข่งจากไม้ไผ่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ภายในชุมชนบ้านผารังหมี และการสาธิตการทอผ้าที่เป็นวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านทอใช้เอง 
น ามาสาธิตให้กับนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นต้น 
 2) ด้านกิจกรรมรูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร สรุปได้ว่า การบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารังหมี มีการบรรยายหลายรูปแบบ 
เช่น การบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
ต่างๆ 
 3) ด้านรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชน สรุปได้ว่า การน าทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูป เพื่อ
จ าหน่ายสินค้าของชุมชนบ้านผารังหมีนั้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยการแปรรูปสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น การจักสานสุ่มไก่หรือเข่งใส่ของที่ท ามาจากไม้ไผ่ การทอผ้าจาก
ดั้งเดิมที่ทอใช้อยู่แล้วมาแปรรูปเพื่อจ าหน่าย ซึ่งรูปแบบในการวางแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะ
มีการวางแผนโดยผู้น าชุมชนและกลุ่มสมาคมแม่บ้าน โดยมีการจ าหน่ายผ่ านช่องทางออนไลน์ 
Facebook : ผลิตภัณฑ์ตามวิถีชาวบ้านผารังหมี พิษณุโลก และช่องทาง Shopee : Sasithornbar มี
การจัดส่งผ่านทางขนส่ง Kerry Express และ Flash Express เป็นต้น 

4) ด้านรูปแบบแนะน าธุรกิจเกษตร สรุปได้ว่า ในอนาคตชุมชนบ้านผารังหมีคิดว่าจะ
สามารถขายแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มากกว่าเดิม เพราะการเปิดประเทศเริ่ม 1 
พฤศจิกายน 2564 จึงท าให้เป็นการเปิดบ้านผารังหมีที่จะพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดการ
ปรับตัวกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว ด้านองค์ประกอบ
ของการบริการ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านสภาพแวดล้อม และด้านข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้ง 9 ด้าน ส่งผลต่อพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้ งนี้  เพราะคณะกรรมการและชาวบ้านมีการช่วยให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชนบ้านผารังหมี ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว 
ที่ต้องการเข้าถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านผารังหมีเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความสนใจ ชุมชนบ้านผารังหมีมีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีป้ายบอกทางที่สามารถเข้าถึง
ชุมชนได้ ท าให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย ส าหรับคนที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ผารังหมี มีบ้านพักโฮมสเตย์ที่คอยรองรับเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ได้กล่าวถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
นั้นเป็นการสร้างความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้มีเยี่ยมเยือน 
ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่เป็นสิ่ง
ดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านผารังหมี คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มี
กลุ่มการสร้างอาชีพต่างๆ ที่ยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการสร้างอาชีพและเป็นที่ ศึกษาดูงานของ
หน่วยงานต่างๆ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของชุมชนบ้านผา
รังหมี มีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่สะดวกรวดเร็วและมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของชุมชนอย่างรวดเร็วใน
ทุกๆ สัปดาห์ และมีการปรับเปลี่ยนการท าเว็บไซต์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ด้านความประทับใจในแหล่ง
ท่องเที่ยว คุณภาพในการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
เพราะชุมชนบ้านผารังหม ีมีการพฒันาและเน้นความสะดวกสบายของนักทอ่งเที่ยวเปน็หลัก เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้แก่นักท่องเทีย่วที่มาเยือนที่ชุมชนบ้านผารังหมี ที่สนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมีที่มีความดั้งเดิมในขณะที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป และด้านองค์ประกอบของการ
บริการ การให้บริการท่องเที่ยวสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ ยวได้ โดยมีการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน การสร้างระบบเวรยามในชุมชนบ้านผารังหมี ที่มีชาวบ้านหมุนเวรกันมาท าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในชุมชน 

ขณะที่การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารังหมี สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักเกณฑ์การพิจารณาและการก าหนดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์
ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (2556) กล่าวถึง ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความ
สวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของลัทธิและศาสนา 
บรรยากาศสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต เพราะคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผา
รังหมี มีเอกลักษณ์และมีจุดเด่นเป็นของตนเอง เช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ประเพณีที่หาชมได้ในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติของสถานที่ที่งดงาม ท าให้เกิด
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาชุมชนบ้านผารังหมี, ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพ
ของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแต่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
และการรักษาความปลอดภัย เพราะการอ านวยความสะดวกในพื้นที่ชุมชนบ้านผารังหมี มีความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานและการอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยว การมีบริการที่พักโฮมสเตย์ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอต่อการต้องการของ
นักท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ภายในชุมชนบ้านผารังหมีที่มีการท าป้ายบอก
ทางให้แก่นักท่องเที่ยว สามารถรับชมธรรมชาติภายในชุมชนได้อย่างเต็มที่ ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศและสภาพอื่นๆของแหล่งท่องเที่ยวและด้านข้อจ ากัดใน
การรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ข้อจ ากัดทางด้านบริการสาธารณูปโภค ปัญหาความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพราะ ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอเนินมะปราง สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่
ราบชายเขา ไม่มีแหล่งต้นน้ าล าธาร มีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมส าหรับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้านผารังหมี มีลักษณะเป็นรูปวงกลมที่สามารถข่ีรถจักรยานวนเที่ยวได้ มี
ธรรมชาติล้อมรอบ ท าให้บรรยากาศในชุมชนมีความร่มรื่นสดช่ืนตลอดเวลา 

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ด้านกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหลง่ทอ่งเที่ยว ด้าน
กิจกรรมรูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชนและด้าน
รูปแบบแนะน าธุรกิจเกษตร ทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ชุมชนบ้านผา
รังหมี มีกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ 5 แหล่ง ได้แก่ แหล่ง
เรียนรู้ที่ 1 กลุ่มทอเสื่อกก แหล่งเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มทอผ้า แหล่งเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มแปลงนาสาธิต แหล่ง
เรียนรู้ที่ 4 กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มโฮมสเตย์ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเป็นกิจกรรมสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สื่อให้เห็นวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม โดยรูปแบบกิจกรรมที่สาธิตน้ัน คือ สาธิตวิธีการทอผ้าอย่างละเอียด ที่นักท่องเที่ยวจะได้
เรียนรู้การทอผ้าอย่างมืออาชีพจากชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และน า
การทอผ้าไปปรับใช้ในการสรา้งอาชีพของตนเองได้ หรือการสาธิตการทอเสื่อกกจากต้นกกเป็นต้นไม้ที่
ข้ึนตามธรรมชาติสามารถน ามาท าเป็นเสื่อกก ที่ไว้ใช้ในการปูนั่ง และมีรูปแบบการให้ความรู้แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่
นักท่องเที่ยวจะสามารถน าไปต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเรียนรู้จากการสาธิตของชาวบ้านชุมชน
บ้านผารังหมี ซึ่งเกษตรอินทรีย์ที่น ามาสาธิตเป็นของง่ายๆ ที่หาได้ตามทั่วไป เช่น เศษอาหารจากการ
กินเหลือ เป็นต้น และยังมีการจ าหน่ายสินค้าชุมชนเป็นสินค้าที่ท ามาจากทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนบ้านผารังหมี เช่น การน าข้าวมาขายเป็นพันธ์ข้าวปลูกมาใส่แพ็คเกจและน าไปขายในรูปแบบ
ของฝากชุมชนบ้านผารังหมี ซึ่งของฝากจากบ้านผารังหมียังมีอีกมาก เช่น สุ่มไก่ เข่งใส่ของและผ้าทอ 
เป็นต้น ซึ่งภายในอนาคตชุมชนบ้านผารังหมี คาดการณ์ว่า จะมีการขายแพ็คเกจการท่องเที่ยวได้มาก
กว่าเดิม เพราะทางชุมชนจะพัฒนาและต่อยอดสิง่ทีม่ีอยู่ใหด้ีกว่าเดิมและอาจน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา
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ช่วยพัฒนาชุมชนบ้านผารังหมี ให้เกิดการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เทพกร ณ สงขลา (2554) ได้น าเสนอรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใด ข้ึนอยู่กับ
ประเภทของนักท่องเที่ยวและลักษณะกิจกรรมการเกษตรของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ดังนี้ 1) กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่ เน้นกิจกรรมการสาธิต ได้แก่ ฟาร์มเพาะ
เห็ด ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และแปรรูปอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเหล่าน้ีจะเตรียมข้ันตอนต่างๆ  ของการผลิตทั้ง
วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสาธิตต่อนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้ ได้แก่ กลุ่ม 
นักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน หรือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และต้องการ
ประสบการณ์ไป พัฒนาอาชีพเกษตรของตนเอง เพราะกิจกรรมที่สาธิตวิธีการทอผ้าอย่างละเอียดของ
ชุมชนบ้านผารังหมี ที่ชาวบ้านมาสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชมนั้น นักท่องเที่ยวสามารถน ามาปรับใช้ใน
การสร้างอาชีพของตนเองได้ มีการสาธิตรูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การสาธิตทอเสื่อกก , 
การสาธิตสานเข่ง เป็นต้น  2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรทั้งหมดมีกิจกรรมการให้ความรู้ แต่มิใช่กิจกรรมหลักของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวบางประเภทเทา่น้ันที่เนน้กิจกรรมการใช้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มี
การเตรียมสถานที่ การบรรยายและวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการท่องเที่ยว
ประเภทแบบนี้เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกร เพราะ รูปแบบการให้ความรูเ้ปน็แบบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยการ
สาธิตของชาวบ้านเป็นการเปิดการเรียนรู้การท าปุ๋ยแบบเกษตรอินทรีย์ ที่น าวัสดุธรรมชาติมาท าเป็น
ปุ๋ย เช่น เศษอาหารจากการกินเหลือหรือพวกเปลือกสับปะรด เป็นต้น 3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
การเกษตร แต่โดยภาพรวมแล้วการจ าหน่ายสินค้าให้นักท่องเที่ยว มิใช่กิจกรรมหลักของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรช้างกลาง มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่รวบรวมสินค้าชุมชนเพื่อ
การจ าหน่าย โดยมีการสาธิตการแปรรูปขนมชนิดต่างๆ ร่วมด้วย เพราะ การจ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรนั้น เป็นสินค้าที่ท ามาจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านผารังหมี เช่น การน าข้าวมาขาย
เป็นพันธ์ข้าวปลูกหรือการน าข้าวมาสีในโรงสีข้าวของชุมชน เพื่อน ามาใส่แพ็คเกจและน าไปขายใน รัง
หมีได้ท าการแปรรูป เพื่อส่งจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ 4) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบแนะน าธุรกิจ
เกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ เป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และฟาร์มเพาะ
เห็ดเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบการศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้
นอกจากจะให้ข้อมูลด้านการผลิตและการลงทุน แล้วยังผลิตวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งและการเพาะเห็ด
เพื่อจ าหน่ายให้ผู้สนใจลงทุนธุรกิจดังกล่าว  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

 1. ควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ควรมีจุดบริการนักท่องเที่ยวทันสมัยและสามารถ
ติดต่อได้ในช่วงเวลาปกติควรมีห้องน้ าสะอาดและถูกสุขลักษณะ จากการสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิง
มากกว่า ดังนั้น ควรพัฒนาห้องน้ าทีเ่หมาะส าหรบัเพศหญงิ เช่น ห้องน้ าที่สะอาดและปลอดภัย เป็นต้น 
 2. ควรพัฒนาที่พักโฮมสเตย์ ควรพัฒนาด้านความเหมาะสมของราคา เนื่องจากราคาของที่
พักโฮมสเตย์ค่อนข้างสูง หากเทียบกับบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับ จึงควรมีการก าหนด
ราคาที่พักอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ควรพัฒนาความน่าสนใจความสวยงามและความสะอาดภายในของแหล่งท่องเที่ยว ควรมี
การปรับภูมิทัศน์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสร้างความโดดเด่น 
เอกลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้มีความแตกต่างกัน 
 4. ควรพัฒนาการให้บริการจากธนาคารที่มีตู้กดเอทีเอ็มตามแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หรือการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารัง
หมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและป้องกันความ
เสียหายที่เกิดจากผลกระทบด้านลบ 
 2. ควรมีการศึกษาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามา มีบทบาท
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านผา
รังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อค้นหารูปแบบการท่องเที่ยวที่แปลก
ใหม่ น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ประสิทธิผลการจัดการ ปัญหาและ
การจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัยเทศบาลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลบ้านแท่น 
อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ในชุมชน 18 ชุมชน จ านวน 387 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งท าการ
คัดเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จากผู้รับบริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานร่วมกัน
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานและความเช่ือมันใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยระดับความคิดเห็นการวัดประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก (x̅=3.63, S.D.=0.29) โดยให้ความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกเครือข่าย (x̅=3.69, S.D.=0.76) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (x̅=3.68, 

S.D.=0.73) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (x̅=3.74, S.D.=0.74) และการรับรู้มุมมองร่วมกัน (x̅=3.67, 
S.D.=0.71) ตามล าดับ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ จัดการปัญหาและการจัดการเครือข่าย
งานป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัย มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่และการ
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ท างานที่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลฝึกปฏิบัติจนสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่ งของผู้อื่นได้อีกทั้งยังเป็น
ก าลังเสริมให้เข้าที่เมื่อเกิดภัยต่าง ๆ   
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล; การจัดการเครือข่าย; งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 
Abstract 

This research purposes  to study the effectiveness of disaster prevention and 
mitigation network management of the Ban Thaen Subdistric Municipality 
Organization Ban Than District Chaiyaphum from the population from 1 8 
communities living in Ban Thaen Subdistric Municipality Organization total 3 8 7 
people. Nonprobability sampling and purposive sampling technique were adopted in 
the sample selection process from the service recipients that use the services of the 
local government agencies. The research results were found that to co-operate and 
make the most of available resources for the effectiveness of operations and trust in 
disaster prevention and mitigation, the level of opinion on measuring the overall 

effectiveness was relatively high (x̅=3 . 6 3 , S.D.=0 . 2 9 ) .  When considered the 
descending order of importance, which were, the participation of the network 

members (x̅=3.69, S.D.=0.76), having shared benefits or interests (x̅=3.68, S.D.=0.73), 

having shared visions (x̅=3 . 7 4 , S.D.=0 .7 4 ) , and mutual perspective perception 

(x̅=3.67 , S.D.=0.71) , respectively. The approach to developing the effectiveness of 
disaster prevention and mitigation network management should focus on creating 
the knowledge and understanding for people in the area and operate the work that 
focuses on the individual person that well-trained so they can be self-reliant and 
dependable for others, as well as can be the reinforcement when there is any 
disaster.    
 
Keywords: Effectiveness; Network Management; Disaster Prevention and Mitigation  
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บทน า 
ในประเทศไทยปัจจุบันได้มีการกระจายอ านาจการปกครองไปยังภูมิภาค เพื่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานองค์กรภาครัฐ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น 
หน่วยงานหลักในการด าเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามวรรคสี่และกฎหมายดังกลา่ว อย่างน้อยต้องมีบทบัญญตัิเกี่ยวกับกลไก
และข้ันตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และ
อ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย (ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2560) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจและบทบาทในการบริหารจัดการภัยพิบัติในล าดับแรก เป็น
หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะให้ความช่วยเหลอืเปน็ล าดับถัดไป 
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้อ านวยการท้องถ่ิน มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินของตน ถือว่าการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัย การเผชิญภัยและหลังเกิดภัย เช่น อุทกภัย 
วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน การรักษา
ความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดท าแผน ฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับ
วิทยุสื่อสาร การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ เทศบาลบ้านแท่น 
อ าเภอบ้านบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนดังนี้อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว 
อัคคีภัย ภัยการจากคมนาคม และสาธารณภัยที่มักพบอยู่บ่อยครั้งคืออัคคีภัย การเตรียมความพร้อม
ในการบริหารงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่ให้
สามารถจัดการภัยพิบัติได้ในเบื้องต้น การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายร่วมกันจึงเป็นเหตุผล
ส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มีความเข้าใจหลักการ ข้ันตอน และวิธี
ปฏิบัติซึ่งมีส่วนส าคัญในการด าเนินการบริหารงานสาธารณภัยแบบเครือข่าย การเรียนรู้ประสบการณ์ 
การบริหารจัดการ เพื่อให้การจัดการภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุเป้าหมาย เกิด
ความเข้าใจ สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพลังอ านาจในการปฏิบัติงานคือการมีเครือข่าย การ
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สร้างพลังให้กับภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายจึงเป็นกลไกส าคัญ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกเครือข่ายต้องร่วมมือกันสร้างเสริมให้เกิดผล ดีและ                
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติร่วมกัน การเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ข้ันตอนการด าเนินการของเทศบาลทั้งก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย พื้นที่เสี่ยงภัย การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การซักซ้อมแผน การขอ
ความช่วยเหลือเมื่อเกินก าลังความสามารถของเทศบาล ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล โดยเทศบาลบ้านแท่น เป็นหน่วยป้องกันในเขตเมืองจึงวางแผนและทบทวนปรับปรุงทุกปี             
(จิรนนท์ พุทธา และ จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2561) เทศบาลบ้านแท่น มีการด าเนินงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในรูปแบบเครือข่ายอย่าง ต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2561 ในลักษณะ
การด าเนินงานให้มีการอบรมความรู้แก่ประชาชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  อีกทั้งยังขยาย
เครือข่ายจากการให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลบ้านแท่น รวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนสถาน ประกอบ ร้านค้า โรงงานที่ตั้งทั้งในและนอกจังหวัดชัยภูมิ 
เพื่อให้เกิดการสรา้งก าลงัคนเพื่อเพิ่ม จ านวนก าลังเสริมของเจ้าหน้าที่โดยผู้ที่ผ่านการอบรมเกิดความรู้
มีความสามารถระงับเหตุได้ทันที และยังสามารถขยายเครือข่ายความรู้ไปยังคนอื่น ๆ ได้เพื่อให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถของ ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถเผชิญเหตุได้ด้วยตนเอง
ไม่ให้เกิดเหตุลุกลาม รู้จักเฝ้า ระวัง รวมถึงการรู้หน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่อย่างไรในสถานการณ์นั้น ๆ 
โดยเน้นการอบรมให้ความรู้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนมี ความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
โดยการบูรณาการร่วมกันในภาครัฐ เอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลบ้านแท่น ทั้ง 18 ชุมชน   

การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การเข้าถึงเหตุและ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดให้มีการ
ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ อย่างน้อยทุกปีจะช่วยเกิดการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย ลดการตื่นตระหนัก                 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ึน การฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ติดขัด ไม่เกิดสนิม ไม่ช ารุด เมื่อถึงเวลา
ต้องปฏิบัติจริง โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา การสร้างกลไก
การขับเคลื่อนตามความถนัด ความสอดคล้อง การบ ารุงรักษา เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว โดยการ
ด าเนินงานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบ้านแท่น การด าเนินงาน
ของเครือข่ายในเขตเทศบาลบ้านแท่น ที่มีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญต่อการอบรม             
ท าให้เครือข่าย รับทราบแนวทางวิธีการจัดการการท างานร่วมกันของกลุ่มและการสร้างเครือข่ายที่
ขยายไปวงกว้าง ทั้งในเขตเทศบาลไปยังหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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โดยการ พัฒนาการสร้างเครือข่ายไม่ได้เฉพาะเจาจงเพียงให้ส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบและหน่วยงาน
ภาครัฐ เท่านั้น แต่ยังสร้างเครือข่ายของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า การขยายพื้นที่ให้การ
สร้าง เครือข่ายอย่างกว้างขวาง (ข้อมูลจากเทศบาลบ้านแท่น, 2563)   

จากความเป็นมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาถึงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน                 
และ ประชาสังคม การเป็นศูนย์กลางประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบา ล
ต าบลบ้านแท่น จึงเป็นเหตุผลสนใจศึกษาด าเนินงานเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประสิทธิผลการจัดการเครือข่าย ศึกษาปัญหาและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่าย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบและข้างเคียงอย่าง
เหมาะสมกบับรบิทของพื้นที่ใหม้ีความสอดคลอ้งกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกีย่วข้อง 
เพื่อการป้องกันลดผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
สามารถน าไปใช้พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณแห่งอื่น ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบเครือข่ายของเทศบาล
ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ    

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัยของ 
เทศบาลต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ    

3. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัยเทศบาล 
ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย   
   รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยครั้งนี้จะ 

ศึกษาตามแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการจดัการเครือข่ายงานปอ้งกันและ บรรเทา
สาธารณภัยสามารถสรุปได้ดังนี้    
                  1.1 ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวังที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการได้รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นลง โดยอาจจะกล่าวในการวิจัย
ครั้งนี้หมายรวมถึงประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่                
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(1) ผลของการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินงานแบบเครือข่าย (2) การให้ความร่วมมือจากเครือข่าย และ 
(3) การบริหารจัดการเช่ือมโยงข้อมูลของเครือข่าย    
                   1.2 เครือข่าย หมายถึง ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชนที่มี การปฏิบัติ
หน้าที่งาน และบรรเทาสาธารณภัยตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน   

1.3 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย ์ โรค
ระบาทบาดสตัว์ตลอดจนภัยอื่น ๆ  อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติผู้ท าให้เกิดข้ึน 
อุบัติเหตุ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ   
   1.4 แนวทางการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ การรับรู้
มุมมอง ร่วมกันการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก เครือข่าย กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งอิงอาศัยและการปฏิสัมพันธ์             
เชิงแลกเปลี่ยน     

2. กลุ่มเป้าหมาย   
   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เขต 

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแท่น จ านวน 18 ชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เข้าร่วมอบรมและผู้มีที่
อยู่ อาศัยในเขตเทศบาล จ านวน 387 ราย เป็นกลุ่มตัวซึ่งท าการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข้อมูล ผู้รับบริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเทศบาลบ้านแท่น เนื่องจากข้อมูลการตอบมีความส าคัญและต้องให้ผู้ตอบสมัครใจในการให้
ข้อมูล    

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
   การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็น 

แบบตรวจสอบรายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบ่งออกได้เป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูล 
ทั่วไปของเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
แบบตัวเลือก (Checklist) โดยเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกเพียงค าตอบเดียว ตอนที่ 2 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 7 ด้าน ซึ่ง วัด
โดยใช้ไลเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ คือ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5 
จนไปถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 
แสดงว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จนไปถึงค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงว่าให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ตอนที่ 3 ปัญหาการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การด าเนินงานปัญหาการจัดการ
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เครือข่าย แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ตอนที่ 4 แนวการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็น
ค าถามปลายเปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การด าเนินงาน ปัญหาการจัดการ
เครือข่าย แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ผล
ของค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.870   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
    การรวบรวมข้อมูลผู้ วิจั ยได้ด า เนินการเก็ บ รวบรวมข้อมูลด้ วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยวิธีการให้ทีมวิจัยของผูวิ้จัยเป็นผูส้ัมภาษณ์และกรอกค าตอบให้กบักลุม่ ตัวอย่าง
ตามแบบสอบถามกับผู้รับบริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบ้านแท่น 
โดยเก็บแบบสอบถามจากประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลบ้านแท่น จ านวน 
18 ชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เข้าร่วมอบรมและผู้มีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลแ ละน าข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน า
ข้อมูลมาประกอบการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป   

5. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย   
     คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการก าหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติ 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ สถิติพื้นฐานการ 
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยน ามาใช้เพื่อการอธิบายถึงคุณสมบัติหรือ 
ลักษณะของการแจกแจงข้อมูลตัวแปร โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับก าหนดการวัดเป็นการหา 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยจ า แนกตาม 
วัตถุประสงค์ประเด็นการศึกษา สังเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิด สรุปผลการศึกษา 
และน าเสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แบบเครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นหญิงมีจ านวน 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป 
จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 ระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.ปลาย จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.70 ระดับปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 โดยมีอาชีพค้าขาย/อิสระ จ านวน 
123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80    
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ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ระดับความ 

คิดเห็นการวัดประสิทธิผลในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̅=3.63, S.D.=0.29) โดยให้ 

ความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย (x̅=3.69, S.D.=0.76) 

การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (x̅=3.68, S.D.=0.73) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (x̅=3.74, 

S.D.=0.74) และการรับรู้มุมมองร่วมกัน (x̅=3.67, S.D.=0.71) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 โดยในแต่ละ
ด้านได้ผลการวิจัยดังนี้    

   1. ด้านมุมมองรับรู้มุมมองร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู่ในระดับ 

ค่อนข้างมาก (x̅=3.67, S.D.=0.74) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ สมาชิก 

เครือข่ายมีความเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนของสาธารณภัยและจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (x̅= 

3.72, S.D.=0.74) รองลงมาคือ ประชาชนชุมชนมีความเข้าใจการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน (x̅= 

3.69, S.D.=0.77) การสร้างข้อตกลงร่วมกันของประชาชนและกลุ่มเครือข่าย (x̅=3.69, S.D.=0.71)    
   2. ด้านมุมมองการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู่ในระดับ 

ค่อนข้างมาก (x̅=3.67, S.D.=0.74) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ สมาชิก 

เครือข่ายมีจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกัน (x̅=3.70, S.D.=0.75) รองลงมาคือ ประชาชนชุมชนมีส่วน

ร่วมให้การจัดท าแผนงานป้องกัน ฯ (x̅=3.68, S.D.=0.70) ประชาชนมีความเข้าใจวิธีการท างานใน

รูปแบบของเครือข่ายมี (x̅=3.67, S.D.=0.71)    
   3. ด้านมุมมองการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถามใน 

ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̅=3.68, S.D.=0.73) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ประชาชนมีการสร้างการท างานแบบเครือข่ายภายในชุมชนของตน (x̅=3.69, S.D.=0.71) รองลงมา

คือประชาชนให้ความร่วมมือการท างานแบบเครือข่ายภายในชุมชนของตน (x̅=3.66, S.D.=0.76)    
   4. ด้านมุมมองการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม               

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̅=3.69, S.D.=0.76) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดอบรมให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง (x̅=3.74, S.D.=0.80) 

การด าเนินงานในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายและประชาชน ( x̅=3.71, 

S.D.=0.76) ประชาชนชุมชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ( x̅=3.69, 
S.D.=0.71) ตามล าดับ   

   5. ด้านมุมมองกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกันของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̅=3.67, S.D.=0.75) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่   

การด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในเครือข่าย (x̅=3.69, S.D.=0.77) 
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ประชาชนสมาชิกเครือข่ายมีความรู้สึกนึกคิดและรับรู้เหตุผลของการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย (x̅=3.69, 

S.D.=0.76) การติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่ายมีความเช่ือมโยงและเป็นระบบ (x̅=3.67, 
S.D.=0.70)     

   6. ด้านมุมมองการพึ่ งอิงอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู่ ในระดับ

ค่อนข้างมาก (x̅=3.69, S.D.=0.74) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ การด าเนิน

กิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันข้ึน ( x̅=3.72, S.D.=0.74) การด าเนินงาน

ระหว่างสมาชิกเครือข่ายมีการพึ่งพาอาศัยกัน (x̅=3.69, S.D.=0.71) ประชาชนเห็นความส าคัญของ

การท างานเครือข่ายและต้องการเข้าร่วม (x̅=3.67, S.D.=0.75)    
   7. ด้านมุมมองการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู่ใน 

ระดบัค่อนข้างมาก (x̅=3.69, S.D.=0.76) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ สมาชิก 

เครือข่ายมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง (x̅=3.74, S.D.=0.80) สมาชิกเครือข่ายมีการปรับ 

ความคิดส่วนตัวให้สอดคล้องกับแนวคิดของเครือขายให้มากที่สุด (x̅=3.71, S.D.=0.71) การเข้า ร่วม

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x̅=3.69, S.D.=0.78) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการวัดประสิทธิผลในภาพรวม  

การวัดประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย x̅ S.D แปลผล 

การรับรู้มุมมองร่วมกัน 3.67 0.74 ระดับค่อนข้างมาก 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3.67 0.71 ระดับค่อนข้างมาก 
การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 3.68 0.73 ระดับค่อนข้างมาก 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย 3.69 0.76 ระดับค่อนข้างมาก 
กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 3.67 0.75 ระดับค่อนข้างมาก 
การพึ่งพิงอาศัย 3.69 0.74 ระดับค่อนข้างมาก 
การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 3.69 0.76 ระดับค่อนข้างมาก 

รวมการวัดประสิทธิผลโดยภาพรวม 3.63 0.29 ระดับค่อนข้างมาก 
 

การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบเครือข่ายของเทศบาลต าบลบ้านแท่น              
มีการด าเนินงานในการสร้างเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในของเขตเทศบาล โดยให้ความส าคัญต่อผู้
อยู่อาศัยในชุมชนเทศบาลต าบลบ้านแท่น การด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายที่มีร่วมกับหน่วยงาน 
ใกล้เคียง ซึ่งการด าเนินงานจากภาครัฐ มุ่งเน้นไปที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ความส าคัญในการสร้าง
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องค์ความรู้การฝึกฝนให้ประชาชนสามารถด าเนินการด้วยตนเอง และการช่วยเหลือตนเองที่ถูกวิธีใน
เบื้องต้น ซึ่งสามารถสรุปดังนี้    

   1. การวางแผน (Planning: P)  การวางแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแท่น   
มีการวางแผนการด าเนินงานเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เกิดจากการ
ปกครอง แบบเน้นการช่วยเหลือตนเองใน แต่ละชุมชน การให้ความส าคัญของผู้น าชุมชนและสมาชิก
สภาเทศบาลที่สนับสนุนส่งเสริมการท างานของภาครัฐ เพื่อการพูดคุยที่เข้าใจง่ายและใกล้ชิดกับ
ประชาชน เทศบาลเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจการท างานร่วมกันผ่านการฝึกอบรม 
และประสานด าเนินงานจากผู้น าชุมชนเป็นหลักการท างานร่วมกันในท้องถ่ินสมาชิกในแต่ละชุมชนจะ
เช่ือฟังและยอมทาตามที่ประธานชุมชนได้กล่าวขอไว้พวกเขาจะทราบวาเมื่อเกิดภัยข้ึนต้องด าเนินการ
อย่างไร แจ้งเรื่องได้ที่ใด เป็นต้น    

   2. การจัดองค์การ (Organizing: O) เมื่อเกิดเหตุข้ึนประชาชนจะประสานงานกับเครือข่าย 
และติดต่อใครได้เพื่อได้รับการช่วยเหลือ โดยให้ความส าคัญต่อประธานชุมชนเป็นหลัก ซึ่ง ในชุมชน 
ได้มีการท าโครงการสาธารณภัยภายในชุมชนของตน โดยการด าเนินประชาวิจารณ์ในการให้ชาวบ้าน 
เลือกตัวแทนข้ึนมาเพื่อด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ เหรัญญิก ฯลฯ และเทศบาลเป็นผู้ 
ประเมิน เพื่อท าการต่อท่อประปาดับเพลิงตามพื้นที่ความเสี่ยงในชุมชนที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง    

   3. การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน (Staffing: S) การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานเลือก 
จากตัวเลือกผ่านประธานชุมชน โดยความอาสาและสมัครใจเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมและการป้องกัน            
มิให้เกิดเหตุข้ึน การคัดเลือกคนจึงต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ เนื่องด้วยจะทราบบริบท 
ทางเข้าออกที่ตนอยู่การติดต่อประสานงานจะด าเนิน ผ่านผู้น่าชุมชนและมีเสียงตามสายภายใน ชุมชน
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เมื่อเกิดภัยประชาชน ตัวแทนเครือข่ายจะช่วยอ านวยความ สะดวก
การน าทางเข้าถึงพื้นทีลักษณะภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ด าเนินงานได้รวดเร็วข้ึน    

   4. การอ านวยการ (Direction: D) การอ านวยการในพื้นที่เขตเทศบาลบ้านแท่นจะมีการ
ติดต่อถังดับเพลิงให้แต่ละชุมชน ส่วนใหญ่จะติดตั้งที่บ้านของผู้นาชุมชน เมื่อ เกิดกรณีเพลิงภัย 
สามารถนาไปใช้ได้เลย หากสารเคมีภายในถังหมด เจ้าหน้าที่เทศบาลจะด าเนินการเติมให้ใหม่ เพื่อให้
การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ    

   5. การประสานงาน (Coordination: Co) เมื่อเกิดเหตุการณ์ประสานงานจะติดต่อผ่าน
ผู้น าชุมชนโดยตรง ซึ่งจะเห็นได้ว่าชุมชนให้ความส าคัญต่อผู้น า และแต่ละชุมชนจะเข้มแข็งให้ความ 
ร่วมมือข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์และการเหน็ความส าคัญการเกดิภัยของผู้น า การศึกษาพบว่า เทศบาลต าบล
บ้านแท่นมีลักษณะชุมชนที่ค่อยข้างเข้มแข็งเห็นได้จากการเข้าร่วมประชุม การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่าย การติดต่อประสานงานจึงพึ่งพาผู้น าชุมชนเป็นหลัก    
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   6. การรายงาน (Reporting: R) ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ในชุมชนจะมีการรายงานให้ 
เทศบาลทราบและน าเจ้าหน้าที่ส ารวจ สอบสวน ช่วยเหลือแล้วจึงนาเสนอเรื่องส่งให้ส านักงานจังหวัด
ทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น หากเป็นภัยขนาดใหญ่เทศบาลจะตั้งจุดบริการและ
รับเรื่องร้องทุกข์ การแจ้งความเสียหาย เพื่อรายงานให้ความช่วยเหลือทุกหลังคาเรือน    

   7. การงบประมาณ (Budgeting: B) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการจัด 
โครงการอบรมทุกปี พร้อมทั้งการจัดติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่ชุมชนรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
เทศบาลมองเห็นความจ าเป็นของการเตรียมความพร้อมที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา การด า เนินมี 
ความต่อเนือ่งด้วยการปกครองของนายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งยาวนานหลายปีการท างานจึงมีความ
ต่อเนื่องและการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน จึงคุ้นเคยและด าเนินงานได้ โดยง่าย   

   แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
เทศบาลต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สมาชิกเครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาชน
ควรมี ความเข้าใจกระบวนการท างานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพิ่มข้ึน
เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองการท างานหลากหลายและน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานการ
สร้าง ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อสาธารณภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ด าเนินโดยช้ีแจงส่วนดี
ส่วน เสียผลของการท าเครือข่ายให้ชัดเจน พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานป้องกันและบรรเทา               
สาธารณ ภัยโดยการจัดอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมายของเครือข่ายให้ดีย่ิงข้ึน 
รวมถึง การสร้างกิจกรรมเพื่อให้พบปะกันบ่อยครั้ง การจัดอบรมและมีตัวแทนเครือข่ายเกิดข้ึน ควรมี 
ค่าตอบแทนผู้ที่ท างานเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อให้เห็นประโยชน์จากการท างาน ควรสร้างการให้ 
ความร่วมมือระหว่างประชาชน ให้ทราบบทบาท ภารกิจหน้าที่และสามารถช่วยเหลือตนเองได้สร้าง 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน และส ารวจคน             
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ งมีแนวโน้มเป็นอย่างไร การจัดประชุมให้ความรู้อย่าง 
ต่อเนื่องและทั่วถึงอย่างจริงจังประชาชนได้รู้จักว่าสาธารณภัยคืออะไร มีวิธีการจัดการอย่างไร เพื่อให้
ชุมชนอยู่รอดปลอดภัย  
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
เทศบาลต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได้ดังนี้   

   1. การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบเครือข่ายของเทศบาลต าบลบ้าน
แท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีการด าเนินงานในการสร้างเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในของ
เขตเทศบาล โดยให้ความส าคัญต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขตเทศบาลต าบลบ้านแท่น ปรับการท างาน
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เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากข้ึน พัฒนาการ การด าเนินงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ การร่วมกันสอดส่องการ
เกิดเหตุการณ์ระงับเหตุ และการฟื้นฟูเมื่อเหตุดับลง ก่อให้เกิดความพอใจทั้งเครือข่ายผู้ปฏิบัติและ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ จิรนนท์ พุทธา และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2561) ที่ได้พบว่า ผลการด าเนินงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้านของการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 16 - 20 มีสาระส าคัญ คือ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถ่ินของตน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถ่ินตนเอง เพื่อรองรับและเตรียมพร้อมหากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ทางด้าน เครื่องมือ 
เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งประสิทธิผลขององค์การจะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้องค์การต้องเกิดการปรับตัว พัฒนาและด ารงอยู่ต่อไปจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกองค์การมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน แต่ไม่สอดคล้อง กับงานวิจัย
ของ พิทักษ์ มั่นจันทึก และ ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน (2558) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์การบริหารด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ย
มากที่สุดลงไป 3 อันดับ คือ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ด้านพันธกิจและภารกิจ 
และด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ ส่วนการบริหารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยมาก ที่สุดลงไป 3 อันดับ 
คือด้านการจัดการหลังเกิดภัย ด้านการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการป้องกันและลด
ผลกระทบ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยของทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เปน็หลกัการส าคัญในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยและการฝึกซ้อมแผนในทุกระดับ และควรมีการวางแผนการด า เนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นมาตรฐานสากล โดยการวางแผนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้เทียบเท่าและเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน   

   2. ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าสิ่งที่จะช่วย 
ให้การท างานมีประสิทธิผลประกอบด้วย 3 หัวข้อส าคัญ ได้แก่ 1) การด าเนินงานลักษณะของการ
ด าเนินงานที่ทาร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน เป็นการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาเพียงช่วง 
ขณะหนึ่ง และคัดเลือกจากตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการอบรมและร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ 
เกิดภัย ซึ่งตั้งอยู่แค่ช่วงสั้น ๆ และสิ้นสุดลงเมื่อไม่มีการเกิดภัย ทั้งข้ึนอยู่กับทัศนคติการฝึกปฏิบัติ ของ
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ผู้ที่เข้ารับการอบรมและการเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนกบภาครัฐ 2) ความรู้
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และสมาชิกเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยการ
จัดให้อบรมความรู้การช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้นและการร่วมเป็นก าลังเสริมเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดภัย
โดยมีการแลกเปลี่ยนปรับความคิดส่วนตัวให้สอดคลองกบแนวคิดเครือข่าย และ 3.) ความสัมพันธ์ใน
การด าเนินงานแบบเครือข่ายเทศบ้านแท่น มีความสัมพันธ์ในการด าเนินงานแบบเครือข่าย                   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส ขุนหนู (2561) ที่พบว่า องค์กรหรือสถาบันใด ๆ ได้ท าการตกลง
การประสานเช่ือมโยงเข้าหากัน ภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมี
จุดหมายเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ และการแสดงออกการลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกัน ความสัมพันธ์และ
การสื่อสารข้อมูลระหว่างกันจะช่วยให้ สมาชิกเครือข่ายเกิดการรบัรูก้ารยอมรับในกระบวนการท างาน
และช่วยส่งเสริมพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี  การพัฒนาเครือข่ายจึงต้องยึดหลักความสัมพันธ์และการ
สื่อสารระหว่างกัน ซึ่งผลการศึกษาของความสัมพันธ์ในการด าเนินงานยังต้องสร้างแรงจูงใจ สร้าง
กิจกรรมสาธารณะ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมองเห็นปัญหาและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาด าเนินงานอย่างมีความสัมพันธ์ที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย เกิดจากการ
รับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การด าเนินงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่เครือข่ายไม่เข้าใจการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ใน
การปฏิบัติร่วมกัน อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตส านักและการปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยความเสียสละ 
และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จิรนนท์ พุทธา และ จ าลอง โพธ์ิบุญ (2561) ที่ได้พบว่า ปัจจัยที่
เอื้อต่อการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเป็นเครือข่าย มีการท างานอย่างเป็นระบบการมี
จิตสาธารณะและความมุ่งมั่นและการมีภาคเครอืข่ายเข้ามาหนุนเสริม ซึ่งเครือข่ายแบบร่วมปฏิบัติการ 
การขับเคลื่อนเครือข่ายให้ก้าวต่อไปอาศัยความรู้ความเข้าใจที่มีเป้าหมายและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน    

   3. ปัญหาการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลบ้านแท่น 
อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบ้านแท่น พบว่า สมาชิกเครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาชนควร
มีความเข้าใจกระบวนการท างานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพิ่มข้ึนเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงมมุมองการท างานหลากหลายและน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานการสรา้งความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักต่อสาธารณภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ด าเนินโดยช้ีแจงส่วนดีส่วนเสียผล
ของการท าเครือข่ายให้ชัดเจน พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
การจัดอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมายของเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด Ditch (2002) ซึ่งได้สรุป เงื่อนไขความส าเร็จของการบูรณาการของชุมชนในระดับนโยบาย 
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ประกอบด้วย 1) ผู้ด าเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) เป้าประสงค์ 3) ทรัพยากร 4) 
กระบวนการและแนว ทางการท างาน และ 5.) ผลกระทลผลผลิตและวิวัฒนาการ ในด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา (2) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา (3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อแก้ปัญหา 
และ (4) การมีส่วน ร่วมในการติดตามผลที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเครือข่ายเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จของการบรูณาการจัดการเครือข่ายชุมชน   

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
    การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  มีการบริหารจัดการ
โดยใช้รูปแบบการด าเนินงานที่เรียกว่า POSDCoR ได้พัฒนาแนวคิดของ Taylor และ Fayol มี 7 
ประการ ดังนี้ 1.) การวางแผน 2.) การจัดหน่วยงาน 3.) การจัดบุคลากร 4.) การอ านวยการ 5.) การ
ประสานงาน 6.) การรายงาน และ 7.) การงบประมาณ ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 7 ประการ ดังนั้น
การท าให้รูปแบบการด าเนินงานเปน็รูปธรรมเกิดข้ึนจริงปฏิบัติได้จริง ควรมุ่งเน้นให้การประสานงานมี
การประสานงานร่วมกันจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการด าเนินงาน
ของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบ้านแท่น 
ซึ่งอาจจะเพิ่มช่องทางการประสานงานที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความรวดเร็วและให้
ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน   

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป   
    ความรู้ในเชิงวิชาการที่เกิดข้ึนใหม่ในงานวิจัยนี้คือ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการ

จัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานของประสิทธิผลการจดัการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาล ส าหรับการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
เพื่อที่จะสามารถน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนมาด าเนินการแก้ไข เพื่อให้ประสิทธิผลการจัดการ
เครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่เพื่อให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ และความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย 2) ทดสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่                   
ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ในตราสินค้า
มากินกล้วยในจังหวัดพระนครศรอียุธยา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
และความภักดีในตราสินค้ากินกล้วย โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการปรับปรุงและพัฒนาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การ
บริหารจัดการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์รวมถึง การบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
The purposes of the research were to 1) Study the level of online marketing 

mix and brand loyalty MA KIN GLUY; 2)Test the influence of online marketing mix to 
brand loyalty MA KIN GLUY, the sample was 4 0 0  of consumer in Phra Nakhon Sri 
Ayutthaya. The research was used questionnaire to collect data and the statistics 
used for analyzing data were average, percentage, standard deviation, correlation 
analysis and multiple regression analysis. 

The results found that 1) The level of opinion towards online marketing mix 
and  brand loyalty MA KIN GLUY under the new normal of  consumers in Prha 
Nakhon Sri Ayutthaya was at high level; 2) The hypothesis testing showed the online 
marketing mix influenced to brand loyalty MA KIN GLUY at significant level of 0 .0 5 
and 0 .0 1 .  The results of the research will be useful for applied in planning and 
formulating marketing strategies and developing product and services management 
to effectively integrate with consumers as well. 
 
Keyword: Online Marketing Mix, Brand Loyalty, New Normal 
 
บทน า 
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking Sites) ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอย่าง
ก้าวกระโดดอันเกิดจากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือจึงนอกจากจะ
เป็นอุปกรณ์สื่อสารทางเสียง ยังแปรสภาพเป็นเครื่องรับส่งข้อมูล ภาพและเสียง และยังเสมือนเป็น
เครื่องบดอัดระบบสังคม และระบบตลาดให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้คนในสังคมจริงก้าวเข้าสู่สังคม
เสมือน (Virtual Community) ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไร้ข้อจ ากัด
ด้านสถานที่ (Space) และเวลา (Time) ซึ่งการที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ระบบ
การตลาดหดตัวลง ท าให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถขายสินค้าหรือบริการตรงต่อกันในระบบตลาดโดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าถูกลง ท าให้มีโอกาสเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน
ราคา และสร้างผลก าไร ดึงดูดให้ผู้ขายรายใหม่เข้าสู่ตลาดการค้าในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ไร้ทิศทาง โดยไม่จ ากัดว่าร้านค้าจะต้องมีร้านจริงทางกายภาพ (Physical shops) แต่สามารถ
ท ากิจกรรมค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ (Virtual shops) ได้ (ฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร, 2560)  



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2565 

102 

 

 จากการด าเนินธุรกิจผลติภัณฑ์กลว้ยแปรรปูภายใต้ตราสนิค้า “มากินกล้วย” ที่เป็นผลิตภัณฑ์
กล้วยตากและกล้วยแปรรูปปรุงรสเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา พบว่า การเติบโตของ
ตลาดผลิตภัณฑ์กล้วยตากและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยมีแนวโน้มเติบโตที่สูงข้ึนจากเดิมผลิตภัณฑ์
ลักษณะนี้จะมีการผลิตเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แต่จากปัจจัยของกระแสสุขภาพ 
การแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายข้ึน วัตถุดิบมีราคาถูกและมีการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม ประกอบกับประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่ องเที่ยว                
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีหลายบริษัทให้ความสนใจเข้าแข่งขันในตลาด ซึ่งได้มีการพัฒนารสชาติ รูปแบบ
และบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง                
ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกที่ปัจจุบันมี
การแข่งขันเพิ่มสูงข้ึน เสียงหรือความต้องการของลูกค้าจะเป็นข้อมูลส าคัญที่ธุรกิจจะต้องใช้ประกอบ
ในการก าหนดกลยุทธ์การขาย การคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินชีวิต เช่น การตลาดออนไลน์ 
 การตลาดออนไลน์ เป็นการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่
ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเจ้าของธุรกิจกับ
ลูกค้าเป็นการลงทุนท าการตลาดที่มีราคาไม่สูง สามารถแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น
การโพสต์ หรือแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ธุรกิจต้องการให้ลกูค้าทราบ ก็สามารถท าได้อย่างง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว เกิดจากการเข้ามาของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ซึ่งเป็นการด าเนิน
ธุรการทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่               
ตัวบุคคล องค์กร หรือตัวบุคคลกับองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ (ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, 2552) ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการค้าขายและบริการยุคใหม่ที่ต้องอาศัยแพลตฟอร์มพร้อมอุปกรณ์พกพาที่ เช่ือมโยง
อินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับการค้าขายออนไลน์ โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง 
ๆ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลของสินค้าก่อนผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกลยุทธ์ทางการตลาดจึงควรมุ่งสร้างความ
จงรักภักดีจึงจะท าให้ธุรกิจได้รับก าไรในระยะยาว ทั้งนี้ความจงรักภักดียังเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ยอดขายและป้องกันส่วนครองตลาดซึ่งมีผลให้เกิดการจูงใจที่หลากหลายเพื่อสร้างความจงรักภักดี   
แต่อย่างไรก็ตามความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ยากกว่าการที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นประจ าที่ร้านใด
ร้านหนึ่งหรือเกิดข้ึนได้ยากกว่าพฤติกรรมการซื้อซ้ า (Pearce, 1997)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปภายใต้ตราสินค้า “มากินกล้วย” การให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสและ
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ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ในการเพิ่มยอดขายในตลาดที่มีอยู่เดิมโดยการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
มาจากคู่แข่งโดยเฉพาะในสภาวะทางการตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงซึ่งอาจใช้กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า
ปัจจุบันให้มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความ
สะดวกสบายแก่ลูกค้า ย่อมท าให้ลูกค้าตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ า รวมถึงการแนะน าบอกต่อ
ประสบการณ์ที่ดีเป็นทอด ๆ กิจการยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางค้นหาและสร้างความเป็นไปได้
ใหม่ๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ส่งผลให้กิจการเข้าใจและสามารถวางแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจ และจดจ าตรา
สินค้า “มากินกล้วย” จนเกิดเป็นการซื้อซ้ าเป็นลูกค้าประจ าทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่
เป็นปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้
ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประกอบแนวทางการปรบักลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจที่จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถี
ใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อความภักดีใน
ตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย
ภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จะเห็นได้ว่าธุรกิจรูปแบบออนไลน์ เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคสมัยที่มี
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความสะดวกสบายเข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 
ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคและบริโภค ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องแต่งกาย ข้าวของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ง่ายเพียงแค่กดสั่งซื้อและช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) หรือบน
เว็บไซต์ (Website) ดังนั้น ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E - Commerce จึงเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในชีวิตประจ าวัน รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้า
เป้าหมายได้ง่าย สามารถสร้างได้เปรียบทางการค้าจากรูปแบบเดิม ๆ เช่น การโต้ตอบกับผู้บริโภคได้
โดยอัตโนมัติผ่านทาง Social Network ท าให้ลดภาระเรื่องแรงงาน สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ทั่วโลก 
สะดวกรวดเร็ว  ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้จากทุกที่โดยไม่ต้องเดินทางด้วยตัวเองมาที่ร้าน และสามารถ
ท าการซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา การท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับธุรกิจมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีความส าคัญมากต่อสายตาของ
ลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างทัศนคติและความเช่ือมั่นที่มีต่อตราสินค้าและถือเป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อตราสินค้ามากินกล้วยเพราะการบริการลูกค้าแนะน าการใช้สินค้าได้ครบถ้วน บริการด้วย
ความเต็มใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการสร้างคุณภาพความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ เพราะสินค้าส่วน
ใหญ่มีความคล้ายคลึงกันท าให้การแข่งขันย่ิงต้องสรา้งความประทับใจและการให้ความส าคัญกับลูกค้า
เพราะจะช่วยท าให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ มั่นใจ ประทับใจ พึงพอใจในคุณภาพ ชอบมากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่น ท าให้เกิดการตั้งใจในการซื้อรวมถึงจะมีผลต่อการซื้อซ้ าและความภักดี
ในตราสินค้าในอนาคตทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่เป็นปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal 
 ความภักดีในตราสินค้าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน
องค์ประกอบ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ แล้วเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ซึ่งหากมองใน
เชิงพฤติกรรมในการซื้อ (Purchase Behavior) ความภักดีต่อตราสินค้าสามารถวัดได้จากการที่
ผู้บริโภคมีการซื้อซ้ าในตราสินค้าเดิมจนเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้าและหากมองในเชิงจิตวิทยา 
(Psychological) ผู้บริโภคจะมีทัศนคติที่ดีและผูกพันด้วยกับตราสินค้านั้นอันเนื่องมาจากเกิดความ
เช่ือมั่นในตราสินค้า หรือตราสินค้านั้นสามารถเช่ือมโยงความเช่ือของผู้บริโภคได้ หรือ เกิดจากการที่
ผู้บริโภครู้สึกว่าตราสินค้านั้นมีความง่ายในการเข้าถึง (Blare, Armstrong and Murphy, 2003)               
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่ความพึงพอใจในตราสินค้านั้น และเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้านั้ นต่อไป               
จึงน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดี
ในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บรโิภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 1 
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  ตัวแปรต้น    

  ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ในตราสินค้า
มากินกล้วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีช่วงเวลาในการซื้อระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ผู้วิจัย
ได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ม่ทราบขนาดของประชากรของ Taro Yamane โดยใช้
สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ ระดับความเช่ือมั่น (Confidence Level) ร้อยละ 95 ยอมให้
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Yamane, 1973) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ของข้อมูลและผลการวิจัยมากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 
400 คน ผู้ วิจัยใช้วิธีเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling ) โดยเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และแอปพลิเคชันไลน์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ีเป็นแบบสอบถามที่ถูกประยุกต์มากจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ โดยในแบบสอบถามได้ถูกออกแบบมาเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)        
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)           
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)        
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย ส าหรับส่วนที่ 2 – 3  
มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) การก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลผลโดย
เอาค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับค่าที่ใกล้เคียงจ านวนเต็มกล่าวคือหากค่าทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จะอ่านค่า       

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5.  ด้านการให้บรกิารส่วนบุคคล (Personalization) 
6.  ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)   

 
 

ความภักดีในตราสินค้า  
(Brand Loyalty) 
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เป็นจ านวนเต็มที่มากข้ึนและในทางกลับกันหากค่าทศนิยมต่ ากว่า 0.5 ระดับที่ต้องการแปลผลจะต้อง
ปรับเป็นจ านวนเต็มที่น้อยลง (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 2555) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน ( X )        
เป็นตัวช้ีวัดโดยก าหนดน้ าหนักคะแนนในการแบ่งช่วงเป็น 5 ระดับ 
 3. คุณภาพของเครื่องมือวัดโดยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
มีการทดสอบความเที่ยงตรง(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) สร้างและพัฒนาแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าแบบสอบถามที่ได้ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านด าเนินการ
ตรวจสอบจากนั้นน าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญในแต่ละท่านมาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Item Objective Congruency Index) โดยค่าตัวเลขความสอดคล้องในแต่ละข้อ
ค าถามควรจะมากกว่า 0.50 (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2555) ซึ่งทุกข้อมีค่าดัชนีระหว่าง 0.67 – 1.00 
ส าหรับการตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 30 คน น าผลที่ได้วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) โดยในแต่ละ
ปัจจัยค่าสัมประสิทธ์ิในแต่ละตัวแปรจะต้องไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จากการทดสอบ พบว่าค่าสัมประสิทธ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffficient) ของตัวแปรการปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์และความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.87 ซึ่งไม่น้อยกว่า 
0.70 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 4. ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามไปด าเนินการลงรหัส 
(Coding) จากนั้นประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดย 
    4.1 วิเคราะห์ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามจากลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ในตราสินค้ามากินกล้วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 400 คน จ าแนกข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ช่องทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ราคาต่อครั้งในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 4.2 การวิเคราะห์เพื่อบรรยายลักษณะการแจกแจงของแต่ละตัวแปร คือ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ ตัวแปรตามคือความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการ
แจกแจงและการกระจายของตัวแปรโดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
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 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
สถิติการโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตัวตามหนึ่งตัวที่ส่งผลหาตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวข้ึนไป โดยวิธี Enter 
 
ผลการวิจัย 
ตาราง 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดออนไลน์ของตราสินค้ากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภค                   
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.15 0.83 มาก 
ด้านราคา (Price) 4.22 0.93 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 4.23 0.91 มาก 
ด้านการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 4.28 0.89 มาก 
ด้านการใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personalization) 4.25 0.91 มาก 

ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)   4.24 0.90 มาก 
รวม 4.23 0.87 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของ
ตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บรโิภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.23, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก            
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( x = 4.28, S.D. = 0.89) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล      
( x = 4.25, S.D. = 0.91) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ( x = 4.24, S.D. = 0.90) ด้านช่องทาง    
การจัดจ าหน่าย ( x = 4.23, S.D. = 0.91) ด้านราคา ( x = 4.22, S.D. = 0.93) และด้านผลิตภัณฑ์      
( x = 4.15, S.D. = 0.83) ตามล าดับ 
 
 
 
 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2565 

108 

 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า 
มากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(n = 400) 

ความภักดีในตราสินค้า x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. เมื่อท่านต้องการผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปท่านจะนึก 
    ถึง “มากินกล้วย” เป็นอันดับแรก 

4.22 0.94 มาก 

2. ท่านไม่ลังเลที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “มากินกล้วย” 4.17 0.97 มาก 
3. ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ “มากิน  
    กล้วย” 

4.26 0.89 มาก 

4. ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “มากินกล้วย” อยู่เป็นประจ า 4.15 0.99 มาก 
5. ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “มากิน 
    กล้วย” 

4.16 0.95 มาก 

6. ท่านมีความรู้สึกผูกพันและเช่ือมั่นกับบริการของ  
    “มากินกล้วย” 

4.22 0.95 มาก 

7. ท่านวางใจที่จะใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “มากิน 
    กล้วย” ต่อไป 

4.21 0.94 มาก 

8. ท่านพร้อมและยินดีทีจ่ะแนะน าผู้อื่นสัง่ซื้อ 
    ผลิตภัณฑ์ “มากินกล้วย” เช่นเดียวกับท่าน 

4.20 0.94 มาก 

รวม 4.20 0.92 มาก 

 
  จากตาราง 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ากินกล้วยภายใต้ความ

ปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 
0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากินกล้วย ( x = 4.26, S.D. = 0.89) เมื่อ
ท่านต้องการผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปท่านจะนึกถึงมากินกล้วยเป็นอันดับแรก ( x = 4.22, S.D. = 
0.94) ท่านมีความรู้สึกผูกพันและเช่ือมั่นกับบริการของมากินกล้วย ( x = 4.22, S.D. = 0.95) ท่าน
วางใจที่จะใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากินกล้วยต่อไป ( x = 4.21, S.D. = 0.94) ท่านพร้อมและ
ยินดีที่จะแนะน าผู้อื่นสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากินกล้วยเช่นเดียวกับท่าน ( x = 4.20, S.D. = 0.94) ท่าน
ไม่ลังเลที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากินกล้วย ( x = 4.17, S.D. = 0.97) ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการสั่งซื้อ
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ผลิตภัณฑ์มากินกล้วย ( x = 4.16, S.D. = 0.95)และท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากินกล้วยอยู่เป็น
ประจ า ( x =4.15,S.D.= 0.99) 

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และความภักดีในตรา
สินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ตัวแปร Prod Pric Plac Prom Pers Priv BL VIF Toleranc
e 

 x  4.16 4.22 4.23 4.28 4.25 4.24 4.20   
S.D. 0.83 0.93 0.91 0.89 0.91 0.90 0.92   
Prod 1.00 0.68** 0.70** 0.66** 0.68** 0.68** 0.65** 5.39 0.19 
Pric  1.00 0.76** 0.72** 0.74** 0.74** 0.80** 2.92 0.77 
Plac   1.00 0.75** 0.77** 0.77** 0.72** 6.12 0.28 
Prom    1.00 0.74** 0.74** 0.69** 7.76 0.85 
Pers     1.00 0.76** 0.72** 2.62 0.46 
Priv      1.00 0.72** 8.68 0.54 
BL       1.00   

**ระดับนัยส าคัญ p < 0.05  
 
 จากตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Prod) ด้านราคา (Pric) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Plac) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Prom) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Pers) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Priv) และความภักดีใน
ตราสินค้ามากินกล้วยภาย (BL) พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.80 ซึ่งไม่
เกิน 0.80 มีค่าเป็นบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน   พิจารณาร่วมกับค่า VIF อยู่
ระหว่าง 2.62 – 8.68 ซึ่งไม่เกิน 10 และค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.19 – 0.85 ซึ่งอยู่ระหว่าง 
0.10 – 1.00 เพราะฉะนั้น ผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระแสดงว่าความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) จึงสามารถ
น าไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ได ้
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตรา
สินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ 

ความภักดีในตราสินค้า (BL)  
t 

 
p – Value สัมประสิทธิ์

การถดถอย 

(β) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) 0.352 0.132 2.673  
ด้านผลิตภัณฑ์ (Prod)  0.220 0.053 4.154 0.000** 
ด้านราคา (Pric)  0.273 0.067 5.091 0.000** 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Plac)  0.171 0.082 2.089 0.037* 
ด้านการสง่เสรมิการตลาด (Prom)  0.156 0.077 2.035 0.043* 
ด้านการใหบ้ริการส่วนบุคคล (Pers)  0.208 0.083 2.498 0.013* 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Priv) 0.555 0.060 9.263 0.000** 
R = 0.898     R² = 0.806     Adjusted R² = 0.803    Std Error = 0.206      F = 271.97 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.05, **ระดับนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.01 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทุกด้านส่งผลต่อความภักดีใน
ตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับการทดสอบความเหมาะสมของเส้นถดถอยนี้มีค่าสถิติ F เท่ากับ 271.97 
และพิจารณาค่า R² เท่ากับ 0.806 ซึ่งสามารถอธิบายถึงความผันแปรของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ ได้ร้อยละ 80.60 และพิจารณาจากค่า Adjusted R² เท่ากับ 0.803 แสดงว่าตัวแปร
อิสระร่วมกันอภิปรายปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้ร้อยละ 80.30 นอกจากนี้ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าพิจารณาที่ Std. Error of the Estimate เท่ากับ 0.206 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.50  มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00  เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 118 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000  บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
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25 ใช้บริการสั่งซื้อผ่านทาง Facebook จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 และมีราคาต่อครั้งใน
การสั่งซื้อต่อครั้ง 100 – 300 บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของตราสินค้ามากิน
กล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากการที่ลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของตราสินค้ามากินกล้วย ส่วนใหญ่มองว่า
ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้ามากินกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายทั้งในด้านของ
รูปแบบและรสชาติ มีราคาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดมีความเหมาะสม รวมถึงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในด้านอื่น ๆ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ลูกค้าให้ความส าคัญในเรื่องความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางติดต่อที่หลากหลาย มี รูปแบบการโฆษณาบน
อินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจและทันสมัย การกระตือรือล้นใส่ใจในการให้บริการของพนักงานที่สามารถ
แนะน าสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้และที่ส าคัญไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่
หรือส่งต่อให้แก่ผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา สู้สกุลสิงห์และวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ (2563) พบว่า ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ส าหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – 
Commerce) 6Ps ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ หงสา ปลาทอง (2563) พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของ
ผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
ราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการแบบเจาะจงและด้านการรักษาความ
เป็นส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ากินกล้วยภายใต้ความปกติ
วิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นลูกค้ามีการซื้อผลิตภัณฑ์กลว้ยแปรรูปของตราสนิค้า “มากินกล้วย” อยู่เป็นประจ ามีความช่ืนชอบ
ในรสชาติจนเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อ
ได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางติดต่อที่หลากหลาย จนเกิดทัศนคติที่ดีรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า “มากิน
กล้วย” กล่าวคือเมื่อมีความต้องการผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปจะนึกถึงตราสินค้ามากินกล้วยเป็นอันดับ
แรกรวมถึงยินดีที่จะแนะน าผู้อื่นสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่มีความลังเลย่อมแสดงให้เห็นถึงความภักดีของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้ามากินกล้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา อิงคสฤษฎ์และฉัตรพล ไขแสง
ทอง (2563) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ คนเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ที่เคยซื้อสินค้าและบริการ
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ผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความภักดีในการซื้อสินค้าและบรกิารผา่นออนไลน์ อยู่ใน
ระดับมาก 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้ามากิน
กล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาเนื่องจากลูกค้าที่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของตราสนิค้ามากินกลว้ยส่วนใหญม่ีความช่ืนชอบกับรปูแบบของผลติภัณฑท์ีม่ี
ความหลากหลายโดยเฉพาะกลว้ยตากรสช็อกโกแลตที่มรีสชาติที่อร่อยถูกปากถูกใจผู้บริโภค มีปริมาณ
และคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับราคาที่มีการระบชัุดเจนสะดวกในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ มีการจัดรายการส่งเสริมการตลาดอยู่เป็นประจ าท าให้ลูกค้าได้รับส่วนลดในการซื้อ
สินค้า ทั้งนี้ตราสินค้าได้มีการให้รายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่ชัดเจน
ครบถ้วน รวมถึงการให้ความส าคัญกับคุณภาพในการผลิตสร้างความน่าเช่ือถือในการบริโภคท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเกิดความเช่ือมั่นในการซื้อสินค้าของผลิตภัณฑ์มากินกล้วยและเกิดความภักดี
ในตราสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานใน
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งผลการทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Regression ส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่มตี่อตราสนิค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสนิค้า อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (2558) พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในรวมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายตามความต้อการ ส่งเสรมิหรือสรา้ง
ความเช่ือมั่นให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านรสชาติ ปริมาณและคุณภาพ
ของสินค้าที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้า และน าไปสู่ความภักดีในตรา
สินค้ามากยิ่งขึ้น 
 1.2 ด้านราคาส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับการตั้งราคาให้เหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของสินค้า ควรมีการอัพเดทราคา
ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่ง หรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดความภักดีโดยอาศัยแนว
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ทางการสร้างความเช่ือมั่นในด้านราคาของสินค้าให้กบัลกูค้ามากขึ้นด้วย เพื่อให้ลูกค้ายังคงภักดีในตรา
สินค้าต่อไป 
 1.3 ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรให้ความส าคัญกับช่องทางการรับยอดสั่งซื้อสินค้า การขนส่งที่รวดเร็ว รวมถึงช่องทางการจ่ายเงิน
ที่สะดวกหลากหลาย เช่น โอนผ่านธนาคารหรือออนไลน์แบงค์กิ้ง การจ่ายผ่านบัตรเครดิต  
 1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรให้ความส าคัญกับการสร้างให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ รู้จักร้านค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ า
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การมอบโปรโมช่ัน สิทธิพิเศษ หรือส่วนลดให้แก่
ผู้บริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่ จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน 
 1.5 ด้ านการให้บริการส่วนบุคคลส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้า ดั งนั้น 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการสนทนาตอบโต้หรือให้รายละเอียดโดยตรงกับลูกค้ามากที่สุด 
มีการตรวจสอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และรวดเร็ว และเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับกับผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพื้นฐานในการสร้าง
ตลาดต่อไปในอนาคต 
 1.6 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรค านึงถึงการให้ความส าคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและมีนโยบายที่จะแจ้งหรือ
ระบุชัดเจนว่าจะไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและไว้วางใจด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้าของประชาชนที่ เฉพาะในแต่ละระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก หรือเลือกกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มแบบเจาะจง
ประเภทสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยด้านต่าง ๆ 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการเมืองและเทคโนโลยี และปัจจัยภายในอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและความ
ภักดีในตราสินค้าเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับกลยุทธ์ตามความต้องการของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  2) เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวก
ซื้อซุปเปอร์ซิป 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ 
ลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 400 
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 20 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐสาหกิจ  รายได้ 10,001 – 20,000 บาท  
สินค้าที่ซื้อเป็นอาหารสด  ราคาต่อครั้ง 1,000 –2,000 บาท ความถ่ีในการซื้อต่อเดือน 11 – 15 ครั้ง 
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบิดา/มารดา  ปัจจัยการตลาดที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป 
สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านราคา เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้  ประเภทที่ซื้อ ความถ่ีการใช้บริการ และ
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาด ส่วนด้านราคาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมคีวามสมัพนัธ์กับความคิดเหน็ต่อปัจจยัการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยการตลาดบริการ, ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  
                                                             
1 นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
2 นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
3 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
4 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the personal factors of the 
purchase decision-makers of Super Zip convenience store products 2) to study the 
marketing factors affecting the purchasing decision of Super Zip convenience store 
products and 3) to study the relationship between personal factors and marketing 
factors affecting purchasing decisions of Super Zip convenience store products 
Watpradu Branch, Surat Thani Province. The sample group was 400 customers buying 
products at Super Zip convenience store, Watpradu Branch, Surat Thani Province. A 
questionnaire was used as a research instrument.  The results of this study indicated 
that most of the respondents were female customers, aged 20-30 years old, 
graduated with a bachelor's degree, government officers/state enterprises, and 
earned monthly income 10,001-20,000 baht.  Purchased products were fresh food, 
price per time 1,000 –2,000 baht, and frequency of purchase 11-15 times per month. 
The person influencing the purchase decision was a father/mother. Overall, the 
market factors towards Super Zip convenience store, Watpradu Branch, Surat Thani 
Province were at the highest level. Most of the customers focused on being most 
important to physical characteristics, followed by people, processes, marketing 
promotion, product distribution channel, and price. When testing the hypothesis, it 
was found that personal factors in terms of gender, age, education, occupation, 
income, type of purchase, service frequency, and the person influencing the decision 
were no relationship with opinions on market factors. The price of the product 
purchase per time was related to the opinions on marketing factors affecting the 
purchasing decision of Super Zip convenience store products Watpradu Branch, Surat 
Thani Province with the significance level at 0.05.  

 
Keywords: service marketing factor,  super zip convenience store 
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บทน า 
ธุรกิจค้าปลีกเป็นภาคธุรกิจที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของคนในสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อมีการเปิดเสรีทางการ
ค้าและลงทุนมากข้ึน การแข่งขันในธุรกิจประเภทค้าปลีกสมัยใหม่จึงมีการแข่งขันสูง มีการคิดกลยุทธ์
การตลาดเพื่อแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญปัญหากับคู่แข่ง
จ านวนมาก ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการความสะดวก ท าให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าใกล้
บ้าน ท าให้ซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับผลกระทบต้องเร่งปรับตัวในด้านต่างๆ เช่น เน้นสินค้าคุณภาพ รวมทั้ง
การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ถึงกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่างและ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค (แนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรม, 2564) 

ห้างซุปเปอร์ชีป เป็นธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสัญชาติไทย ที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
5,000,000 บาท เมื่อปี 2538 โดยมีตระกูลอนันตจรูญวงศ์ เป็นผู้เริ่มต้นท าธุรกิจ จากร้านโชว์ห่วย
เล็กๆ ก่อนจะขยายพื้นที่ออกไปอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นความต่างจากห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีสินค้า
กว่า 3,000 รายการซึ่งมีราคาถูกกว่าที่อื่นๆ อีกทั้งยังมีแผนทางธุรกิจขยายร้านค้าย่อยไปตามสถานที่
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100 สาขา ท าให้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่ต่ ากว่า 3,000 - 4,000 ล้านบาท
ต่อปี  โดยปัจจุบันซุปเปอรชี์ปตั้งอยู่บนเนื้อทีป่ระมาณ 50 ไร่ มีลักษณะการก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์
คือเป็นอาคารช้ันเดียว  เสาไม้ หลังคาสังกะสี  เลือกใช้สีม่วงเป็นสัญลักษณ์  มีรถเข็นสินค้าบริการ
เหมือนห้างสมัยใหม่ทั่วไป แต่ไม่ติดแอร์ สถานที่กว้างขวางมีลานจอดรถไว้รองรับลูกค้าได้จ านวนมาก 
ภายในห้างเป็นทั้งโกดังเก็บของและคลังสินค้า มีสินค้าอุปโภคบริโภคสารพัดชนิดวางขายมากกว่า 3 
พันรายการ แบ่งพื้นที่ วางขายเป็นโซนย่อย ตามกลุ่มประเภทสินค้า อาทิ อาหารสด อาหารแห้ง 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน หนังสือ ประดับยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ ฯลฯ  นอกจากนี้  ยังมี
ตลาดสดอยู่กลางห้าง ขายทั้งเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ในราคาถูกกว่าตลาดสดทั่วไป ผู้คนที่มา
ใช้บริการมีหลากหลายทั้งคนในอ าเภอเดียวกันและอ าเภอใกล้เคียงรวมทั้งผู้คนจากจังหวัดไกลๆ  และ
แรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก   และใน
ปัจจุบันมีการเปิดสาขาจ าหน่ายในหลายจังหวัด  ตามเขตอ าเภอ และพื้นที่ต่างๆ  เพื่อตีตลาดร้านค้า
สะดวกซื้อมากข้ึน  ด้วยเหตุที่อยู่ใกล้บ้าน และสินค้าราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ ท าให้ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อ
สินค้าจากร้านซุปเปอร์ชิป ลูกค้าหลายคนบอกว่า สินค้าที่นี้ถูกกว่าสินค้าในร้านสะดวกซื้ออื่นๆ และมี
หลากหลายประเภททั้งผลไม้ อาหารสด และเครื่องดื่ม ท าให้ร้านซุปเปอรชิ์ป ร้านค้าสะดวกซื้อของคน
ไทยสามารถตีตลาดร้านสะดวกซื้อ ซึ่งถือหุ้นโดยคนต่างชาติได้ส าเร็จ 

ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ตั้งอยู่ที่ 
สามแยกโกเตง โดยให้บริการจ าหน่ายสินค้าแก่ประชาชนในพื้นที่ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี  เป็นอีก



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2565 

118 

 

สาขาหนึ่งที่ให้บริการสินค้าหลากหลายและมีลูกค้าจ านวนมากเข้ามาใช้บริการ ซึ่งร้านสาขาจะตั้งอยู่
ภายใต้ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ชีป และตั้งอยู่อย่างอิสระในพื้นที่ของแต่ละชุมชน ปัจจุบันซุปเปอร์ชีป  
ถือเป็นกิจการค้าปลีกในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในประเทศไทย จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภค อาหารสด ผักสดและผลไม้ มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้าและการให้บริการ
ที่เป็นหัวใจส าคัญ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค  จากข้อมูลดังกล่าว ทางผู้วิจัยเห็นถึงปัญหา
และโอกาสในการท าวิจัยเรื่องปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์ซิป  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดคือส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) เพื่อน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้ที่สนใจรายอื่นๆ สามารถน าผลจากการวิจัยน้ีไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดได้ โดยใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาปรับปรุง
สินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ อย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากประเด็นปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงน าไปก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยได้ 3  

ข้อ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิปสาขาวัด

ประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป 

สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ประโยชน์ของผลการวิจัย 

1.ท าให้ทราบถึงปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์
ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งความถ่ีในการใช้ซื้ อ
สินค้าต่อเดือนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.ทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขงานบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
เป็นที่พึงพอใจของผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์
ธานีตลอดจนเป็นข้อมูลในการน าไปพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความ
ประทับใจมากยิ่งข้ึน 

4.เพื่อจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่        
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
วิธีการด าเนินการ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขา                
วัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% ของ Khazanie  Ramakant เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มา
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่โดยสุ่มแบบบังเอิญ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 ตัวอย่าง แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความน่าเช่ือถือมากข้ึน การศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยใช้กรอบ
แนวคิดในการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อน ามาใช้เปน็เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่
จะน ามาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นค าถามแบบมีค าตอบให้เลือก
หลายค าตอบ (Multiple Choice) จ านวน 9 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง ความถ่ีในการใช้
บริการต่อเดือน และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ 
(Rating Scale) มีจ านวน 30 ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
             1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
ตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บรวบรวมเพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสอื วารสาร นิตยสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ 
ข้อมูลด้านสถิติที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต                    
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เพื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2) การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) โดยใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุป
ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซปิ  สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทั่วไปกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ค่า chi 
square ด้วยวิธีของเปียร์สันเพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 

 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษา ปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ปัจจัยการตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ความถี่ในการใช้บริการต่อ
เดือน และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาด
ของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์
ธานีในภาพรวม แต่ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตาม ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับกับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป 
สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
อภิปรายผล 
 1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สินค้าที่ลูกค้าต้องการ 
เป็นสินค้าอาหารสด ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 1,000 -2,000 บาท ความถ่ีในการซื้อสินค้าต่อเดือน 
11 – 15 ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า บิดา / มารดา  
 2. ปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์

ธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.24) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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ให้ความส าคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) อยู่ในระดับ

มากที่ สุด  (�̅�=4.34) รองลงมาคือ  ด้ านบุ คคล  (People) อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด  (�̅�=4.32)                        

ด้ านกระบวนการ (Process) อยู่ ในระดับมากที่ สุด  (�̅�=4.25) ด้านการส่ งเสริมการตลาด 

(Promotion) อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.23) ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) อยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�=4.20) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.19) และด้านราคา (Price) 

อยู่ในระดับมาก  (�̅�=4.15) ตามล าดับ         
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ 
ความถ่ีในการใช้บริการต่อเดือน และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการต่อบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ในภาพรวม แต่ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตาม ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพนัธ์กับกับความคิด
เห็นต่อปัจจัยการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัด
ประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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