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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค        
ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้าท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึง ศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าในการสร้างโอกาสทางการตลาด                  
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  ภายใต้ตราสินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค”                     
ในอ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีร่วมกันระหว่าง การวิจัย                 
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จ้านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้น้าชุมชน สมาชิกของชุมชน 
ผู้บริโภค นักออกแบบ และ ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด และการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่าง                
ซึ่งเป็นผู้บริโภค จ้านวน 70 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของกล่องบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบใหม่ 
สามารถสร้างการจดจ้าและน่าประทับใจแก่ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี รวมถึง การเลือกใช้สี 
และการออกแบบลวดลายบนกล่องบรรจุภัณฑ์ มีความสวยงามและเหมาะสมกับตัวสินค้า ในส่วนของ
การออกแบบตราสินค้า มีการใช้สี ตัวอักษร รูปภาพมีความสวยงาม ท่ีส่ือความหมายถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค้า จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด
ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่ามากขึ้น นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและตรา
สินค้าท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมนได้อย่างยั่งยืน 
 

ค้าส้าคัญ: บรรจุภัณฑ์, ตราสินค้า, น้้าพริกส่ีภาค อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
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Abstract 
 This research aims to a study of the history of Nam Prik Si Phakh 
Community Enterprise Group; in developing packaging and designing a brand that 
reflects local identity, as well as to study the level of consumer opinion about the 
packaging and the brand to create marketing opportunities and add value to 
community products of “Jay-Wi Nam Prik Si Phakh” in Phop-Phra District, Tak 
Province. By using a research methodology that mix’s method approach between; 
qualitative research by interviewing 5 stakeholders, consisting of community leaders, 
community members, consumers, designers and marketing experts, and quantitative 
research from a sample of 70 consumers, by a convenient random sampling method 
was used. The tools used for data collection were interview forms and 
questionnaires. The statistics used in the analysis were mean and standard deviation.                
The results of the research found that; the appearance of the newly designed 
packaging box can create a memorable and impressive to the consumer or the 
audience as well, including the choice of color and the pattern design on the 
packaging box is beautiful and suitable for the product. In terms of brand design; 
colors, fonts, and pictures are beautiful, that represents to the type of product. The 
development of packaging and brand design it will increase the market opportunity 
by promoting the image of the product to be more valuable. In addition, beautiful 
packaging and brand identity that can add value to the product in a sustainable way. 
 
Keyword: Packaging, Brand, Nam Prik Si Phakh, Phop-Phra District, Tak Province 
 
บทน้า 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น เพื่อยกระดับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึง แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ                   
ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรภาคเศรษฐกิจหนึ่งท่ีได้รับ              
การสนับสนุน เพื่อให้ชุมชนมีการรวมตัวกันในการด้าเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจ และจดทะเบียนจัดต้ังเป็น
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กลุ่มวิสาหกิจชุม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากการด้าเนินธุรกิจของชุมชน (กรมส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน, 2561) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกท่ีอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 6 ต้าบล  
วาเล่ย์ อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีสมาชิก 7 คน โดยมีคุณสวิด อินอ่้า เป็นประธานกลุ่ม 
รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เลขท่ี 9-63-07-04/1-0017 ได้ร่วมกันทดลองท้าน้้าพริกเผาเพื่อจ้าหน่าย
และแจกจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่ม ชุมชน และบุคคลใกล้ชิดในพื้นท่ีใกล้เคียงบริเวณท่ีพักอาศัย                  
ซึ่งน้้าพริกเผาเป็นอาหารท่ีผู้บริโภครู้จักกันดีท่ัวไป มีส่วนประกอบท่ีส้าคัญ ได้แก่ พริก ตะไคร้
กระเทียม หอมแดง กะปิ เกลือ และเครื่องเทศอื่น ๆ ผสมอยู่ในปริมาณท่ีต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของ
น้้าพริกเผานั้น ๆ  และบดให้เป็นเนื้อเดียวกัน อาจมีเนื้อสัตว์ เช่น กุ้ง ปลา แคบหมู และส่วนประกอบ
อื่นตามช่ือของน้้าพริกเผา เช่น น้้าพริกกุ้ง น้้าพริกปลาย่าง เป็นต้น ปัจจุบันผู้บริโภคหันมารับประทาน
น้้าพริกเผาส้าเร็จรูปเพิ่มมากขึ้นเพราะประหยัดเวลาและสะดวกต่อการบริโภค รวมท้ัง หาซื้อได้ง่าย               
มีจ้าหน่ายตามท้องตลาดและร้านสะดวกซื้อท่ัวไป (สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ และ กฤตภาส จินาภาค, 
2556) 
 จากการทดลองผลิตน้้าพริกเผาดังกล่าวของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นท่ีถูกใจในรสชาติ
ของผู้ท่ีได้ทดลองรับประทาน ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดคิดท่ีจะผลิตเพื่อจ้าหน่ายและสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกภายในกลุ่ม ภายใต้ตราสินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” ด้วยเพราะจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
วิถีชีวิตของคนในอ้าเภอพบพระ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จึงมีวัตถุดิบ เช่น พริก หอม 
กระเทียม ในพื้นท่ีเป็นจ้านวนมาก ดังนั้น การท้าน้้าพริกเผาจึงเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้รับเครื่องหมายวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร (DOAE) และ เครื่องหมายหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์ “เจ้วิ น้้าพริก               
ส่ีภาค” เกิดจากภูมิปัญญาและความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่มท้าการผลิตและจ้าหน่าย ดังนั้น 
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จึงมีลักษณะเรียบง่าย โดยบรรจุในกระปุกพลาสติกมีฝาปิดและมีตราสินค้า  
แต่ยังไม่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีโดดเด่นท้าให้ขาดความน่าสนใจในขณะน้าไปจัดแสดงสินค้า
และส่งผลต่อยอดขายท่ีมีไม่มากนัก  

ท้ังนี้ จากผลการศึกษาของ รัตนวารี นันท์ชัยพฤกษ์ (2560) อธิบายว่า จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
อาหาร ท้ังท่ีเป็นอาหารหลัก ของว่าง หรือขนมขบเค้ียว ไม่ใช่เพียงแค่รสชาติดี หรือ อร่อยกลมกล่อม
เท่านั้น แต่รูปลักษณ์และสีสันการตกแต่งตัวบรรจุภัณฑ์ก็เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้ ผู้บริโภครู้สึก
ประทับใจ โดยรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม มีลวดลาย และสีสันสดใส จะท้าให้ผลิตภัณฑ์                
ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น หรือเหมาะท่ีจะซื้อเป็นของฝาก/ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ 
ความส้าคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยังเป็นการแสดงออกถึงตัวตนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
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ผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ  รวมถึง แสดงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ท่ีเด่นชัดกว่าคู่แข่ง (ยรรยง สินธุ์งาม, 2553) 

จากข้อจ้ากัดของรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค ท่ีมี
เพียงการบรรจุน้้าพริกเผาในกระปุกพลาสติกปิดผนึกธรรมดา ซึ่งท้าให้ยากต่อการขายและการจดจ้า 
รวมถึง ขาดภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางการตลาด คณะผู้วิจัยจึงเห็นประเด็นท่ีควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
ออกแบบตราสินค้า เพื่อให้มีความทันสมัย มีสีสัน จูงใจ และน่าสนใจส้าหรับผู้บริโภค และเหมาะสม
ส้าหรับการจัดชุดสินค้าเพื่อการจ้าหน่ายเป็นของฝาก และมีความโดดเด่นในการจัดแสดงสินค้า รวมถึง 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

 
วัตถประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค ในอ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้า ภายใต้ช่ือ “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค ท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของท้องถิ่น ในอ้าเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 

3. ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้า             
ในการเพิ่มมูลค่าและการสร้างโอกาสทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค                
ในอ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Approach) 
ร่วมกันระหว่าง ระเบียบวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ  ระเบียบวิธีวิ จัย                         
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนี้ 

ศึกษาความเป็นมาของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน ้าพริก     

สี่ภาค อ.พบพระ จ.ตาก 

 

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

และออกแบบตราสินค้า 

ที่มีอัตลักษณ์ชุมชน  

โอกาสทางการตลาด        
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

 วิสาหกิจชุมชนน ้าพริกสี่ภาค  
อ.พบพระ จ.ตาก 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
น้ามาใช้ในกระบวนการเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องส้าหรับน้ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบ           

ตราสินค้าท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน สอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ และความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมถึง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ชุมชน 
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วย 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Data Collection) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชุมชน ลักษณะสภาพแวดล้อม วิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม รวมถึง 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีการผลิตและจ้าหน่ายในปัจจุบัน  

- การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ      
ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค ด้วยการเชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่าง
เจาะจง ประกอบด้วย ผู้น้าชุมชน สมาชิกของชุมชน  ผู้บริโภค นักออกแบบ  และผู้เช่ียวชาญ            
ด้านการตลาด แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกปัญหา อภิปรายร่วมกัน แลกเปล่ียน
ทัศนะกันในประเด็นต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพื่อท่ีจะหาข้อมูลท่ีถูกต้องตรงประเด็น
ส้าหรับตอบค้าถามวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ (วรรณี แกมเกต,ุ 2551) 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
- โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ด้วยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) จากแบบสอบถาม ในกระบวนการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้าต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหม่ ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนน้้าพริก
ส่ีภาค ภายใต้ตราสินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึง การสร้างโอกาส                     
ทางการตลาดจากการใช้บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าท่ีได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท้าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ประกอบด้วย  
- กลุ่มที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ

ออกแบบตราสินค้า จ้านวน  5 คน  ท้ังนี้  ได้ก้าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Specific 
Sampling Methods) ประกอบด้วย ผู้น้าชุมชน สมาชิกของชุมชน  ผู้บริโภค นักออกแบบ และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์และระดมความคิดเห็น 

- กลุ่มที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ              
ตราสินค้าท่ีได้รับการออกแบบ ประกอบด้วย บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจผลิตภัณฑ์โดยไม่จ้ากัดว่าจะต้องเป็น
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กลุ่มคนท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์เดิมอยู่หรือไม่  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค้านวณจากสูตรไม่ทราบจ้านวนประชากรและไม่ทราบสัดส่วน
ของประชากรของคอแครน (Cochran, 1997) เพื่อหาขนาดของตัวอย่าง ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 
(Z = 1.96) ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 384 ตัวอย่าง ด้วยการเก็บข้อมูลจากสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังจากการท่ี
ผู้บริโภคเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าในร้าน และในพื้นท่ีอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เบ้ืองต้นได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 70 ตัวอย่าง ตามจ้านวนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype 
Packaging) ท่ีน้ามาใช้ในการทดสอบตลาด ก่อนท้าการผลิตจริงและน้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น  2 แบบ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค ท่ีคณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- แบบที่  1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง  (Unstructured Interview) เพื่ อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์ (Face-to-Face) ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนและ
แสดงความคิดเห็นในค้าตอบท่ีต้องการกับ ผู้น้าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู้บริโภค นักออกแบบ และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด ในการสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน ประวัติศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมวิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม รวมถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีท้าการผลิตและจ้าหน่ายในปัจจุบัน 
ท้ังนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้การบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก และใช้โทรศัพท์มือถือในการบันทึกเทปและ
การถ่ายภาพ เพื่อน้าไปใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้าท่ีสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 - แบบที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นท้ังท่ีเป็นแบบฟอร์มกระดาษ และ          
ท่ีสร้างด้วย Google Form เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสแกน 
คิวอาร์โค้ด (QRcode) โดยเนื้อหาในแบบสอบถาม (Questionnaire) จะถามระดับความคิดเห็น                 
ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และโอกาสทางการตลาดท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่  ซึ่งเป็น
ค้าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) โดยก้าหนด
ระดับตามเกณฑ์การให้คะแนน คือ 5 = เห็นด้วยมากท่ีสุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เฉย ๆ, 2 =                    
เห็นด้วยน้อย และ 1 = ไม่เห็นด้วย ซึ่งสามารถอธิบายการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย                    
ในแบบสอบถาม โดยใช้สูตรค้านวณได้ความกว้างของอันตรภาคช้ัน มีค่าเท่ากับ 0.80 ดังนี้ คะแนน
เฉล่ียระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง 
เห็นด้วยมาก คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง เฉย ๆ คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81 - 2.60 
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หมายถึง เห็นด้วยน้อย และคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วย (ปรับปรุงจาก 
พิมพา หิรัญกิตติ, 2552) 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
คณะผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามและวัตถุประสงค์แบบสอบถาม 
(Item Objective Congruence Index : IOC) กับผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด พบว่า มีค่ามากกว่า 0.5 
หมายความว่า มีความเท่ียงตรงและครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการวัด จากนั้นท้าการทดสอบความเช่ือมั่น
ของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha)   
ผลการทดสอบพบว่าค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษามีค่าเท่ากับ 0.93 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.6 แสดงว่า ข้อค้าถามมีความน่าเช่ือถือได้ (Hair et al., 2006) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปท้าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และ                      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อท้าการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น                  
ท่ีเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริก               
ส่ีภาค ภายใต้ตราสินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
ผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค ต้ังอยู่

เลขท่ี 15/86 หมู่ 6 ต้าบลวาเล่ย์ อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเลขท่ี 9-63-
07-04/1-0017 ปัจจุบันมีสมาชิก 7 คน โดยมีคุณสวิด อินอ่้า เป็นประธานกลุ่ม พื้นเพอาศัยอยู่ใน
อ้าเภอพบพระ และได้เดินทางไปประกอบอาชีพท่ีเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นเวลานานกว่า 15 ปี 
แต่ด้วยเหตุผลด้านครอบครัวและการท่ีต้องกลับมาดูแลบุพการีท่ีมีอายุมาก จึงตัดสินใจเดินทาง
กลับมายังบ้านเกิด เพื่อดูแลและทดแทนพระคุณ ซึ่งในช่วงแรกได้ใช้เงินเก็บจากการท้างาน                     
ในต่างประเทศเพื่อการด้ารงชีพ แต่ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดท่ีอยากประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว ประกอบกับเป็นคนท่ีใฝ่หาความรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความ
สนใจในการท้าอาหารมาก่อน จึงทดลองท้าน้้าพริกเผาเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลใกล้ชิดในพื้นท่ี
ใกล้เคียงบริเวณท่ีพักอาศัยในอ้าเภอพบพระ ซึ่งมีผู้ถูกใจในรสชาติของน้้าพริกเผาเป็นจ้านวนมาก  
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ภาพประกอบที่ 2 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “น้้าพริกส่ีภาค” 

จากนั้น คุณสวิด อินอ่้า ได้เข้าร่วมโครงการกับส้านักงานพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้เป็น “หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” รวมถึง จัดต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค เพื่อรวมกลุ่ม
กันกับสมาชิกภายในชุมชนช่วยกันผลิตน้้าพริกเผา ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็น
อย่างดี ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ท้าการจัดจ้าหน่ายน้้าพริกเผาภายใต้ช่ือ “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” ผ่านช่องทาง
การตลาดท้ังในแบบออนไลน์และออฟไลน์ ท้ังนี้ การจัดจ้าหน่ายแบบออฟไลน์ จะเน้นการจ้าน่าย
สินค้าร่วมกับโครงการของส้านักงานพัฒนาชุมชน และการจัดแสดงสินค้า OTOP ตามท่ีหน่ายงานต่าง 
ๆ จัดขึ้น ขณะท่ีแบบออนไลน์จ้าหน่ายผ่านเฟสบุ๊คภายใต้ช่ือ “น้้าพริกส่ีภาค” และผ่านแพลตฟอร์ม 
Shopee เป็นต้น 

    
 

ภาพประกอบที่ 3 ช่องทางการตลาด “น้้าพริกส่ีภาค” ในแบบออนไลน ์
 

ท้ังนี้ ในส่วนของวัตถุดิบและกระบวนการการผลิต นอกจากผลิตน้้าพริกเผารสชาติด้ังเดิมท่ีมี
จ้าหน่ายโดยท่ัวไปแล้ว ทางกลุ่มยังมีแนวคิดท่ีต้องการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีใช้ผลไม้ ซึ่งมีอยู่
มากมายในพื้นท่ีอ้าเภอพบพระ เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้้าพริกเผา ณ ปัจจุบัน ทางกลุ่มก้าลัง
ปรับปรุงและพัฒนาสูตร “น้้าพริกทุเรียน” เพื่อน้าเสนอสู่ตลาด ด้วยท่ีสมาชิกภายในกลุ่มมีแนวคิดท่ี
ต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีรับประทานมังสวิรัติ หรือ อยากทานน้้าพริกเผาท่ีไม่มี



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

9 

 

ส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เลยมีแนวคิดท่ีจะน้าทุเรียน หรือ ผลไม้ชนิดอื่นในพื้นท่ีอ้าเภอพบพระมาเป็น
ส่วนผสม 

ขณะท่ีการใช้ช่ือผลิตภัณฑ์ของ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค” ภายใต้ตรายี่ห้อสินค้า                 
“เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” เนื่องจากต้องการส่ือถึง ความเป็นผลิตภัณฑ์น้้าพริกท่ีอยู่ควบคู่กับผู้บริโภคชาว
ไทยและสามารถรับประทานได้ในทุกภาคของประเทศ แต่เนื่องจากในตลาดน้้าพริกมีการใช้ช่ือน้้าพริก
ส่ีภาคจัดจ้าหน่ายอยู่บ้าง จึงเพิ่มค้าว่า “เจ้วิ” เพื่อบ่งบอกถึงความแตกต่างของน้้าพริก โดยมี
เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และ เครื่องหมาย OTOP เพื่อเป็นการรับประกัน
คุณภาพสินค้า 

      
 

ภาพประกอบที่ 4 ผลิตภัณฑ์ “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” ลักษณะของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 
 

 ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบตราสินค้า ให้สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน                
ด้วยการสัมภาษณ์และระดมความคิดจากผู้น้าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู้บริโภค ร่วมกับ นักออกแบบ 
และผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด จ้านวน 5 คน รวมถึง การส้ารวจบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ตามท้องตลาด                
ท่ีสามารถสืบค้นได้จากส่ืออินเตอร์เน็ท เพื่อน้ามาปรับใช้เป็นแนวทางตามหลักการในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค้า (ศุรีพร ค้าชมภู, 2561) ท่ีสามารถปกป้องตัวสินค้าได้ (Protection) ส่ือสารให้ข้อมูล
สินค้า (Inform) ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) เพิ่มก้าไร 
(Profit) และ ช่วยในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท้ังนี้ จะน้ามาเปรียบเทียบด้านราคา ต้นทุน
การผลิต และความเหมาะสมในการน้ามาบรรจุน้้าพริกเผา ผลการศึกษาพบว่า รายละเอียด                     
ท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ “เจ้วิ น้้าพริก                
ส่ีภาค” มีดังต่อไปนี้ 

- บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ (บรรจุกระปุกน้้าพริกเผา จ้านวน 3 กระปุก) 
- เน้นสีโทน “ส้ม” “แดง” และ “สีน้้าตาล” ท่ีสอดคล้องกับความเป็นน้้าพริก 
- มีภาพ “พริก” อยู่บนบรรจุภัณฑ์ และรูป “น้้าพรกิพร้อมเครื่องเคียง”  
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- มีค้าว่า “เจ๊วิ น้้าพริกส่ีภาค” พร้อม ค้าขวัญ (Slogan) 
- การถ่ายทอดเรื่องราวและภาพสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึง ค้าขวัญของอ้าเภอพบพระ 
- สถานท่ีผลิต เบอร์โทรศัพท์ ID line และ QR-code  
- สัญลักษณ์ (Logo) “วิสาหกิจชุมชน” “OTOP” “DOAE” 
- ส่วนประกอบท่ีส้าคัญ 
- น้้าหนักสุทธิ ............................. กรัม 
- วัน/เดือน/ปีท่ีผลิต (MFG)……………………………  
- วันท่ีควรบริโภคก่อน (EXP)…………………………. 

ในส่วนของการต้ังช่ือตราสินค้า ยังคงใช้ช่ือตราสินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” อยู่เช่นเดิม 
เนื่องจากเป็นชื่อท่ีติดตลาด และเป็นช่ือท่ีรับรู้กันของหน่วยงานราชการท่ีให้การสนับสนุน และเป็นช่ือ
ท่ีคุ้นเคยของผู้บริโภคท่ีอยู่ในระแวกอ้าเภอพบพระ และพื้นท่ีอื่นในจังหวัดตาก รวมถึง เป็นท่ีรู้จักของ
ผู้บริโภคในการจัดแสดงสินค้าร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ท้ังนี้ ผลการศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็นเสนอแนะให้เพิ่มรายละเอียด ดังนี้ 

ค้าขวัญ (Slogan)  : เจ้วิ น้้ าพริก ส่ีภาค ถูกปากท่ัวไทย สามรสชาติความอร่อย                  
ในกล่องเดียว 

ค้าขวัญอ้าเภอพบพระ : เมืองสนสองใบ ศิวิไลน้้าตก พืชผลดกการเกษตร  งามเนตร                           
บ่อน้้าร้อน  พักผ่อนอากาศดี มากมีชาวเขา 

ภาพสถานท่ีท่องเท่ียว : น้้าตกพาเจริญ และ บ่อน้้าพุร้อนห้วยน้้านัก 

น้้าพริกเผา เพื่อการจ้าหน่ายเป็นของฝากและมีความโดดเด่นขณะจัดแสดงสินค้าในโอกาส
ต่าง ๆ และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข ดังแสดงในรูปท่ี 5โดยคณะผู้วิจัยและนักออกแบบได้ 
ร่างแบบตราสินค้า (Branding) และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype Packaging) ให้เป็นลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมส้าหรับการบรรจุสินค้าประเภท 
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ภาพประกอบที่ 5 แบบร่างและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 
 

 ท้ังนี้ คณะผู้วิจัย ได้น้าข้อเสนอแนะจากการระดมความคิด มาท้าการปรับแก้ไขภาพร่าง             
กล่องบรรจุภัณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 6 และ 7 
 

      
 

ภาพประกอบที่ 6 ภาพบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 7 ภาพกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” 
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 ส่วนที่  3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และโอกาส                        
ทางการตลาด  
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และโอกาสทางการ
ตลาด (n = 70) 

ตัวแปร X̅ S.D. ความหมาย ล้าดับ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package)     
1. ขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.12 .83 มาก 5 
2. การเลือกใช้สี ลวดลายบนกล่องบรรจุภัณฑ์ มีความสวยงาม 4.19 .79 มาก 2 
3. กล่องบรรจุภัณฑ์มคีวามสะดวกต่อการน้าไปจัดวางเพ่ือการจัดจ้าหน่าย  4.02 .75 มาก 7 
4. ลักษณะของกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างการจดจ้าและน่าประทับใจ  4.21 .92 มากท่ีสุด 1 
5. กล่องบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารและใหร้ายละเอียดสินค้าท่ีอยู่ภายในได้  3.95 .85 มาก 8 
6. กล่องบรรจุภัณฑ์มคีวามโดดเด่น และแตกต่างจากผลติภัณฑ์อื่น  4.11 .88 มาก 6 
7. วัสดุที่ใช้ในการท้าบรรจุภัณฑ์แข็งแรง และปกป้องสินค้าท่ีอยู่ภายในได้  4.18 .77 มาก 3 
8. กล่องบรรจุภัณฑ์สะท้อนอัตลักษณค์วามเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินอย่าง
ชัดเจน 

4.17 .87 มาก 4 

การออกแบบตราสินค้า (Brand)     
1. การเลือกใช้สีมคีวามสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย  3.97 .93 มาก 5 
2. การเลือกใช้ตัวอักษรมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย 4.00 .81 มาก 4 
3. การเลือกใช้รูปภาพมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย 4.15 .93 มาก 1 
4. ตราสินค้ามีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 4.02 .84 มาก 3 
5. ตราสินค้าสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ “น้้าพริกสี่ภาค” ที่
ชัดเจน 

4.13 .96 มาก 2 

โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunities)     
1. สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ “น้้าพริกสี่ภาค” ได้  4.13 .85 มาก 1 
2. ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในมีคุณค่ามากข้ึน  4.00 .93 มาก 3 
3. ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน 4.02 .83 มาก 2 
4. ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าช่วยให้สินค้าขายดีมากย่ิงข้ึน 3.97 .97 มาก 4 
 

จากตารางท่ี 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะของกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างการจดจ้าและน่าประทับใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความเห็นด้วยมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 1 มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.21 (S.D. = .92) 
รองลงมา ผลการศึกษาแสดงความเห็นด้วยมาก ได้แก่ การเลือกใช้สี ลวดลายบนกล่องบรรจุภัณฑ์             
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มีความสวยงาม มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.19 (S.D. = .79), วัสดุท่ีใช้ในการท้าบรรจุภัณฑ์
แข็งแรง และปกป้องสินค้าท่ีอยู่ภายในได้  มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.18 (S.D. = .77),                   
กล่องบรรจุภัณฑ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.17 (S.D. = .87), ขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม มีค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.12 (S.D. = .83), กล่องบรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่น  และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น มีค่า
ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.11 (S.D. = .88), กล่องบรรจุภัณฑ์มีความสะดวกต่อการน้าไปจัดวาง     
เพื่อการจัดจ้าหน่าย มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.02 (S.D. = .75), กล่องบรรจุภัณฑ์สามารถ
ส่ือสารและให้รายละเอียดสินค้าท่ีอยู่ภายในได้ มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.95 (S.D. = .85) และ 
ตามล้าดับ 

จากตารางท่ี 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้า ผลการศึกษา
พบว่า การเลือกใช้รูปภาพมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น
ด้วยมาก เป็นอันดับท่ี 1 มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.15 (S.D. = .93) รองลงมาได้แก่ ตราสินค้า
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ “น้้าพริกส่ีภาค” ท่ีชัดเจน มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
4.13 (S.D. = .96), ตราสินค้ามีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ มีค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.02 (S.D. = .84), การเลือกใช้ตัวอักษรมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย 
มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.00 (S.D. = .81), และ การเลือกใช้สีมีความสวยงาม เหมาะสม และ
ทันสมัย มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.97 (S.D. = .93) ตามล้าดับ 

จากตารางท่ี 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค้าขึ้นใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น
ด้วยมากท่ีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ “น้้าพริกส่ีภาค” ได้ มีค่า
ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.13 (S.D. = .85) รองลงมาได้แก่ ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
ใหม่มีส่วนช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.02 (S.D. = .83), บรรจุภัณฑ์
และตราสินค้าใหม่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ด้านในมีคุณค่ามากขึ้น  มีค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.00 (S.D. = .93) และ ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่มีส่วนช่วยให้
สินค้าขายดีมากยิ่งขึ้น มีค่าระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.97 (S.D. = .97) ตามล้าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค”               
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก ท่ีได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน ท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวคิดท่ีเช่ือมโยงวิถีชุมชน เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่น 
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และสามารถน้ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้                
โดยการน้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการน้าเสนอผ่านบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ท้าให้ตัวผลิตภัณฑ์สามารถ
เล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างกลมกลืน  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่าลักษณะของกล่อง
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบใหม่ สามารถสร้างการจดจ้าและน่าประทับใจแก่ผู้บริโภคหรือผู้พบ
เห็นได้เป็นอย่างดี รวมถึง การเลือกใช้สี การออกแบบลวดลายบนกล่องบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
และเหมาะสมกับตัวสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตนวารี นันท์ชัยพฤกษ์ (2560); เอกชัย 
โถเหลือง และ จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ (2550) ท่ีอธิบายว่า ปัจจัยส้าคัญในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค คือ การใช้สี เนื่องจากสีของบรรจุภัณฑ์เป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดความสนใจ สร้างความสะดุดตา 
เกิดเป็นความสวยงาม และน้าไปสู่ความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเพิ่มมากขึ้น  ท้ังนี้ จะท้าให้
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า การก้าหนดขนาดของ
กล่องบรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน และการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ควรมี
ความโดดเด่น ท่ีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่ งขัน  ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ                     
ทักษิณา สุขพัทธี และ กนกนันท์ อ่อนโพธิ์เต้ีย (2558) ท่ีได้อธิบายว่า บรรจุภัณฑ์ควรมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้ ควรมีเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างของตัว
สินค้าได้ ซึ่งผลการศึกษายังพบว่า วัสดุท่ีใช้ในการท้าบรรจุภัณฑ์แข็งแรงและสามารถปกป้องสินค้าท่ี
อยู่ภายในได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ (2555) และ วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง 
และคณะ (2557) ท่ีได้อธิบายว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ท่ีดีต้องมีความแข็งแรงและ
สามารถเก็บรักษาสินค้าได้นาน ท้ังนี้ กล่องบรรจุภัณฑ์สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มนันยา นันทสาร, เกศจิตต์ ขามคุลา, และ ธนิษนันท์ 
บุญศรีชนะ (2564) ท่ีได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความ
ต้องการของตลาด รวมถึง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีสะดุดตาและมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จะช่วย
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ด้วยการเช่ือมโยงเรื่องราวของชุมชน เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตน
ของผลิตภัณฑ์ในตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” พบว่า                    
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการเลือกใช้สี ตัวอักษร รูปภาพมีความสวยงาม เหมาะสม และ
ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และ ยอดนภา เกษเมือง (2564)                 
ท่ีอธิบายว่า ผู้บริโภคมักมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าท่ีมีสีสันสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย เหมาะสม
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ มีความชัดเจน ง่ายต่อการจดจ้า ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ             
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สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ (2555) ท่ีอธิบายว่า ป้ายฉลากท่ีดีต้องมีสีสัน สวยงาม สะดุดตา และจดจ้าง่าย 
นอกจากนี้ ผลการศึกษา ยังพบว่า ผู้บริโภคยังแสดงความเห็นด้วยกับตราสินค้าท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์
ความเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจน ผ่านการใช้ช่ือตราสินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” และการเล่าเรื่องราวและ
ภาพประกอบของอ้าเภอพบพระ ได้แก่  ภาพน้้ าตกพาเจริญ  และ บ่อน้้ าพุ ร้อนห้วยน้้ านัก                   
ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีในอ้าภอพบพระ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ                   
อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และ ยอดนภา เกษเมือง (2564) ท่ีอธิบายว่า อัตลักษณ์มีความส้าคัญส้าหรับ      
การน้าเสนอตราสินค้า หรือ ตราลัญลักษณ์ หรือ การเล่าเรื่องราว ท้าให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ
และความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ในอนาคต 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตรา
สินค้า “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค” ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด               
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าช่วยเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ท่ี
อยู่ด้านในมีคุณค่า และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึน ท้ังนี้ บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม
และตราสินค้าท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์สินค้าสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ “เจ้วิ น้้าพริกส่ีภาค”                         
ได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยรรยง สินธุ์งาม (2553); อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และ ยอดนภา เกษเมือง 
(2564) ท่ีอธิบายว่า บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าท่ีมีคุณค่า สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และท้าให้
เกิดต้นแบบของผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการให้ค้านิยามของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2560) ท่ีกล่าวว่า “การเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ คือ การสร้างสรรค์ให้เกิดความโดดเด่น แตกต่าง ท้ังในด้าน  รูปทรงความสวยงาม 
ประโยชน์ใช้สอย หรือการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึก โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้สูงขึ้น                  
สร้างภูมิคุ้มกันจากการลอกเลียนแบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์” 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ มนันยา นันทสาร, เกศจิตต์ ขามคุลา และ 
ธนิษนันท์ บุญศรีชนะ (2564) ท่ีได้อธิบายว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้านั้น               
ควรให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยคิดช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความ
ต้องการของตลาด โดยการให้ความส้าคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรับสินค้าท่ีให้ข้อมูลสินค้า
ครบถ้วนต่อผู้บริโภค สร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ้าได้ ง่าย ซึ่งจากการศึกษาท่ีผ่านมา
ผู้บริโภคต่างให้ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ท่ีสะดุดตาและมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าในปัจจุบัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด ท้ังนี้ ยังสอดคคล้องกับผลการศึกษาของ อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน และ คณะ 
(2562) พบว่า ลักษณะของการออกแบบ การแสดงสัญลักษณ์คุณภาพของสินค้า การแสดงถึง               
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ความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะท้าให้ผู้ซื้อ
ตัดสินใจ ซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึน 

ท้ังนี้ ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้้าพริกส่ีภาค อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก รวมถึง 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอื่น สามารถน้าแนวคิดและกระบวนการในการศึกษาวิจัย และน้าผลจาก
การศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ไปต่อยอดหรือเป็นแนวทางการด้าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของแต่ละวิสาหกิจชุมชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึง เป็นการสร้างรายได้
จากการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
เอกสารอ้างอิง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2560). ความส้าคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่ม. จากหนังสือคู่มือการพัฒนา

มูลค่าเพิ่ม. 
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2561). การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. เข้าถึงได้จาก https://smce.doae.go.th/aboutus.php 
ทักษิณา สุขพัทธี และ กนกนันท์ อ่อนโพธิ์เต้ีย. (2558). การออกแบบบรรจุภัณฑ์เค้กมะพร้าวน้า

หอมของดีของเด่นสินค้าโอท๊อปจังหวัดนครปฐม . สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร. 

พิมพา หิรัญกิตติ. (2552). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร จ้ากัด. 
มนันยา นันทสาร เกศจิตต์ ขามคุลา ธนิษนันท์ บุญศรีชนะ. (2564). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ

ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์มะม่วงมหาชนกแปรรูปเชิงพาณิชย์ อ้าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ยรรยง สินธุ์งาม. (2553). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packing Design เพิ่มมูลค่าให้สินค้า ดึงดูดใจ
ผู้ซื อ. หลักท่ัวไปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์. 

วรรณี  แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

รัตนวารี นันท์ชัยพฤกษ์. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีภายใต้แบ
รนด์ Amery. สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาการจัดการ
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 

 
 
 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

17 

 

วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ยรรยง คชรัตน์ นธี เหมมันต์ จุฑามาศ พรหมมนตรี นิศาชล สกุลชาญณรงค์ 
และฐานันท์ ต้ังรุจิกุล. (2557). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากเคร่ืองแกงต้ามือ    
บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 9, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ศุรีพร ค้าชมภู. (2561). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของฝากเชิงท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น . 
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร , ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2561), 185. 

สุมาลี ทองรุ่งโรจน์. (2555). การออกแบบบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ: วาดศิลป.์ 
อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน และคณะ. (2562). การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเซรามิกด้วยวิธีการพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกใน จังหวัดล้าปาง. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1), 1-12. 

เอกชัย โถเหลือง และ จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ. (2550). การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มี
ผลต่อการตัดสิน ใจซื อของผู้บ ริโภค . สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์  คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และ ยอดนภา เกษเมือง. (2564). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี , 15(2) 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2564. 

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons 
Inc. 

Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (2006). Multivariate data 
analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

  



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

18 

 

การพัฒนาระบบบริหารโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต้าบลแม่กาษา แม่ปะ 
และท่าสายลวด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

The Development of Community-Based Tourism Management System: 
Maekasa Maepa Thasailuat Sub-District, Tak 

 
         สวาท ไพศาลศิริทรัพย1์ และคณะ 
Sawart Phaisaransirisap and parties 

 
Received: 5 October 2022; Revised: 25 October 2022; Accepted: 1 November 2022 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต้าบลแม่กาษา                
แม่ปะ ท่าสายลวด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนศักยภาพการจัดการ CBT 
และก้าหนดกิจกรรมเส้นทางท่องเท่ียว โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น สร้างความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนสมาชิกภายในองค์กรเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนอ้าเภอแม่สอด และพื้นท่ี
ใกล้เคียง พัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายในการบริหารจัดการ การตลาด และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโครงข่าย CBT เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวชุมชนภายในเส้นทางท่องเท่ียวตามระดับ
ศักยภาพและกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปแบบเส้นทางท่องเท่ียวแบบวงรอบ การวิจัย
ครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เกิด 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ประชากรและ               
กลุ่มตัวอย่างคือ 1) กลุ่มผู้รู้ 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติการ 3) ผู้สนใจท่ัวไป 4) กลุ่มนักท่องเท่ียวคนไทย                    
ท่ีเดินทางมาเท่ียวแม่สอดเพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียว สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) 

ศักยภาพชุมชนต้าบลแม่ปะ แม่กาษา ท่าสายลวดสรุปออกเป็น 3 ด้านคือ1.ชุมชน                       
พหุวัฒนธรรมชายแดน ดังนี้ 1.1) ชุมชนไทใหญ่ 1.2) ชุมชนล้านนา 2.มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย 2.1) ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ถ้้า น้าตก 2.2) สถานท่ีส้าคัญ วัดไทยวัฒนาราม
สถาปัตยกรรมสวยงาม คอกช้างเผือก  พิพิธภัณฑ์ไม้แกสลัก 2.3) ส่ิงอ้านวยความสะดวก สนามบิน              
                                                             
1 วิทยาลัยชุมชนตาก ต้าบลหนองบัวใต้ อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์ 08 63287999 
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ท่ีพักและร้านอาหาร 3.เป็นชุมชนจัดการตนเองด้าน 3.1) การท่องเท่ียวโดยชุมชน 3.2) การปรับตัวต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลง 

องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้  1.องค์กรเครือข่ายภายในคือกลุ่ม
แกนน้า ผู้ประกอบการในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 2.) องค์กรหนุนเสริมภายนอก หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ส่ือประชาสัมพันธ์ 3) กลุ่มผู้ประกอบการผู้ประกอบการท่องเท่ียวและบริการ4) กลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย 

การพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว
ท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงในชุมชนพื้นท่ีด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม 
ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผลและร่วมประเมินผลส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบโครงข่ายให้เกิดรูปธรรม 
จากการพัฒนาศักยภาพชุมชนสามารถสรุปเป็นอัตลักษณ์ คือ “ท่องเท่ียววิถีชุมชน มนต์เสน่ห์เมือง    
พหุวัฒนธรรมชายแดน” 
  การเช่ือมโยงโครงข่ายด้านการท่องเท่ียวขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบท่ีส้าคัญคือ        
1) การศึกษาวิเคราะห์บริบทพื้นท่ี 2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การค้นหาทีมกลุ่มคนท่ีร่วม
พัฒนาเน้นการเข้าร่วมอย่างมีอิสระ 4) การวางเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจน 5) พัฒนาโครงข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 6) การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
 
ค้าส้าคัญ : การพัฒนา  ระบบบริหาร โครงข่าย การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 
Abstract 
 This research aims to review the capacity of community-based tourism (CBT) 
management and to design activities for the tourism route of Maekasa Maepa 
Thasailuat Sub-Districts. This brings together the community members’ engagement 
in hope of strengthening the collaboration among members of tourism networks in 
the area of Tak Province and its vicinity. Furthermore, this can alleviate the capacity 
of Maekasa Maepa Thasailuat Sub-Districts networks in administering marketing 
management, developing CBT administration system, and linking community-based 
tourism networks. This research is also considered as a tool to study and develop 
community-based tourism administration system by building eco-cultural tourism 
sites based on people-centered approach and community-based research (CBR). The 
population and sample of this research consisted of 1) experts, 2) operators,                      
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3) general public, and 4) Thai tourists. The statistics used for data analysis were 
frequency, mean, percentage, standard deviation and content analysis. 
 This research revealed three significant areas. The first area was cross-border 
multicultural communities consisting of Tai Yai and Lanna communities. The second 
area was fertile resources including natural resources (waterfall, hot fountain, 
community forest); significant places (Wat Thai Wattanaram, beautiful architecture of 
Khok Chang Phueak, Wat Photikhun, Budhayan zone, Wat Thaisamakki, and crafted 
wood museum); facilities (airport, enterprises, accommodation, and restaurants). The 
third area was self-management communities including community-based tourism 
and ability to adapt to change. 
 To build collaboration among communities and tourism networks in Maesod 
district and its vicinity, four stakeholders actively involved including internal network 
unit (leading group, entrepreneurs, and local wise men); external supporting unit 
(government agency, public agency, and media); entrepreneurs’ unit (tourism and 
service business entrepreneurs); and group of people benefited by this research. 
As a result of alleviating capacity of Maekasa Maepa Thasailuat Sub-Districts networks 
in administering marketing management, developing CBT administration system, CBT 
and CBR were able to create change in communities through boosting community 
members’ engagement in thinking, doing, benefiting and evaluating. This process was 
also beneficial in developing substantial networking. The development of 
communities’ capacity resulted in the following identity “community-based tourism 
and charm of cross-border multicultural communities” Furthermore, this research 
disclosed factors influencing tourism linkage networks including 1) studying and 
analyzing area and context 2) analyzing stakeholders 3) searching for independent 
co-developers 4) setting clear and specific goals 5) developing networking system 
continuously, and 6) conveying creative communication. 
 
Keywords: Development, Management System, Community-Based Tourism 
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บทน้า 
การเปล่ียนแปลงเมืองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีส่งผลกระทบกับคนในพื้นท่ีท่ีสร้างการ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมด้านนโยบายต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นนโยบายท่ีเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อดึงดูดการลงทุนและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วย
กระจายอ้านาจการปกครอง ท้าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน กลายเป็น “ศูนย์กลาง
การค้า” กับเพื่อนบ้าน คนในพื้นท่ีอาจจะสูญเสียสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรส่วนกลางในพื้นท่ี และ
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครอบครัว ราคาสินค้าของเกษตรกรไทยลดลง เพราะต้อง
แข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีดินและทรัพยากรสาธารณะของประชาชนในพื้นท่ี
ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษนโยบาย เป็นการพัฒนาท่ีมีค้าส่ังมา
จากศูนย์กลางซึ่งท้าให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการตัดสินใจโดยภาพรวมนั้นอยู่ใน
ระดับต่างมาก ท่ีผ่านมาชาวบ้านไม่ทราบเลยว่าพื้นท่ีตนเองได้รับการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การก้าหนดประเภทอุตสาหกรรมในเขตฯ มาจากส่วนกลาง การใช้ท่ีดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต้อง
ใช้ท่ีดินเป็นจ้านวนมากเมื่อมีการประกาศเขตฯ จึงมีท่ีดินเป็นจ้านวนมากไปทับซ้อนท่ีดิน ท่ีท้ากินของ
ชาวบ้าน ชาวบ้านท่ีเคยอาศัยท้ากินในพื้นท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์กลายเป็นผู้บุกรุก นอกจากนี้ยังมี
ผลกระทบวิถีชีวิต พื้นท่ีทางวัฒนธรรมของคนในพื้นท่ี ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาทิ
เช่น ท่ีดิน น้้า ป่า แร่ธาตุ อากาศ กลายเป็นของรัฐ ชาวบ้านอยู่และท้ากินได้แต่ไม่ใช่เจ้าของเมื่อให้
ออกก็ต้องออกไปไร้ทางต่อสู้ไร้ทางเรียกร้อง ด้านส่ิงแวดล้อม ผลกระทบเชิงลบจะมีสูงมากต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเนื่องจากรัฐบาลต้องการเร่ง
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงส่งผลกระทบมากมายต่อส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่ป่าสงวน คุณภาพน้้าและ
อากาศ และการจัดการขยะ ทรัพยากรป่าไม้ ความต้องการใช้ท่ีดินท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ทรัพยากรน้้า การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมักจะลงเอยด้วยการ
แปลงพื้นท่ีธรรมชาติเป็นเขตอุตสาหกรรมและก้าวสู่ความเป็นเมืองในท่ีสุด ท้าให้เกิดความต้องการใช้
น้้าเชิงแข่งขันอย่างสูงซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ท่ีชุมชนต้องเผชิญ 

การท่องเท่ียวชุมชนมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในยุคปัจจุบันท่ีต้องการหวน
ร้าลึกถึงมรดกวัฒนธรรม หรือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในอดีต โดยแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งมี
การจัดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต
ชุมชนเชิงการเรียนรู้และการทดลองให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ท่ีเป็นอยู่จริงในชุมชน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเท่ียว นอกจากนั้นชุมนหลายแห่งท่ีจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนด้วยตนเอง
จะเน้นระบบการจัดการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่าง    
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวภายในชุมชนและผลประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับ ท้ังใน
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รูปแบบท่ีเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิยมและความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชน      
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
ชุมชน ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง และกลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้ส้าหรับการพัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ 

ลักษณะภูมิประเทศของต้าบลแม่กาษา แม่ปะ และท่าสายลวด เป็นทั้งท่ีราบลุ่ม ท่ีราบเชิงเขา 
และภูเขา อากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย พื้นท่ีส่วนใหญ่ขนานไปกับล้าน้้าเมย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ท่ีสามารถพัฒนาส่ิงก่อสร้างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาท่ีอพยพเข้ามาเมื่อ 100 กว่าปี เป็นพื้นท่ีท่ีมีประวัติยาวนานต้ังแต่
สมัยสุโขทัย จัดต้ังเป็นหมู่บ้านในฐานะชุมชนชายแดนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2437 และมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น 
พม่า กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ฉิ่น และมอญ อพยพเข้ามาอยู่อาศัยด้ารงชีวิตร่วมกันอย่างประนีประนอม
พิเศษแบบมีส่วนร่วมของผู้อพยพต่างวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มีท้ังท่ีอยู่ถาวรได้สัญชาติ หรือลักษณะ
หลบซ่อนรวมถึงประเภทคนไทยผลัดถิ่น ท้าให้ชุมชนมีความเป็นพหุวัฒนธรรมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุขและมีเอกลักษณ์มีกฎระเบียบการบริหารจัดการกลุ่มท่ีแตกต่างตามบริบทและข้อตกลงร่วมกันท่ี
หลากหลายผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมจากความหลากหลายชาติพันธุ์ กลายเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดด
เด่น นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติท่ีสวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายเชิง
นิเวศของเทือกเขาถนนธงชัย เช่น ภู เขา บ่อน้้ าพุร้อน ป่าชุมชน น้้ าตก  ฯลฯ ในด้านวิถี ชีวิต                   
ความเป็นอยู่ของคนท้ัง 3 ต้าบลส่วนใหญ่ มีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม               
ท้านา เล้ียงสัตว์ และรับจ้างท่ัวไป ยังมีบางส่วนเข้าสู่การท้างานภาคบริการในโรงแรมและ                      
การท่องเท่ียวอีกหลายครัวเรือนยังประกอบอาชีพหลายอาชีพไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ประกาศให้อ้าเภอแม่สอด และพื้นท่ีต่อเนื่องเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ท้าให้แม่สอด                
ถูกพัฒนาไปในเชิงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการท่องเท่ียว 
 ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีบ้างแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะท่องเท่ียวน้้าตก น้้าแร่ น้้าพุ
ร้อน ถ้้า วัด รวมถึงป่าชุมชน ซึ่งลักษณะเป็นการท่องเท่ียววันเดย์ทริป (มีท้ังนักท่องเท่ียวชาวพม่าและ
ชาวไทย) ส่ิงท่ีเป็นปัญหา 4-5 ปีท่ีผ่านมาของชุมชนคือ ถูกประกาศให้เป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้า
ให้มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาฉกฉวยเอาประโยชน์จากพื้นท่ี รวมถึงจีนเข้ามาสร้าง
หมู่บ้านฝ่ังพม่า ซึ่งคนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาในพื้นท่ีนั้นมีน้อย หรือแทบจะไม่มี ประกอบกับ
คนในชุมชนนิ่ง ไม่กระตือรือร้น เพราะเริ่มคุ้นชินกับการรอรับเงินจากรัฐบาลส่ิงท่ีส้าคัญท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์นั้น เมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้ามา จะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีสูงและรวดเร็วแต่ส่ิงท่ี
ส้าคัญคือ ทิศทางการพัฒนาของพื้นท่ีท้ัง 3 ต้าบลท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรเป็นอย่างไร เพื่อให้
ชุมชนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและต้ังรับปรับตัวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวเพื่อการอยู่รอดของชีวิตท่ีดี
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ขึ้น ซึ่งคนในต้าบลท้ัง 3 พื้นท่ีเห็นว่าการท่องเท่ียวน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยให้คนในแต่ละ
ชุมชน มีรายได้เสริมจากการจัดการท่องเท่ียวบนฐานศักยภาพบนฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเป็น
ทุนในการจัดการของแต่ละหมู่บ้านท่ีแตกต่าง รวมถึงใช้คุณค่าท่ีชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัด CBT 
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดส้านึกร่วมในคุณค่าของบ้านเกิดท่ีจะน้าไปสู่การอนุรักษ์และสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป การท่ีเครือข่ายชุมชนท้ัง 3 พื้นท่ีจะจัดการท่องเท่ียวซึ่งเป็นแนวคิด  
เชิงธุรกิจท่ีชุมชนไม่คุ้นเคย จ้าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการนอกจากนี้
โดยปกติแล้วการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน มักจะท้าโดยล้าพังตามก้าลังความสามารถของชาวบ้าน
ในแต่ละพื้น ท่ี ซึ่งเป็นการจัดการในเชิงรับ คือ รอให้นักท่องเท่ียวรู้จักหรือค้นพบด้วยตนเอง                    
เพียงช่องทางเดียวเปรียบเสมือนร้านค้าท่ีมีช่องทางจ้าหน่ายสินค้าเพียงแค่เจ้าของร้านยืนรอให้ลูกค้า
บังเอิญเดินผ่านหน้าร้านก่อนจึงจะเห็นสินค้าได้ จากนั้นจึงค่อยเดินเข้ามาซื้อของท้ัง ๆ ท่ีสินค้าภายใน
ร้านมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นที่น่าสนใจ แต่ขาดการบริหารจัดการให้ลูกค้าได้รับรู้หรือเช่ือมโยง
กับร้านอื่น ๆ ให้ง่ายต่อการรู้จัก ดังนั้นหากชุมชนเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเป็นเชิงรุก 
ด้วยการสร้างความสนใจให้เป็นท่ีรับรู้กันโดยท่ัวไป โอกาสท่ีนักท่องเท่ียวจะแวะเวียนมาท่องเท่ียว               
ก็เป็นไปได้มากขึ้น เพียงแต่ว่าในแต่ละชุมชนจะมีพลังดึงดูดความสนใจมากพอหรือไม่ ซึ่งก็คือความ
น่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวนั่นเอง และก็อาจจะมีแรงดึงดูดไม่มากพอ แต่หากมีการรวมกลุ่มกันขึ้น 
พลังก็จะมากขึ้น ดังนั้นถ้าหากชุมชนท้ัง 3 พื้นท่ีได้มีการร่วมสร้างเส้นทางท่องเท่ียวโดยการเช่ือมโยง
ชุมชนต่าง ๆ ของ 3 พื้นท่ีเข้าด้วยกัน โดยท้าการวิจัยเพื่อสร้างเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ โอกาส                   
ท่ีนักท่องเท่ียวจะหันมาสนใจก็จะเป็นไปได้มากขึ้น  
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยและภาคีเครือข่ายชุมชนท้ัง 3 พื้นท่ีได้มองเห็นถึงช่องทางการเพิ่ม
มูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นใน 3 ต้าบลของอ้าเภอแม่สอดและพื้นท่ีเช่ือมโยงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนโดยใช้ระบบบริหารจัดการโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยง
ระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน ซึ่งหมายถึงประชากรในชุมชนหรือพื้นท่ีกับนักท่องเท่ียว เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการท้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวจ้านวนมากในหลายพื้นท่ี 
และปัญหาท่ีพบหลังจากท้าวิจัยเสร็จส้ินโครงการแล้วคือ บางชุมชนสามารถจัดการท่องเท่ียวด้วย
ตนเองได้ แต่มีนักท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมชมเพียงจ้านวนหนึ่งเท่านั้ น เนื่องจากขาดช่องทางการจัด
จ้าหน่ายท่ีเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวอย่างเช่น ช่องทางผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะช่วยส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะนักท่องเท่ียวทั่วไปไม่ได้มีการรับรู้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวโดย
ชุมชนอย่างแพร่หลายหรือเป็นที่รู้จักเหมือนกับแหล่งท่องเท่ียวกระแสหลักของหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน และเมื่อรัฐบาลประกาศให้ท้ัง 3 ต้าบล คือ แม่กาษา แม่ปะ และท่าสายลวด อยู่ในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด ท้าให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางบก และทางอากาศใน
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การสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสิน ค้า ท้าให้เกิดพื้นท่ีมีศักยภาพในการเช่ือมโยงเส้นทาง
ท่องเท่ียว ประกอบกับท้ัง 3 พื้นท่ีมีทุนทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา และการประกอบ
อาชีพท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุสนับสนุนให้เกิดโครงข่าย CBT ได้ จึงเป็นท่ีมาของ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารโครงข่าย CBT ของท้ัง 3 ต้าบลขึ้น โดยหวังผลของการวิจัยและ
พัฒนาในครั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายการท่องเท่ียวสอดรับเช่ือมโยงกับการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนั้นโครงข่ายเส้นทางการท่องเท่ียว ยังก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ของประชากรและท้องถิ่นโดยท่ัวกัน ซึ่งรูปแบบการจัดท้าเส้นทางท่องเท่ียวโครงข่ายการ
ท่องเท่ียวชุมชนของท้ัง 3 ต้าบลในอ้าเภอแม่สอดเป็นลักษณะการผสมผสานเรื่องราวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตสอดแทรกเข้าไปในเส้นทางการท่องเท่ียว ซึ่งเส้นทางจะมี
ความหลากหลายเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหมาย ระยะเวลา ความสนใจ ความช่ืนชอบท่ี
แตกต่างกัน และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน 3 ต้าบล เพื่อไปสู่การ
เช่ือมโยงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่างให้เข้มแข็งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ทบทวนศักยภาพการจัดการ CBT และก้าหนดกิจกรรมเส้นทางท่องเท่ียวของต้าบล                
แม่กาษา แม่ปะ และท่าสายลวด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น 
 2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน สมาชิกภายในองค์กรเครือข่ายการท่องเท่ียว                 
โดยชุมชน อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากและพื้นท่ีใกล้เคียง 
 3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายต้าบลแม่กาษา แม่ปะและท่าสายลวดในการบริหาร
จัดการ การตลาด และการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงข่าย CBT 
 4. เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเท่ียวชุมชนภายในเส้นทางท่องเท่ียวตามระดับศักยภาพ
และกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปแบบเส้นทางท่องเท่ียวแบบวงรอบ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เพื่อใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพของรูปแบบโครงข่ายการท่องเท่ียวชุมชนต้าบลแม่กาษา ต้าบลแม่ปะ และต้าบล             
ท่าสายลวด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quality Research 
and Qualitative Research) โดยมีวิธีด้าเนินการวิจัยดังนี้ 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ส้านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด                   
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส้านักงานจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ                 
แหล่งท่องเท่ียว ผู้ประกอบการธุรกิจแหล่งท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าท่ีระลึก ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่ีพัก ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ผู้ประกอบการธุรกิจสถานบริการน้้ามันและ              
จุดแวะพัก จ้านวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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บุคลากรภายในชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวท้ัง 3 พื้นท่ี 
ประกอบด้วย ชุมชน ต้าบลแม่กาษา แม่ปะ และท่าสายลวด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ได้แก่ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น้า ผู้รู้พระสงฆ์และเยาวชน จ้านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง              
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้ 
1. แบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลส้าหรับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ ความพร้อมในการให้บริการนักท่องเท่ียว มาตรฐานด้านการเข้าถึ งแหล่งท่องเท่ียว 
บุคลากรท่ีจะมาท้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกต่อนักท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านจ้าหน่ายอาหาร  และ               
ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก รวมทั้งจุดแวะพักต่าง ๆ 

2. แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation Form) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ส้าหรับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านมาตรฐานด้านการบริการ ความพร้อมของ
สถานประกอบการแต่ละประเภท โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก เป็นต้น 
และใช้ส้าหรับบุคลากรภายในชุมชน ในด้านมาตรฐานด้านการบริการ การรองรับนักท่องเท่ียว                
การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภัย สภาพของสังคม 
ภูมิอากาศ เป็นต้น โดยใช้จากเอกสารของกรมการท่องเท่ียวเป็นหลักในการสังเกต 
 3. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง             
มาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส้าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ประเด็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยความส้าคัญท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดตาก โดยมีระดับการวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 

1. ข้อมู ลปฐมภู มิ  (Primary data) ผู้ วิ จั ยลงพื้ น ท่ี ชุมชน เพื่ อ สัมภาษณ์ และ สังเกต                
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม พร้อมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวโดยการใช้แบบสอบถาม                
ตามแหล่งท่องเท่ียวส้าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 
ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานการศึกษาต่างๆ 
นอกจากนั้นได้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน้ามาสร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ รายงานผลการวิจัย  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา มีลักษณะเป็นพรรณนา

โวหาร และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการทบทวนศักยภาพการจัดการ CBT และก้าหนดกิจกรรมเส้นทางท่องเท่ียวของต้าบล
แม่กาษา แม่ปะ ท่าสายลวด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นพบว่า เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม
ชายแดน มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่และล้านนา มีประวัติศาสตร์
ชุมชนยาวนาน ทรัพยากรอุดสมบูรณ์ คนในชุมชนท่ีมีการต้ังรับปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเผชิญมีระบบ
การจัดการตนเอง สร้างทางเลือกทางรอดอยู่เสมอท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงโดยสรุปประเด็น
ส้าคัญได้ 3 ประเด็น 1.ชุมชนพหุวัฒนธรรมชายแดน 1.1) ชุมชนไทใหญ่ เป็นกลุ่มชุมชนท่ีอาศัยอยู่
บริเวณต้าบลท่าสายลวดมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย และวิถีถ่ิน ท่ียังคง
เดิมไม่เปล่ียนแปลงไปตามกระแสจนกลายเป็นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองชายแดนท่ีมีความงดงาม           
ของประเพณีวัฒนธรรมในเมืองการค้าชายแดน 1.2) ชุมชนล้านนาชาวล้านนาอาศัยอยู่บริเวณต้าบล
แม่ปะและต้าบลแม่กาษา มีรากวัฒนธรรมเดิมเป็นชาวล้านนาจากหลักฐานการอพยพส่วนใหญ่มาจาก
ทางตอนเหนือ เช่น ล้าปาง ล้าพูน เถิน อพยพมาอ้าเภอบ้านตากผ่านเส้นทางมาแม่ระมาด กระจายอยู่
ในพื้นท่ีแม่ระมาด แม่สอด พบพระ ชาวล้านนายังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมล้านนา เช่น ดนตรี               
วิถีถิ่นอาหารอยู่กันแบบเครือญาติ ในพื้นท่ียังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น มอญ พม่า กะเหรี่ยง บะโอ 
อาศัยอยู่ประปราย ท่ัวท้ังอ้าเภอแม่สอด จากหลักฐานท่ีค้นพบกลุ่มคนอพยพโดยสรุปมี 3 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ประกอบด้วย กลุ่มพ่อค้าวัวต่างท่ีมาค้าขายเห็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ก็ตั้งหลักปักฐานและชวนญาติมิตร
มาอยู่ กลุ่มท่ีอพยพมาจากเมียนมาจากความไม่สงบการรบกันระหว่างทหารเมียนมากับทหาร
กะเหรี่ยง และกลุ่มท่ีอพยพมาจากทางตอนเหนือด้วยสาเหตุความแห้งแล้ง บริบทพื้นท่ีต้าบลแม่กาษา 
แม่ปะ ท่าสายลวด สภาพพื้นท่ีต้าบลแม่แม่กาษา แม่ปะ ท่าสายลวด 2. มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วย 2.1) ทรัพยากร ธรรมชาติ น้้าตก น้้าพุร้อน ป่าชุมชน น้้าตก ในพื้นท่ีต้าบลแม่กาษา     
และแม่ปะมีพื้นท่ีป่าชุมชนท่ีอุดมสบูรณ์และยังมีน้้าตกแม่กาษา น้้าพุร้อน พื้นท่ีส่วนใหญ่ท้าการเกษตร 
2.2) สถาน ท่ี ส้าคัญ  วัดไทยวัฒนารามสถาปัตยกรรมสวยงาม ต้ังอยู่พื้ น ท่ีต้าบลท่าสายลวด                           
และมีโบราณสถานคอกช้างเผือกท่ีมีประวัติความเป็นมาสมัยพ่อขุนรามค้าแหง วัดโพธิคุณ                       
เขตพุทธอุทยานต้ังอยู่พื้นท่ีแม่ปะเป็นวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้้าของคนแม่สอด ภายในวัด
สงบร่มรื่น ส่วนพื้นท่ีต้าบลแม่กาษามีวัดไทยสามัคคีท่ีเป็นวัดวิถีล้านนาผสมผสานกับคนในชุมชน                  
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สร้างสีสันความมีชีวิตชีวาและมีพลังศรัทธาของผู้คนท่ีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวชม สักการะบูชาไหว้พระ
ขอพรไม่ขาดสาย และชมความประณีตละเอียดอ่อนของช่างแกะสลักไม้ในพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักหรือ
พิพิธภัณฑ์โฮงหลวง 2.3) ส่ิงอ้านวยความสะดวก การคมนาคมสะดวก มีสนามบิน สถานประกอบการ
ท่ีพักร้านอาหารในพื้นท่ีมีส่ิงอ้านวยความสะดวกมากมายรองรับการจัดการท่องเท่ียว ส่ิงอ้านวย    
ความสะดวก รถโดยสารบริการรับส่ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรมและคอนโดมิเนียม            
3. เป็นชุมชนจัดการตนเอง ต้าบลแม่ปะเป็นชุมชนจัดการตนเองเพราะมีความพร้อมในด้านทรัพยากร
มนุษย์หน่วยงานหนุนเสริมเป็นพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการป่า                 
การบริหารจัดการน้้า และมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีหลากหลายท้ังด้านสุขภาพและอาหาร 3.1) การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาจากโครงการนวัตวิถี กลุ่มฮักนะแม่กาษาท่ีด้าเนินการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีชีวิตเดิมของคนพื้นถิ่นและการทอผ้าฝ้ายจนเป็นท่ีรู้จักและมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการ 3.2) การปรับตัวต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงแรงกระแทกการเป็น
พื้นท่ีชายแดน ความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ ประชาคมอาเซียน จีน
เมืองใหม่ การเคล่ือนย้ายเข้าออกของผู้คน การเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและการระบาดโควิด 19 
คนในพื้นท่ีมีการต่ืนตัวและหาทางเลือกทางรอดอยู่เสมอจึงท้าให้คนแม่สอดมีความต่ืนตัวอยู่ตลอด 

2. ผลการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน สมาชิกภายในองค์กรเครือข่ายการท่องเท่ียว               
โดยชุมชน  อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากและพื้นท่ีใกล้เคียงพบว่า องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้   1. องค์กรเครือข่ายภายในคือกลุ่มแกนน้า ผู้ประกอบการในชุมชน      
ปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มนี้มีความส้าคัญในระดับต้นท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมในการคิด การแก้ปัญหา และ
การพัฒนาชุมชนของตนและเมื่อมีการด้าเนินกิจกรรมกลุ่มอาจต้องมีข้อตกลงร่วม มีการก้าหนด
เป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดยการเป็นชุมชนท่องเท่ียวเพื่อสร้าง
รายได้ให้คนในพื้นท่ี 2. องค์กรหนุนเสริมภายนอก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มนี้มีความส้าคัญในด้านการหนุนเสริม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคน ในข้อท่ี 1 ตามบทบาทหน้าท่ี
และยังสามารถต่อยอดการพัฒนาน้าไปก้าหนดเป็นนโยบายหรือแผนพัฒนาชุมชนในพื้น ท่ี                      
3. กลุ่มผู้ประกอบการท่องเท่ียวและบริการ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวธุรกิจท่ีพัก
โรงแรม ร้านอาหาร กลุ่มผู้จ้าหน่ายสินค้า กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวตามปกติกลุ่มคนเหล่านี้
เมื่อมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวก็สามารถขายสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการได้แต่หากสร้างการมี               
ส่วนร่วมเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวหรือผู้รับบริการจะมีส่วนช่วยหนุนเสริม                
เพิ่มปริมาณความต้องการผู้รับบริการมากขึ้น สะดวกขึ้น 4. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกลุ่มนี้     
เป็นกลุ่มท่ีเข้ามามีส่วนในรูปแบบภาคีเพราะจะเป็นส่วนช่วยบอกต่อขยายผลสร้างคุณค่าให้งานวิจัย
เกิดประโยชน์ต่อคนมากขึ้นและสามารถสร้างพลังการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนพื้นท่ีได้ 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

29 

 

3. ผลการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายชุมชนต้าบลแม่กาษา อ้าเภอแม่ปะ และท่าสายลวด 
ในการบริหารจัดการการตลาด และการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงข่าย CBT พบว่า การพัฒนา
ศักยภาพด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) 
สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงในชุมชนพื้นท่ีด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผล
และร่วมประเมินผล ส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบโครงข่ายให้เกิดรูปธรรม จากการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนสามารถ สรุปเป็นอัตลักษณ์ คือ “ท่องเท่ียววิถีชุมชน มนต์เสน่ห์เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดน” 
ได้รูปแบบระบบโครงข่ายท่ีเช่ือมโยง 3 พื้นท่ีภายใต้ทุน บริบทพื้นท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ สถานท่ี
ส้าคัญ วิถีชีวิต มาพัฒนาเป็นกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนและมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามา
มีส่วนร่วมหนุนเสริมและภาคีระดับองค์ภาครัฐท่ีสนับสนุน พัฒนาศักยภาพระบบโครงข่าย          
อย่างต่อเนื่อง ส้าหรับก้าหนดกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียว กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทย                
ท่ีเดินทางมาเท่ียวแม่สอด จ้านวน 30 คน พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยทางด้าน

ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89, S.D = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาดด้านความปลอดภัย               
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านราคาในการท่องเท่ียว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
และทีมนักวิจัยน้าผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวมาเป็นส่วนประกอบในการจัดกิจกรรม
เส้นทางเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมเส้นทางอีกครั้ง จากการทดลองท้าทัวร์น้าร่องเพื่อน้าผล
มาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมเส้นทางและการเช่ือมโยงระบบโครงข่ายการท่องเท่ียว จากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการทดลองท้าทัวร์น้าร่องจ้านวน 40 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านต่าง ๆ ในการให้บริการท่องเท่ียวโดยชุมชนต้าบลแม่กาษา แม่ปะ ท่าสายลวด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.95, S.D = 0.63)  
4. ผลการเช่ือมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเท่ียวชุมชนภายในเส้นทางท่องเท่ียวตามระดับ

ศักยภาพและกิจกรรม ท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปแบบเส้นทางท่องเท่ียวแบบวงรอบ พบว่า 
การเช่ือมโยงโครงข่ายด้านการท่องเท่ียวขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบท่ีส้าคัญคือ 1) การศึกษา
วิเคราะห์บริบทพื้นท่ีในการเช่ือมโยงโครงข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานท่ีส้าคัญ ด้านวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม และกลุ่มคนแกนน้า เพื่อร่วมพัฒนาและขับเคล่ือนการสร้างภาคีในระดับพื้นท่ี
เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นและตระหนักในคุณค่าทรัพยากรท่ีมี 2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเริ่ม
จากกลุ่มในระดับชุมชนและขยายภาคีออกเป็นระดับต้าบลแม่กาษา แม่ปะ ท่าสายลวด รวมไปถึง
ภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียงเน้นการสร้างการมี     
ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความส้าคัญกับระบบบริหาร
โครงข่ายฯ 3) การค้นหาทีมกลุ่มคนท่ีร่วมพัฒนาเน้นการเข้าร่วมอย่างมีอิสระ ในการสร้างภาคีท่ีจะให้
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ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต้องมีการสร้างความเข้าใจต้องผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้และปฏิบัติการ
ร่วมกัน ต้องสร้างความเช่ือมั่น ไว้ใจ จริงใจในการพัฒนาและท้าอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการวิเคราะห์
ปัญหา หาทางออก หาวิธีปฏิบัติร่วม 4) การวางเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจนเมื่อมีกลุ่มแกนน้าต้องร่วม
วางแผนการท้างานก้าหนดเป้าหมายแนวปฏิบัติร่วมท่ีชัดเจน โดยค้านึงถึงการสร้างการมีส่วนร่วม
ต้ังแต่กระบวนการเริ่มต้นจนเกิดภาคีการเช่ือมโยงภาคีสู่การพัฒนาระบบโครงข่าย 5) พัฒนาโครงข่าย
เป็นการเสริมพลังทางบวกท่ีหนุนเสริมให้โครงข่ายได้รับการพัฒนาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                   
ในทักษะท่ีจ้าเป็นเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีในระบบเพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  เห็นอกเห็นใจกัน เครือข่ายท่ีมีก็จะเกิดพลังสามัคคีและเข้าใจกันมากขึ้น              
6) การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์เป็นทักษะท่ีจ้าเป็นในการพัฒนาระบบเป็นการส่ือสารกันอย่าง
สร้างสรรค์ รับฟัง เห็นใจและเข้าใจ เข้าถึงการส่ือสารและเจตนาของผู้ส่งสารอย่างแท้จริง 
 
อภิปรายผล  

ผลการทบทวนศักยภาพการจัดการ CBT และก้าหนดกิจกรรมเส้นทางท่องเท่ียวของต้าบล      
แม่กาษา แม่ปะ และท่าสายลวด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นพบว่าเป็นชุมชน             
พหุวัฒนธรรมชายแดน มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่และล้านนา     
มีประวัติศาสตร์ชุมชนยาวนาน ทรัพยากรอุดสมบูรณ์ คนในชุมชนท่ีมีการต้ังรับปรับตัวต่อสถานการณ์
ท่ีเผชิญมีระบบการจัดการตนเองสร้างทางเลือกทางรอดอยู่เสมอท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง
โดยสรุปประเด็นส้าคัญได้ 3 ประเด็น 1. ชุมชนพหุวัฒนธรรมชายแดนดังนี้  1.1) ชุมชนไทใหญ่                  
1.2) ชุมชนล้านนา 2. มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย 2.1) ทรัพยากร ธรรมชาติ น้้าตก                
น้้าพุร้อน ป่าชุมชน น้้าตก 2.2) สถานท่ีส้าคัญ วัดไทยวัฒนารามสถาปัตยกรรมสวยงาม คอกช้างเผือก
วัดโพธิคุณเขตพุทธอุทยาน วัดไทยสามัคคีพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก  2.3) ส่ิงอ้านวยความสะดวก                 
การคมนาคมสะดวก มีสนามบิน สถานประกอบการท่ีพักร้านอาหาร 3. เป็นชุมชนจัดการตนเองด้าน 
3.1) การท่องเท่ียวโดยชุมชน 3.2) การปรับตัวต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 

ผู้วิจัยเห็นว่าสังคมพหุวัฒนธรรมเน้นการยอมรับ การอยู่ร่วมกันและการบูรณาการของ      
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ มุ่งไปสู่การตระหนักรู้ถึงการรวมอยู่ร่วมกันและ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคม เคารพและยอมรับในความแตกต่างชุมชนต้าบลแม่กาษา แม่ปะ              
ท่าสายลวด ต่างมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกันด้วย กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วม               
ร่วมคิด ร่วมท้า ต้ังแต่ต้นท้าให้เกิดการน้าเอาทรัพยกรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนท่ีแตกต่าง                 
มาผสมผสานเป็นกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หารือ หาทางออก
ร่วมกัน จนเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างเสน่ห์ สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเท่ียวหรือผู้สนใจ                
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ได้ สัม ผัสความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองชายแดนท่ียังคงมีความโดดเด่ น                        
ความภาคภูมิใจของประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นรากฐานของพื้นทีท่ีสร้างความประทับใจให้นักท่องเท่ียว  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 2549, บัญญัติ ยงย่วน 
2551, ดุสิต หวันเหล็ม 2552, เอกรินทร์ สังข์ทอง 2552) กล่าวว่า สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง 
ประชากรกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์มาอยู่รวมกันในสังคมหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างทางด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
วิธีการคิด การมีปฏิสัมพันธ์ การส่ือสาร รวมถึงบุคคล ท่ีมาจากพื้นฐานหรืออัตลักษณ์เดียวกัน เป็นไป
ตามทฤษฎีสังคมพหุวัฒนธรรมคือกลุ่มคนท่ีหลากหลายชาติพันธุ์มาอยู่รวมกัน และค้ากล่าวของ                
นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550) ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน หมายถึง การท่ี
ชุมชนมีความเป็นอิสระท่ีจะก้าหนดทางเลือกในการจัดการกับปัญหาและด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยไม่หวังพึ่งภายนอก ท้ังนี้ยังมีมุมมองว่าการพึ่งตนเองของชุมชนนั้น 
ชุมชนจะต้องมีอ้านาจในการต่อรองเพื่อให้เป็นไปตามเจตจ้านงค์ของชุมชน และสามารถระดมทุน     
เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนด้วย  

ผลการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน สมาชิกภายในองค์กรเครือข่ายการท่องเท่ียว            
โดยชุมชนอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นท่ีใกล้เคียงพบว่า องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  1) องค์กรเครือข่ายภายในคือกลุ่มแกนน้า ผู้ประกอบการในชุมชน        
ปราชญ์ชาวบ้าน 2) องค์กรหนุนเสริมภายนอก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือประชาสัมพันธ์                 
3) กลุ่มผู้ประกอบการท่องเท่ียวและบริการ 4) กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

ผู้วิจัยเห็นว่าการด้าเนินการเช่ือมร้อยภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนพื้นท่ีสามารถสร้าง
การเปล่ียนแปลงด้วยการบูรณาการทรัพยากรท่ีมีเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สร้างพลังของ
การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนต้าบลแม่กาษา แม่ปะ ท่าสายลวดท่ีมีลักษณะท่ีโดดเด่นของพื้นท่ี    
ตามบริบท เมื่อคนในชุมชนสร้างภาคีท่ีเข้มแข็งภายในและสร้างการมีส่วนร่วมหนุนเสริมเพื่ อพัฒนา
พื้นท่ีสู่การจัดการท่องเท่ียวโดยใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเช่ือมร้อยสร้างแรงดึงดูดท่ีน่าสนใจ
ให้นักท่องเท่ียวเริ่มจากกการสร้างภาคีภายใน ขยายเป็นภาคีระหว่างต้าบลและเช่ือมร้อยภาคี
หน่วยงานและขยายภาคีสู่วงกว้างขึ้นเป็นการสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวด้วยภาคีท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีสร้างความประทับใจให้นักท่องเท่ียวได้ภายใต้บริบทเมืองชายแดน 

สอดคล้องกับค้า กล่าวของ สนธยา พลศรี (2550) กล่าวว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างสมาชิกอาจเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็น
เครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ในการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยท่ัวไป
แต่มีเป้าหมายในการท้ากิจกรรมร่วมกันท้ังเป็นครั้งคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง จึงเป็นการ
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เช่ือมโยงคนท่ีมีความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันท้ากิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกัน ดังนั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียด
บุคคลท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการจัดระบบให้สมาชิกสามารถด้าเนิน กิจกรรมร่วมกันเพื่อบรรลุ
จุดหมายท่ีสมาชิกเห็นพ้องต้องกัน ส่ิงท่ีเช่ือมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน คือ วัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์
ท่ีต้องการบรรลุผลร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่ง พจนา สวนศรี (2546) ได้จัดกลุ่ม
ภาคีท่ีเกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ระดับชุมชนประกอบด้วย กลุ่มจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุ่มร้านค้า ร้านขาย                    
ของท่ีระลึกกลุ่มยานพาหนะในท่องถิ่น วัด โรงเรียน อนามัย สถานท่ีส้าคัญในชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล องค์กรพัฒนาเอกชนและเจ้าท่ีของรัฐท่ีท้างานในพื้นท่ี เช่น พัฒนากร เกษตรต้าบล เป็นต้น 

2. ระดับอ้าเภอ/จังหวัด ประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน ส้านักงาน
จังหวัดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดหรือภาค ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น และกลุ่มรถ เรือให้เช่า และส่ือมวลชนท้องถิ่น 

3. รับชาติประกอบด้วยเครือข่ายท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเท่ียวส่ือมวลชน นักท่องเท่ียว สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา 

ผลการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายต้าบลแม่กาษา แม่ปะ และท่าสายลวดในการบริหาร
จัดการ การตลาด และการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงข่าย CBT พบว่า การพัฒนาศักยภาพ    
ด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) 
สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงในชุมชนพื้นท่ีด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผล 
และร่วมประเมินผล ส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบโครงข่ายให้เกิดรูปธรรม จากการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนสามารถสรุปเป็นอัตลักษณ์ คือ “ท่องเท่ียววิถีชุมชน มนต์เสน่ห์เมือง พหุวัฒนธรรมชายแดน”
และผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการโดยสรุปการวิเคราะห์                  

หาค่าเฉล่ีย x̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจต่อการให้บริการจากการทดลอง                  

ท้าทัวร์น้าร่องจากกลุ่มตัวอย่าง (n=40) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.95, S.D = 0.63)  
ผู้วิจัยเห็นว่าการท้างานวิจัยโดยใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน ในด้านการจัดการท่องเท่ียวได้ด้วยคนในชุมชน ทีมวิจัยได้เรียนรู้การวางแผนงาน การจัดการ
อย่างเป็นระบบ กล้าพูด กล้าคิด กล้าท้า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บมาได้ รู้จักการท้างานเป็นทีม 
การติดต่อประสานงานพบเห็นส่ิงแปลกใหม่ มีโอกาสได้พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์กับชุมชนอื่น 
และได้ประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานท่ีทาง วช. หนุนเสริมจัดให้ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีมนักวิจัยชุมชนและภาคีซึ่งท้าให้ทีมนักวิจัยสามารถสรุปประเด็นจากการศึกษาดูงานได้
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการพาชุมชนไปสู่เป้าหมาย มีเวทีสนทนา เวทีพูดคุยกันบ่อยครั้ง                     
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จนสมาชิกในทีมและชุมชนเกิดความคุ้นเคยกันเสมือนญาติทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน มีอาจารย์              
พี่เล้ียงท่ีคอยสนับสนุน สอนวิธีการ หลักคิดและคอยให้ค้าปรึกษากระบวนการท้างานท้ังยังปรับ
กระบวนการด้าเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบอย่างเป็นกันเองเป็นการร่วมงานท่ีมี
ความสุข สบายใจและเป็นกันเอง สอดคล้องกับค้ากล่าวของ เจษฎา นกน้อย (2554) สมรรถนะ 
หมายถึงกลุ่มของคุณลักษณะใด ๆ ท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล อันมีผลต่อการแสดงออกในสถานการณ์    
ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ส้าเร็จดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ดังมาตรฐานท่ีก้าหนดไว้ 
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนด้วย ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน  ด้านการท่องเท่ียว ตามท่ี สินธุ์ สโรบล 
(2546) กล่าวว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นทางเลือกในการจัดการการท่องเท่ียวท่ีชุมชนเข้ามา
ก้าหนดทิศทางของการท่องเท่ียวบนฐานคิดท่ีว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ ทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียจากการท่องเท่ียว โดยการน้าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ไม่ว่าธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัย              
ในการจัดการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้
ความสามารถและบทบาทท่ีส้าคัญในการด้าเนินงานต้ังแต่การตัดสินใจ การวางแผน การด้าเนินงาน 

ผลการเช่ือมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเท่ียวชุมชนภายในเส้นทางท่องเท่ียวตามระดับศักยภาพ
และกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปแบบเส้นทางท่องเท่ียวแบบวงรอบพบว่าการเช่ือมโยง
โครงข่ายด้านการท่องเท่ียวขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบท่ีส้าคัญคือการ 1) การศึกษาวิเคราะห์
บริบทพื้นท่ี 2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การค้นหาทีมกลุ่มคนท่ีร่วมพัฒนาเน้นการเข้าร่วม         
อย่างมีอิสระ 4) การวางเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจน 5) พัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง 6) การส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ ดังภาพ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2 ภาพระบบโครงข่ายการท่องเท่ียวต้าบลแม่กาษา แม่ปะ ท่าสายลวด 
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ผู้วิจัยเห็นว่าการเช่ือมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 3 ต้าบล เป็นการเช่ือมร้อยท่ีสร้างพลัง
การขับเคล่ือนให้เกิดเป็นรูปธรรม แต่ในการเช่ือมโยงโครงข่ายต้องเริ่มจากการเช่ือมร้อยภาคีทีละกลุ่ม
จนเกิดความเข้าใจและเกิดการพัฒนาในระดับหนึ่งก่อน จึงขยับการเช่ือมร้อยภาคีไปสู่วงกว้างขึ้น        
มีรูปแบบ มีการก้าหนดเป้าหมายร่วมกันและต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผล 
และร่วมประเมิน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนได้ 

ส้านักส่งเสริมศักยภาพชุมชน กรมพัฒนาชุมชน  (2547) เครือข่ายชุมชน หมายถึง                   
กลุ่มองค์กรหลายกลุ่มมารวมตัวกันประสานเช่ือมโยง สร้างความสัมพันธ์ ถักทอ สร้างสรรค์กิจกรรม
บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรเกิดพลังในการท้างานให้บรรลุเป้าหมายทุกองค์กรและให้ชุมชนเข้มแข็ง 

สอดคล้องกับค้ากล่าวของ ส้านักงานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ส้านักพัฒนาการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2550) ได้จัดท้าหนังสือเรื่อง “CBT Network Handbook” หรือ 
“คู่มือเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน” กล่าวไว้ว่า “ในขณะท่ีเราพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนไป
นั้น ชุมชนอื่นๆ ท้ังใกล้และไกล ต่างก็พากันหาหนทางในการพัฒนาตนเองเช่นกัน โดยการอนุรักษ์
รักษาเพื่อหล่อเล้ียงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในรูปแบบของแหล่งหาอาหาร แหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ และแหล่งหารายได้จากการท่องเท่ียว จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนหรือชุมชนอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะบางอย่างใกล้เคียงกัน มาร่วมกันคิด เพื่อการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ทักษะ การเรียนรู้ระหว่างกัน ขยายโอกาส ประสบการณ์ การเรียนรู้ให้กว้างขวาง         
สร้างความเข้าใจ รวมถึงการมีข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ ทางวิชาการเรียกว่า “เครือข่าย”                 
แต่ส่ิงท่ีงานวิจัยคันพบคือการส่ือสารเป็นส่ิงส้าคัญเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประการเพราะการส่ือสาร                     
อย่างสร้างสรรค์เป็นพลังเชิงบวกท่ีต้องใช้ในการบริหารระบบโครงข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนท้ัง               
3 พื้นท่ี 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการพัฒนาและยกระดับคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถด้านการเป็นไกด์           
ท่ีสามารถใช้ภาษาท่ีสองประกอบอาชีพด้านการท่องเท่ียวและบริการได้ เช่น ภาษาพม่า ภาษาจีน 
เป็นต้น 

2. ควรมีการพัฒนาและยกระดับคนในชุมชนในการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้
บนฐานทรัพยากรและวิถีเดิมให้เป็นรูปธรรม 

3. การยกระดับชุมชนในจังหวัดตากและพัฒนาต่อยอดในการยกระดับโครงข่ายการท่องเท่ียว
ระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ เป็นระดับจังหวัด 
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องค์ประกอบของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน  
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
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Primary Educational Service Area 1 

  
จักรกฤษ แก้วโยธา1 พินิจนันท์  ชลเทพ2  ลินดา  แก้วแก่น3 ธีรภัทร พลลาภ4 และอนุชติ จ้าวิเศษ5 

Jakkrit Kaewyotha  Pinijnan Chonlathep  Linda Kaewkaen  Teeraphat Pollarp and Anuchit Chamwiset 

 
Received: 9 October 2022; Revised: 27 October 2022; Accepted: 5 November 2022 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู              
ในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นการวิจัยเอกสาร
ด้าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 
จ้านวน 10 แหล่ง เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)            
จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ 2) ยืนยันองค์ประกอบของกรอบแน วคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) ตามกรอบท่ีได้จากการสังเคราะห์จากเอกสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 5 คน  
ผลการวิจัยพบว่า กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเรียนรู้จากอุปสรรค มีตัวชี้วัด 4 ตัว 
คือ การยอมรับข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน การกล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น การหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และการจัดการกับปัญหาท่ีดี 
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง 2) การสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด              
4 ตัว คือ การเป็นบุคคลท่ีมีการวางแผนการท้างานท่ีเป็นระบบ การปรับตัวให้เข้าได้กับทุก
สถานการณ์ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ 3) ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท้างาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ตัว คือ การมีความต้ังใจ
และความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา การมีความอดทนอุทิศตนในการ
                                                             
1 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
2 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย E-mail: pinitnun212@gmail.com เบอร์โทร 0980509783 
3 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
4 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
5 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
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ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างเต็มท่ี การปฏิบัติตนให้เป็นบุคลากรท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และ
การปฏิบั ติงานร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  4) การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์และข้อติชม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรับฟังค้าวิจารณ์และข้อติชมข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้อื่น การเข้าใจ
และยอมรับข้อติชม และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และ 5) การมีแบบอย่างในการ
สร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ตัว คือ การกล้าคิดและกล้าแสดงความคิดเห็นเชิงบวก            
ในการปฏิบัติงาน ความต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองจากผู้ท่ีประสบความส้าเร็จ  
 

ค้าส้าคัญ: องค์ประกอบ, กรอบแนวคิดแบบเติบโต, กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู  
 

Abstract 
 This research aim to study components of teacher’s growth mindset in school 
under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area 1. Using documents 
research on 2 steps are 1) Study 10 documents about growth mindset for synthesis 
the components of teacher’s growth mindset, and 2) Confirm the components by 
the 5 experts in educational administration. The research found that: 
 Teacher’s growth mindset in school under the Office of Udonthani Primary 
Educational Service Area 1 consisted of 5 main elements include: 1) Learning from 
Obstacles include 4 indicators are accepting errors or failures in operations, daring to 
face the problems and obstacles that occur, finding a way to improve the problems 
appropriately, and good handing of the problem to prevent them from crashing again;             
2) Creating job challenges for yourself include 4 indicators are being the person with                
a systematic work plan, adaptation to every situations, learning the new things 
continuously and Developing and creating the new innovations creatively;3) 
Determination and dedication to work include 4 indicators are having the intention and 
effort in the operation for the benefit of the school, having patience and devotion to 
work in school fully, practicing to be a good personnel in school work and working 
effectively with others; 4) Learning from Criticism and Negative feedback include 3 
indicators are listening the criticism, negative feedback or suggestion from others, 
understanding and accepting the negative feedback and revision and self-
improvement; 5) Having the role model to inspire yourself include 3 indicators are 
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daring to think and to show the positive opinions in work, intention in achieving goals 
and exchanging and learning how to inspire yourself from successful people. 
 

Keyword; Elements, Growth mindset, Teacher’s Growth mindset 
 
บทน้า 

 โลกในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้า     
ทางวิทยาการ ด้านการส่ือสารโทรคมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีเครือข่ายไปท่ัวโลก และ 
ในระบบการศึกษาในโลกยุคปัจจุบันท่ีเริ่มมีการเปล่ียนแปลง นานาประเทศท่ีก้าวหน้าทางการศึกษา 
ได้เริ่มเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของการเรียนรู้ใน
โลกยุคปัจจุบัน และส้าหรับการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ย้้าให้เห็นว่า เราก้าลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมท่ีประเทศต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ และ
ระบบการศึกษาจ้าเป็นต้องปรับตัว โดยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั้งคราว แต่ต้องเป็นการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน สังคมและตลาดแรงงานท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งผู้ท่ีก้าหนดนโยบายและบุคลากรด้านการศึกษาของไทยควรตระหนักว่า การศึกษาควรจะ
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะท่ีจ้าเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมใน
อนาคต แม้ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในด้านการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา รวมท้ังมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
แต่ประเทศไทยยังคงประสบความท้าทายอีกหลายประการ เช่น นักเรียนจ้านวนมากยังไม่มีทักษะ
พื้นฐานท่ีควรจะมี ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินต่าง ๆ ท้ังในระดับประเทศและในระดับระหว่าง
ประเทศ  หรืออัตราส่วนของเด็กท่ีไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษายังค่อนข้างสูง จึงท้าให้เยาวชน
จ้านวนมากขาดทักษะท่ีจ้าเป็นต่อการท้างานในโลกแห่งความเป็นจริง 
 นอกจากนี้ได้มีการจัดการน้าเสนอผลงานโครงการพัฒนาการศึกษาในงานประชุมวิชาการ
ด้านการศึกษาโลก ครั้ ง ท่ี  17 ICERMI: International Conference on Education Reform and 
Management Innovation 2015 ณ เมืองเวนสิ ประเทศอิตาลี เรื่อง โครงการท่ีมีประสิทธิภาพสูงต่อ
การปฏิรูปการศึกษาไทย (An Initiative Programme to Reform Education in Thailand) และมีการ
กล่าวถึงการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset) ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โครงการท่ีด้าเนินการ
โดยศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิ ยุวสถิรคุณเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งผลการวิจัยพบว่า การท่ี
นักเรียนมีกรอบความคิดแบบใดนั้นจะส่งผลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                   
(ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา, 2558) ซึ่ง Dweck (2006) ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีกรอบความคิด หรือ 
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Mindset โดยแบ่งกรอบความคิดเป็นสองกลุ่ม คือ แนวคิดเกี่ยวกับ Growth  Mindset หรือคนท่ีมี
กรอบความคิดแบบเติบโต เช่ือว่ามนุษย์พัฒนาได้ ความสามารถสร้างได้ด้วยการ เรียนรู้ มองว่าปัญหา
และอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ให้ความส้าคัญกับความพยายาม เด็กท่ีมีกรอบแนวคิด
แบบเติบโตหรือ Growth Mindset จะกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ชอบท่ีจะเรียนรู้ จากปัญหา สนุกเวลาท่ี
เจอโจทย์ยากๆ มีความพยายามท่ีจะหา ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค พัฒนาส่ิงใหม่ๆ ท่ีท้าทาย มีความคิด 
สร้างสรรค์ใหม่ๆ มักมีค้าาถามในเรื่องการเรียน รวมถึงส่ิงต่างๆ รอบตัว ส่วนแนวคิด Fixed Mindset 
หรือคนท่ีมีกรอบความคิดแบบติด เช่ือว่า ความฉลาดของมนุษย์เปล่ียนแปลงไม่ได้ ไม่สามารถเพิ่มพูน
ทักษะความสามารถได้ ให้ความส้าคัญ กับภาพลักษณ์ คุณสมบัติ เช่น ต้องดูฉลาดดูเก่ง เด็กท่ีมีกรอบ
แนวคิดแบบติด Fixed Mindset จะไม่ชอบท่ีจะเรียน เพราะ คิดว่าไม่สามารถเปล่ียนแปลงความฉลาด
ของตนเองได้ มักจะไม่มีความพยายาม หลีกเล่ียงปัญหาและงานท่ีท้าทาย เมื่อเจออุปสรรคจะมองว่ามัน
คือ ความล้มเหลว หนีปัญหา เนื่องจากกลัวว่าถ้าท้าไม่ได้แล้ว จะดูโง่ ไม่เก่ง เสียภาพลักษณ์  
 จากการศึกษาของ Dweck (2012) ยังพบว่าคนท่ีมีกรอบแนวคิดแบบบเติบโตหรือ Growth 
mindset มักจะมีความกระตือรือร้น ใส่ใจกับงานท่ีท้า สนุกกับการแก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ และ
พัฒนาส่ิงใหม่ๆ ท่ีท้าทาย และมัก ประสบความส้าเร็จกับส่ิงท่ีท้าเพราะเช่ือว่าความสามารถสร้างได้    
จึงต้ังใจท้างานเต็มท่ีและพร้อมเรียนรู้ เผ่ือก้าวข้ามอุปสรรคท่ีเจอ ส่วนคนท่ีมีกรอบแนวคิดแบบติด  
Fix mindset มักมีโอกาสประสบความส้าเร็จน้อยกว่าเพราะยึดติด ว่าทักษะของบุคคลเปล่ียนแปลง
ไม่ได้ ความต้ังใจในการท้างานของคนกลุ่มนี้มักจะต้่า หลบเล่ียง อุปสรรคและขาดการเรียนรู้ วิธีการ
สร้าง พัฒนา หรือปรับเปล่ียน กระบวนการทางความคิด (Mindset) มีวิธีการด้าเนินการได้หลากหลาย
รูปแบบ นอกจากนี้เนตรนิยมาตร วรรณพยันต์ (2560) ยังเช่ือว่า กรอบความคิดสามารถเปล่ียนแปลง
หรือพัฒนาได้ซึ่งบุคคลท่ีมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนากรอบความคิดจากตัวบุคคลเองและพ่อแม่แล้ว 
ครูยังเป็นอีกบุคคลหนึ่งท่ีมีบทบาทส้าคัญในการช่วยพัฒนากรอบความคิดของนักเรียน โดยครูเป็น
แบบอย่างของการมีกรอบความคิดแบบเติบโต สอนให้ เด็ก เข้ าใจเกี่ ยวกับกรอบแนวคิด                  
ให้ความส้าคัญกับกระบวนการและผลสะท้อนกลับในกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนช่ืนชมในความพยายาม ลดการเปรียบเทียบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากครูปลูกฝัง
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ให้นักเรียนจะท้าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียนและมีโอกาสประสบความส้าเร็จสูง ดังนั้นบริบทของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานจึงส้าคัญมาก เพราะเป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
จัดการเรียนรู้ท่ีต้องเน้นให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ มีทักษะพื้นฐานในการ
ด้ารงชีวิต ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ครูจึงมีบทบาทส้าคัญมากต่อการพัฒนาผู้เรียนและเป็นต้นแบบของการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 
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โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา 4.0 ซึ่งครูมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนและแนะแนว ให้ค้า
ประเมินในเชิงช้ีแนะ สามารถจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ , 2559) ครูจึงต้องมีการปรับเปล่ียนบทบาท
ของตนเองเป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ใหม่ท่ีมีความยากและท้าทายในการขับเคล่ือนประเทศ
ไทย 4.0 ดังท่ี สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2560) ได้กล่าวว่า โลกก้าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศ
ไทยต้องมีการปรับตัวซึ่งในการปรับตัวนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนส้าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้เด็กปรับตัวรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ (2558) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ
จ้าเป็นในการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ในอนาคตพบว่า การพัฒนาครู มีความต้องการอยู่ในล้าดับแรก 
 ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารโรงเรียนในการท่ีจะหาแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีศักยภาพและจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สนองต่อนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะท่ีผู้วิจัยอยู่ในต้าแหน่งของครูผู้สอน และครูซึ่งเป็นต้นแบบกรอบ
แนวคิดของนักเรียนจึงจ้าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพราะผลการวิจัย
พบว่า การท่ีมีกรอบแนวคิดแบบเติบโต จะท้าให้คนมีความหวัง มีความอดทน มุ่งมั่นพยายาม ไม่ยอม
แพ้ง่ายๆ และมีความคิดท่ีต้องการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา กล้าเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทาย ซึ่งจะ
ท้าให้ประสบความส้าเร็จในระยะยาว (Dweck, 2006) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการ
พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู ด้วยเหตุท่ีกรอบแนวคิดและพฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของครู มีผลต่อกรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนและสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน (Dweck,2015; Hattie, 2008) จึงจ้าเป็นท่ีจะต้องเริ่มพัฒนาท่ีครูก่อน และเพื่อท่ีจะได้
สารสนเทศท่ีสามารถน้าไปใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูใน
โรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ในการน้าข้อมูลไปพัฒนา ส่งเสริมครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีกรอบแนวคิดแบบ
เติบโต และเพื่อใช้ในการวางแผน ปรับปรุง ก้าหนดนโยบายเพื่อให้สอดคล้องของกลยุทธ์ของ
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และของประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกรอบความคิดแบบเติบโตของครู            
ในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Study) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยมีข้ันตอนรายละเอียดของการด้าเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อท้าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
องค์ประกอบของกรอบความคิดแบบเติบโตของครู จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจ้านวน 10 แหล่ง ตามแนวคิดและงานวิจัยของนักวิชาการ
และนักวิจัย ดังนี้ 
 (1) การศึกษากรอบแนวคิดแบบเติบโต ตามแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ 4 แหล่ง 
ได้แก่ Dweck (2012), Dweck (2015), Campbell (2017), Warren and Hoskins (2018)  
 (2) การศึกษากรอบแนวคิดแบบเติบโต ตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 6 แหล่ง ได้แก่ 
วีระยุทธ (2562), ปัทมาภรณ์ (2561), ธนะดี และคณะ (2561), ละอองดาว และคณะ (2561), 
ศูนย์วิจัยจิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560) และ เนตรนิยมาศ (2560) 
 (3) การสังเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตครูในโรงเรียน โดยการแจกแจง
ความถี่จากหลายแหล่งข้อมูล และสรุปผลโดยใช้เกณฑ์ค่าความถี่ ต้ังแต่ 6 ขึ้นไป ซึ่งเท่ากับหรือ
มากกว่ากว่า 60% ของความถี่ท้ังหมด ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้จากอุปสรรค 2) การสร้างความท้า
ทายในงานตนเอง 3) ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท้างาน 4) การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์และข้อติชม 
และ 5) การมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งผู้วิจัยได้น้าองค์ประกอบท่ีได้จากการสังเคราะห์
ในขั้นตอนท่ี 1 น้าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 2 การยืนยันองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน              
ท่ีมีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทางการบริหารการศึกษา ท่ีมีประสบการณ์ทางการ
บริการการศึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 และมีผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดแบบเติบโต(Growth 
Mindset) หรือกรอบแนวคิด (Mindset) เพื่อยืนยันองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตท่ีได้
จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย                 
ในการประเมินเพื่อยืนองค์ประกอบ โดยเป็นแบบประเมินแบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถาม
ปลายเปิดเพื่อเสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติม เพื่อหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 
 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน  ซึ่งได้จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ                 
โดยผู้วิจัยได้น้าข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารสู่ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบ              
โดยแสดงในรูปความถี่ และเลือกองค์ประกอบท่ีมีความถี่ ต้ังแต่ 6 ขึ้นไป ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่า               
ร้อยละ 60 ของความถี่ท้ังหมด มาเป็นองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโต พบว่า กรอบแนวคิด
แบบเติบโตของครูในโรงเรียน มี 5 องค์ประกอบ 1) การเรียนรู้จากอุปสรรค 2) การสร้างความท้าทาย
ในงานตนเอง 3) ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท้างาน 4) การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์และข้อติชม และ   
5) การมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  การสังเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 

กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู 
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ถี่ 

1. การสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง           8 
2. การเรียนรู้จากอุปสรรค           9 
3. ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท้างาน           8 
4. การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์และข้อติชม           8 
5. การมีแบบอยา่งในการสร้างแรงบันดาลใจ           6 
6. ความสามารถและสติปัญญาเป็นส่ิงท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงได้จากการท้างานอย่างหนัก 

          1 

7. ความสามารถทางปัญญาพัฒนาได้           1 
8. มีความคิดสร้างสรรค์           1 
9. ความฉลาดและความพัฒนาสามารถสร้างได้
ด้วยการเรียนรู ้

          1 
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 ผลการสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู พบว่า 
กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
 (1) การเรียนรู้จากอุปสรรค มีตัวช้ีวัด 4 ตัว คือ การยอมรับข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว           
ในการปฏิบัติงาน การกล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น การหาวิธีการปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม และการจัดการกับปัญหาท่ีดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง 
 (2) การสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การเป็นบุคคลท่ีมี
การวางแผนการท้างานท่ีเป็นระบบ การปรับตัวให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ                
อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท้างาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ตัว คือ การมีความต้ังใจและ
ความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา การมีความอดทน อุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างเต็มท่ี การปฏิบัติตนให้ให้เป็นบุคลากรท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์และข้อติชม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรับฟังค้าวิจารณ์
และข้อติชมข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้อื่น การเข้าใจและยอมรับข้อติชม และการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
 และ (5) การมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ตัว คือ การกล้า
คิด และกล้าแสดงความคิดเห็นเชิงบวกในการปฏิบัติงาน ความต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองจากผู้ท่ีประสบความส้าเร็จ  
โดยสรุปผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ ดังแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2 การสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 

องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวชี วัด 
1. การเรียนรู้จาก
อุปสรรค 

พฤติกรรมการปฏิบั ติงานของครูในการ
เรี ย น รู้ จ า ก ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค 
ประกอบด้วย การยอมรับข้อผิดพลาดหรือ
ค ว า ม ล้ ม เห ล ว ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น              
การกล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้น การหาวิธีการปรับปรุง แก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม และการจัดการกับปัญหาท่ี
ดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง 

1) การยอมรับข้อผิดพลาดหรือความ
ล้มเหลวในการปฏิบัติงาน 
2) การกล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
3) การหาวิธีการปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม 
4) การจัดการกับปัญหาท่ีดี             
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง 
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องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวชี วัด 
2. การสร้างความท้า
ทายในงานให้ตนเอง  
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูท่ีแสดงถึง
การเป็นบุคคลท่ีมีการวางแผนการท้างานท่ี
เป็นระบบ การปรับตัวให้ เข้ าได้กับ ทุก
สถานการณ์  การเรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

1) การเป็นบุคคลท่ีมีการวางแผนการ
ท้างานท่ีเป็นระบบ 
2) การปรับตัวให้เข้าได้กับทุก
สถานการณ์ 
3) การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
4) การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

3. ความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทในการท้างาน  
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูท่ีแสดงถึง
ความ ต้ั ง ใจและความพ ยายาม ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา 
การมี ความอดทนและอุ ทิศตนในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใน โร ง เรี ย น อ ย่ า ง เ ต็ ม ท่ี                 
การปฏิบัติตนให้ให้เป็นบุคลากรท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน และการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การมีความต้ังใจและความ
พยายามในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของสถานศึกษา 
2) การมีความอดทน อุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างเต็มท่ี 
3) การปฏิบัติตนให้ให้เป็นบุคลากรท่ี
ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
4) การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การเรียนรู้จากค้า
วิจารณ์และข้อติชม  

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในการรับ
ฟังค้าวิจารณ์และข้อติชมข้อเสนอแนะต่างๆ
จากผู้อื่น การเข้าใจและยอมรับข้อติชม 
และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้
ดีขึ้น 

1) การรับฟังค้าวิจารณ์และข้อติชม
ข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้อื่น 

2) การเข้าใจและยอมรับข้อติชม 
3) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น 

5. การมีแบบอย่างใน
การสร้างแรงบันดาล
ใจ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในการกล้า
คิด และกล้าแสดงความคิดเห็นเชิงบวกใน
การปฏิบัติงาน การผลักดันตนเองให้มีความ
ต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสร้างแรง
บั น ด าล ใจ ให้ ต น เอ ง จ าก ผู้ ท่ี ป ร ะ ส บ
ความส้าเร็จ 

1) การกล้าคิด และกล้าแสดงความ
คิดเห็นเชิงบวกในการปฏิบัติงาน 
2)  ความต้ังใจในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย 
3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ตนเองจากผู้ท่ี
ประสบความส้าเร็จ 
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 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 

 ผลการยืนยันองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1                    
ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็นไป
ได้ พบว่ากรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูมี 5 องค์ประกอบหลัก  ได้แก่ (1) การเรียนรู้จากอุปสรรค 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การยอมรับข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน การกล้าท่ี
จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น การหาวิธีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และการ
จัดการกับปัญหาท่ีดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง (2) การสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง  
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ตัว คือ การเป็นบุคคลท่ีมีการวางแผนการท้างานท่ีเป็นระบบ การปรับตัวให้
เข้าได้กับทุกสถานการณ์ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
อย่างสร้างสรรค์  (3) ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท้างาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ตัว คือ การมีความ
ต้ังใจและความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา การมีความอดทน อุทิศตนใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างเต็มท่ี การปฏิบัติตนให้ให้เป็นบุคลากรท่ีดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (4) การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์และข้อติชม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ตัว คือ การรับฟังค้าวิจารณ์และข้อติชมข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้อื่น การ
เข้าใจและยอมรับข้อติชม และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และ (5) การมีแบบอย่าง
ในการสร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การกล้าคิด และกล้าแสดงความคิดเห็นเชิง
บวกในการปฏิบัติงาน ความต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองจากผู้ท่ีประสบความส้าเร็จ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  โมเดลองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ในครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย                   
ท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดกรอบแนวคิดแบบเติบโต
(Growth mindset) ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบว่า กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดส้านักงาน              
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 มีจ้านวน 5 องค์ประกอบหลัก  ได้แก่ 1) การเรียนรู้             
จากอุปสรรค 2) การสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง 3 ) ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท้างาน               
4) การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์และข้อติชม และ  5) การมีแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ                  
รวมองค์ประกอบหลักของกรอบแนวคิดแบบเติบโตท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 จ้านวน 5 องค์ประกอบหลัก 18 ตัวชี้วัด  

ซึ่งผลการวิจัยท่ีออกมาเช่นนี้เนื่องมาจากในการศึกษา เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดของกรอบแนวคิด
แบบเติบโต (Growth mindset) นั้น ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ              
กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth mindset) อย่างหลากหลายและรัดกุมร่วมกับการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ท่ีได้
จากการสังเคราะห์เอกสารอีกครั้ง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การยืนยันตามท่ีได้สังเคราะห์มาและมีการ
เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นตัวบ่งช้ีบางตัวเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นและสอดคล้องตามบริบท
ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 มากขึ้น ดังนั้น 
ผลการวิจัยจึงท้าให้ได้องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของกรอบแนวคิดแบบเติบโต(Growth mindset) 
เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยก้าหนดขึ้น สอดคล้องกับธนะดี สุริยะจันทร์หอม และอารยา ปิยะกุล (2561)       
ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบ SPASA เพื่อเสริมสร้างโกรว์ธ มายด์เซตส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู 
พบว่ามี 6  องค์ประกอบ ได้แก่  การเช่ือว่าความสามารถทางปัญญาพัฒนาได้  การต้อนรับ                    
ความท้าทาย การยืนหยัดแม้เผชิญกับความพ่ายแพ้ การมองว่าความพยายามท้าให้เกิดการเรียนรู้ การ
เรียนรู้จากค้าวิพากษ์วิจารณ์  และการหาบทเรียนและแรงบันดาลใจจากความส้าเร็จของผู้อื่น 
สอดคล้องกับวีระยุทธ (2562) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ให้องค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การชอบ
ความท้าทายในการท้างาน (Challenges)  การเรียนรู้จากความล้มเหลว (Obstacles) ความพยายาม 
(Effort) การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์และข้อเสนอแนะเชิงลบ (Criticism and negative feedback) 
และการหาแบบอย่างและแรงบันดาลใจ (Success of others) สอดคล้องกับปัทมาภรณ์ ศรีราษฎร์
(2561) ได้เสนอแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่                
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การเช่ือว่าความสามารถและสติปัญญาเป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้จากการท้างานอย่างหนัก     
การชอบความท้าทาย การไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค การมีความเช่ือว่าความพยายามเป็นหนทาง                 
สู่ความส้าเร็จ การเรียนรู้จากค้าวิจารณ์ และการค้นหาแรงบันดาลใจจากความส้าเร็จของผู้อื่น 
สอดคล้องกับเนตรนิยมาศ วรรณพยันต์ (2560) ได้ศึกษาวิถีครูกับการพัฒนากรอบความคิดศิษย์และ
ก้าหนดกรอบแนวคิดแบบเติบโตไว้ดังนี้ การเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ ปัญญา ความสามารถพิเศษ
และบุคลิกภาพสามารถเปล่ียนแปลงได้  

การมีความพยายาม ในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ความมุ่งมั่นและต้ังใจคิดค้นส่ิง
ใหม่ๆ การมีความกล้าท่ีจะเส่ียงและกล้าท่ีจะสู้ความยาก การชอบความท้าทาย และการไม่ยอมแพ้ต่อ
อุปสรรค นอกจากนี้ศูนย์วิจัยจิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560) ได้สรุปลักษณะของคนท่ีมี
กรอบแนวคิดแบบเติบโตบนพื้นฐานความคิดท่ีเช่ือว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ ดังนี้คือ มีความเช่ือว่า
ความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้  ให้ความส้าคัญกับความพยายามและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
มองปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาสามารถพัฒนาส่ิงใหม่ๆอย่างท้าทายและมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพของการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 
และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 3) เพื่อจัดท้า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ เป็นงานวิจัย                
เชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 150 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงปริมาณ แจกแจงความถี่      
หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ด้านส่ิงอ้านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านมาตรการป้องกันโควิดอยู่ใน                
ระดับมาก ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพ
ส่ิงแวดล้อมของสถานีขนส่ง ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการเดินรถอยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้านช่องทางการจ้าหน่ายต๋ัวโดยสาร  
                                                             
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
E-mail: piyaporn.ne@psru.ac.th  เบอร์โทร 093-0381683 
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3  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะพบว่าโดยรวมอยู่                 
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการ
ให้บริการด้านส่ิงอ้านวยความสะดวก และความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง และ
ด้านการมาตรการป้องกันโควิด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการเดินรถ ด้านช่องทางการจ้าหน่ายต๋ัวโดยสาร และด้านบุคลากร ตามล้าดับเนื่องจากสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 ได้มีการควบคุมดูแลเอาใจใส่ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ท้ังช่วงวันธรรมดาและช่วงเทศกาลจะท้าให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีมี
ความพึงพอใจ 

 3) เพื่ อ จัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่ อพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่าด้านส่ิงอ้านวยความสะดวก ยังต้องปรับปรุงแก้ไข จากผู้ท่ีมาใช้
บริการยังสะดวกสบายไม่เพียงพอจาการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าท่ีสถานีขนส่ง พูดจาไพเราะแต่บริการไม่
ค่อยดีเท่าไหร่ ดังนั้นผู้บริการดูแล และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดอบรมในการบริการความ
คาดหวังในการใช้บริการขนส่งสาธารณะผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น อยากให้เท่ียวรถแต่ละรอบมีความ
ตรงต่อเวลา ดังนั้นผู้บริหารคือฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรจัดประชุมเรื่องในการเดินรถเพื่อสนองต่อความ
ต้องการของผู้มาใช้บริการ     

                                                                                                                                                 
ค้าส้าคัญ : ศักยภาพการจัดการระบบขนส่งทางบก, การพัฒนาขนส่งสาธารณะ, จังหวัดพิษณุโลก    
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the potential of public 
transportation services, and 2) to study problems and obstacles in public 
transportation services, 3) to make policy recommendations for the development of 
transportation systems. public to be effective It is a quantitative and qualitative 
research. The sample consisted of 150 people. The tools used for data collection 
were questionnaires and interview forms. Analyze the data by using quantitative 
statistics. frequency distribution, mean, standard deviation and content analysis                
The results showed that 
 1) To study the potential of public transport services, including facilities                     
and safety at a high level followed by measures to prevent covids at a high level                        
The price is at a high level. The service process is at a high level. environmental 
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conditions of the bus station In terms of personnel, it was at a moderate level. In terms 
of service, the bus service is at a moderate level. and in terms of ticket sales channels 
 2) To study the problems and obstacles in the public transport service, it was 
found that the overall level was at a high level. and when considering each aspect at                   
a high level, namely price, service process Facilities and safety The environment of 
the bus station and measures to prevent covid and when considering each aspect, it 
was at a moderate level, namely, the service of bus services. for ticket sales channels 
and personnel respectively because the passenger terminalPhitsanulok Province No. 1 
has a good control and care in various aspects. It can accommodate passengers both 
during weekdays and during festivals to make service users and staff satisfied. 

3) To make policy recommendations to develop an efficient public transport 
system 1. From the study found that the facilities still need to improve From those                      
who use the service is not comfortable enough from the study found that the bus 
station staff Speak sweetly, but the service is not very good. Therefore, service 
providers and related staff must provide training in service expectations in using 
public transport. Users have opinions. I want each bus trip to be punctual. Therefore, 
the executives, who are related parties, should arrange a meeting about the 
operation to meet the needs of the service users. 

 
Keywords: Land transport management potential, public transport development, 
Phitsanulok Province 
 
บทน้า 
 ปัจจุบันการขนส่งทางบกมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก                             
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตลาดแรงงาน ตลาดการท่องเท่ียว รวมถึง
ตลาดการศึกษาของประเทศ การเดินทางท่ีเป็นไปได้ส้าหรับคนหมู่มากนั้น คือการเดินทางด้วยรถ
สาธารณะขนส่งทางบก ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึงในทุกพื้นท่ีในอัตราค่าบริการท่ีไม่
สูงมากนัก ท้ังยังช่วยลดความแออัดบนท้องถนน ช่วยลดมลพิษท่ีเกิดจากการเดินทางอีกด้วย ปัจจุบัน
การขนส่งทางบกได้แพร่ขยายควบคุมออกไปท่ัวทุกพื้นท่ีส่งผลให้ทางการด้านคมนาคมขนส่งมีมาก
ตามล้าดับด้วยสถานีขนส่งเป็นองค์ประกอบส้าคัญส้าหรับการขนส่งสาธารณะอย่างมาก เพราะถือว่า
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เป็นส่ิงอ้านวยความสะดวกส้าหรับประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ เป็นศูนย์รวมในการควบคุมตรวจสอบ
ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติการเงื่อนไขท่ีราชการก้าหนดในการเดินรถ ( ดวงสมร เนียมนัตน์, 2555 ) 
 อย่างไรก็ตามการขนส่งทางบกเป็นองค์ประกอบส้าคัญส้าหรับการขนส่งสาธารณะ                  
เพราะเป็นส่ิงท่ีอ้านวยความสะดวกท่ีประชาชนได้เข้ามาใช้บริการเป็นจุดขนส่งผู้โดยสารไปยังสถานท่ี
ต่าง ๆ ในการเป็นศูนย์รวมในการควบคุม ตรวจสอบ ให้เป็นผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข                   
ท่ีราชการก้าหนด ในการเดินรถ ด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ท้าให้พัฒนาด้านการขนส่งทางบก เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน  
 ในปัจจุบันเกิดโรคระบาดโควิด 19 ได้หยุดให้บริการรถเพื่ อให้ เกิดความปลอดภัย                    
แก่ประชาชน โควิด 19 ได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 13 มกราคม 2563 โดยประเทศไทย เป็น
ประเทศแรกท่ีพบผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 ต่อมารัฐบาลได้เริ่มคัดกรองและติดตามสถานการณ์โควิด 19 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เฝ้าระวัง รักษาความสะอาดโดยเฉพาะการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย 
และห้ามจับกลุ่มชุมนุมกัน หลีกเล่ียงพบปะผู้คนในท่ีแออัด เว้นระยะห่าง 1 เมตร ต่อมานายกรัฐมนตรี
ได้มีค้าส่ังให้กระทรวงสาธารณะสุขได้เข้ามาควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสให้มีการตรวจวัด
อุณหภูมิผู้ท่ีมาใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการใช้บริการ  ส่งผลให้การเดินทาง
ของประชาชนลดลง ระบบขนส่งจึงมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินรถ และรอบรถมีจ้านวนลดลง   
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ท้าให้ปริมาณผู้ติดเช้ือเพิ่ มสูงขึ้น                    
จนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจ้ากัดได้ ท้าให้ประชาชนท่ีใช้ยานพาหนะ
ในการเดินทาง ต้องงดเดินทาง ประชาชนส่วนใหญ่ Work From Home การขนส่งทางบกของจังหวัด
พิษณุโลกเป็นเส้นทางหลักท่ีเช่ือมทุกสาย ทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทย พาหนะท่ีใช้  ในการเดินทาง                                               
มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รถประจ้าทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อ ตุ๊ก ๆ 
(ฯลฯ) และการเดินทางค่อนข้างสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางอาจตรงเวลาหรือ
เกินเวลา ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางบกจังหวัดพิษณุโลก                             
เช่น ด้านเกี่ยวกับเวลาและจ้านวนเท่ียวการเดินรถ และด้านรายได้ของผู้ประกอบการด้านการให้
ข้อมูลข่าวสารท่ีในบางกรณีผู้มาใช้บริการไม่สามารถติดต่อกับหน่วยงานได้ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงคง์านวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ  
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 
3. เพื่อจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ    

มากยิ่งขึ้น 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
การพัฒนาการให้บริการด้านสถานีขนส่ง กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งท่ี 1 

คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสานคือ น้าเสนอข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการหา
ค้าร้อยละ ค้าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในงานวิจัยเชิงปริมาณ และได้เลือกใช้การวิจัย                 

              ศักยภาพ 

- ตารางการเดินรถ 
- ค่าต๋ัวโดยสาร 
- การเดินรถแต่ละสาย 
- การเกิดโรคระบาดโควิด19 

- ส ถา นีขนส่ ง ด้ านค วาม
สะอาด 
 

 

ความคาดหวัง 

- มีการป้องกันการเกิดโรคระบาด   
โดยเว้นระยะห่าง 
- มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

-มีการรองรับผู้โดยสารที่เพียงพอ 
-มีมาตรการในการดูแลสุขอนามัย 
-มีการแจกแจงตารางเวลาเดินรถที่

ชัดเจน 

ศักยภาพที่ได้รับ 
- ทราบถึงระดับความคิดเห็นของ ผู้ใช้บริการขนส่งทางบกใน จังหวัดพิษณุโลก 
- ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 

- ทราบถึงการจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพิจารณาขนส่งทางบก 
 

ผู้โดยสาร 

- ผู้มาใช้บริการ 

เจ้าหน้าที ่
- ผู้ให้บริการ 

- คนขับรถผู้โดยสาร 
- เจ้าหน้าท่ีขายต๋ัว 

ประชากร 
-ผู้ใช้บริการ 
-ผู้ก้ากับดูแล 

-ผู้ประกอบการ 

การจัดท้านโยบาย 

- น้าศักยภาพมาพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
เหมาะสม 
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เชิงคุณภาพเข้ามาเพิ่มในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลวิจัยท่ีครบถ้วน โดยผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษา
ค้นคว้าตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก้าหนดประชากรในการศึกษาไว้ทั้งหมด 3 กลุ่มคือ  

1.1 กลุ่มประชากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการก้ากับดูแลการให้บริการรถสาธารณะคือ หัวหน้า
กิจการสถานีขนส่ง จ้านวน 1 คน  

1.2 กลุ่มประชากรผู้ท้าหน้าท่ีในการให้บริการรถสาธารณะคือ ผู้ประกอบการกิจการขนส่ง                
ในสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 ท้ังหมด 6 บริษัท จ้านวน 6 คน  

1.3 กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการรถสาธารณะ จ้านวน 1,319,760 คน โดยผู้วิจัยได้อ้างอิง
จ้านวนประชากรมาจากจ้านวนผู้ใช้บริการรถสาธารณะของสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1                
ในปี พ.ศ.2563 ( เทศบาลนครพิษณุโลก , 2563 ) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรชาวไทยท่ีมาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 ซึ่งจากข้อมูลของส้านักงานสถานีขนส่งพบว่า มีจ้านวนประชาชนท่ัวไป                          
มาใช้บริการจ้านวน 1,319,760 คน 

โดยทางคณะผู้วิ จัยจะน้าสถิติในปี  พ .ศ.2563  ซึ่ งเป็นปี ล่าสุดมาใช้อ้างอิงในการหา                
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ โดยมีวิธีคิดดังนี้ดังนี้ 

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็น ผู้ใช้บริการสถานีขนส่งจังหวั ดพิษณุโลก                 
แห่งท่ี 1 จ้านวน 1,319,760 คน โดยเลือกใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยคิดจากสูตร                  
ทาโร่ยามาเน่ สูตรการค้านวณของ Taro Yamane โดยมีค่าความคาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 
ดังนี้ 

  n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 
  n =  ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีควรสุ่ม 
  N =  ขนาดจ้านวนประชากร 

           𝑒2= ระดับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่ม ร้อยละ 5 
 โดยให้มีความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ค้านวณได้ดังนี้ 

  n = 
1,319,760

1+1,319,760 (0.05)2 
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n = 
1,319,760

1+1,319,760(0.0025)
 

   

     = 
1,319,760

1(3,299.4)
 

    

   = 
1,319,760

4,300.4
 

   = 306.89 
     N    = 307 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งแบบสอบถามในการพัฒนาการให้บริการด้านสถานีขนส่ง

กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อน้าข้อมูลท่ีได้ไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านสถานีขนส่ง กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
พิษณุโลกแห่งท่ี 1 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท้าการตอบแบบสอบถาม เป็นประชาชนผู้มาใช้บริการ 
จ้านวน 307 คน ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะค้าถามแบบปลายปิด เลือกตอบเพียง                             
1 ค้าตอบ 

ส่วนท่ี 2 ศักยภาพในการให้บริการด้านสถานีขนส่ง จ้าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
พื้นท่ีบริเวณรอบสถานีขนส่ง ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการและค่าบริก าร                
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และด้านการอ้านวยความสะดวก 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ ด้านสถานี
ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 

 2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยมีการก้าหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
คณะผู้วิจัยมีการก้าหนดประเด็นค้าถามท่ีมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขนส่งทางบกจังหวัด

พิษณุโลกด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ด้านการสนองตอบโต้ต่อความต้องการต่อผู้ให้บริการและ
ใช้บริการ และด้านการอ้านวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคณะผู้วิจัย
ใช้การสัมภาษณ์แบบมีการเตรียมแนวค้าถามสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแบบกว้าง ๆเพราะสามารถยืดหยุ่น
ได้ ใช้ลักษณะค้าถามแบบปลายเปิด ด้าเนินการสัมภาษณ์แบบธรรมชาติ โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ได้แก่ หัวหน้ากิจการสถานีขนส่ง และพนักงานท่ัวไป ซึ่งมีความส้าคัญต่อการน้านโยบายของเทศบาล                         
ท่ีมอบหมายภารกิจให้มีหน้าท่ีก้ากับดูแล และคอยควบคุมอ้านวยความสะดวกโดยรวมของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีท้าการลงพื้นท่ีจริง ซึ่งเป็นการรวมรวบข้อมูล
จากการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรผู้มาใช้
บริการสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 จ้านวน 307 คน  และท้าการเก็บข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์จากหัวหน้ากิจการสถานีขนส่ง และพนักงานท่ัวไป ซึ่งมีความส้าคัญต่อการน้านโยบายของ
เทศบาลท่ีมอบหมายภารกิจให้มีหน้าท่ีก้ากับดูแล และคอยควบคุมอ้านวยความสะดวกโดยรวมของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 หลังจากผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์                  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้วิจัยจะท้าการรับคืนด้วยตนเองและน้าข้อมูลท่ีได้ไปท้าการรวบรวม              
ในระดับต่อไป 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ท้าการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงศึกษาหาข้อมูล                
จากเอกสาร หนังสือ ต้าราเรียน ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก้าหนด     
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อคณะผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากกลุ่มประชากร
เป้าหมายในงานวิจัยแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 
และใช้วิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณสถิ ติท่ีใช้ได้แก่  1. การแจกแจงความถี่                       
2. ค่าร้อยละ 3. ค่าเฉล่ีย 4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. การวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ทางคณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
2.2 จ้าแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการน้าข้อมูลท่ีได้มาจ้าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็น

ระบบ 
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย เป็นการน้าข้อมูลท่ีได้จาก

เหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน 
2.4 น้าเสนข้อมูลเป็นข้อความเชิงบรรยาย 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 19-25ปี มีอาชีพนักศึกษา มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ตามล้าดับ 

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบขนส่งทางบกของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี1 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบขนส่งทางบกของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
พิษณุโลกแห่งท่ี1อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านมาตรการ
ป้องกันโควิดอยู่ในระดับมาก ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ด้านสภาพส่ิงแวดล้อมของสถานีขนส่ง ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการเดินรถ
อยู่ในระดับปานกลางและด้านช่องทางการจ้าหน่ายต๋ัวโดยสาร ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ด้านการให้บริการเดินรถ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพิจารณาเป็นรายข้อ                 
โดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การให้บริการเดินรถมีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอยู่ในระดับปานกลาง จ้านวนเท่ียวรอ
รถโดยสารท่ีให้บริการมีความเพียงพอต่อผู้โดยสารอยู่ในระดับปานกลาง สภาพของรถโดยสารอยู่ใน
สภาพท่ีดีอยู่ในระดับปานกลาง) และความตรงต่อเวลาท่ีสามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง ตามเวลา               
ท่ีก้าหนดไว้ในต๋ัวอยู่ในระดับปานกลางตามล้าดับ 

ด้านราคา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล้าดับ                
จากมากไปน้อย ได้แก่ ความคุ้มค่าของต๋ัวโยสารเมื่อเทียบกับการบริการและความสะดวกสบายอยู่ใน
ระดับมาก ความคุ้มค่าของต๋ัวโดยสารเมื่อเทียบกบระยะทางอยู่ในระดับมาก ราคาเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และราคามีความเหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ระบบการขนส่งรูปแบบอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล้าดับ 

ด้านช่องทางการจ้าหน่ายต๋ัวโดยสาร  พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และ                     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ช่องทางการจองต๋ัวผ่านระบบออนไลน์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ช่องทางการจ้าหน่ายต๋ัวมีความหลากหลายช่องทางอยู่ในระดับปานกลาง                   
ความสะดวกสบายในการซื้อต๋ัวผ่านการซื้อต๋ัวที่สถานีขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง  ช่องทางการช้าระ
เงินผ่านคิวอาร์โค๊ดพร้อมเพย์อยู่ในระดับปานกลาง และช่องทางการช้าระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล้าดับ 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

59 

 

ด้านบุคลากร  พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ                   
โดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่พนักงานขับรถมีความสุภาพอยู่ในระดับปานกลางพนักงาน
จ้าหน่ายต๋ัวให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานจ้าหน่ายต๋ัว                  
ให้ค้าแนะน้าท่ีเหมาะสมและถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง  พนักงานบริการบนรถโดยสารมีมารยาท  
ในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานแต่งกายเรียบร้อยอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง นายต๋ัวโดยสารให้บริการด้วยความ
สุภาพอยู่ในระดับปานกลาง และพนักงานบริการในสถานีขนส่งมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่
ผู้โดยสารอยู่ในระดับปานกลางตามล้าดับ 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ                
โดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การจอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามระหว่างทางมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก การเดินทางระยะต้นทางไปยังปลายทางขับรถด้วยความสุภาพและ
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ระยะเวลาท่ีใช้ในการรอขึ้นรถโดยสารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการซื้อต๋ัวโดยสารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และการจัดท่ีนั่งบนรถ
ให้กับผู้โดยสารมีความเหมาะสม ตามล้าดับ 

ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกและความปลอดภัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสะอาดของห้องน้้าบนรถโดยสารถูก
สุขอนามัยอยู่ในระดับมาก  เก้าอี้โดยสารนั่งสะดวกสบายอยู่ในระดับมาก เข็มเข็ดนิรภัยสามารถใช้
งานได้อยู่ในระดับมาก  ลักษณะภายนอกภายในของรถมีความใหม่สะอาดพร้อมให้บริการอยู่ในระดับ
มาก และอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศบนรถโดยสารเย็นสบายอยู่ในระดับปานกลาง ตามล้าดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ห้องน้้ามีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการอยู่ในระดับมาก 
ตู้เติมเงิน,  ตู้ธนาคาร,ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีเพียงพออยู่ในระดับมาก การให้บริการ wi-fi สาธารณะ
แก่ผู้มาใช้บริการมีความไวอยู่ในระดับมาก ท่ีนั่งรอรถมีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการอยู่ในระดับปาน
กลาง และถังขยะมีตามจุดต่าง ๆเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ตามล้าดับ 

ด้านการมาตรการป้องกันโควิด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การจัดเว้นระยะห่างท่ีนั่งบนรถโดยสารอยู่ในระดับมาก                  
จุดบริการคัดกรองสถานการณ์โควิดอยู่ในระดับมาก การจัดเว้นระยะห่างในการนั่งรอรถโดยสารอยู่ใน
ระดับมาก และป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการการแพร่ระบาดโควิดอยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ศักยภาพด้านต่าง ๆของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านส่ิง
อ้านวยความสะดวก และความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง และด้านการมาตรการ
ป้องกันโควิด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการให้บริการเดินรถ 
ด้านช่องทางการจ้าหน่ายต๋ัวโดยสาร และด้านบุคลากร ตามล้าดับเนื่ องจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 ได้มีการควบคุมดูแลเอาใจใส่ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีสามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ท้ังช่วงวันธรรมดาและช่วงเทศกาลจะท้าให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจ 
 ด้านราคาค่าโดยสารถูกก้าหนดโดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ัง
ประเทศ โดยคิดค่าโดยสารตามระยะทาง บวกกับค่าธรรมเนียมตามประเภทของรถ จึงท้าให้ค่า
โดยสารของรถประจ้าทางมีมาตรฐานรถขนส่งผู้โดยสารด้านกระบวนการให้บริการ 
 ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกและความปลอดภัย มีความสะอาดของห้องน้้าบนรถโดยสารถูก
สุขอนามัย มีเก้าอี้โดยสารนั่งสะดวกสบาย มีเข็มเข็ดนิรภัยสามารถใช้งานได้ ลักษณะภายนอกภายใน
ของรถมีความใหม่สะอาดพร้อมให้บริการ และอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศบนรถโดยสารเย็นสบาย 
 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง ห้องน้้ามีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ  ตู้เติมเงิน ,                 
ตู้ธนาคาร, ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีเพียงพอ การให้บริการ wi-fi สาธารณะแก่ผู้มาใช้บริการมีความไว  
ท่ีนั่งรอรถมีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ และถังขยะมีตามจุดต่าง ๆเพียงพอ  
 ด้านการมาตรการป้องกันโควิด มีการจัดเว้นระยะห่างท่ีนั่งบนรถโดยสาร มีจุดบริการคัดกรอง
สถานการณ์โควิด มีการจัดเว้นระยะห่างในการนั่งรอรถโดยสาร และมีป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการ
การแพร่ระบาดโควิด  
 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่าศักยภาพและความคาดหวังต่อระบบการขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี 1 สามารถสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าราคาค่าโดยสารคุ้มค่า
กับการบริการท่ีได้รับ ค่าโดยสารมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามีศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยมี
ส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมมีศูนย์บริการส้าหรับการจองต๋ัวและบริการอื่น ๆได้ตลอดเวลาอีก
ครั้งเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วอย่างเสมอภาคกันครั้งนี้ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
และเจ้าหน้าท่ีท่ีคืออยากให้มีการเพิ่มเท่ียวรถ นอกจากนั้นยังคาดหวังเกี่ยวกับการรองรับผู้โดยสารท่ีมี
ความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบว่าด้านส่ิงอ้านวยความสะดวก ยังต้องปรับปรุงแก้ไข จากผู้ท่ีมาใช้บริการ

ยังสะดวกสบายไม่เพียงพอ 
2. จาการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าท่ีสถานีขนส่ง พูดจาไพเราะแต่บริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดังนั้น              

ผู้บริการดูแล เเละเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดอบรมในการบริการ 
3. จากการศึกษาความคาดหวังในการใช่บริการขนส่งสาธารณะผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น 

อยากให้เท่ียวรถแต่ละรอบมีความตรงต่อเวลา ดังนั้นผู้บริหารคือฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรจัดประชุม              
เรื่องในการเดินรถเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรท้าการศึกษาแยกเฉพาะกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเจาะจงเกี่ยวกับปัญหามากขึ้น 
2. ควรเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบไม่ 

เปิดเผยข้อมูลและไม่พบหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงและหลากหลายมากขึ้น 
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการใช้บริการเพิ่มเติม เพื่อหาความ

แตกต่างของแต่ละตัวแปร และน้าผลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the decision to purchase counter brands cosmetics 
via online applications of consumer in Bangkok 

 
จอย พันธ์แตง1 และธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์2 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทาง
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ และศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบของการวิจัย              
เชิงส้ารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400  ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบ
รนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ท่ีระดับนัยส้าคัญ 
0.05 

 
ค้าส้าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ 
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Abstract 
 A study on factors affecting the decision to purchase counter brands 
cosmetics via online applications of consumer in Bangkok. The objectives of this 
study were to study consumer’s behavior and to study the marketing mix factors 
affecting the decision to purchase cosmetics at the counter brands via online 
applications of consumer in Bangkok. The sample consisted of 400 residents, using 
questionnaires via applications Line and Facebook to collect data, analyzing data 
using statistical methods and calculating various values including frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis hypothesis. 
The results showed that the marketing mix factor in terms of price the distribution 
channel and marketing promotion had a statistically significant effect on the 
purchasing decision of brand counters via online applications at 0.05 level. And the 
product doesn’t have a statistically significant effect on the purchasing decision of 
brand counters via online applications at 0.05 level. 
 
Keywords: Marketing mix factors, Purchasing decision, Counter brands cosmetics 
 
บทน้า 

เครื่องส้าอางคือส่ิงท่ีทุกคนนิยมใช้กันมานาน เปรียบเสมือนปัจจัยท่ี 5 ของมนุษย์ ไม่ว่าใคร
ต่างก็นิยมหันมาดูแลตัวเองให้ดูดี เนื่องมาจากสมัยนี้เรื่องรูปลักษณ์หน้าตาเป็นส่ิงส้าคัญ จึงต้องมีการ
เลือกใช้เครื่องส้าอาง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ตนเอง ประกอบกับการใช้ชีวิตปัจจุบันท่ีต้องเผชิญหน้า
กับสภาพแวดล้อมและมลพิษท่ีเพิ่มมาก ซึ่งปัจจุบันเครื่องส้าอางไม่เพียงแต่ใช้เพื่อการดูแลตัวเอง
เท่านั้น การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางท่ีมีคุณภาพสูง ภาพลักษณ์สินค้าดีจะส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจ 
และส่งผลไปถึงภาพลักษณ์ของผู้ใช้เช่นกัน ดังนั้นเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์จึงเป็นตัวเลือกล้าดับ
ต้น ๆ ท่ีตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน (กานติมา เรืองรองสรไกร, 2563) 

ในปีท่ีผ่านมาธุรกิจเครื่องส้าอางมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังปี 2564 ได้เกิด
สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท้าให้ตลาดเครื่องส้าอางประสบภาวะการหดตัวลง ซึ่งปัจจัยท่ี
อาจจะกระตุ้นให้ตลาดเครื่องส้าอางเติบโตในช่วงผลกระทบจาก Covid-19 คือ “ฐานผู้บริโภคใหม่ ๆ” 
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น หรือคนรุ่นใหม่ท่ีหันมาสนใจการแต่งหน้ามากขึ้น จากสถิติการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ของค่าเฉล่ียท่ัวโลกอยู่ท่ีร้อยละ 53.6 โดยประเทศไทยมีผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ถึงร้อยละ 78.7 
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คนไทยอายุ 16-64 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันอยู่ ท่ี 8 ช่ัวโมง 44 นาที ใช้เวลากับ Social Media                 
เฉล่ีย 2 ช่ัวโมง 48 นาทีต่อวัน บนแพลตฟอร์ม Facebook Youtube และ Line มีผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
นอกจาก Social Media ส่ิงท่ีคนไทยนิยมใช้ อันดับสอง เป็นแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซื้อสินค้าออนไลน์สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก คือ
ร้อยละ 83.6 มีรายจ่ายของการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อคนต่อปีเฉล่ีย 6,480 บาท (Datareportal, 2021) 

จากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันและสถิติข้างต้น ท้าให้ธุรกิจเครื่องส้าอางมีการปรับตัว              
เป็นธุรกิจทางด้านออนไลน์มากขึ้น ท้าให้การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นท่ีนิยมและได้รับความสนใจ เพราะ
สามารถด้าเนินการสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Social Media รวมท้ังผลกระทบ Covid-
19 ท้าให้ผู้คนหันมาท้ากิจกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการเดินทาง หรือพบเจอผู้คน ท้ังนี้
ท้ังนั้น ท้าให้ธุรกิจเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ท่ีเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีได้รับความนิยมระดับต้น ๆ 
ปรับตัวตามสถานการณ์ในช่วงนี้ท่ีผู้บริโภคไม่สะดวกออกจากบ้านได้ มีการเว้นระยะห่าง ใช้ชีวิตแบบนิ
วนอร์มอล การพัฒนาการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์จึงเป็นช่องทางหนึ่งท่ี
ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากท่ีสุด ถือเป็นการเพิ่มยอดขายได้อีกช่องทาง ดังนั้นธุรกิจเครื่องส้าอางจึง
จ้าเป็นต้องมีการวางแผนด้านการตลาด ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยต่าง ๆ เพื่อท่ีจะรักษา
และเพิ่มฐานลูกค้าต่อไป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาด จึงมีความส้าคัญท่ีท้าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์มากขึ้น และมีบทบาทต่อธุรกิจเครื่องส้าอางใน
ประเทศไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบการตลาดรูปแบบใหม่ ท่ีจะน้ามาพัฒนาการซื้อขาย
สินค้าทางออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์
แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื อหา 

ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์
แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยนี  คือ ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร            
ท่ีมีประสบการณ์ในการซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี  คือ ประชาชนอายุ 20 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร                
โดยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ้านวนประชากร จ้านวน 400 คน  
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และ4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยนี  คือ ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร                

ท่ีมีประสบการณ์ในการซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์  

การตัดสินใจซื อเคร่ืองส้าอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ 

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.  ด้านผลิตภัณฑ์ 
2.  ด้านราคา 
3.  ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี  คือ ประชาชนอายุ 20 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร                
โดยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ้านวนประชากร ได้ใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 
1977) ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 ตัวอย่าง แต่เพื่อความแม่นย้าของข้อมูลในการเก็บตัวอย่างผู้วิจัย
จึงก็บตัวอย่าง จ้านวน 400 ตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) ใช้การสุ่มด้วยวิธีสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling โดยจะเก็บข้อมูลจาก     
ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ได้แก่      
แอปพลิเคชันไลน์ และเฟซบุ๊ก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ส้าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง                

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน จ้านวน 5 ข้อ ลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายปิด 2) พฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ จ้านวน 10 ข้อ ลักษณะค้าถามเป็น
แบบปลายปิด 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด จ้านวน 20 ข้อ 4) การตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์
แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ จ้านวน 5 ข้อ แบบสอบถามในส่วนท่ี 3) และ 4) เป็นลักษณะ
ค้าถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) แบ่งระดับความส้าคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง                  
(3) น้อย (2) และน้อยท่ีสุด (1) 

 ในการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและการแปลผล ความหมายคะแนนเฉล่ียเพื่อจัดล้าดับส้าคัญของ
ปัจจัย  ใช้เกณฑ์ความกว้างของแต่ละอันตรภาคช้ันท่ี 0.8 คือ มากท่ีสุด (4.21-5.00) มาก (3.41-4.20) 
ปานกลาง (2.61-3.40) น้อย (1.81-2.60) และน้อยท่ีสุด (1.00- 1.80)  

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื อหา (Content Validity) 
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจากการ (Try out) จ้านวน 30 ชุด พบว่า              
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการตัดสินใจ   
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .799 .792 .872 .822 .823 ตามล้าดับ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูล 
ผู้วิจัยด้าเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา โดยวิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary 

Data) และแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และเฟซบุ๊กให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 
จ้านวน 400 ชุด  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน และวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอป
พลิเคชันออนไลน์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และร้อยละ (Percentage) 
วิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของประชาชน โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทาง                 
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.25 อายุ 31-40 ปี จ้านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี จ้านวน 270 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 25,001-35,000 บาท จ้านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานของรัฐ จ้านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ 
ส่วนใหญ่มีการซื้อผ่านช่องทาง Shopee จ้านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ส่วนใหญ่เลือกซื้อ
ครีมบ้ารุงผิวหน้า จ้านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 สาเหตุท่ีเลือกซื้อคือ สินค้าส่งถึงท่ีจ้านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ตนเองมีผลต่อการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ จ้านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.25 ความถ่ีในการซื้อเครื่องส้าอางคือ ไม่แน่นอน จ้านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ราคาท่ีซื้อต่อ
เดือนมากกว่า 3,000 บาท จ้านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 เหตุผลท่ีซื้อ คือ มีความปลอดภัย 
จ้านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ช้าระเงินผ่านการช้าระเงินสดโดยตรงกับแอปพลิเคชัน จ้านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 เครื่องมือท่ีใช้ในการเข้าถึงคือ โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน จ้านวน  
334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (𝑥 ̅=4.33, 

SD=0.532) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (𝑥 ̅=4.22, SD=0.591) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทาง                 

แอปพลิเคชันออนไลน์ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥 ̅=4.38, SD=0.518) พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างเลือกเครื่องส้าอางโดยค้านึงถึงราคาและ

คุณภาพ (𝑥 ̅=4.50, SD=0.580) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าท่ีสุด คือ คิดว่าส่ือโฆษณาเครื่องส้าอาง               

ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลท้าให้ทราบว่ามีสินค้าใหม่ ๆ ออกมารวดเร็วขึ้น (𝑥 ̅=4.30, SD=0.715) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ                

การตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ 

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
(X1) 

ด้านราคา 
(X2) 

ด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย 

(X3) 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด (X4) 

การตัดสินใจซื อ
เคร่ืองส้าอาง 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 1 .767** .694** .665** .596** 

ด้านราคา (X2)  1 .816** .684** .672** 

ด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย (X3) 

  1 .670** .653** 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด (X4) 

   1 .676** 

การตัดสินใจ 
ซื อเคร่ืองส้าอาง 

    1 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อ เท่ากับ .596 ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ .672 ด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ เท่ากับ .653 และด้านการส่งเสริมการตลาด                               
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ เท่ากับ .676 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t P 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี 1.111 .155  7.170 .000* 

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) .042 .053 .043 0.781 .435 

ด้านราคา (X2) .233 .064 .246 3.650 .000* 

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (X3) .178 .059 .183 3.008 .003* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) .312 .044 .356 7.168 .000* 

R = 0.743, R2 = 0.552, Adjusted R2 = 0.547, F = 121.463, P of F = .000* 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า เมื่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย               

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (P-value = .000) ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (P-value = 
.003) และด้านการส่งเสริมการตลาด (P-value = .000) มีค่า P-value น้อยกว่า .05 สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์ เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ได้                      
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 3 ด้านมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ และมีความสัมพันธ์
กันในทิศทางเดียวกัน และด้านผลิตภัณฑ์ (P-value = .435) มีค่า P-value มากกว่า .05 ซึ่งไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ 

ท้ังนี้สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ได้ร้อยละ 54.7 (Adjusted R2=.547) ท่ีเหลือเป็นผลจากตัวแปรอื่นท่ีไม่ได้น้ามาศึกษา            
ในครั้งนี้ และเมื่อน้าตัวแปรท้ังหมดท่ีร่วมกันพยากรณ์ เขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

Ẑ = 0.246 (Z2) + 0.183 (Z3) + 0.356 (Z4) 

จากสมการพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่าสหสัมพันธ์ถดถอยในการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด รองลงมา คือ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ตามล้าดับ 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทาง                 

แอปพลิเคชันออนไลน์ จากตัวอย่าง 400 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1) ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า                 
กลุ่มตัวอย่างเลือกเครื่องส้าอางโดยค้านึงถึงราคาและคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ ก่อนตัดสินใจซื้อ
จะหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนเสมอ เพื่อจะได้ตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น เลือกซื้อเครื่องส้าอาง
เนื่องจากเคยได้รับสินค้าทดลองมาใช้และเกิดความช่ืนชอบ พบเจอปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณหรือ
ใบหน้าจึงตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอาง และคิดว่าส่ือโฆษณาเครื่องส้าอางผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผล                
ท้าให้ทราบว่ามีสินค้าใหม่ ๆ ออกมารวดเร็วขึ้น 

2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันอออนไลน์ของประชน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ด้านราคา จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความส้าคัญในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ในเรื่องปัจจัยส่วนประสม ด้านราคา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ได้ศึกษาปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส้าอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้าให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญกับการต้ังราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพราะ
เป็นส่ิงท่ีผู้บริโภคจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ยิ่งด้วยช่องทางออนไลน์ผู้บริโภคก็คาดหวังท่ีจะได้ราคา
ถูกกว่าการซื้อช่องทางอื่น ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีราคาบอกท่ีชัดเจนและถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อได้ในหลาย ๆ ช่องทาง และท่ีส้าคัญท้าให้ผู้ประกอบการต้องมีการ
ปรับปรุง อัพเดทผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่เสมอในด้านราคา เพราะด้วยช่องทางออนไลน์มีคู่แข่ง
ค่อนข้างเยอะ ดังนั้น การก้าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องค้านึงถึงการยอมรับของลูกค้าด้วย ซึ่งเป็นส่ิง
หนึ่งท่ีจะท้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในท่ีสุด 

2. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความส้าคัญ               
ในการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ในเรื่องปัจจัยส่วน
ประสม ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
กานติมา เรืองรองสรไกร (2563) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอาง
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    Multiple Regression Analysis  
by Enter 
 

การตดัสนิใจซื อเครื่องส้าอาง
เคาน์เตอรแ์บรนดผ์่านทางแอป

พลิเคชนัออนไลน ์

 ด้านการส่งเสริม
การตลาด (X4) 

Ẑ = 0.246 (Z2) + 0.183 (Z3) + 0.356 (Z4) 

 

 

 

เคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ของผู้หญิงวัยท้างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ เนื่องจากช่องทาง
ออนไลน์ ในปัจจุบันมีความสะดวกในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สามารถใช้บริการได้ 24 ช่ัวโมง               
มีบริการจัดส่งฟรีถึงบ้าน รวดเร็ว ตรงเวลา และหลากหลาย ส่ังซื้อจากท่ีใดก็ได้ รวมท้ังสามารถค้นหา
ข้อมูลสินค้าได้รวดเร็ว ดังนั้นการเลือกช่องทางในการจัดจ้าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่ิงจ้าเป็น
และส้าคัญมากในล้าดับต้น ๆ ของการขายเครื่องส้าอางผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะน้าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในท่ีสุด 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความส้าคัญ        
ในการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ในเรื่องปัจจัยส่วน
ประสม ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ                      
ภัทรานิษฐ์  ฉายสุวรรณคีรี (2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าจากร้านค้าใน
เครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ซึ่งการส่งเสริมการตลาดถือเป็นส่ิงส้าคัญท่ีท้าให้ผู้บริโภคหันมา
สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น โดยการมีรูปแบบโฆษณาสินค้าหรือข้อมูลข่าวสารเครื่องส้าอาง
บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีความน่าสนใจและทันสมัย มีดาราหรือเน็ตไอดอลท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ใน
การโฆษณาสินค้าและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ท่ีส้าคัญการมีโปรโมช่ันในการลด แลก แจก แถม ชิงโชคอยู่
เสมอ ยังคงเป็นส่ิงท่ีสามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ได้อย่างแน่นอน 
เพื่อจะได้ดึงดูดและกระตุ้นความต้องการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงผลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย (X3) 

ด้านราคา (X2) 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 1. น้าผลการวิจัยท่ีได้ไปปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น การต้ังราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่องทางออนไลน์ผู้บริโภคมักคาดหวังท่ี
จะได้ราคาถูกกว่าการซื้อช่องทางอื่น มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีราคาบอกท่ีชัดเจน 
เพื่อให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อได้ในหลาย ๆ ช่องทาง และด้านการส่งเสริมการตลาด ถือเป็นส่ิง
ส้าคัญท่ีท้าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น มีรูปแบบโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีความ
น่าสนใจและทันสมัย มีโปรโมช่ันในการลด แลก แจก แถม ชิงโชคอยู่เสมอ เป็นส่ิงท่ีสามารถ                   
เพิ่มยอดขายให้กับร้านเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ได้อย่างแน่นอน เพื่อจะได้ดึงดูดและกระตุ้น
ความต้องการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในท่ีสุด 
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องส้าอาง สามารถน้าผลท่ีได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองกับความต้องการของก ลุ่มเป้าหมายของ
ธุรกิจได้ เช่น การใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการน้าเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในช่องทางออนไลน์                 
เพื่อสร้างความน่าสนใจและความดึงดูดใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในงานวิจัย เป็นกลุ่มท่ีซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจ้า เป็นเพียง                

กลุ่มหนึ่งของผู้บริโภค ซึ่งไม่สามารถน้าไปอ้างอิงได้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ท่ีสนใจซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ได้ แนะน้าให้ศึกษาในกลุ่มท่ีแตกต่างออกไปและหลากหลายมากขึ้น 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป แนะน้าศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีจะน้ามาศึกษาประกอบกับตัวแปร                
การตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบเขตการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ             
2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารกิจการนักเรียน              
5) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 6) ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
7) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ด้านการวิจัยทางการศึกษา 9) ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน ท่ีเปิดท้าการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังหมด 3 โรงเรียน จ้านวน              
98 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งท้าการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
  Email : Kitty_14_15@hotmail.com  โทร. 081-9542355 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ้า คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
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Sampling) เนื่องจากข้อมูลมีความส้าคัญจึงต้องสมัครใจในการให้ข้อมูลของงานวิจัย ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 และเพศชาย จ้านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 มีสถานะเป็นครูผู้สอน จ้านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 85.70 และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 อายุ ต้่ากว่า 30  ปี จ้านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.80 อายุ 31-40 ปี จ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 อายุ 41-50 ปี จ้านวน              
14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และอายุ 51-60 ปี จ้านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 5.10 ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 และปริญญาตรี จ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.80 มีประสบการณ์ในการท้างานต้่ากว่า 10 ปี จ้านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประสบการณ์
ท้างาน 11-20 ปี จ้านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 และประสบการณ์สอน 21 ปีขึ้นไป                  
จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ระดับความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า              
การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.71 
รองลงมาได้แก่  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการวิจัยทาง
การศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70, 4.64, 4.53, 4.50, 4.38, 
4.38, และ4.32 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุดได้แก่ ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์
ชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ตามล้าดับ การทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีแตกต่างกันทางด้านเพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการท้างาน 
มีระดับค่าเฉล่ียเกี่ยวกับการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ค้าส้าคัญ: ผู้บริหารมืออาชีพ, สถานศึกษาเฉพาะความพิการ 
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Abstract 
 This research aims to study and compare the professional management of 
the school administrators in the area of Muenag District Chiangmai Province under 
the Office of Special Education Administration of the Basic education Commission. 
The scope of the professional management of the school administrators in the area 
of Muenag District Chiangmai Province under the Office of Special Education 
Administration of the Basic education Commission including the aspects as follows: 1. 
Academic administration aspect, 2. Budget management aspect, 3. Personnel 
management aspect, 4. Administration of student affairs aspect, 5. Educational 
quality assurance aspect, 6. Public relations and community relations aspect, 7. 
Information technology management aspect, 8. Educational research aspect, and 9. 
Moral and ethics aspect. The population and samples were 98 teachers and 
educational personnel from 6 primary schools in the area of Muenag District 
Chiangmai Province under the Office of Special Education Administration of the Basic 
education Commission. The samples were selected using nonprobability sampling as 
well as purposive sampling method. It is necessary to voluntarily provide the 
research information as the information is important. The research results showed 
that the respondents were 65 females (66.30%), and 33 males (33.70%). 84 of them 
worked as teachers (85.70%), and 14 of them worked as educational personnel 
(14.30%). The age of the respondents were under 30 years old for 38 people 
(38.80%), age between 31-40 years old for 41 people (41.80%), age between 41-50 
years old for 14 people (14.30%), and age between 51-60 years old for 5 people 
(5.10%). The education level of the respondents, 57 people were master’s degree 
(58.20%), and 41 people were bachelor’s degree (41.80%). 49 respondents had less 
than 10 years’ work experience (50%), 43 respondents had 11-20 years’ work 
experience (43.90%), and 6 respondents had more than 21 years’ work experience 
(6.10). The level of opinions on the analysis of the professional management of the 
school administrators in the area of Muenag District Chiangmai Province under the 
Office of Special Education Administration of the Basic education Commission in 
overall was at the highest level with the mean of 4.57. When considered in each 
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aspect, it was found that the area with the highest mean was moral and ethics 
aspect with the mean of 4.71. Followed by personnel management aspect, 
administration of student affairs aspect, information technology management aspect, 
academic administration aspect, budget management aspect, educational research 
aspect, and educational quality assurance aspect, with the means of 4.70, 4.64, 4.53, 
4.50, 4.38, 4.38, and 4.32, respectively. The aspect with the lowest mean was public 
relations and community relation aspect, with the mean of 4.23. They hypothesis 
testing found that the characteristics of the respondents that were different in 
gender, age, education and work experience reflected the different mean level of the 
professional management of the school administrators in the area of Muenag District 
Chiangmai Province under the Office of Special Education Administration of the Basic 
education Commission at a significance level of 0.05.              
  
Keywords: professional administrators, educational institutes specializing in disabilities 
 
บทน้า  
 ความเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมในปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหยุดยั้งได้ ซึ่งในยุคโลกา 
ภิวัตน์ท่ีมีความเจริญด้านเทคโนโลยีและมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจ้าเป็นท่ีแต่ละ
ประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อม
ท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยปัจจัยส้าคัญท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความท้า
ทายดังกล่าวได้แก่การศึกษา การศึกษามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะเป็น
กระบวนการท่ีมีความส้าคัญในการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพและเป็นการเตรียมคนให้มีความพร้อมส้าหรับ
การแข่งขันในสังคมโลก อาจารยวิจารณ์ พานิชย์ ได้กล่าวถึง การศึกษาไทยต้องก้าวสู่ยุคความรู้ โดย
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องเตรียมคนให้เป็นคนท้างานใช้ความรู้ (knowledge worker) และเป็นคน
พร้อมเรียนรู้ (Learning person) (วิจารณ์ พาณิชย์, 2559 : 14-18) จากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี้
เองท้าให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบบริหารเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการ
ศึกษาน้าไปสู่ส่ิงท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นท้ัง คน
ดี คนเก่ง และมีความสุขตลอดจนก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของสังคม 
 สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยแรก ๆ ของการเตรียมคน สร้างคนเพื่อการอยู่ในความเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ในสภาพท่ีสังคมมีความ
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เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่าง ๆ จะต้องตามความเปล่ียนแปลงให้ทัน      
มิเช่นนั้นจะถูกท้ิงให้ล้าหลัง และจะประสบความล้มเหลวในการบริหารองค์การนั้น  ๆ เพราะ
ความส้าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การไม่
ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชน ต่างต้องการท่ีจะให้องค์การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมา
บริหาร ในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารนับเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา ค้าว่า  “ผู้บริหาร” ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติหมายถึงบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการ  บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งท้ังของ
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงตาม
นโยบายการกระจายอ้านาจทางการศึกษา ซึ่งส่ิงท่ีนักบริหารการศึกษา  และบุคคลท่ัวไปมีความ
คาดหวังต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา คือการเป็น  “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”นั่นเอง 
การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ”ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สมกับท่ีเป็นวิชาชีพช้ันสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษา ท่ีนอกจากจะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้น้าทาง
วิชาการ เป็น ผู้น้ าการปฏิรูปการเรียนรู้  ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  ก ล่าวคือ                             
มีความสามารถท่ีจะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในทุกด้าน เพื่อเป็น 
ก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 การบริหารจัดการท่ีดีไม่มีสูตรส้าเร็จส้าหรับสถานศึกษา แต่เป็นโจทย์ส้าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีจะน้าไปสู่การวางแผนการขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่ความส้าเร็จในการจัดการศึกษา
ส้าหรับผู้เรียน ผู้บริหารยุคปัจจุบันจึงจ้าเป็นต้องเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและความประพฤติเป็นท่ียอมรับ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการท้างาน
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ มีความสามารถโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือในการท้างาน มีความเป็น
ประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพแล้วผู้บริหาร ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี มีหลัก
ส้าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งโดยรวมแล้วงานบริหารจะต้องท้าให้
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างพึงพอใจของสมาชิกและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
ภายใต้เวลาและงบประมาณท่ีจ้ากัด (สมชาย เทพแสง, 2553 : 15-16) การเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไร้พรมแดนและ
กระทบกระเทือนไปทุกประเทศท่ัวโลก ในด้านการจัดการศึกษาก็ไม่มีเว้น มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง
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อาศัยผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท้าให้การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาประสบ
ความส้าเร็จและเป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 11)  
 ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารมืออาชีพ และครูมืออาชีพ และถือกันว่าเป็นกลไก
ท่ีมีบทบาทส้าคัญยิ่ง ท้าให้การปฏิรูปการศึกษาไทยบรรลุผลตามเจตนารมณ์ และช่วยให้แผนแม่บท 
ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ท่ีมีบทบาทส้าคัญท่ีสุดในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา คือ ผู้ท่ีมีต้าแหน่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากในภาคปฏิบัติจะเป็น
ตัวการและเป็นกลไกหลักในการก้าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องท้าหน้าท่ีและรับผิดชอบ
โดยตรงในการดูแล ควบคุมก้ากับและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการท้างาน               
ในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้การด้าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีได้วางไว้ ดังนั้น ความก้าวหน้า 
หรือ ความล้าหลังของสถานศึกษาและคุณภาพของนักเรียน  จะขึ้นอยู่กับความเป็น ผู้น้าและ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก ผู้ท่ี ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้น                       
โดยภาพรวมแล้วจะมีภาระหลักท่ีส้าคัญ 3 ด้านด้วยกัน คือ ภาระด้านการบริหารงานภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งมีงานวิชาการและกิจการนักเรียนเป็นงานหลัก  จากนั้นจะเป็นงานการเงินและ
การงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ฯลฯ ภาระด้านการพัฒนาสถานศึกษาและ                 
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นงานพื้นฐาน และมีงานด้านการพัฒนาอื่น ๆ ประกอบ จะต้องมีการวางแผน มีการ
ก้าหนดการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ภาระด้านการประสานงานและการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา ท้ังในระดับชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นภายนอกระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (ถ้ามีประโยชน์กับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา) ภาระงาน
ท้ัง 3 ด้าน ดังกล่าวนี้ ล้วนมีความส้าคัญ และมีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา และสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นนักบริหารระดับมืออาชีพ (Professional) 
ของตัวผู้บริหารท้ังส้ิน โดยเฉพาะในการด้าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาไทย 
และการท่ีมีระบบการ ปฏิรูประบบราชการไทยด้าเนินคู่ขนานไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบและ
สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือและผลงานได้ชัดเจนขึ้น การท้างานของผู้บริหารสถานศึกษานั้นดูจะสลับซับซ้อน
ขึ้นกว่าเดิม จึงต้องการความเป็นนักบริหารมืออาชีพท่ีมีท้ังความรู้ ความสามารถทางการบริหารและ
ความเป็นผู้น้าทางวิชาการในการบริหารการศึกษาค่อนข้างสูงมากกว่าท่ีเคยเป็นอยู่เดิม 
 ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ้านวนโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 3 โรงเรียน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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จ้านวน 297 คน ประกอบกับการท่ีรัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ และปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องปรับเปล่ียนทัศนคติ และใช้ภาวะผู้น้าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการเป็นผู้น้าในการ
บริหารแบบมืออาชีพกับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังความแตกต่างทางสภาพ
ภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของแต่ละโรงเรียนท่ีมีความน่าสนใจ ในเรื่องความแตกต่าง
ด้านการจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและท่ีต้ังของสถานศึกษา  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 9 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการ
นักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัยทางการศึกษา ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นส่ิงส้าคัญท่ีเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน้าข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
ให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จั งหวัด
เชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท้างาน  
 
ค้าถามในการวิจัย 
 การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นอย่างไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ้าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

2. ระดับคิดความเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ้าแนกตามสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 3. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ้าแนกตามอายุ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 4. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ้าแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 5. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สั งกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนกตามประสบบการณ์ท้างาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื อหา 

ผู้วิ จัยศึกษาการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะ               
ความพิการ และเปรียบเทียบความเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต

อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 3 โรงเรียน จ้านวน 98 คน  
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย 1. เพศ 2. สถานภาพ 3. อายุ 4. ระดับการศึกษา 
และ 5. ประสบการณ์ท้างาน 
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 ตัวแปรตาม คือ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. ด้านการบริหาร
งบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการบริหาร
การประชาสัมพันธ์และการสัมพันธ์ชุมชน 6. ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 7. ด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. ด้านการวิจัยทางการศึกษา และ 9. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องโดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย 
แสดงดังภาพประกอบท่ี 1 ดังนี้    
             ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ข้อมูลทั่วไป 

     1.   เพศ 
 2. สถานภาพ 

 3. อายุ 
 4. ระดับการศึกษา 
 5. ประสบการณ์ท้างาน 

 

 

 

 

 

 

 

การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา             
ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการในเขตอ้าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน                 
ใน 9 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
2.  ด้านการบริหารงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และการสัมพันธ์
ชุมชน 
6.  ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 
7. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.  ด้านการวิจัยทางการศึกษา 
9. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยด้าเนินไปตามวิธีการด้าเนินการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยท่ีก้าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดเตรียมโครงร่างการวิจัย เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นอย่างเป็นระบบพร้อมท้ังศึกษา
สภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องจากต้ารา เอกสาร              
ทางวิชาการ ข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัยต่าง ๆ และน้าข้อมูลดังกล่าวปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา  
เพื่อขอค้าแนะน้าในการจัดท้าโครงร่างงานวิจัย และน้าเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย
จากวิทยาลัยต่อไป 
 2. ขั้นตอนการก้าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นท่ีจะ
ทดสอบว่า เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท้างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่งผลต่อความคิดเห็นของ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา                     
ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษเป็นอย่างไร 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามจากการสังเคราะห์
และพัฒนาข้อค้าถามจากการแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยผู้วิจัยได้ท้า
ก า ร ท ด ส อ บ ห า ค่ า ค ว าม เ ท่ี ย ง ต ร ง  (Validity) แ ล ะ ก าร ท ด ส อ บ ห า ค่ า ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น 
(Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha ronbach 
Coefficient) 
 4. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 3 โรงเรียน จ้านวน 98 คน เพื่อศึกษาการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และน้าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ประเมินสภาพการการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อน้าข้อมูลมาประกอบการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป 
 5. ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสรุปและอธิบาย 
เนื้อหาสาระส้าคัญให้มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ค้าถาม และสมมติฐานในการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้
ก้าหนดไว้ 
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 6. ขั้นตอนการน้าเสนอผลการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปราย 
ผลการวิจัย 
 7. ขั้นตอนการเผยแพร่งานวิจัย ได้ตีพิมพ์ในช่ือบทความเรื่อง การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง                 
เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ผลการวิจัย  
 การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการ
วิเคราะห์การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวม พบว่า การเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.71 รองลงมา 
ได้แก่  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการวิจัยทางการศึกษา    
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน                
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70, 4.64, 4.53, 4.50, 4.38, 4.38,4.32 และ 4.23 ตามล้าดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.50 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ผู้บริหารสามารถบูรณาการหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ครูน้าหลักสูตรไปใช้อย่างได้ผลดี ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.68 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการก้าหนด
เป้าหมายของการนิเทศการเรียนการสอน ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 
4.38 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการใช้งบประมาณตามความ
จ้าเป็น ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดสรร
งบประมาณแต่ละงานอย่างคุ้มค่าตามสภาพความต้องการท่ีจ้าเป็น และผู้บริหารสามารถวางระบบ
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การบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.27 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.70              
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค้าปรึกษาและแก้ปัญหา
การท้างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.87 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนน
ต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสับเปล่ียนหน้าท่ีเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถหลายๆ ด้าน ท่ีระดับค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.57  
 4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.32 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถ
จัดท้ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 
4.79 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ข้อมูล
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 
 5. ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูประจ้าช้ันออกไปพบปะผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชน  ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.42 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 
 6. ด้านการบริหารกิจการนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.64 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค้าปรึกษาแก่นักเรียน
และผู้ปกครองท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.74 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด 
ได้แก่ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 
 7. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.53 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาปรับปรุงการบริหาร จัดการ ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.70 ส่วนข้อ
ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแนวปฏิบัติในการรับส่ง
หนังสือราชการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22  
 8. ด้านการวิจัยทางการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.38 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูท่ีมี
ผลงานวิจัยให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้น้าทางวิชาการ ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.57 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของ
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คะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถใฝ่หาความรู้ ในการค้นคว้า ทดลองส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 
 9. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.71 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ท่ีมี ค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารยอมรับการถูก
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.84 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ 
ผู้บริหารสรรเสริญ ยกย่อง มอบความดีความชอบต่อเพื่อนร่วมงานหรือใต้บังคับบัญชา เมื่อองค์กร
ได้รับความส้าเร็จ ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญเพ็ง พิลาล้้า (2557) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีมีต่อคุณสมบัติของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพท้ัง
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ขุณิกากอน (2559) 
ได้ท้าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพท่ีชุมชนต้องการในเขตพื้นท่ีการศึกษา
มุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม โดยมีความ
ต้องการด้านคุณลักษณะเฉพาะ/ ความสามารถและทักษะเฉพาะตัวมากท่ีสุด 
 หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภปิรายผลได้ ดังนี ้
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทาง   
การศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา ตันติวิสุทธิ์ (2556 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น้าในการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ปฏิบัติงานหลักสูตรและการน้าหลักสูตร
ไปใช้ งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือสารการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประ เมินผล  และงานนิ เทศภายใน  อยู่ ในระดับมาก  ยัง ไปสอดคล้องกับ ง านวิจัยขอ ง  
สุณี  ทรัพย์ประเสริฐ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณลักษณะด้านความรู้
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกรดา ผงสูงเนิน 
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(2559 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมผู้น้าทาง
วิชาการและพฤติกรรมผู้น้าทางการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ พุ่มสวัสด์ิ (2547 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการบริหารการเงินในสถานศึกษา 
สังกัดส้านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเห็นด้วยกับการ
บริหารการเงินในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จ้าเริญ จันทร์เพ็ญ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การด้าเนินงานบริหารงบประมาณ                   
ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดท้าและ
เสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบติดตามและประเมินผลมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดหทัย เบ็ญจศิริวรรณ (2548 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
การบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนประถมศึกษา ส้านักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ส้านักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการ
บริหารงานบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมผู้น้าด้านมุ่งงานกับการก้าหนดความต้องการบุคลากรมีความสัมพันธ์กัน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี รัตนพิพิธชัย 
(2557 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้ทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก คือ ด้านมนุษย์       
ด้านความรู้ความคิด ด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิค และด้านการศึกษาและการสอน ส่วนการ
ด้าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการ
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ด้าเนินการ และด้านการรายงานส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทักษะการบริหารโรงเรียนท้ัง 5 ด้าน 
กับการประกันคุณภาพภายในเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
 5. ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน ตามระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พงศ์ศักด์ิ ศรีสมทรง (2552 : ออนไลน์) ได้ท้าวิจัยเรื่อง บทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนบ้านในเขียว 1 ต้าบลทอนหงส์ อ้าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราชผลการวิจัยพบว่า ระดับบทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนในงานร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 6. ด้านกิจการนักเรียน ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ค้าสุวรรณ (2550 : บทคัดย่อ) 
ได้ท้าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบูรณะศึกษา 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับปานกลาง 
 7. การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ             
ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภวาศิน แพทยานนท์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการ
วิจัยเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนส่วนกลาง กลุ่มท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านเอกสารและส่ิงพิมพ์ ด้านกราฟิกและส่ือประสม
หลายทางมีความส้าคัญ ในการบริหารระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิระ ศิริสุนทร 
(2550) ได้ท้าวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในศูนย์ เครือข่ายน้้าพอง
สะอาด ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 8. ด้านการวิจัยทางการศึกษา ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพลินพิศ ดาศักด์ิ (2549 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าวิจัยเรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการท้าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาอ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติโดยภาพรวมและ               
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รายด้าน อยู่ในระดับ ปานกลางยกเว้น ด้านการน้าผลการวิจัยไปใช้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤทธิ์ พงษสีดา (2556 : บทคัดยอ) ไดท้าวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหาร
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูบริหาร
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม และรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง 
 9. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิษ์ฐภัค สิงหลกะ (2549 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร 
รามสูต (2550) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ก้าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ก้าแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับต่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ท้างาน โดยเปรียบเทียบจากค่าเฉล่ีย ซึ่งน้าเสนอในแต่ละตัวแปร ดังนี้ 
 1. ลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันทางด้านเพศ สถานภาพ และ
อายุโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการเป็น ผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นเพศหญิงให้ความส้าคัญกับ
การบริหารงานทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ท้ังในด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัยทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่วนเพศชายนั้นให้
ความส้าคัญกับการเป็นผู้น้าจากแนวคิดของนิติพล ภูตะโชติ ท่ีกล่าวว่าเพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกต่างกันท้ังรูปร่าง ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ การมีเพศท่ีต่างกันจะท้าให้คนเรามีความสนใจในด้าน
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน เพราะได้รับการอบรมเล้ียงดูในบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันไปในสังคม ดังนั้นอาจ
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เป็นเหตุผลท้าให้ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นกับการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ขุณิกากอน (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพท่ีชุมชนต้องการในเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัย
พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพโดยรวมและ ราย
ด้านแตกต่างกัน  
 2. ในด้านระดับการศึกษา และประสบการณ์ท้างานท่ีแตกต่างกัน มีความเห็นต่อการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุญเพ็ง พิลาล้้า (2557) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ค้าสุวรรณ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง บทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันและประสบการณ์ในการท้างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบในงานวิจัย 
 1.  ผู้บริหารควรใหความส้าคัญและควรสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อใชในการจัดการศึกษา 
และควรเปิดโอกาสใหชุมชนโดยเฉพาะองคกรเอกชนท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนแหล่งการเรียนรู และ
การใหความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เขามามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา และเขามาเป็นเครือข่าย
การเรียนรูในชุมชน เชน การส่งวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาใหความรูแกบุคลากรของสถานศึกษาหรือ 
นักเรียน รวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนการสอนการฝกทักษะอาชีพ เป็นตน 
 2.  ผู้บริหารควรใหความส้าคัญกับการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับชุมชน ทองถิ่น
และส่งเสริมใหครูน้าหลักสูตรไปใชใหมากขึ้น เพื่อใหได้หลักสูตรท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้งาน  
 ความรู้ในเชิงวิชาการท่ีเกิดขึ้นใหม่ในงานวิจัยนี้คือ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านัก
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บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ท้ัง 9 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหาร
การประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัย
ทางการศึกษา และด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการบริหารงานแบบ
มืออาชีพ และพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ รวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบริหารอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาท้ังความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ 
โดยผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการท้าวิจัยทางการศึกษา เชน ผูบริหารมีกระบวนการในการท้าวิจัยหรือ                  
สงเสริมการท้าวิจัยของครูอย่างไร ท่ีท้าใหประสบความส้าเร็จ เพื่อท่ีจะได้เป็นแนวทางการท้าวิจัย             
ใหกับผู้บริหาร หรือผู้ท่ีสนใจ ได้น้ามาปรับใชในการท้างานตอไป 
 2.  ควรท้าการศึกษาในแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และท้าการศึกษาจากกลุมอื่นๆ                 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคล การสัมภาษณ์เฉพาะกลุม และการสัมภาษณ์ชุมชน ซึ่งจะท้าให
ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นท่ีหลากหลายในความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
 3. ควรท้าการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาอันเกิดจากการ              
ท่ีผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ว่าส่งผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร            
ทางการศึกษา และนักเรียนอย่างไร มากน้อยเพียงใด 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพโดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกถึงขอมูลโดยตรงจากผู้บริหารตนแบบ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์
อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรคือ 
ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผ้าทอจ้านวน 15 คน โดยท้าการศึกษาและเก็บข้อมูลโดยใช้
การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน และ
รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน โดยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนผลิต
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน จ้านวน 4 แบบ ได้แก่ ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก ผ้าซิ่นลายซิ่ว ผ้าซิ่นลายตา
เล่ียน และผ้าซิ่นลายแล่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันจุบันสุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) และวิธีระยะเวลาคืนทุน(PBP) ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)   
ในการน้าเสนอข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 662,000 บาท ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 749,248 บาท                    
ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจ่ายการผลิต ก้าหนดอายุโครงการ
เท่ากับ 10 ปี ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอไท-ยวน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
เท่ากับ 3,942,787.91 บาท ท่ีอัตราคิดลดร้อยละ 6.220 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ             
                                                             
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail: i-ammoly@hotmail.com โทร.095-6355625 
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ร้อยละ 74.29 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 1 ปี 187 วัน ซึ่งให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 
 
ค้าส้าคัญ:  ต้นทุน, ผลตอบแทน, ผ้าทอไท-ยวน 
 
Abstract  
 The purposes of this research were to investigate the costs and returns on 
products from Thai-Yuan woven fabric of Thai-Yuan cultural center in Ban Dong 
Pradok, Samor khae subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. The sample 
size is 15 samples who are chairman, committee, and members of the Thai-Yuan 
cultural center by studying and collecting using interviews for collecting the cost of 
investment, cost in production, and revenue from selling products in 4 types of Thai-
Yuan woven fabrics; Lai Ta Mu Jok Dok sarong, Siew patterned sarong, Eyeliner 
pattern salong, and striped sarong. Cost and return were analyzed by using Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PB) using the 
descriptive analysis to present information. The research found that production costs 
compose of investment at the beginning were 662,000 baht. The cost of production 
was 749,248 baht that including direct material cost, direct labor cost, and 
production expense. The period of the project is 10 years. The Thai-Yuan woven 
fabric has a net present value (NPV) was 3,942,787.91 baht at a percentage of the 
discount rate of 6.220 that and internal rate of return (IRR) was 74.29 and the 
payback period was 1 year 187 days that worth for investment. 
 
Keywords: cost, return, Thai-Yuan Woven Fabric  
 
บทน้า 

ผ้าทอไท-ยวน ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนท่ีสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงชาติพันธุ์และถิ่นก้าเนิดของตนท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การทอ
ผ้าจกถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มชนท่ีมีเช้ือสายไทยวนโยนก ท่ีสืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนาน ผ้าจกนั้นถือกันว่ามีคุณค่ามาก ด้วยเทคนิคการทอจก ต้องใช้ความสามารถ และความ
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อุตสาหะของช่างทอสูง ชาวไทยวนจึงนิยมใช้ผ้าในโอกาสพิเศษเท่านั้น ในอดีตผู้หญิงไท -ยวนจะต้อง
ฝึกหัดทอผ้าขึ้นใช้เอง ท้ังผ้าซิ่นและผ้าท่ีใช้ในวิถีชีวิต ผู้หญิงชาวไท-ยวนทุกคนจะต้องทอผ้าซิ่นตีนจก
ให้เป็น เพราะมีค่านิยมว่า การทอผ้าเป็นหน้าท่ีของผู้หญิง และผู้หญิงคนใดท่ีมีความสามารถทอผ้าจก
ได้ ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของกุลสตรีเหมาะสมท่ีจะออกเรือนไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ ผ้าทอไทยวน
จึงมีความเกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวไทยวนต้ังแต่เกิดจนตาย ชาวไท-ยวนจะทอ
ผ้าไว้ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณี วัฒนธรรมและศรัทธาความเช่ือท่ีสืบทอดต่อกัน (พิพิธภัณฑ์ผ้า 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563) 

ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก หรือชมรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก               
เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมู่บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของชาวไท -ยวน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชน ปลูกจิตส้านึกเยาวชน และประชาชนให้เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรม (เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์อนุรักษ์ไท-ยวน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ม.ป.ป.) ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลุ่มทอผ้า
ไท-ยวน เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ในการทอผ้า เพื่อผลิตผ้า
ทอพื้นเมือง ผ้าทอไท-ยวน และได้มีการน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หมวก ย่าม กระเป๋า
สตางค์ เส้ือไทยวน เส้ือคลุมไหล่บุรุษ เส้ือคลุมไหล่สตรี และสายห้อยกล้องถ่ายรูป เป็นต้น (สิริพันธ์ 
เอี่ยมสาย, สัมภาษณ์, 2564) และยังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก                
ช่ือผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ชมรมไท-ยวนได้จัดท้าซิ่นผ้าฝ้ายทอด้วยกี่ทอมือ เป็นลายแบบโบราณ ท่ีมีการยกมุก
เป็นลวดลายดอกและมีสีสันสวยงาม สีท่ีใช้ คือ สีแดง สีด้า สีเขียว สีเหลือง ผ้าซิ่นมีลวดลายมี 4 ลาย 
ได้แก่ ผ้าซิ่นตาหมู่จกดอก ผ้าซิ่นซิ่ว ผ้าซิ่นแล่ และผ้าซิ่นตีนจก ลวดลายต่างๆทางสมาชิกกลุ่มมีการ
บันทึกบัญชีหรือการจัดท้าบัญชีอย่างง่าย และค้านวณต้นทุนโดยการประมาณการอย่างง่าย และ
บางครั้งยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น ค่าแรงงานของตนเอง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ในการทอ เป็นต้น จึงท้าให้ไม่ทราบมีปัญหาต้นทุนท่ีแท้จริง และผลตอบแทนจากการ
ด้าเนินงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีท่ีได้ไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจและบริหารงานของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สิริพันธ์ เอี่ยมสาย, สัมภาษณ์, 2564)  

จากท่ีมาความส้าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีสนใจจะการลงทุนผลิตผ้าทอไท-ยวน และเป็นแนวทาง              
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในระดับสากล 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่ อ ศึกษาต้น ทุนและผลตอบแทนเพื่ อ ศึกษาต้น ทุนจากการผลิต ผ้าทอไท -ยวน                
ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอไท-ยวน               
ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก       
ครั้งนี้ได้ก้าหนดขอบเขตการศึกษา วิธีด้าเนินการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผลท่ีได้จาก
การศึกษามีความถูกต้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอ               
ไท-ยวนของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน จ้านวน 4 แบบ ได้แก่ ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก ผ้าซิ่น             
ลายซิ่ว ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน และผ้าซิ่นลายแล่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ประธานกลุ่มทอผ้าและสมาชิกในกลุ่มทอผ้า จ้านวนท้ังหมด 15 ราย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ผลิตผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) สอบถามเกี่ยวกับต้นทุน
และผลตอบแทนท่ีใช้ในการผลิตผ้าทอไท-ยวน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน ส่วนท่ี 2 ข้อมูลกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายไท-ยวน                 
สีธรรมชาติ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลต้นทุนการผลิตผ้าทอไท-ยวน ส่วนท่ี 4 ข้อมูลผลตอบแทนจากผลิตผ้าทอ
ไท-ยวน และส่วนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์ ประธานกลุ่มทอผ้าและสมาชิกในกลุ่มทอผ้า
ไท-ยวน จ้านวน 15 ราย และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หนังสือ เอกสารของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
และการค้นคว้าฐานข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน้าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ทางการเงิน
เพื่อค้านวณหาต้นทุนการผลิตได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต และ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการค้านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Internal Rate of Return) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก หรือชมรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก                
เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมู่บ้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลุ่มทอผ้าไท-ยวน เป็นการรวมกลุ่มของ
แม่บ้านท่ีมีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทอผ้ามาผลิตผ้าทอพื้นเมือง “ผ้าทอไท-ยวน” ท่ีมี 
วัตถุประสงค์เพื่อจ้าหน่ายเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม โดยมีสถานท่ีต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านดงประโดก 
ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิกกลุ่มจ้านวน 15 ราย ผ้าทอไท-ยวน   
มีการทอผ้าท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายดังนี้ ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอกหรือผ้าซิ่นตาหมู่
ผ้าซิ่นลายซิ่ว ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน และผ้าซิ่นลายแล่ 

 
2. ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน 

ตารางที่ 1 แสดงเงินลงทุนในสินทรัพย์ท่ีได้จัดหามาเริ่มแรก (ก่อนปี พ.ศ. 2564) 

สินทรัพย์ 
จ้านวน 
(หน่วย) 

มูลค่าต่อ
หน่วย 
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

อายุการ
ใช้งาน
(ปี) 

ค่าเสื่อม 
ราคาต่อป ี

(บาท) 

จ้านวนปี
ท่ีใช้งาน
มาแล้ว 

(ปี) 

ค่าเสื่อม 
ราคาสะสม 

(ปี) 

มูลค่าสุทธิ 
(บาท) 

โรงเรือนทอผ้า 1 350,000 350,000.00 20 17,500.00 3 52,500.00 297,500.00 
กี่ทอผ้า 15 5,500 82,500.00 20 4,125.00 4 16,500.00 66,000.00 
เส้นไหมประดิษฐ์ 
เบอร์ 30/2 

300 340 
102,000.00 20 5,100.00 

3 
15,300.00 86,700.00 

เส้นไหมประดิษฐ์ 
เบอร์ 40/2 

200 380 
76,000.00 20 3,800.00 

3 
11,400.00 64,600.00 

ฟีมผ้า 15 1,490 22,350.00 20 1,117.50 4 4,470.00 17,880.00 
อักหรือกวัก 15 100 1,500.00 20 75.00 4 300.00 1,200.00 
ไม้เปีย 15 300 4,500.00 20 225.00 4 900.00 3,600.00 
หลา 10 1,000 10,000.00 20 500.00 4 2,000.00 8,000.00 
ระวิง 10 200 2,000.00 20 100.00 4 400.00 1,600.00 
กระสวย 100 50 5,000.00 20 250.00 4 1,000.00 4,000.00 
หลอดด้าย 1,000 3 3,000.00 10 300.00 4 1,200.00 1,800.00 
กรรไกรตัดผ้า 10 35 350.00 10 35.00 3 105.00 245.00 
กรรไกรก้ามปู 20 15 300.00 10 30.00 3 90.00 210.00 
ไม้บรรทัดฟุต
เหล็กขนาด 40 น้ิว 

10 250 
2,500.00 10 250.00 

3 
750.00 1,750.00 

รวม   662,000.00  33,407.50  106,915 555,085.00 
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จากตารางท่ี 1 พบว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี พ.ศ. 2564 โรงเรือนทอผ้า เท่ากับ 
297,500.00 บาท กี่ทอผ้า เท่ากับ 66,000.00 บาท เส้นไหมประดิษฐ์ เบอร์ 30/2 เท่ากับ 86,700.00
บาท เส้นไหมประดิษฐ์ เบอร์ 40/2 เท่ากับ 64,600.00 บาท ฟืมผ้า เท่ากับ 17,880.00 บาท อักหรือ
กวัก เท่ากับ 1,200.00 บาท ไม้เปีย เท่ากับ 3,600.00 บาท หลา เท่ากับ 8,000.00 บาท ระวิง 
เท่ากับ 1,600.00 บาท กระสวย เท่ากับ 4,000.00 บาท หลอดด้าย เท่ากับ 1,800.00 บาท กรรไกร
ตัดผ้า เท่ากับ 245.00 บาท กรรไกรก้ามปู เท่ากับ 210.00 บาท และไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ขนาด                
40 นิ้ว เท่ากับ 1,750.00 บาท รวมมูลค่าสุทธิสินทรัพย์ท้ังส้ิน เท่ากับ 555,085.00 บาท 

3. ข้อมูลต้นทุนในการผลิต  
ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing Cost) คือ ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีต้อง

จ่ายเพื่อให้เกิดรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงท่ีใช้ในการผลิตผ้าทอไท-ยวน 
 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
 

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบทางตรง 
ปริมาณที่ใช ้
(กิโลกรัม) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

ต้นทุนวัตถุดิบ 
(บาทต่อผืน) 

ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก 
หรือซิ่นตาหมู่ 

เส้นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 
เส้นไหมพุ่ง 0.70 340.00 238.00 

รวม 314.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว เส้นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 

เส้นไหมพุ่ง 0.65 340.00 221.00 
รวม 297.00 

ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เส้นไหมยนื 0.20 380.00 76.00 
เส้นไหมพุ่ง 0.40 340.00 136.00 

รวม 212.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ เส้นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 

เส้นไหมพุ่ง 0.40 340.00 136.00 
รวม 212.00 
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จากตารางท่ี 2 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงท่ีใช้ในการผลิตผ้าทอไท-ยวนต่อผืนแยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 314.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 
297.00 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เท่ากับ 212.00 บาท และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 212.00 บาท 

 
ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อป ี

ผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนวัตถุดิบ

ทางตรง 
(บาทต่อผืน) 

ปริมาณที่ผลิตได้ 
(ผืน) 

 

ต้นทุนวัตถุดิบ 
ทางตรงรวม 
(บาทต่อป)ี 

ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก  314.00 148  46,472.00  
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 297.00 198  58,806.00  
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 212.00 297  62,964.00  
ผ้าซิ่นลายแล่ 212.00 148  31,376.00  

รวม 199,618.00 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงต้นทุนวัตถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อปี พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่
จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ  46,472.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ  58,806.00 บาท ผ้าซิ่นลาย 
ตาเล่ียน เท่ากับ 62,964.00 บาท ผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 31,376.00 บาท และต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
ในการผลิตผ้าทอไท-ยวน ต่อปีรวมท้ังส้ินเท่ากับ 199,618.00 บาท 

 
ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนค่าแรงงานทางตรงต่อผืนแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 

ผลิตภัณฑ์ 

ค่าแรงงานต่อผ้าทอ 1 ผืน 
ค่าแรงงานใน 

การค้นเครือหูก 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ในการทอผ้า  

(วัน) 

ค่าแรงงานในการ
ทอผ้าต่อผืน 

 (บาท) 

รวม
ค่าแรงงาน 

(บาท) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก 300.00 10 1,000.00 1,300.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 100.00 7 600.00 700.00 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 50.00 4 400.00 450.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ 50.00 4 400.00 450.00 
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จากตารางท่ี 4 แสดงต้นทุนค่าแรงงานทางตรงต่อผืนแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือผ้าซิ่นตาหมู่ มีต้นทุนค่าแรงงาน เท่ากับ 1,300.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว มี
ต้นทุนค่าแรงงาน เท่ากับ 700.00 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน มีต้นทุนค่าแรงงาน เท่ากับ 450.00 บาท 
และผ้าซิ่นลายแล่ มีต้นทุนค่าแรงงาน เท่ากับ 450.00 บาท 

 
ตารางที่ 5 แสดงค่าแรงงานทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละลายต่อปี 

ผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง  

(บาทต่อผืน) 
(1) 

ปริมาณการ 
ผลิตต่อปี (ผืน) 

(2) 

ต้นทุนแรงงานทางตรง 
(บาทต่อปี) 

(3) = (1)x(2) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก  1,300.00 148  192,400.00  
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 700.00 198  138,600.00  
ผ้าซิ่นลายตาเลี่ยน 450.00 297  133,650.00  
ผ้าซิ่นลายแล่ 450.00 148  66,600.00  

รวม 531,250.00 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงค่าแรงงานทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละลายรวมต่อปีรวมพบว่า 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือผ้าซิ่นตาหมู่ มีต้นทุนค่าแรงงานต่อปี เท่ากับ 192,400.00 บาท ผ้าซิ่น
ลายซิ่ว มีต้นทุนค่าแรงงานต่อปี เท่ากับ 138,600.00 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน มีต้นทุนค่าแรงงานต่อปี 
เท่ากับ 133,650.00 บาท ผ้าซิ่นลายแล่ มีต้นทุนค่าแรงงานต่อปี เท่ากับ 66,600.00 บาท และต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงรวมในการผลิตผ้าทอไท-ยวนต่อปี รวมทั้งส้ิน เท่ากับ 531,250.00 บาท 

 
ตารางที่ 6 แสดงค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีจ่ายเป็นเงินสดต่อปีแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี (บาท) 

ค่าไฟฟา้ ค่าน ้าประปา ค่าซ่อมแซม 
ค่าใช้จ่ายในการ

ด้าเนินงาน 
รวมค่าใช้จ่าย
ในการผลิต 

ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก  3,259.48 1,043.03 2,354.07 2,607.59 9,264.17 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 2,348.05 751.38 1,695.81 1,878.44 6,673.68 

ผ้าซิ่นลายตาเลี่ยน 2,264.19 724.54 1,635.25 1,811.35 6,435.33 
ผ้าซิ่นลายแล่ 1,128.28 361.05 814.87 902.63 3,206.83 

รวม 9,000.00 2,880.00 6,500.00 7,200.00 25,580.00 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

102 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงค่าใช้ในการผลิตท่ีจ่ายเงินสดต่อปีแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์พบว่า 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือผ้าซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 9,264.17 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 6,673.68 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เท่ากับ 
6,435.33 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 3,206.83 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ี
จ่ายเป็นเงินสด ต่อปีเท่ากับ 25,580.00 บาท 

1. ผลตอบแทนจากการการผลิตผ้าทอไท-ยวน 
 ปริมาณท่ีจ้าหน่ายค้านวณได้จากปริมาณผลผลิตของผ้าทอไท-ยวนต่อปีเนื่องจากการผลิต

เป็นการผลิตสิน ค้าตาม ค้าส่ังซื้ อ  ดั งนั้ นปริมาณ ท่ีขายได้ ค้านวณ ได้จากปริมาณการผลิต                
แสดงรายละเอียด ในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 7 แสดงปริมาณขายของผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2564 

ผลิตภัณฑ์ ปริมาณที่ขายได้ (ผืน) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ 144 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 192 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 288 
ผ้าซิ่นลายแล่ 144 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และการค้านวณ 
 

จากตารางท่ี 7 แสดงปริมาณขายของผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก
หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 144 ผืน ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 192 ผืน ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เท่ากับ 288 ผืน 
และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 144 ผืน 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดง                 
ประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยู่กับปริมาณการขายและราคาขาย 
ซึ่งแบ่ งการจ้าหน่ายออกเป็น  3 แบบ ได้แก่  1. รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์หน้าร้าน                
2. รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์การออกร้านค้า OTOP 3. รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ลูกค้าออนไลน์ เช่น Facebook, Line แสดงรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หน้าร้าน ปี พ.ศ. 2564 

 
ผลิตภัณฑ์ 

จ้านวนที่ขายได้ต่อปี 
(บาท) 
(1) 

ราคาต่อผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได้ต่อปี 
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ 48 3,500.00 168,000.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 84 1,700.00 142,800.00 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 144 900.00 129,600.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ 72 700.00 50,400.00 

รวม 490,800.00 
 
จากตารางท่ี 8 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่              

จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 168,000.00บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 142,800.00 บาท ผ้าซิ่น               
ลายตาเล่ียน เท่ากับ 129,600.00 บาท และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 50,400.00 บาท 

 
ตารางที่ 9 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ออกร้านค้า OTOP ปี พ.ศ. 2564 

ผลิตภัณฑ์ 
จ้านวนที่ขายได้ต่อปี 

(บาท) 
(1) 

ราคาต่อผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได้ต่อปี 
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ 60 3,500.00 210,000.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 60 1,700.00 102,000.00 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 84 900.00 75,600.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ 36 700.00 25,200.00 

รวม 412,800.00 
 

จากตารางท่ี 9 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก 
หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 210,000.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 102,000.00 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 
เท่ากับ 75,600.00 บาท และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 25,200.00 บาท 
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ตารางที่ 10 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าออนไลน์ เช่น Facebook, Line 

ผลิตภัณฑ์ 
จ้านวนท่ีขายได้ต่อปี 

(บาท) 
(1) 

ราคาต่อผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได้ต่อป ี
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ 36 3,500.00 126,000.00 
ผ้าซิ่นลายซิ่ว 48 1,700.00 81,600.00 
ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน 60 900.00 54,000.00 
ผ้าซิ่นลายแล่ 36 700.00 25,200.00 

รวม 286,800.00 
 
จากตารางท่ี 10 แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จก

ดอกหรือซิ่นตาหมู่  เท่ากับ 126,000.00 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 81,600.00บาท ผ้าซิ่นลาย                  
ตาเล่ียน เท่ากับ 54,000.00 บาท และผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 25,200.00 บาท 

 
2. การประมาณการในอนาคต 

5.1 การประมาณรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
   การประมาณรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ตลอดระยะเวลา 10 ปี 
พบว่า ผ้าซิ่นลายตาหมู่จกดอก หรือซิ่นตาหมู่ เท่ากับ 6 ,339,257.83 บาท ผ้าซิ่นลายซิ่ว เท่ากับ 
4,105,424.13 บาท ผ้าซิ่นลายตาเล่ียน เท่ากับ 3 ,260,189.74 บาท และ ผ้าซิ่นลายแล่ เท่ากับ 
1,267,851.56 บาท รวมทั้งส้ิน 14,972,723.26 บาท 

     5.2 การประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าทอไท-ยวน  
  การประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าทอไท-ยวน ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่ากับ 662,000.00 บาท ต้นทุนในการผลิตเท่ากับ  8,306,691.83 บาท และ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเท่ากับ 78,838.00 บาท รวมทั้งส้ินเท่ากับ  9,047,529.83 บาท 

         5.3 การประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิ 
   กระแสเงินสดรับสุทธิ ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ เท่ากับ 
14,972,723.26 บาท กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุน เท่ากับ 662,000.00 บาท กระแสเงินสดจ่ายใน
ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 8 ,306,691.83 บาท กระแสเงินสดจ่ายในค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
78,838.00 บาท และกระแสเงินสดรับสุทธิ เท่ากับ 5,925,193.43 บาท 
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3. การประเมินโครงการ 
       ผลตอบแทนหรือรายได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ ผ้าทอไท -ยวน จะน้ามาวิเคราะห์
ผลตอบแทนในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก้าหนดอายุโครงการท่ี 10 ปี เนื่องจากสินทรัพย์ของกลุ่มท่ีมี
อายุการใช้งานสูงสุดอยู่ท่ี 10 ปี โดยการประเมินโครงการ 3 วิธี คือ 

6.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
         การค้านวณมีค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนท้ัง 10 ปี อัตราลดร้อยละ 6.220 กระแส
เงินสดรับสุทธิ เท่ากับ 5,925,193.43 บาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ  3,942,787.91 บาท 
ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ สามารถสรุปได้ว่าควรจะลงทุนในโคงการนี้ 

6.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 
           อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงจากการลงทุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์

วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ในระยะเวลา 
10 ปี อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงต้องเป็นอัตราส่วนลดท่ีท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ ดังนั้น 
อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (IRR) ของการลงทุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน เท่ากับร้อยละ 74.29                 
ซึ่งอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมจากธนาคาร 

      6.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
การค้านวณหาระยะเวลาคืนทุน ท้าได้โดยการรวมกระแสเงินสดรับสุทธิต้ังแต่ปีท่ี 1 เป็นต้น

ไปจนกระท่ังจ้านวนรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากับกระแสเงินสดจ่าย หรือจ้านวนเงินลงทุนใน     
ปีท่ี 0 โดยน้าข้อมูลจากตารางท่ี 4.23 มาค้านวณระยะเวลาคืนทุน ได้ดังนี้ 

เงินลงทุน                       662,000.00 บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 1 (433,952.00) บาท 

228,048.00 บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีท่ี 2 (476,346.86) บาท 
คงเหลือ     (248,298.86) บาท 
ถ้าจ้านวนเงิน    476,346.86 =          1  ปี  

จ้านวนเงิน       248,298.86        =         
248,298.86

476,346.86
   =  0.52     ปี 

ระยะเวลาคืนทุนต่อเดือน   = 0.52 x 12    =  6.24    เดือน 
ระยะเวลคืนทุนต่อวัน   =  6.24 x 30    =  187.20 วัน 

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการประมาณ 1 ปี 187.20 วัน หมายความว่ากิจการมี
กระแส เงินสดจ่ายในปีแรกท่ีเริ่มลงทุน คือ 662,000.00 บาท ดังนั้นภายในเวลา 1 ปี 187 วัน กิจการ
ก็สามารถช้าระคืนเงินทุนท้ังหมด 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอไท -ยวน ของศูนย์

อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน บ้านดงประโดก ต้าบลสมอแข อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน มีผลตอบแทนจากการขายท่ีสูง จึงถือได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุน 
เนื่องจากต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากท้าให้ได้ผลตอบแทนสูง และได้ใช้แรงงานคนในท้องถิ่นเป็นหลัก
เพราะต้องทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดมา นอกจากนี้งานทอผ้าเป็นงาน
หัตกรรมท่ีเป็นงานฝีมือ มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน จึงท้าให้ทางกลุ่มสามารถ
จ้าหน่ายจ้าหน่ายผ้าทอได้ในราคาท่ีค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส้าเริง นนศิริ และ              
รติพร มีชัย (2560) ได้ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามของกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติบ้านพันนา ต้าบลพันนา อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กนกวรรณ  ตันติวรางกูร (2554) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงลาย
โบราณของวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นยางมูล อ้าเภอล้ี จังหวัดล้าพูน ท่ีพบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุน   
ในการทอผ้าคุ้มค่าต่อการลงทุนค่อนข้างสูง โดยมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว และมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า
อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมของธนาคาร  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สมาชิกกลุ่มผ้าทอศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน ควรท้าการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การทอผ้าอย่างเป็นระบบและสรุปข้อมูลการขายในทุกเดือน เพื่อให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนท่ี
แท้จริงของการผลิตผ้าทอ 

2. สมาชิกกลุ่มผ้าทอศูนย์อนุร ักษ์ว ัฒนธรรม ไท -ยวน  ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ                 
การจัดท้าบัญชีเพิ่มเติมเพื่อให้มีการวางแผนจัดท้าบัญชีได้ถูกต้องมากขึ้น 

3. สมาชิกกลุ่มผ้าทอศูนย์อน ุร ักษ ์ว ัฒนธรรม ไท -ยวนและหน ่วยงาน ที ่เกี ่ยวข ้อ ง                    
ควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนในท้องถิ่นมาเรียนรู้และฝึกฝนการทอผ้า เพื่อท่ีจะได้สืบทอดงาน
ภูมิปัญญางานฝีมือเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตผ้าทอไท-ยวนให้เพียงพอ                 
ต่อความต้องการของตลาด 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ
การเกษตรในช่วงภาวะวิกฤตการณ์โควิด – 19 ท่ีเป็นโอกาสในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจสีเขียว พื้นท่ี
สีเขียว และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมุ่งสู่เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน   โดยเริ่มต้นอธิบายถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19              
ท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมไทย จากนั้นจึงอธิบายแนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร การผลักดันและ
ส่งเสริมการสร้างธุรกิจ สี เขียว และแนวทางการสร้างพื้ น ท่ี สี เขียว  ภายใต้ แนวคิด SDG’s                        
การประกอบการกับการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นเป้าหมายส้าคัญในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์               
โควิด – 19 ให้มีแนวทางการสร้างโอกาสในธุรกิจสีเขียวที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
 
ค้าส้าคัญ : ผู้ประกอบการเกษตร, ยุคโควิด – 19, เศรษฐกิจสีเขียว 
 
Abstract 
  This article aims to enhance understanding of the development of agricultural 
entrepreneurs during the COVID-19 crisis as an opportunity to promote green 
business building, green area and green economy under the context of Thailand's 
economic development towards the Sustainable Development Goals. It begins by 
explaining the impact of the COVID-19 crisis on the Thai economy and society. Then 
explain the concept of developing agricultural entrepreneurs. Pushing and promoting 
                                                             
1 อาจารย์ประจ้าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 083-6511451 kwanchanok.k@tsu.ac.th 
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the creation of green business and guidelines for creating green spaces under the 
concept of SDG's Entrepreneurship and Sustainable Development which is an 
important goal in building a green economy of Thailand today. This will benefit 
individuals and entrepreneurs affected by the COVID-19 crisis to have a way to create 
green business opportunities that will lead to sustainability in the future. 
 
keyword: Agricultural entrepreneurs, COVID-19 crisis, Green economy 
 
บทน้า 
  วิกฤติการณ์การแพร่รระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด–19 จุดเริ่มต้นของผลกระทบ               
ทางเศรษฐกิจในวงกว้างของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นต้ังแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมาจนกระท่ังปี 2565               
โดยภาพรวมแล้วผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มักจะเป็นผู้ท่ีอยู่ ในกลุ่มเปราะบางอยู่แล้ว                  
เมื่อเผชิญวิกฤติจากการระบาดและมาตรการท่ีตามมายิ่งท้าให้คนเหล่านี้เปราะบางยิ่งขึ้นไปอีก                 
(ชล บุนนาค, 2563)ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมตกอยู่กับกลุ่มผู้
ได้รับผลกระทบในประเด็นต่อไปนี้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานขององค์กรระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ 
(Cheng et al, 2020) ในสองประการ คือ ประการแรก โควิด-19 และมาตรการท่ีเกี่ยวข้องสร้าง
ผลกระทบให้กับกลุ่มท่ีมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด กลุ่มเปราะบางดังกล่าวอาจมีความ
แตกต่างกันไปในบริบทแต่ละประเทศ แต่โดยภาพรวมนั้นกลุ่มท่ีเปราะบางต่อโควิด-19 คือ กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและพึ่งพาการท้างานท่ีใช้แรงงานหรืออยู่ในภาคเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
มาตรการ หรือไม่สามารถท้างานท่ีบ้านได้ คนกลุ่มนี้ก็คือ ผู้ใช้แรงงาน คนท้างานในภาคบริการและ
การท่องเท่ียว ประการท่ีสอง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างมาก มาตรการปิดเมือง (Lock 
Down) และมาตรการควบคุมการขนส่งและเดินทางข้ามพื้นท่ี ท้าให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องปัจจัย
การผลิตและต้นทุนการผลิตและท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการบริโภคและปริมาณลูกค้า 
การปรับตัวไปสู่ธุรกิจออนไลน์หรือปรับเปล่ียนรูปแบบสินค้าบริการย่อมมีต้นทุนท่ีพ่วงมาด้วยและ
ส่งผลต่อพนักงานและแรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านี้ พวกเขาอาจพอมีทุนสะสมเพื่อปรับตัวและ
รับมือกับการระบาดและมาตรการโควิด-19 หนึ่งระลอก แต่ในสภาวะท่ีมีระลอกของการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีทุนสะสมไม่มากพออาจต้องปิดการด้าเนินกิจการไป
ในท่ีสุด 
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  สอดคล้องกับบทความจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภาภรณ์ (2563) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน เพราะการท่ีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระจุกตัวอยู่กับบางภาคส่วน เช่น ภาคการท่องเท่ียวและบริการ และพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศ
เป็นสัดส่วนสูง ท้าให้นโยบายยับยั้งการระบาด ซึ่งส่งผลท้าให้ต้องปิดพรมแดนระหว่างประเทศ 
ระหว่างจังหวัดและท้าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก มีต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีสูงมาก และได้
ส่งผ่านผลกระทบไปไกลจากบริษัทใหญ่ต้นน้้า ไปจนถึงผู้ผลิตและแรงงานตัวเล็กตัวน้อยท่ีปลายน้้า
อย่างถ้วนท่ัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท้าให้การผลิตและการบริโภคชะลอตัวลงมาก สร้างผลกระทบต่อ
ผลิตภาพการผลิต และท้าให้การจ้างงานลดลง โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม                   
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ (The Knowledge, 2563) 
  ถึงแม้ว่าวิกฤติการณ์การแพร่รระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด– 19 จะยังคงด้าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันเศรษฐกิจชุมชนกลับมีความส้าคัญมากขึ้น ในฐานะแหล่งจ้างงานของ
ประชาชนในพื้นท่ี และเป็นท่ีรองรับผู้ใช้แรงงานกลับบ้าน เนื่องจากการจ้างงานในเมืองท่ีลดน้อยลง 
จึงคาดการณ์ว่าในอนาคตความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างชุมชนจะมีมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มชุมชน
ในการผลิต จ้าหน่าย และสร้างตลาดเพื่อเกื้อกูลและต่อยอดซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืน
ถิ่น กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน หรือกลุ่มผู้มี
รายได้ลดน้อยลงจากผลกระทบยุคโควิด- 19 ซึ่งนั้นอาจเป็นจุดเปล่ียนแห่งการส่งเสริมแนวคิด                
การสร้างธุรกิจสีเขียว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชการท่ี 9 เป็นกรอบแนวคิด
ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรมือใหม่ให้สามารถเปล่ียนวิกฤติมา
เป็นโอกาส ในการสร้างผู้ประกอบการเกษตร ท่ีมุ่งพัฒนาธุรกิจสีเขียว มีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainability Development Goals: 
SDGs) ของประเทศ 
 
แนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรในยุคโควิด – 19  
  จากการสัมภาษณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อส้ารวจแนวทางปรับตัวของ
แรงงานในยุคโควิด - 19 ต่างเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีดี หากแรงงานคืนถิ่นเลือกภาคเกษตรเป็นอาชีพ 
“ทางเลือก ทางรอด” เพื่อปรับไปสู่การเป็น“เกษตรกรยุคใหม่” พร้อมรับโอกาสท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะพัฒนาแรงงานคืนถิ่น โดยใช้แนวคิด “บันได 4 ขั้น” ส้าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ท้า
เกษตร มีข้อจ้ากัดด้านองค์ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยการผลิต (พิทูร ชมสุข, จิราภรณ์ พินนา
พิเชษฐ และเพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร, 2564 : ออนไลน์) 
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ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article 
 

บันไดขั้นที่ 1 “เรียนรู้”และ“ควรค้านึงถึงความอยู่รอดเป็นส้าคัญ” เริ่มต้นด้วยการศึกษา
เคล็ดลับ และบทเรียนจากผู้อื ่นมาลงมือท้าด้วยตนเองโดยไม่ด่วนตัดสินใจท้าอะไรตามกระแ ส                
จะท้าให้เกิดประสบการณ์ตรง หากยังมีข้อจ้ากัดด้านพื้นที่เพาะปลูก อาจเริ่มจากพื้นที่ขนาดเล็ก 
เงินลงทุนน้อยๆ หรือหากไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง การขอแบ่งเช่าจากญาติพี่น้อง จากเพื่อนบ้าน 
หรือขอผู้น้าชุมชนใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะถือเป็นทางออกท่ีน่าสนใจ 

บันไดขั้นท่ี 2 “พัฒนาทักษะ” เมื่อเรามีความพร้อมในการท้าเกษตรแล้ว ควรเลือกตัดสินใจ
ท้าในสิ่งที่ตนเองช้านาญ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือไปสู่อาชีพหลัก สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
เลือกปลูกพืช หรือเล้ียงสัตว์ท่ีตนเองถนัด เป็นต้น 

บันไดขั้นท่ี 3 “ขยับขยาย” ต่อยอดไปสู่การท้าเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับ
การปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ในขนาดปริมาณที่มากขึ้น หรือเน้นที่คุณภาพเพื ่อพลิกบทบาทก้าวไปสู่
ผู้ประกอบการเกษตร (Agripreneur) ที่มีทั้งความรู้ด้านเกษตร และสามารถวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม 

บันไดขั ้นที่ 4 “ยั ่งยืน” เมื ่อเราสามารถสร้างฐานะจากการท้าเกษตรได้แล้ว ควรที่จะ
วางแผนให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอ้านาจต่อรอง เพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงตลาดได้ในระยะยาว เช่น การรวมกลุ่มก่อต้ังเป็น “วิสาหกิจชุมชน” เป็นต้น 
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การผลักดันและส่งเสริมการสร้างธุรกิจสีเขียว 
  ส้าหรับอนาคต ภาพด้านการเกษตรในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องเป็นฐานการ
ผลิตอาหารท่ีมั่นคงปลอดภัย เป็นฐานการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูง มีการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เน้นถึงความสามารถในการแข่งขัน เน้น
ในเรื่องของการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาสังคมผู้ประกอบการและเพื่ อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนานั้น มีประเด็นส้าคัญในเรื่องของการ
ปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และมีความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นทักษะท่ีส้าคัญประการหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยคุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรท่ีประสบความส้าเร็จในธุรกิจเกษตรสีเขียว ของ
มรกค ก้าแพงเพชร และคณะ (2560) ได้อ้างถึงแนวคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยังมีงานวิจัยไม่มากนัก 
(McElwee, 2006) เพราะระหว่างค้าว่า เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรกรนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง
กันจึงยากต่อการให้ ค้านิยาม แต่ส้าหรับ Palich and Bagby (1995) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ
เกษตรกร (Agripreneur) มาจากการผสมค้า 2 ค้า ค้าว่า การเกษตร (Agriculture) รวมกับค้าว่า 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เมื่อสองค้านี้รวมกัน ผู้ประกอบการเกษตรกร จึงมีความหมายว่า 
บุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีท้าธุรกิจเกษตร และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่า 
ผู้ประกอบการเกษตรกรแตกต่างจากผู้ประกอบการท่ัวไป (Carter and Rosa, 1998) เพราะธุรกิจ
เกษตรเป็นในธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่ ดิน น้้า อากาศ และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ชุมชนท่ีท้าการเกษตร (Eikelandand Lie, 1999) ผู้ประกอบการ
เกษตรกรมีกระบวนทัศน์การบูรณาการเศรษฐกิจเข้ากับชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีพัฒนามาจากแนวคิด
ธุรกิจสีเขียว   
   ธุรกิจสีเขียว (Green Business) ปัจจุบันสามารถให้ค้าจ้ากัดความได้หลากหลาย แต่มีหลัก
ส้าคัญท่ีเหมือนกัน คือ เป็นรูปแบบการด้าเนินธุรกิจท่ีค้านึงถึงความยั่งยืน จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า 
ธุรกิจท่ียั่งยืน (Sustainable Business) เป็นธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ไม่
ส่งผลกระทบเชิงลบหรือลดการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชนและสังคม 
โดยอาจใช้แนวคิดนี้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ หรือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจก็ได้ ส้าหรับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการภาคเกษตร สามารถน้าแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้ โดยมีหลักการท่ีส้าคัญ คือ การผลิต
และบริโภคสินค้าอาหาร พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆ ท่ีมี
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีการปกป้องและส่งเสริมสภาพแวดล้อม สุขภาพ ชุมชน 
และสวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการปศุสัตว์ โดยรูปแบบการผลิตและบริโภคนี้จะต้องไม่ส่งผลต่อ
ศักยภาพการผลิตและบริโภคสินค้าของผู้คนและสภาพแวดล้อมในอนาคต ตัวอย่างการท้าการเกษตร
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ในรูปแบบนี้  เช่น เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice) 
(ฒาลิศา ทาศรีภู, 2562)  
 โดยการท้าการเกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรท่ีดี มีแนวคิดมา
จากเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) คือ ระบบการเกษตรท่ีครอบคลุมถึงวิถีชีวิต
เกษตรกร กระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน้าไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ผู้บริโภค โดยได้เริ่มจุดประกายขึ้นจากการขับเคล่ือนองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก และกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ความหวังท่ีจะมีทางเลือกในชีวิตท่ีดีก็เริ่มเกิดขึ้น จากสุรินทร์แพร่
มาถึงยโสธร อ้านาจเจริญ จากเชียงใหม่ขยายตัวมาแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ จากฉะเชิงเทรา นครปฐม 
ในภาคใต้ขยายจากสงขลาไปสู่พัทลุง พวกเขาได้สร้างระบบเกษตรยุคหลังสมัยใหม่ขึ้นมา เป็นเกษตรท่ี
อิงกับธรรมชาติ อยู่บนวัฒนธรรมท่ีผสมผสานท้ังวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมสมัยใหม่ และกระแส
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบการผลิตหลากหลายบทบาทท้ังการผลิตเพื่อบริโภค ผลิตเพื่อการค้า ผลิตเพื่อ
สร้างสังคมท่ีดีงาม โดยผลิตอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ จากทรัพยากรชีวภาพของ
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ พัฒนาระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยืดหยุ่น หลากหลาย และสร้างการค้ากับผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์ ไว้วางใจ และเรียนรู้ซึ่งกัน โดยมี
นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ประกอบการท่ีมีเป้าหมายร่วมกันมาร่วมส่งเสริม (กฤษฎา บุญชัย, 2560 : 
ออนไลน์)          
  อย่างไรก็ตาม หากเพียงแค่แนวคิดรายบุคคลของการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรในธุรกิจสี
เขียว หรือพลังของชุมชน ก็ยังไม่สามารถเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาหารท้ังระบบท่ีถูกผูกขาดด้วยการ
ควบคุมทรัพยากรของรัฐ และการก้ากับตลาดของทุนได้ จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีภาคีต่างๆ ท้ังในส่วนภาครัฐ
และภาคเอกชนจะต้องขยายต้นแบบการท้าเกษตรกรรมยั่งยืนในเชิงพื้นท่ีออกไปให้กว้างขวาง 
เช่ือมโยงกันเป็นกระบวนการสร้างระบบอาหารท่ีความมั่นคง ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นธรรม หรือเป็น
ประชาธิปไตยทางอาหารท่ีแท้จริง เพื่อเสริมสร้างธุรกิจสีเขียวให้แข็งแกร่ง ส่งเสริมการสร้างพื้นท่ีสี
เขียวให้แผ่ขยายออกไป ส้าหรับการวางรากฐานสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการเกษตร น้าไปสู่
การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่สร้างความยั่งยืนในอนาคต  
 
แนวทางการสร้างพื นที่สีเขียว ภายใต้แนวคิด SDG’s   
  พื้นท่ีสีเขียว (green space) หมายถึง พื้นท่ีกลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งท่ีมีขอบเขตท่ีดิน
ท้ังหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดินท่ีซึมน้้าได้หรืออาจมีส่ิงก่อสร้างอยู่ด้วยท้ังในพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นท่ีสาธารณะหรือเอกชนท่ีสาธารณชนสามารถเข้าไปใช้
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ประโยชน์ได้ ประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ พื้นท่ีอรรถประโยชน์ 
เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีสาธารณูปการ พื้นท่ีแนวกันชน พื้นท่ีสีเขียวในสถาบันต่างๆ พื้นท่ี
ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิต ได้แก่ พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน้้า  รวมถึงพื้นท่ี
ชายหาด พื้น ท่ีริมน้้ า พื้น ท่ี ท่ี เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้้ า  และแนว
สาธารณูปการต่างๆ หรือพื้นท่ีอื่นๆ เช่น พื้นท่ีสีเขียวท่ีปล่อยรกร้าง พื้นท่ีสีเขียวท่ีถูกรบกวนสภาพ
ธรรมชาติและพื้นท่ีสีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน 
  ชนายุส ตินารักษ์ (2556) ได้กล่าวถึงประเภทของพื้นท่ีสีเขียว ดังนี้  
  1. พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติ คือ พื้นท่ีท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติด้ังเดิม เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส้าคัญต่อ
ระบบนิเวศสูงเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศท่ีจ้าเป็นต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ตลอดไป
โดยมีการจัดการท่ีเหมาะสม ในรูปแบบของ แม่น้้า ล้าธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา และป่าไม้ เป็นต้น 
  2. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ คือ พื้นท่ีสีเขียวท่ีประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท้ังการพักผ่อนหย่อนใจ ออกก้าลังกาย และเสริมสร้างทัศนียภาพท่ีสวยงามให้กับเมือง  
  3. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม คือ พื้นท่ีสีเขียวท่ีเสริมสร้างคุณค่าด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่
บริเวณและชุมชน เช่น ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนหรือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร้อน
ในเขตเมืองกรองฝุ่นละอองและลดมลพิษ เป็นต้น แม้ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้
โดยตรงเหมือนพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ แต่มีคุณค่าด้านส่ิงแวดล้อมแก่ชุมชน และเกิดประโยชน์ใช้สอย
แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. พื้นท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร คือ พื้นท่ีสีเขียวท่ีอยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ                
มีรูปร่างลักษณะพื้นท่ีท่ีเป็นริ้วยาวขนานกับบริเวณเส้นทางสัญจร ซึ่งมีบทบาทท้ังการเสริมสร้างคุณค่า
ด้านส่ิงแวดล้อมและพักผ่อนหย่อนใจ 
  5. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน คือ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนมากหมายถึงพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีว่างของเอกชน พื้นท่ีเกษตร เช่น นาข้าว              
พืชไร่ เป็นต้น พื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น เช่น สวนไม้ผลยืนต้น และสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น 
           โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการสร้างพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ได้น้าเอาแนวคิดการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) คือ 
แผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน ในการผลักดันและเสริมสร้างการขยายพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนในประเทศ โดยมีเป้าหมายจะขจัดความยากจนให้หมดไป พร้อมๆกับดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกคน ทุกตัว ทุกท่ีบนโลก แบบไม่ ท้ิงใครไว้ข้างหลัง โดย แนวคิด 
Sustainable Development Goals (SDGs) มีองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นหัว
เรือใหญ่ในการชวนเชิญ 193 ประเทศสมาชิกท่ัวโลกมาร่วมมือกันจัดท้าขึ้น โดยมีกรอบระยะเวลา              
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15 ปีให้แต่ละประเทศวางแผนและติดตามผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 17 ข้อ ภายในปี 2030 โดยค้า
ว่า ‘ยั่งยืน’ ในท่ีนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 17 ข้อ ซึ่งครอบคลุม 169 เป้าหมาย ท่ีมีความเป็นสากล เช่ือมโยง
และเกื้อหนุนกัน และก้าหนดให้มี 247 ตัวช้ีวัด เพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการ
พัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยท่ีเช่ือมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) การพัฒนา
คน (People) ให้ความส้าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหล่ือมล้้า 
ในสังคม (2) ส่ิงแวดล้อม (Planet) ให้ความส้าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งค่ัง (Prosperity) ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึด
หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมท่ีสงบสุข และไม่แบ่งแยก และ  (5) ความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(PARPPIM PIM, 2020 : ออนไลน์ ) โดยประเด็นทางความยั่ งยืน ท่ี เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นา
ผู้ประกอบการเกษตร เพื่อสร้างพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จะเกี่ยวข้องกับประเด็น Zero 
Hunger ขจัดความหิวโหยและความอดอยาก รวมไปถึงแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เด็กและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงอาหารท่ีเพียงพอและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้เกิดแก่ชุมชน ให้ได้รับอาหารท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จากผลิตผลการท้าเกษตรกรรมยั่งยืนในธุรกิจสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ที่มา: https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/ 
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  การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อผลิตอาหารเพียงพอปลอดภัยให้กับชุมชน เพื่อสร้างเป็น
อาหาร เป็นยารักษาโรค และสร้างรายได้ รวมถึงเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชนสอดคล้องกับ BCG โมเดล ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ 
  1. Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ 
  2. Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน การมุ่งสร้างมูลค่าสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่ไปกับการลดของเสีย เช่น การท้าปุ๋ยหมัก น้้าหมักจากเศษอาหาร เป็นต้น 
  และ 3. Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจท่ีพัฒนาด้วยความค้านึงถึงความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
 
ผู้ประกอบการเกษตรบนเส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว 
 เมื่อการค้านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมกลายเป็นปรากฏการณ์ไปท่ัวโลก ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีจิตส้านึกต่อระบบนิเวศน์และท้าให้พื้นฐานทัศนคติของสาธารณะชนเปล่ียนแปลงไป 
กลายเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวนี้ท้าให้
บทบาทของเกษตรกรท่ัวโลกถูกพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกร เพื่อลดความเหล่ือมล้้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) กระแสสีเขียวจึง
กลายเป็นกระแสท่ีมีบทบาทในการช้ีน้าการพัฒนาอีกครั้ง ดังจะเห็นได้จากก่อนหน้าการประชุมสุด
ยอด Rio+20 ในปี ค.ศ. 2012 “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ได้กลายเป็นแนวคิดท่ีจะ
น้าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งนิยามของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีท่ัว
โลกให้การยอมรับมากท่ีสุดนั้น ก็คือนิยามของโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Environment Programme : UNEP) ท่ีให้ความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไว้ว่า
เป็นรูปแบบ เศรษฐกิจท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาวะของมนุษย์ท่ีดีขึ้นและมีความยุติธรรมทางสังคม ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องการลดความเส่ียงทางส่ิงแวดล้อมลงไปให้มาก พร้อมกับแก้ไขปัญหาความขาด
แคลนทางนิเวศ (UNEP, 2010) 
  เป้าหมายส้าคัญของเศรษฐกิจสีเขียว  คือ การพัฒนาท่ียั่ งยืน  โดยเศรษฐกิจสีเขียวมี
องค์ประกอบส้าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้้า
ในสังคม ลดความเส่ียงปัญหา ส่ิงแวดล้อม และฟื้นฟูระบบนิเวศ การท้างานของเศรษฐกิจสีเขียวยัง
เน้นไปถึงการพัฒนาการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาการผลิตท่ีส้าคัญ  11 สาขา ได้แก่ การเกษตร 
การก่อสร้าง เมือง พลังงาน การประมง การป่าไม้ การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การขนส่ง การ
จัดการขยะมูลฝอย และการจัดการทรัพยากรน้้า (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
, 2555) ความส้าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวนั้นช่วยน้าพาสังคมไปสู่การเติบโตท่ีเป็นสีเขียว ดังท่ี OECD 
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ได้เน้นถึงความส้าคัญของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายการเติบโตสีเขียวท่ีมีความสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจสีเขียว กล่าวได้ ว่าเศรษฐกิจสีเขียวได้ท้าให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อเศรษฐกิจและสังคม (ส้านัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ, 2556) ดังนี้  
  1. สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท้าให้เกิดการสร้างงาน
โอกาสการจ้างงานท้ังแรงงานฝีมือระดับล่าง กลาง และ สูง เป็นการเปิดตลาดใหม่เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว บริการสีเขียว และ การจ้างงานสีเขียว เช่น เกษตรอินทรีย์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การจัดการป่า  
   2. ลดความเหล่ือมล้้าในสังคม โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท้าให้เกิดความดึงดูดผู้ประกอบการ
และแรงงานท่ีมีฝีมือเข้ามาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง ท้าให้เกิดการพัฒนาในชนบทและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมแหล่งพลังงานท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต้่าในชุมชน การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาบ้าน หรืออาคารในชุมชนได้ ซึ่ง
ไม่จ้าเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้งบประมาณสูง ดังเช่นโครงข่ายไฟฟ้าประเทศ แต่ท้าให้คนใน
ชนบท คนยากจน หรือคนชายขอบได้เข้าถึงพลังงานแบบประหยัด  
   3. ลดความเส่ียงปัญหาส่ิงแวดล้อม  โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท้าให้เกิดการคุกคามต่อ
สภาพแวดล้อมน้อยลงจากกระบวนการผลิตท่ีค้านึงถึงส่ิงแวดล้อม เพิ่มอุปสงค์และอุปทานในการผลิต
สินค้าและบริการสีเขียว เพื่อลดปัจจัยท่ีท้าให้เกิดผลลัพธ์ต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหาร เช่น หากมีการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งน้าไปสู่การปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียและมลพิษ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและลดการใช้พลังงาน 
  4. ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยเศรษฐกิจสีเขียวช่วยลดการคุกคามต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ท้าให้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  
  5. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจในแบบท่ีค้านึงถึงส่ิงแวดล้อมได้ กระตุ้นให้เกิดการออกแบบใหม่ๆ เพื่อบรรลุสังคมคาร์บอน
ต้่า (Low Carbon Society) น้ามาซึ่งความท้าทายโอกาสในการสร้างนวัตกรรมท่ียั่งยืนและยืดหยุ่น
ได้มากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  
  6. ลดความเส่ียงทางสุขภาพท่ีเกิดจากปัญหาส่ิงแวดล้อม เพิ่มความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
มนุษย์ การเติบโตสีเขียวหรือการเติบโตคาร์บอนต้่าอาจน้าไปสู่ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากการปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นท่ีและลดการปล่อยฝุ่นละออง สารมลพิษก้ามะถันและไนโตรเจน 
ยกตัวอย่างในพื้นท่ีชนบทของประเทศก้าลังพัฒนามีโครงการใช้เตาท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ต้่า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตของทารกจากการคลอดก่อนก้าาหนดได้หลายล้านคน การ
ปรับปรุงระบบการขนส่งโดยลดการใช้ยานยนต์ท่ีใช้น้้ามันและปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ  
  7. สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน แนวทางของเศรษฐกิจสีเขียว สามารถท้าให้ เกิดความ
หลากหลายของแหล่งพลังงาน เพิ่มแหล่งพลังงานหมุนเวียน ลดการพึ่ งพาการน้าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ ลดการบิดเบือน ราคาในตลาดพลังงาน และยังท้าาให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการ 
วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและการปรับตัวของเทคโนโลยีพลังงานให้เข้า กันกับบริบทของประเทศ  
 
บทสรุป 
  ยุคโควิด-19 เริ่มต้นต้ังแต่ปลายปี 2562 ซึ่งผู้ท่ีได้รับผลกระทบมักจะอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
และพึ่งพาการท้างานท่ีใช้แรงงานอยู่ในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง
จากวิกฤติการณ์โควิด- 19 และเมื่อแรงงานเหล่านี้ขาดการจ้างงาน จึงมีโอกาสในการแสวงหาแนว
ทางการสร้างอาชีพใหม่จากการคืนถิ่นกลับภูมิล้าเนาของตนเอง โดยอาชีพอย่างเกษตรกรรมอันเป็น
อาชีพพื้นฐานซึ่งอยู่คู่คนไทยมาช้านาน จึงถูกน้ามาเป็นทางเลือกส้าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว และน้าไปสู่การผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการเกษตรกรท่ีมีกระบวนทัศน์การบูรณาการ
เศรษฐกิจเข้ากับชุมชน สร้างธุรกิจสีเขียวท่ียึดเอาแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน มาส่งเสริมให้เกิดรายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร และพื้นท่ี
สีเขียว รวมท่ังเป็นการมุ่งสู่เส้นทางเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจท่ีพัฒนาด้วยความค้านึงถึงความ
ยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม อันจะสะท้อนผลกลับมาช่วยลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม เกิด
โอกาสการจ้างงานในตลาดใหม่เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สีเขียว บริการสีเขียว และการจ้างงานสีเขียว ใน
กลุ่มธุรกิจสีเขียว ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีสร้างรายได้ภายใน
ชุมชน และเกิดความยั่งยืนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแมป้ระเทศต้องเผชิญกับภาวะ
วิกฤติการณ์โควิด-19 ท่ียาวนานได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 2) ความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
และ 3) เปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้านวน 400 คน              
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี ร้อยละ 
Factor Analysis และ IPA  

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีการรับรู้และความสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 9 
ด้าน ได้แก่ การทดลองท้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน การทดลองท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ 
การท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ 
การเจียระไนหินและการทอผ้าพื้นเมือง การย้อมสีผ้าด้วยโคลน การท้าอาหารพื้นเมือง การท้าผ้าห่ม
และการฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่น และส่วนใหญ่เยาวชนมีการรับรู้
และสนใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ อาหารพื้นบ้าน ศิลปะหัตถกรรมพื้นเมือง 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ของชุมชน แสดงว่าแหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนองได้เป็น
อย่างดีในกิจกรรมท่ีเยาวชนมีการรับรู้มาก ดังนั้น แหล่งท่องเท่ียวต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูง
ต่อไป ไม่จ้าเป็นต้องโฆษณาหรือส่งเสริมเพราะเยาวชนรู้จักดีและสนใจมาก 
 

ค้าส้าคัญ : การรับรู้ ความสนใจ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Email: kannaree@live.com  
เบอร์โทร 085-8046456 

2 รองศาสตราจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Email: lertpornpara@yahoo.com  
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Abstract 
The objectives of this research were to study 1) youth's perception of creative 

tourism activities 2) youth's interest in creative tourism activities and 3) to compare 
youth's perception with interest in creative tourism activities. creative tourism 
activities. The sample group was 400 students/undergraduate students of public and 
private educational institutions in Bangkok and surrounding provinces, by random 
sampling. collect data from questionnaires The data were analyzed by frequency, 
percentage, factor analysis and IPA.  

The youth had awareness and interest in creative tourism activities in 9 areas: 
an experiment in making fine craftsmanship, making jewelry from precious metals, 
learning the way of life of an occupation through practice, stone cutting and 
indigenous weaving, mud dyeing, local cooking, making blankets and practicing Thai 
massage and local cooking. The most of the youth are aware and interested in 
creative tourism activities, such as local food. indigenous arts and crafts local culture 
and the history of the community shows that tourist attractions can respond well in 
activities that are highly perceived by youth. Therefore, tourist attractions must 
continue to maintain a high level of quality. There is no need to advertise or 
promote because young people are well known and interested. 
 
Keywords : Perception, Interest, Creative Tourism Activities 
 
บทน้า 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแนวใหม่                  
ท่ีเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2542 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความหลายหลายทางวัฒนธรรมในประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ ท่ีต้องการได้รับประสบการณ์            
ท่ีแปลกใหม่ นักท่องเท่ียวเหล่านี้ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วม (Engaged) ระหว่างตัวนักท่องเท่ียว 
(Guest) กับผู้ให้บริการหรือเจ้าบ้าน (Host) ท่ีไปเยือน เพื่อท่ีจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง               
และ ไ ด้รั บ ป ระสบการณ์ ท่ี แ ท้ จริ ง ผ่ าน กิ จก รรม ต่ าง  ๆ  (Authentic-active Participation)                 
อันก่อให้เกิดกการเรียนรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว ซึ่งรูปแบบและลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นี้ 
จะเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวและเจ้าของบ้านได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพของ
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ตนไปร่วมกัน ท้าให้เกิดความจดจ้า ประทับใจ แล้วเข้าใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นท่ีนั้น ๆ                
อย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง  (Understanding Specific Cultural of the Place) น อ ก จาก นี้ ก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว                    
เชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีตอบรับความต้องการและสอดรับกับรสนิยม
ของนักท่องเท่ียวในปัจจุบัน ท่ีไม่เพียงแต่ต้องการ “มองดู” (Seeing) สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
ไปจากตน แต่ได้มีโอกาสท่ีจะ “ลงมือท้า” (Doing) เพื่อเรียนรู้ท้าความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ของพื้นท่ีท่ีท่องเท่ียวอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนผ่านการปฏิบัติ (Practice) กิจกรรม  
ทางศิลปวัฒนธรรมท่ีจัดไว้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ยังก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจใหม่แก่นักท่องเท่ียว โดยสามารถน้าไปประยุกต์ปรับใช้กับชีวิตประจ้าวันของตนภายหลัง
จากการมาเยือนพื้นท่ีท่องเท่ียว ซึ่งแตกต่างจากการท่องเท่ียวรูปแบบเดิมท่ีมีเพียงแต่การเลือกซื้อของ
ท่ีระลึกท่ีจากร้านค้าและเก็บภาพถ่ายเพียงเท่านั้น (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556) 
 เยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส้าคัญส้าหรับการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่าง ๆ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้การจัดการการท่องเท่ียวผ่านการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ 
เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ โดยการพัฒนาเยาวชนในองค์รวมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพอันเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนา
ประเทศ อีกท้ังการจัดการการท่องเท่ียวส้าหรับเยาวชนอย่างถูกวิธียังช่วยให้เยาวชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจท่ีแท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวหนึ่งท่ีเปิดโอกาส              
ให้เยาวชนได้พัฒนา หรือได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนเอง 
 จากเหตุผลข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้และความสนใจของเยาวชน             
ในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน้าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก้าหนด
แนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส้าหรับเยาวชน รวมถึงเพื่อให้
ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส้าหรับเยาวชน               
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และกรใช้เวลา                
ให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสรรค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
2. เพื่อศึกษาความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
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3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว      
เชิงสร้างสรรค์ 
 
สมมติฐาน 
 1. เยาวชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีการรับรู้ต่อการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว             
เชิงสร้างสรรค์ต่างกัน 

2. เยาวชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความสนใจต่อการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว             
เชิงสร้างสรรค์ต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง การรับรู้และความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว       
เชิงสร้างสรรค์  มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี  คือ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้านวน 400 คน ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง           
โดยใช้สูตรของ Cochran (1977) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัย

การรับรู้ของเยาวชนต่อการท้ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

ข้อมูลทั่วไปของเยาวชน 
- เพศ 
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- สาขาวิชา 
- ภูมิล้าเนา 
- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ของครอบครัว 

ความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
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พิจารณาจากความสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม และความเต็มใจของผู้โดยสารในการตอบ
แบบสอบถาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ภูมิล้าเนา  

ตอนท่ี 2 การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
ตอนท่ี 3  ความสนใจของเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
ตอนท่ี 4  ความสนใจท่ีจะเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ 
การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
1. ตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง

(IOC : Index of item objective congruence) โดยน้าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหาสาระของส่ิงท่ีต้องการจะวัด โดยมี
ผู้ เช่ียวชาญ จ้านวน 3 ท่าน แล้วน้าข้อ ค้าถามท่ีมี ค่า IC มากกว่าหรือ เท่ากับ 0.50 มาสร้าง
แบบสอบถามฉบับทดลองใช้ (Try Out) 

2. น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คนเพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) ของเครื่องมือวิจัย เป็นการ
ตรวจสอบความเช่ือมั่น ใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ( internal consistency)                  
โดยพิ จารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)                   
โดยก้าหนดความน่าเช่ือถือของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร รายงาน งานวิจัย ข้อมูล            

ท่ีรวบรวมได้จากหน่วยงานราชการและเอกชน และข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน               
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้านวน 400 คน ท่ีมีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม              
โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์การรับรู้และความสนใจของเยาวชนท่ีมี ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว            

เชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Factor Analysis 
3. การเปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว              

เชิงสร้างสรรค์ ใช้เทคนิค IPA (importance performance analysis) ของ Martilla & James 
(1997) 
 
ผลการวิจัย 

จากจ้านวนเยาวชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น               
เพศหญิง ร้อยละ 75.3มีอายุอยู่ระหว่าง 19-22 ปี ร้อยละ 45.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
45.5 ก้าลังศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 57.0 มีภูมิล้าเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ร้อยละ 27.5 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวอยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท ร้อยละ 37.5  
 การรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า การรับรู้ท่ีมี
ความส้าคัญท่ีสุดส้าหรับเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือ การทดลองท้างาน
หัตถกรรมพื้นบ้าน รองลงมาคือ การทดลองท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ กิจกรรมการท้า
เครื่องประดับจากโลหะมีค่า การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม
การเจียระไนหินและการทอผ้าพื้นเมือง กิจกรรมการย้อมสีผ้าด้วยโคลน กิจกรรมการท้าอาหาร
พื้นเมือง กิจกรรมการท้าผ้าห่มและการฝึกการนวดแผนไทย และกิ จกรรมการท้าอาหารพื้นบ้าน
เฉพาะถิ่น ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวม 
การรบัรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 

การท้า “ตุงค่าคิง” ท่ีชุมชนวัดพระเกิด 3.83 .467 
การท้าเซรามิกสุโขทัย 3.78 .538 
การท้าว่าวดุ๊ยดุ่ย 3.88 .397 
การท้าสังคโลกในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย บ้านเกาะน้อย 3.82 .439 
การท้าพิมพพ์ระสุโขทัยท่ีบ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ 3.92 .306 

การเย็บงอบบ้านน้้าเช่ียว 3.60 .693 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
การรบัรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 

การวาดลายบนหน้ากากผีขนน้้า 3.31 .861 
การท้าลูกปัดแบบโบราณแบบทวารวดี 3.40 .782 
การเลี้ยงหอยตะโกรม 3.51 .711 
การเขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า บ้านปรีดาภิรมย์ 3.36 .836 
การท้ากังหันน้้าโบราณท่ีบ้านหนองฟ้าแลบ 3.53 .675 
การเขียนอักษรตัวเมืองแบบล้านนา ท่ีวัดพญาวัด 3.76 .480 

การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากใบเตยท่ีชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 3.73 .494 

การท้าต้นผึ้ง ต้าหนักพ่อกวน 3.80 .463 

การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านท่ีชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 3.61 .628 

การท้าพวงมโหตรท่ีชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 3.75 .489 

การตกปลาหรือตกหมึกที่บ้านบางละมุง 3.57 .601 

การลากหมึกหอมในช่วงกลางวันท่ีเกาะช้าง 3.58 .690 

การตกหมึกกล้วยในช่วงกลางคืนท่ีเกาะช้าง 3.68 .590 

การเจียระไนหินข้าวตอกพระร่วง 3.47 .931 

การทอผ้าพื้นเมืองน่านท่ีบ้านซาวหลวง 3.86 .419 

การทอผ้าพื้นเมืองน่านท่ีโฮงเจ้าฟองค้า 3.68 .588 

เรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบ้าลีลาลายสังคโลก 3.89 .372 

การท้าผ้าหมักโคลนท่ีบ้านนาต้นจัน 2.51 1.124 

การท้าข้าวเปิ๊บท่ีบ้านนาต้นจัน 1.93 1.054 

การท้าอาหารพื้นบ้าน แกงข้ีเหล็ก บ้านนครชุม จ.ก้าแพงเพชร 2.23 .955 

การท้าวุ้นสมุนไพร ตามวิถีชนบทชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 1.79 1.020 

การท้าขนมยาหน้าวิถีชีวิตมุสลิมจาม (บ้านน้้าเช่ียว) 2.26 .831 

การท้าผ้าห่มนวมเชียงคาน ร้านสุณีพร 3.61 .655 

การนวดแบบกัวซาและการนวดแผนไทยท่ีชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 3.77 .504 

การท้าอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย การท้าผักสะทอน 3.88 .352 

การท้าอาหารพื้นบ้าน ชุมชนครัวหนองเสือ 3.56 .512 

เฉลี่ยรวม 3.34 0.241 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า เยาวชนมีการรับรู้ในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์               
โดย การท้าพิมพ์พระสุโขทัยท่ีบ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (Mean = 3.92) รองลงมา
คือ เรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบ้าลีลาลายสังคโลก (Mean = 3.89) ถัดมาคือ การท้าว่าวดุ๊ยดุ่ย               
(Mean = 3.88) การท้าอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย การท้าผักสะทอน (Mean = 3.88) และการท้าวุ้น
สมุนไพร ตามวิถีชนบทชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย มีค่าเฉล่ียต้่าท่ีสุด (Mean = 1.79) 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญท่ีสุดส้าหรับเยาวชนในการท้ากิจกรรม    
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือ การทดลองท้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน (Mean = 3.80) ซึ่งประกอบ              
ด้วย การท้า “ตุงค่าคิง” ท่ีชุมชนวัดพระเกิด การท้าเซรามิกสุโขทัย การท้าว่าวดุ๊ยดุ่ย การท้าสังคโลก
ในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย บ้านเกาะน้อย การท้าพิมพ์พระสุโขทัยท่ีบ้านพระพิมพ์             
ลักษมณศิลป์ และการเย็บงอบบ้านน้้าเช่ียว 

การรับรู้ ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 2 (Mean = 3.79) คือ กิจกรรมการท้า
เครื่องประดับจากโลหะมีค่า ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมท้าเครื่องประดับเงินโบราณศรีสัชนาลัย การท้า
ทองสุโขทัย การแกะพระพุทธรูปไม้ ท่ีวัดพญาวัด การเขียนอักษรตัวเมืองแบบล้านนา ท่ีวัดพญาวัด 
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากใบเตยท่ีชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย และการท้าต้นผ้ึง ต้าหนักพ่อกวน 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 3 (Mean = 3.72) คือ กิจกรรมการเจียระไนหิน
และการทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งประกอบด้วย การเจียรไนหินข้าวตอกพระร่วง การทอผ้าพื้นเมืองน่าน          
ท่ีบ้านซาวหลวง การทอผ้าพื้นเมืองน่านท่ีโฮงเจ้าฟองค้า และเรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบ้าลีลาลาย    
สังคโลก 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญล้าดับสุดท้าย 4 (Mean = 3.72) คือ กิจกรรมการท้าอาหารพื้นบ้าน
เฉพาะถิ่น ซึ่งประกอบด้วย การท้าอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย การท้าผักสะทอน และการท้าอาหาร
พื้นบ้าน ชุมชนครัวหนองเสือ 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 5 (Mean = 3.68) คือ กิจกรรมการท้าผ้าห่ม
และการฝึกการนวดแผนไทย ซึ่งประกอบด้วย การท้าผ้าห่มนวมเชียงคาน ร้านสุณีพร และการนวด
แบบกัวซาและการนวดแผนไทยท่ีชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 6 (Mean = 3.63) คือ การเรียนรู้วิถีชีวิตด้าน
การประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านท่ีชุมชนพื้น
ถิ่นตะเคียนเต้ีย การท้าพวงมโหตรท่ีชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย การตกปลาหรือตกหมึกท่ีบ้านบางละมุง 
การลากหมึกหอมในช่วงกลางวันท่ีเกาะช้าง และการตกหมึกกล้วยในช่วงกลางคืนท่ีเกาะช้าง 
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การรับรู้ ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 7 (Mean = 3.46) คือ การทดลองท้างาน
หัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ ซึ่งประกอบด้วย การวาดลายบนหน้ากากผีขนน้้า การท้าลูกปัดแบบ
โบราณแบบทวารวดี การเล้ียงหอยตะโกรม การเขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า บ้านปรีดาภิรมย์                
การท้ากังหันน้้าโบราณท่ีบ้านหนองฟ้าแลบ และการร้อยลูกปัดโบราณเป็นก้าไลข้อมือ หรือ สร้อยคอ 
ท่ีบ้านดินริมน้้ารีสอร์ท 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 8 (Mean = 2.22) คือ กิจกรรมการย้อมสีผ้า
ด้วยโคลน ซึ่งประกอบด้วย การท้าผ้าหมักโคลนท่ีบ้านนาต้นจัน และการท้าข้าวเป๊ิบท่ีบ้านนาต้นจัน 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 9 (Mean = 2.09) คือ กิจกรรมการท้าอาหาร
พื้นเมือง ซึ่งประกอบด้วย การท้าอาหารพื้นบ้าน แกงขี้เหล็ก บ้านนครชุม จ.ก้าแพงเพชร การท้าวุ้น
สมุนไพร ตามวิถีชนบทชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย และการท้าขนมยาหน้าวิถี ชีวิตมุสลิมจาม                 
(บ้านน้้าเช่ียว) 
 
ตารางที่  2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรม                  
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวม 

ความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 
1. การทดลองท้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน 3.86 0.312 
2. การทดลองท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ 3.56 0.408 
3. กิจกรรมการท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า 3.78 0.344 
4. การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ 3.89 0.270 
5. กิจกรรมการเจียระไนหินและการทอผ้าพื้นเมือง 3.87 0.272 

6. กิจกรรมการย้อมสีผ้าด้วยโคลน 3.84 0.324 
7. กิจกรรมการท้าอาหารพื้นเมือง 3.59 0.421 
8. กิจกรรมการท้าผ้าห่มและการฝึกการนวดแผนไทย 3.83 0.420 
9. กิจกรรมการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถ่ิน 3.63 0.363 

 
จากตารางท่ี 2 เยาวชนมีความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์                

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ 
(Mean = 3.89) กิจกรรมการเจียระไนหินและการทอผ้าพื้นเมือง (Mean = 3.87) การทดลองท้างาน
หัตถกรรมพื้นบ้าน (Mean = 3.86) กิจกรรมการย้อมสีผ้าด้วยโคลน (Mean = 3.84) กิจกรรมการท้า
ผ้าห่มและการฝึกการนวดแผนไทย (Mean = 3.83) กิจกรรมการท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า 
(Mean = 3.78) ตามล้าดับ และเยาวชนมีความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

129 

 

ค่อนขา้งมาก ได้แก่ กิจกรรมการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่น (Mean = 3.63) กิจกรรมการท้าอาหาร
พื้นเมือง (Mean = 3.59) และการทดลองท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ (Mean = 3.56) 
ตามล้าดับ 
 การเปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว              
เชิงสร้างสรรค์ พบว่า เมื่อน้าค่าระดับการรับรู้และค่าระดับความสนใจของแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค IPA ท่ีจุดตัด (ดังภาพท่ี 2) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ไปปรับปรุงแต่ละปัจจัยท้าให้
แบ่งคุณลักษณะออกเป็นจตุภาค พบว่า ปัจจัยการรับรู้และความสนใจในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ใน จตุภาค B ซึ่งหมายถึง เยาวชนมีการรับรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มาก หรือรู้จักเป็นอย่างดี และความสนใจมาก ได้แก่ การหัตถกรรมพื้นบ้าน
การท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพ การเจียระไนหินและ
การทอผ้าพื้นเมือง แสดงให้เห็นว่าชุมชนท่ีจัดกิจกรรมเหล่านี้ สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน
กิจกรรมท่ีเยาวชนมีการรับรู้มาก ดังนั้น ชุมชนเจ้าบ้านผู้จัดกิจกรรมต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ใน
ระดับสูงต่อไป ท้าดีอยู่แล้วให้ท้าดีต่อไป ไม่จ้าเป็นต้องโฆษณาหรือส่งเสริมเพราะเยาวชนรู้จักดีอยู่แล้ว 
และสนใจมาก 

กิจกรรมท่ีตกอยู่ในจตุภาค D นี้ หมายถึง เยาวชนรู้จักกิจกรรมการท่องเท่ียวด้านการทดลอง
ท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ การท้าผ้าห่มและการฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหาร
พื้นบ้านเฉพาะถิ่น เป็นอย่างดีแต่มีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้น้อย ดังนั้น แหล่งท่องเท่ียว 
หรือชุมชนเจ้าบ้านยังไม่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

ส้าหรับปัจจัยท่ีอยู่ในจตุภาค A ซึ่งหมายถึง เยาวชนได้มีการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว   
เชิงสร้างสรรค์การย้อมสีผ้าด้วยโคลนค่อนข้างน้อย หรือ ยังไม่รู้จักกิจกรรมดังกล่าว แต่มีความสนใจท่ี
จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาก ดังนั้นส่ิงท่ีชุมชนเจ้าบ้านผู้จัดกิจกรรมต้องท้าก็คือต้องเพิ่มการสร้าง
การรับรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นท้าการตลาดด้วยการเชิญส่ือมวลชนมาท้ารายการสารคดี  การจัด 
Familiarization tour หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนรู้จักกิจกรรมในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น  

ส้าหรับปัจจัยท่ีอยู่ใน จตุภาค C ซึ่งหมายถึง เยาวชนมีการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ด้านการท้าอาหารพื้นเมืองน้อยและมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกกรรมน้อยด้วย
เช่นเดียวกัน แหล่งท่องเท่ียวสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว เยาวชน
ไม่ได้ให้ความส้าคัญ ดังนั้น ชุมชนเจ้าบ้านผู้จัดกิจกรรมจึงยังไม่มีความจ้าเป็นต้องรีบแก้ไข หรือ
ปรับปรุงกิจกรรม เนื่องจากเป็นองค์ประกอบท่ีเยาวชนให้ความส้าคัญในระดับต้่าเมื่อเทียบกับกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ชุมชนอาจยุติการส่งเสริม หรือพัฒนากิจกรรมนี้ 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรม 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดย IPA 

 
อภิปรายผล 
 การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญท่ีสุดส้าหรับเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
คือ การทดลองท้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน อาจเป็นเพราะเยาวชนเป็นวัยก้าลังต้องการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีแปลกใหม่ ซึ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการทดลองท้ากิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ ท้าให้ เป็นส่ิงท่ี
เยาวชนให้ความสนใจและรับรู้ถึงการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้เยาวชนถือ
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส้าคัญส้าหรับการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถใช้การจัดการการท่องเท่ียวผ่านการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นแนวทางหนึ่ง ท่ีช่วยในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
โดยการพัฒนาเยาวชนในองค์รวมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เยาวชน
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพอันเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาประเทศ อีกท้ังการจัดการการ
ท่องเท่ียวส้าหรับเยาวชนอย่างถูกวิธียังช่วยให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีแท้จริงเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งสอดคล้องกับ                   
พิศาล แก้วอยู่ และ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2557) ท่ีได้ศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาในพื้นท่ีอ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยาท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียว
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เชิงสร้างสรรค์โดยมีปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ค้าแนะน้าระหว่างการท้ากิจกรรม ในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมนักท่องเท่ียวยังสามารถพักแรมในท่ีพั กอาศัยของกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาได้                    
แม้หัตถกรรมจักสานผักตบชวาจะมีเอกลักษณ์และต้นทุนทางภูมิปัญญาของคนในชุมชน 
 โดยภาพรวมความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก โดยเยาวชนมีความสนใจด้านการเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลง
มือปฏิบั ติมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากเยาวชนมีความสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่              
การเรียนรู้วิถี ชีวิตของท้องถิ่น เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเยาวชนให้ความสนใจเป็นพิ เศษ              
ซึ่งสอดคล้องกับ Thorndike & Hagan (1961) ท่ีกล่าวถึง ความสนใจว่าเป็นแนวโน้มในการแสวงหา 
และเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยท้าแล้วรู้สึกเพลิดเพลินต่อส่ิงท่ีได้ท้า และมีความภาคภูมิใจ
ท่ีได้ท้าในกิจกรรมนั้น  ๆ และสอดคล้องกับ ลักษณาวดี  บุญยะศิรินัน ท์ (2557) ท่ีพบว่า                        
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียว
สามารถส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเอง นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การเข้าใจในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างถ่องแท้จากประสบการณ์จริง             
จะท้าให้เกิดการจดจ้าและความประทับใจ ท้าให้เกิดการตะหนักถึงการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่าง
พอดี ลดการใช้ ท่ี เกิน จ้าเป็นและลดของเสีย ท้าให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่ น                          
และการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว                  
เชิงสร้างสรรค์ พบว่า กิจกรรมการท้าอาหารพื้นเมือง การท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ การ
ท้าผ้าห่ม การฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเยาวชนให้
ความสนใจน้อยนั้น ควรยุติการส่งเสริม ส้าหรับกิจกรรมการย้อมสีผ้าด้วยโคลนต้องเสริมสร้างการรับรู้
ให้มากขึ้นเพราะเยาวชนยังรู้จักน้อยแต่ให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มาก ส่วนกิจกรรมการหัตถกรรม
พื้นบ้าน การท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพ การเจียระไน
หินและการทอผ้าพื้นเมือง เป็นกิจกรรมท่ีมีการจัดการท่ีดีอยู่แล้วให้รักษามาตรฐานให้ดีต่อไป              
ไม่จ้าเป็นต้องโฆษณาหรือส่งเสริมเพราะเยาวชนรู้จักดีและยังมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับสูงอยู่ อาจเป็นเพราะเยาวชนมีการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากและความ
สนใจมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจ การใช้ความสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมของ
นักท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ              
การใช้ความสร้างสรรค์เป็นฉากหลังของการท่องเท่ียว เป็นรูปแบบท่ีน้าขึ้นมาเพื่อสร้าง “บรรยากาศ” 
และ เพิ่ม “เสน่ห”์ ให้กับในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ท้าให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยครั งนี  
1. จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนมีการรับรู้กิจกรรมการทดลองท้างานหัตถกรรมประณีต

ศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ การท้าผ้าห่ม การฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่นมากแต่มี
ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้น้อย ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียวและชุมชน
อาจเน้นการส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนให้หันมาสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวเหล่านี้ให้มาก
ขึ้น หรือเน้นการประชาสัมพันธ์ พัฒนากิจกรรมโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจในกิจกรรมของ
ชุมชนตนเองจริงๆ โดยการน้าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีกลุ่มเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้
ความรู้และดึงดูดความสนใจมากขึ้น 

2. จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนมีการรับรู้ต่อกิจกรรมด้านวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการออกแบบสินค้าพื้นเมือง เช่น การย้อมสีผ้าด้วยโคลน ค่อนข้างน้อยแต่มีความสนใจใน
กิจกรรมดังกล่าวมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาสามารถน้าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการ
วางแผนจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส้าหรับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ จึงมีความจ้าเป็นท่ี
จะต้องสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ผ่านส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น 

3. จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนมีการรู้จักกิจกรรมการท่องเท่ียวด้านการทดลองท้างาน
หัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ การท้าผ้าห่ม การฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหารพื้นบ้าน
เฉพาะถิ่นแต่ในทางกลับกันเยาวชนมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ดังนั้น หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียวชุมชนควรสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเฉพาะกลุ่มท่ีมีความสนใจจริงๆ ให้หัน
มาสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวเหล่านี้ให้มากขึ้น โดยการน้าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีกลุ่ม
เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ความรู้และดึงดูดความสนใจมากขึ้น 

4. จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนมีการรับรู้น้อยและมีความสนใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ด้านการท้าอาหารพื้นเมืองน้อย ดังนั้น หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ชุมชนควรก้าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวให้เยาวชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มมากขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มเยาวชนในการท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการท้าอาหาร
พื้นเมือง 
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ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้และความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรม                      

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อทราบความแตกต่างตามบริบทพื้นท่ี 
2. ควรศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งจะท้าให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายในมุมมอง              

ท่ีแตกต่างกัน 
3. ควรศึกษาประเด็นความสนใจของเยาวชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์                   

ในเชิงลึก เพื่อทราบถึงความสนใจของกลุ่มเยาวชนและเช่ือมโยงไปสู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเฉพาะ
กลุ่มต่อไป 
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แนวทางการเตรยีมต้นฉบบับทความวจิัย/บทความวชิาการ 
วารสารวชิาการนอร์ทเทิร์น 

 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ โดยบทความท่ีส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็น
ผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์
ของวารสารอื่น บทความทุกบทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับก่อนหลัง โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความ

เป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์  แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี 
ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร อิมเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารย์ เสนอแนวทาง
แก้ไข 

3. บทวิจารย์หนังสือ หมายถึง บทความท่ีวิพากษ์วิจารย์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของ
หนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลัก
วิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of             
the Art) เฉพาะทางท่ีมีการศึกาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคความรู้ท้ังทางกว้าว และทางลึก
อย่างทันสมัย โดยให้ข้อพิพากษ์ท่ีช้ีให้เห็นแนวโน้มท่ีควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเร่ือง   ควรส้ันกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

ชื่อผู้เขียน พิมพ์ ช่ือโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ 
หมายเลขโทรศัพท์ โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

บทคัดย่อ เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาท่ีสน าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ค าส าคัญ ควรเลือกค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร
ภาษาไทยและภาอังกฤษ บทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษ มีเฉพาะค าส าคัญ
ภาษาอังกฤษ 

บทน า อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญท่ีท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า       
ของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 

เนื้อเร่ือง กรณีบทความท่ีเป็นภาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  กลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านตัวแปร เป็นการอธิบายว่าศึกษาประเด็น
ใดบ้าง ผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร ใช้ตัวแปรอะไรให้การศึกษา 

วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายข้ันตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล 
วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

สรุปผลการวิจัย อธิบายส่ิงท่ีได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป
ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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อภิปรายผล อธิบายถึงผลท่ีได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน
หรือไม่  ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่น ท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบการอธิบาย 

ข้อเสนอแนะ อธิบายถึงการน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ปัญหาท่ีพบ                
ในการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 

เอกสารอ้างอิง ให้ เขียน เอกสารอ้ างอิ ง  ใช้ระบบนาม -ปี  และหน้ า (APA Style)                 
ตามรูปแบบท่ีก าหนด  

 
การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีท่ีผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ 

อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิง 

ในการเขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรช่ือผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งท่ี). เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปี ท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ , ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).                 

เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท่ีพิมพ์ (ฉบับท่ี) เลขหน้าบทความ.  
ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ . (ปี ท่ีวิ จัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา (ระดับ)                    

ช่ือสาขาวิชา สังกัดของสาขาวิชา ช่ือมหาวิทยาลัย. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่). ชื่อเร่ือง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ป]ี จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้ความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 
   (Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
   กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
   (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
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2. ผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุช่ือผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
    ข้อความท่ีอ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
    Robert E. Hegel (1997, p.14) studied………………………………………..…………………………… 
    กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
    (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
3. ปีท่ีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีท่ีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีท่ีพิมพ์และ              

ผู้แ ต่ง สามารถสลับ ท่ีกัน ได้ ) ให้ระบุ เฉพาะเลขหน้ าท่ีอ้ างถึ งในวงเล็บ เท่านั้น เช่น ในปี  2557                        
ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการ    
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่า    
ระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ท้ังนี้รวมรูปภาพ ตาราง และ

เอกสารอ้างอิง 
2. การต้ังค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และ                              

ขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยก าหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่ งกลาง
หน้ากระดาษ 
  3.2 ช่ือ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา                   
ชิดซ้าย 
  3.3 สถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิง
เชิงอรรถ 
  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรส้ันตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงาน
อย่างรัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย  ความยาวไม่เกิน  400 ตัวอักษร 
  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้
เป็นค าสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 
  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุท่ีน าไปสู่การวิจัย) 
  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับช่ือเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 
  3.8 เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความท่ีเกี่ยวข้อง 
หากเป็นงานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ 
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  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับ
และชัดเจน 
  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลท่ีค้นพบ 
โดยล าดับตามหัวข้อท่ีศึกษา 
  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายส่ิงท่ีได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะต่างๆ 
  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม -ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าท่ี
ปรากฏในบทความ 
 




