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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5  ปี 2562 
 

“การสร้างแบรนด์ท้องถ่ินในยุคดิจิตอล 4.0” 
 

เล่มที่ 2 กลุ่มนเิทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

27 – 28 มิถุนายน 2562 
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



 



สารจากคณบด ี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งท่ี 5 (The 5th Management 
Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) ในวันท่ี 27-28 มิถุนายน 
2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจงานด้านการวิจัย ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และจัด ให้มีการ
บรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มความรู้และแนวคิดเรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” โดยได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
 ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าเสนอผลงานวิจัย แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน
ทุกท่านท่ีได้มีส่วนท าให้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ส าเร็จได้โดยสมบูรณ์ 

 
 
 
 
                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย  ทองธิราช) 

                                                                      27 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจยั 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ ์ 

ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” 
 

   
ท่ีปรึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยนราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
บรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   
กองบรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา  จัตุชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
อาจารย์นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  นามนัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา  ไชยปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ธารีรัตน์  ชูลีลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี  ยีมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.สามารถ  อัยกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.จารุพร  มีทรัพย์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.ศศิธร  กกฝ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
ดร.สาธิยา  กล่ินสุคนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



กองบรรณาธิการ 
ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
อาจารย์ดวงดาว  ภูครองจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉายรุ่ง  ไชยก าบัง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
อาจารย์อมรรัตน์  ภารสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิตา สุนทรไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  นามนัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ชัยธวัช  ศิริบวรพิทักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ธารีรัตน์  ชูลีลัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  อัยกร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.พิศดาร  แสนชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วศิน  เพชรพงศ์พันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วรินทร์ธร  โตพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.อัญชลี  โกยะนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา  พิชญาธีรนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี  กายใหญ่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ชินวัตร  เช้ือสระคู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ภัทริภา  ชิณช่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.มงคล  เอกพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.วิไลวรรณ  โพนศิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉายรุ่ง  ไชยก าบัง    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
อาจารย์เพ็ญสิริ  ภูวรกิจ    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ  อันทะไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  ลักษณิยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์  ไชยแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพร  มานะจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  กิจธนวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.ชนัญฎา  สินช่ืน     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.ธัญญ์นิธิ  จิรพัฒนาพรสิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.รชต  สวนสวัสด์ิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.สาวิตรี  บุญมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.สมคิด  นาพรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
    
    

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 
 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5  

“การสร้างแบรนด์ท้องถ่ินในยุคดิจิตอล 4.0” 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
************************************************ 

 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 

เวลา 08.30-08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
เวลา 08.45-09.00 น. กล่าวรายงาน  โดย 

     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
กล่าวเปิดงาน และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับเจ้าภาพร่วม โดย        
     อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เวลา 09.00-09.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 09.15-12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างแบรนด์ท้องถ่ินในยุคดิจิตอล 4.0  

โดย   ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี  รื่นรมย์  
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-17.00 น. นําเสนอบทความ ภาคบรรยาย  

1. ห้องนําเสนอ ประเภทอาจารย์  ห้อง 314, 324, และ 334  
2. ห้องนําเสนอ ประเภทบัณฑิตศึกษา  ห้อง 332 
3. ห้องนําเสนอ ประเภทปริญญาตรี  ห้อง 335, 336, และ 337  
นําเสนอ ภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณลานบัวและโถงช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30-17.00 น. ชมนิทรรศการและชมผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ณ ลานบัวและโถงทางเดิน  

ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 314 อาคาร 3 ชั้น 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย (มรภ.มหาสารคาม) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ดร.ภัทริกา ชินช่าง (มรภ.ร้อยเอ็ด) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR1101 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดภัยใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ศศิประภา พรหมทอง มรภ.อุดรธานี 

OR1108 
การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของ
ผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้า 

อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ 
สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ 

OR1103 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นลาซาด้า 

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์ มรภ.อุดรธานี 

OR1104 

ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย 

ดร.ฉายรุ่ง ไชยกําบัง ม.กาฬสินธ์ุ 

OR1105 

ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ
ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชรีับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ ม.กาฬสินธ์ุ 

OR1106 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของ
ผลผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์และแบบ      
ไม่ปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง มรภ.อุดรธานี 

OR1107 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีเพ่ือการ
ตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

อ.ดร.พวงทอง วังราษฏร์ 
มทร.ล้านนา 
ลําปาง 

OR1102 
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารตามกระแสของผู้บริโภคในเมืองพัทยา 
จ.ชลบุร ี

อ.สยานนท์ สหุนันต์ 
วิทยาลัย 
ดุสิตธานี 

OR1109 
พฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 

อ.ณัฐศิร ิ พงศาวล ี มรภ.อุดรธานี 

 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 2  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.สุทศันา สุทธิกุลสมบัติ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล (มรภ.สกลนคร) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR1201 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   
โฮสเทลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ มรภ.อุดรธานี 

OR1202 
ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับ
ธุรกิจการจัดประชุม MICE  

อ.สุริยาวุธ ธรณี มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1203 
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา วัดวังคํา ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1204 
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการ
รายการโทรทศัน์ แนะนําคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อ.ญาณกร เขตศิริสุข มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1205 
ความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของ
ข้าราชการไทย และบุคคลทั่วไปในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

อ.ตรีธิดา บุญทศ มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1206 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี 

อ.จิรพร จันลา มรภ.อุดรธานี 

OR1207 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอาเซียนต่อการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

รศ.อาหวัง ล่านุ้ย ม.สงขลานครินทร ์

OR1208 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัด
อุดรธานี 

อ.สาวิณีย์ พลเย่ียม มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์  กลุ่ม 3 (SME และสาขาอื่นๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 334 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (มรภ.กําแพงเพชร) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม (มรภ.มหาสารคาม) 
 

รหัส ชื่อบทความ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

OR1301 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: 
กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ตําบล
หมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

อ.สุพจน์  สกุลแก้ว มรภ.อุดรธานี 

OR1302 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหาร
ฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่องแบบจําลอง 
อีอาร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

อ.ฐาปนี  เพ็งสุข มรภ.อุดรธานี 

OR1303 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: 
กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบล
หมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

อ.กนกกาญจน์  ใต้จันทร์กอง มรภ.อุดรธานี 

OR1304 
อิทธิพลของเชาวน์ทางจิต (SQ) ที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของพระสงัฆาธิการ 

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน ม.ศิลปากร   

OR1305 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษา
ร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 

อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต มรภ.อุดรธานี 

OR1306 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและกล
ยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดขนาดย่อม 
กรณีศึกษาร้านบุญยงค์พาณิช 

อ.สุชีรา  สินทรัพย์ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท บัณฑิตศึกษา กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 332 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR2101 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้
ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการกับผลกระทบต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ําของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้
บริการช้อปปิง้ออนไลน์ผ่านระบบ  
E-Commerce 

นาย JIANHAI LI มทร.อีสาน 

OR2102 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีไทย 

นส.ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย ม.ศรีปทุม 

OR2103 
ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นายสุพจน์ ปานน้อย ม.ศรีปทุม 

OR2104 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นส.เจตรัมภา พรหมทะสาร ม.ศรีปทุม 

OR2105 
ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน 

นส.ทิพย์สุดา ทาสีดํา ม.ศรีปทุม 

OR2106 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

นายพุฑฐฒิชัย อมรวัฒนาเจริญชัย มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชือ่ผูน้ าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3 (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล (มรภ.เชียงใหม่) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ลภสัรดา พิชญาธีรนาถ (มรภ.เลย) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3301 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ตําบลผักตบ อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

นส.วันวิสา ดอนนาม มรภ.อุดรธานี 

OR3302 
ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  
แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี 

นายสันติสุข ด่านระหาร มรภ.อุดรธานี 

OR3303 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปร
รูปโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม: กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะ ตําบลนํ้าพ่น อําเภอ 
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

นส.จินตนา สมาหาญ มรภ.อุดรธานี 

OR3304 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
ออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ อําเภอ 
เพ็ญพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี 

นส.เกสรา เมฆมนต์ มรภ.อุดรธานี 

OR3305 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปเกี๊ยวซ่าเห็ด (นํ้าจิ้มซีฟู้ด): กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน  
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

นายนพคุณ มงคลกาวิน มรภ.อุดรธานี 

OR3306 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
ฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด "สวนบ้านน้อย       
ย่างนําฮอยพ่อ" ตําบลนาบัว อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ณัฐธิดา ทัพอาสา มรภ.อุดรธานี 

OR3307 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
นํ้าตาลสดจากดอกมะพร้าวสวนสินธ์ภมร  
ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

นส.นฤมล กลิ่นอุบล มรภ.อุดรธานี 

OR3308 
การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
เมล่อนอบแห้ง กรณีศึกษากลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์
อุดรธานี 

นส.ประภาพรรณ อรัญทิตย์ มรภ.อุดรธานี 

 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3  (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 336 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.เหมวดี  กายใหญ่ (มรภ.เลย) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.อําภาศรี พ่อค้า (ม.กาฬสินธ์ุ) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3309 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปขนมจีนกรอบ: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขนมจีนบ้านด่าน ตําบลเชียงหวาบง อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.ศุภรัตน์ บุตดีคํา มรภ.อุดรธานี 

OR3310 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ตําบลนาดี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายพัฒนพรน์ ปวะบุตรธินันท์ มรภ.อุดรธานี 

OR3311 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
ปลาหยองสาหร่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลน
นิคมสงเคราะห์ ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.สุวรรณา อินธิราช มรภ.อุดรธานี 

OR3312 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปลูกมะเด่ือ: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้านเด่ือ ตําบลบ้านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

นส.สุธิชา บุญแสนแผน มรภ.อุดรธานี 

OR3313 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 7 ตําบลนิคมสงเคราะห์ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ชลธิฌา จันทะแจ่ม มรภ.อุดรธานี 

OR3314 ระบบจัดการสินค้าคงคลังธุรกจิค้าสง่ นายวิสิฐ เกียงขวา มรภ.อุดรธานี 

OR3315 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดระบบ
จัดการร้านเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาร้านศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ 

นส.ศิริรักษ์ กองทา มรภ.อุดรธานี 

OR3316 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฟาร์ม
เลี้ยงปลา: กรณีศึกษา ชัยพิชิตฟาร์ม 

นส.สิริลักษณ์ โคตะมะ มรภ.อุดรธานี 

 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3  (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 337 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1:  ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ (มรภ.สกลนคร) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ (มรภ.ร้อยเอ็ด) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3317 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดการ
แปรรูปนํ้ามะม่วง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.วรางคณา ตะบุตร มรภ.อุดรธานี 

OR3318 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาดอกกาแฟ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ตําบล
บ้านเพ่ิม อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

นส.ศิริลักษณ์ ผ่ามวัน มรภ.อุดรธานี 

OR3320 
การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดขนมแครกเกอร์
ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองสําหรับผู้ประกอบการร้าน
จําหน่ายนํ้าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

นส.ศรัณย์พร โป๊ะประนม มรภ.อุดรธานี 

OR3321 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรี
เชียงใหม ่จังหวัดหนองคาย 

นส.ชฎาพร ถาวะโร มรภ.อุดรธานี 

OR3322 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขาย
ผ้าม่าน: กรณีศึกษา ร้านผ้าม่าน N.S. Design 

สิบเอกวราฤทธ์ิ ขันเดช มรภ.อุดรธานี 

OR3323 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบ
จัดการร้านตัดผ้า : กรณีศึกษา ร้านป้อม ดีไซน์ 

นส.อรยา สมสาย มรภ.อุดรธานี 

OR3324 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดการ
แปรรูปเจลสมุนไพรบํารงุขนคิ้ว: กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตําบลเชียงเพ็ง 
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

นายปฐมพร เทพนา มรภ.อุดรธานี 

OR3325 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษา
ร้นต้นหมาก อาหารตามสั่ง 

นส.นิรชา อาจอาํนวยการ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน ช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย (มรภ.อุดรธานี)  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.ปณิธาน เมฆกมล (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1101 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด 

อ.รุง่ตะวัน  บูรณ์พนากานต์ มรภ.อุดรธานี 

PT1102 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับสง่พัสดุภัณฑ์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ชลนท ี บูรรุ่งโรจน์ มรภ.อุดรธานี 

PT1103 
ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์
เอเชีย ของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ.อ้จฉรียา พัฒนสระค ู มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1104 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

อ. ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ มรภ.สกลนคร 

PT1105 

ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ของ
ผู้บริโภค ท่ีใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อ.พรรณภา สังฆะมณ ี มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1106 

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย 
(Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง ม.กาฬสินธ์ุ 

PT2102 
สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ดร.สกาวเดือน พิมพิศาล ม.กาฬสินธ์ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผูน้ าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน ช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ดร.ธัญญ์นิธิ  จิรพัฒนาพรสิน (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1107 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู ้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.ดร.ยุพาภรณ์ ชัยเสนา ม.กาฬสินธ์ุ 

PT1108 
การบริหารต้นทุนสมัยใหม่กับความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการบัญช ี

อ.ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล 
มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

PT1109 
การวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางการลงทุน 

อ.ดร.ปิยนุช ปากฎดี มรภ.สุรินทร ์

PT1110 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้า
ย้อมครามและผ้าหมี่ขิด: กรณีศษึาร้านแตนผ้าไทย 
ตลาดผ้านาข่า อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ผศ.ดร.รชต สวนสวัสด์ิ มรภ.อุดรธานี 

PT1111 
การศึกษาการจัดทําบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี
บริหารของผู้ประกอบการที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ
ของการดําเนินธุรกิจ SME ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

ดร.ชนัญฎา สินชื่น มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.เสกสรร  สายสีสด (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.วันวิสา เน่ืองสมศร ี(มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1201 
การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์เรื่อง "พิพิธภัณฑ์เด็ก 
กรุงเทพมหานคร แห่งที2่(ทุ่งครุ)" 

ผศ.จิตรกร ผดุง มทร.กรุงเทพ 

PT1202 
ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก
ของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

อ.สุติมา ฮามคําไพ มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1203 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน: แบบจําลองการสื่อสารโดย
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) ของ
นักศึกษา นศ.6101 

รศ.ดร.ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง มรภ.เลย 

PT1204 
พฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ 
พญาคันคาก จังหวัดยโสธร 

อ.สิทธิศักด์ิ เตียงงา มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1205 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธของชุมชน 
บ้านห้วยเด่ือ ตําบลนํ้าทูน อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ผศ.ดร.กัลยา ยศคําลือ มรภ.เลย 

PT1206 
สํารวจเส้นทางโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว  
บ้านนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์ มรภ.เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 3 (SME และสาขาอื่นๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.มานน เซียวประจวบ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1301 
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ 

อ.ฐิติพร วรฤทธ์ิ มรภ.บุรีรัมย์ 

PT1302 
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ย่ังยืนของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตําบลพระเสาร์ อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

อ.ทิพย์สุดา ทาสีดํา มรภ.บุรีรัมย์ 

PT1303 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษา
ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน 
มรภ.
อุดรธานี 

PT1304 
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ.อินทร์ อินอุ่นโชติ มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1305 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคส์ําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อ.รดาศา เนตรแสงสี มรภ.เลย 

PT1306 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.อนันตพร พุทธัสสะ ม.กาฬสินธ์ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1: ผศ.โชคชัย เดชรอด (มรภ.อุดรธานี) 
ผูท้รงคุณวุฒิ 2: ดร.สมคิด นาพรม  (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3101 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านกาแฟ อเมซอน 
ของผู้บริโภคในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

นส.จุรีพร คํานนท์ มรภ.สกลนคร 

PT3102 
ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร: 
กรณีศึกษา อําเภอเมืองสกลนคร จงัหวัดสกลนคร 

นส.สุกัลญา เพ็งอินทร์ มรภ.สกลนคร 

PT3103 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 23 จํากัด 

นส.อัจฉริยา วงษ์ชมภู มรภ.อุดรธานี 

PT3104 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.อุไรวรรณ หาป้อง มรภ.อุดรธานี 

PT3105 
ความคิดเห็นของประชาชนและทัศนคติ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาดี ท่ีมีต่อการพัฒนา อ่างเก็บนํ้า 
กุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.ณิศาชล โสชาร ี มรภ.อุดรธานี 

PT3106 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าประกันภัยที่มี
ต่อบริษัทรุ่งโรจน์สหการตําบลสว่างแดนดินอําเภอ 
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

นายศรัณย์ ศรีทุมสุข มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.วราพร กรีเทพ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3201 
พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.นันทศิริ สินผิว มรภ.อุดรธานี 

PT3202 
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของ
ประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี 

นายศิริชัย เลิศสหพันธ์ มรภ.อุดรธานี 

PT3203 
การพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ชุมชน
กุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายเสรี ปากศร ี มรภ.อุดรธานี 

PT3204 
พฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

นายกิตติวัฒน์ หงษาคํา มรภ.อุดรธานี 

PT3205 
พฤติกรรม และ ความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานใน
จังหวัดอุดรธานีที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ธนภรณ์ สุขสงวน มรภ.อุดรธานี 

PT3206 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสื่อสาร
ทางการตลาดด้วยการปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว  
ในเขต อบต.นาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.สายคูณ พรมทสาร มรภ.อุดรธานี 

PT3207 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.  นาดี ของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.มินตรา สุทธิอาจ มรภ.อุดรธานี 

PT3208 
การพัฒนาสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวด้วยจักรยานอ่างเก็บนํ้า 
บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี อําเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.เมฆฉาย แผลงฤทธ์ิ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.สมศักด์ิ กิจธนวัฒน์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.สาวิตรี บุญมี (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3209 
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการบริโภคสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา  
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.อาทิติยา ประวิเศษ มรภ.อุดรธานี 

PT3210 
การศึกษาความต้องการและศักยภาพของประชาชน
ตําบลนาดีที่มีผลต่อการจัดการท่องเท่ียว 

นส.วราลี หล้าสุด มรภ.อุดรธานี 

PT3211 
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้น เพ่ือการ
ท่องเท่ียวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

นายศุภวิชญ์ ศรีธรรมมา มรภ.อุดรธานี 

PT3212 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน ของประชาชนในเขต 
อบต.นาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายวีระพล ชัยสิงห์ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3 (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.สมศักด์ิ กิจธนวัฒน์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.สาวิตรี บุญมี (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
PT3301 ระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม นายยุทธพิชัย นิลชานนท์ มรภ.อุดรธานี 

PT3302 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลเมือง
สกลนคร 

นายวรินทร คําป้อง มรภ.สกลนคร 

PT3303 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านซ่อมแอร์
รถยนต์ กรณีศึกษาร้านไอซแ์อร ์

นส.นิตยา ทองแดง มรภ.อุดรธานี 

PT3304 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษาร้าน
เป็นหน่ึงข้าวมันไก่ 

นส.ดวงกมล แพงโคตร มรภ.อุดรธานี 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการโฮสเทลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
FACTORS AFFECTING TO DECISION MAKING ON HOSTEL SERVICES  

IN UDON THANI MUNICIPALITY 
ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์1 และ เสาวนีย์ สิทธิโชติ1 

Piyaporn Phaithayaporn and Saowanee Sitthichot 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโฮสเทลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการโฮสเทลในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโฮสเทลมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริม
การตลาด ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) มีค่าเท่ากับ 16.59     
ที่องศาอิสระ (df) 9 P-value เท่ากับ .056 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.84 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .95 ค่ารากก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .046 และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ .020 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด บริการโฮสเทล 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to examine the goodness of fit of affecting factors to decision 
making on hostel services and empirical data. The sample group consisted of 400 tourists, who 
come hostel services in Udon Thani Municipality. The research instrument was a questionnaire 
with a 5 Point Rating Scale. The data were analyzed by confirmatory factor analysis. The findings 
reveal that there were four factors that affecting to decision making on hostel services: Product, 
Price, Place and Promotion. Model was consistent with the empirical data by having 2 = 16.59, 
df = 9, P-value = .056, 2 /df = 1.84, GFI = .99, AGFI = .95, RMSEA = .046 and Standardized RMR 
= .020. 
 
Keywords 
 Marketing Mix, Hostel Services 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยได้ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากและรวดเร็วจนท า
ให้บางครั้งการขนายตัวที่รวดเร็วจนเกินไปก็อาจท าให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็มีความส าคัญต่อประเทศของเราเป็นอย่างมาก เพราะท าให้คนในประเทศมีอาชีพหรือ  
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มีงานท า และรายได้ที่ได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีบทบาทส าคัญจนกลายเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญ
ให้กับประเทศอีกด้วย  
 จังหวัดอุดรธานี มีความหลากหลายทางด้านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายอาทิ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ฯลฯ ประกอบกับการที่ภาครัฐได้มี
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์         
การท่องเที่ยวที่ชัดเจนจากส านักพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลนครอุดรธานี และกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดอุดร    
มีการสร้างสิ่งดึงดูดความสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่าน้ี จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการช่วยส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา การท่องเท่ียวจึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และสร้างรายได้เข้า
ประเทศอย่างมหาศาล จากสถิติพบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยรวมถึงเกือบ
28,541,887 คน และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 1,490,458.01 บาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2561) 

จากจ านวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึนตามล าดับในแต่ละปีท าให้ธุรกิจที่พักในแต่ละ
ประเภทจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและมีบทบาทต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามจ านวนที่พักซึ่งนอกจากโรงแรมแล้ว ยังมีอีก
หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นโฮสเทลหรือเก็สต์เฮ้าส์ ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจเหล่าน้ีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจที่พักประเภทโฮสเทล ปัจจุบันที่มีการเปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก   
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมหรือที่พักประเภทอื่นในปีที่ผ่านๆมา ท าให้ธุรกิจที่พักประเภทโฮสเทลเริ่มมีการแข่งขัน
กันมากข้ึนทั้งด้านความสวยงามของที่พัก ห้องพัก พ้ืนที่ภายใน คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
เฟอร์นิเจอร์ สถานที่ต้ัง ราคา และคุณภาพของการให้บริการ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ดังน้ันผู้ประกอบการ
รายใดที่ทราบถึงความต้องการเหล่าน้ีก็ย่อมมีความได้เปรียบคู่แข่งขันในธุรกิจน้ีสูงด้วยเช่นกัน 
 ส าหรับที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีจ านวนทั้ง 10 แห่งด้วยกัน จ านวนตัวเลข
ดังกล่าวเริ่มเปิดด าเนินกิจการเมื่อปี 2559 ทั้งน้ีระยะเวลาห่างกันปีกว่าๆ เท่าน้ัน การขยายตัวของที่พักประเภท 
โฮสเทลมีการเปิดด าเนินกิจการเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 100 หรือมากกว่าเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา 
 จากการทบทวนงานที่เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล อาทิ      
งานของ ชัยณรงค์ พิพิธวีรนันท์ (2559) สุรางคนา จามรสวัสด์ิ (2557) และอาทิตย์ พวงนาค (2560) เป็นต้น สามารถ
จ าแนกสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้ 3 ประเภท คือ 1) สถิติเพ่ือพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เช่น การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
3) สถิติเพ่ือหาความสัมพันธ์และพยากรณ์ เช่น สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เป็นต้น      
โดยการใช้ค่าสถิติดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลมักอ้างอิงทฤษฎีการวัดแบบด้ังเดิม กล่าวคือ ความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรทุกตัวต้องมีการแจกแจงปกติ โดยความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตัวหน่ึงจะสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์การถดถอยยังมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าการวัดต้องปราศจากความคลาดเคลื่อน 
ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามธรรมชาติของการวัด (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2551) 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่ช่วยให้
นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัวแปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบ
เดียวกัน องค์ประกอบหน่ึงๆ จะแทนตัวแปรแฝงอันเป็นคุณลักษณะที่นักวิจัยต้องการศึกษา โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น
น้อยกว่าวิธีการวัดแบบด้ังเดิม เช่น ตัวแปรการวัดมีความคลาดเคลื่อนได้ และความคลาดเคลื่อนน้ันอาจมี
ความสัมพันธ์กันได้ เป็นต้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบความกลมกลืนของตัวแบบทางทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ (สามารถ ปิติพัฒน์, 2555)  
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโฮสเทล โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือทดสอบทางทฤษฎี (Theory Testing)      
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ด้วยวิธีการทางสถิติว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจโฮสเทลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้ตามความเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปน้ี 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการโฮสเทลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากอัตราส่วน 20 ตัวอย่างต่อ 1 ตัวแปร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) โดยการศึกษาครั้งน้ีมี
จ านวน 10 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 200 ราย ผู้วิจัยได้เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่าที่
ก าหนดไว้ เพ่ือให้การประมาณค่าทางสถิติมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน และเป็นการเพ่ิมอ านาจการทดสอบ (Power of 
test) จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience 
Sampling) 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบต้ังแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด มีการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและความ
ถูกต้องของส านวนและภาษาท่ีใช้ และทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูล
จากผู้บริโภคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ราย น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของ   
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ .841 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดค่าสถิติทดสอบความ
กลมกลืนของแบบจ าลอง แสดงดังตารางที่ 1 

  
ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจ าลอง 
 

ดัชนีทดสอบความกลมกลืน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 

ค่าไคสแควร์ (Chi-square: 2 ) 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าน้อยกว่า 2.00 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  .95 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
(Adjusted the Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า .90 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน  
(Standardized root mean square residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ ากว่า .05 

ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 

มีค่าต่ ากว่า .05 
 

ที่มา: สุวิมล ติรกานันท์ (2555) 
 
  ในกรณีทีแ่บบจ าลองไมม่ีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการปรับแก้แบบจ าลองเพ่ือให้
มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ข้ึนใหม่ โดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้
มีความสัมพันธ์กัน จนแบบจ าลองที่วิเคราะห์ใหม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากน้ันจึงแปลความหมายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการค านวณมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ในแบบจ าลอง 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองเบื้องต้นไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับแบบจ าลองโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
สังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจากปรับตัวแบบแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์  
( 2 ) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้
แล้ว (AGFI) ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี (แสดงดังตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลนืแบบจ าลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับ 
แบบจ าลอง 

แปลผล 
หลังปรับ 

แบบจ าลอง 
แปลผล 

 2  
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
486.67 

(p = .000) 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 16.59 
(p = .056) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

2 /df มีค่าน้อยกว่า 2.00 16.78 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1.84 
ผ่าน

เกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  .95 .80 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

.99 
ผ่าน

เกณฑ์ 

AGFI มีค่ามากกว่า .90 .63 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

.95 
ผ่าน

เกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าต่ ากว่า .05 .094 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

.020 
ผ่าน

เกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ ากว่า .05 .199 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

.046 
ผ่าน

เกณฑ์ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮเทล 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น  าหนักองค์ประกอบ 

มาตรฐาน 
t S.E. R2 

องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) 
ตัวแปร PRODUCT1: ขนาดห้องพัก 
ตัวแปร PRODUCT2: การออกแบบห้องพัก 
ตัวแปร PRODUCT3: สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก 

.78** 

.38** 

.34** 

10.31 
7.73 
5.12 

.076 

.057 

.036 

.60 

.15 

.12 
องค์ประกอบด้านราคา (PRICE) 
ตัวแปร PRICE1: ความเหมาะสมของราคา .97** 25.41 .033 .94 
ตัวแปร PRICE2: การเปรียบเทียบราคา .78** 18.33 .038 .60 
องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (PLACE) 
ตัวแปร PLACE1: ระบบจองที่ห้องพัก 
ตัวแปร PLACE2: การให้ข้อมูลห้องพัก 
ตัวแปร PLACE3: ท าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทาง 

.75** 

.73** 

.85** 

16.94 
16.70 
20.21 

.040 

.037 

.042 

.57 

.53 

.72 
องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด (PROMO) 
ตัวแปร PROMO1: การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ตัวแปร PROMO2: ส่วนลดที่พัก 

.80** 

.65** 
9.30 
7.68 

.100 

.097 
.64 
.42 

 

หมายเหตุ: **p< .01 
 
 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลทั้ง 10 ตัวแปร พบว่า  
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .34 – .97 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า ทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวแปรมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมี
ความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) ทั้ง 3      
ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .34 – .78 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .12 – .60 โดยตัวแปรเรื่อง
ขนาดห้องพัก (PRODUCT1) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านราคา (PRICE) ทั้ง 2 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .78 – .97 มีค่าความ
เท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง .60 – .94 โดยตัวแปรเรื่องความเหมาะสมของราคา (PRICE1) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (PLACE) ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .73 
– .85 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .53 – .72 โดยตัวแปรเรื่องท าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทาง (PLACE3) มี
น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด (PROMO) ทั้ง 2 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .65 – 
.80 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .42 – .64 โดยตัวแปรเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (PROMO1) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุด  
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ภาพที ่1 แบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการโฮสเทลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า แบบจ าลองที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่า
นักท่องเท่ียวพิจารณาเลือกใช้บริการโฮสเทลจากองค์ประกอบและตัวแปร ดังต่อไปน้ี องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์  
ประกอบด้วย ขนาดห้องพัก การออกแบบห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก องค์ประกอบด้านราคา 
ประกอบด้วย ความเหมาะสมของราคา และการเปรียบเทียบราคา องค์ประกอบด้านการจัดจ าหน่าย ประกอบด้วย 
ระบบจองห้องพัก การให้ข้อมูลห้องพัก และท าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทาง องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่วนลดที่พัก โดยตัวแปรในแบบจ าลองมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวแปรเรื่องขนาดห้องพักมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด แสดงว่า
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับขนาดห้องพักในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลก่อนเป็นอันดับแรก เน่ืองจาก
ลักษณะห้องพักของโฮสเทลเป็นห้องพักที่นอนรวมกันได้หลายคน ดังน้ันห้องพักที่มีขนาดใหญ่ กว้างขวาง จะท าให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และไม่รู้สึกแออัดจนเกินไป สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยณรงค์ พิพิธวีรนันท์ 
(2559) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักประเภทโฮสเทลด้านผลิตภัณฑ์นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับขนาดห้องพักมากท่ีสุด 
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 3. องค์ประกอบด้านราคา พบว่า ตัวแปรเรื่องความเหมาะสมของราคามีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด
เนื่องจากนักท่องเที ่ยวจะประเมินความคุ้มค่าของราคาที่พักโฮสเทล โดยพิจารณาจากคุณภาพการบริการที่
ได้รับ สอดคล้องกับงานของ สุรางคนา จามรสวัสด์ิ (2557) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคัญต่อ
ราคาในการเลือกที่พักประเภทโฮสเทลอยู่ในระดับมาก  
 4. องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ตัวแปรเรื่องท าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทางมี
น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด เน่ืองจากโฮสเทลที่ต้ังอยู่ในท าเลที่เหมาะสม เดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย 
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนาวุฒิ สุภางคะรัตน์ 
(2552) ที่พบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในการเลือกใช้บริการโฮเทล นักท่องเที่ยวจะให้
ความส าคัญกับท าเลที่ต้ังและความสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด   
 5. องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ตัวแปรเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุด เน่ืองจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีสามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอสเทลให้เป็นที่รู้จักและ
จูงใจให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจและมาใช้บริการ สอดคล้องกับงานของ อาทิตย์ พวงนาค (2560) ที่พบว่าปัจจัย
การตลาดด้านการส่งเสริมการขาย นักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการโฮเทลให้ความส าคัญกับการโฆษณาอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถน าไป
ประยุกต์ส าหรับวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดังต่อไปน้ี 
 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรก าหนดขนาดห้องพักที่เหมาะสมกับจ านวนนักท่องเที่ยว ออกแบบห้องพักให้
มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ส าหรับนักท่องเท่ียว 
 1.2 ด้านราคา ควรก าหนดราคาที่พักให้เหมาะสมกับคุณภาพการบริการ และต้ังราคาที่พักไม่สูง
เกินไปโดยพิจารณาจากที่พักเป็นหลัก 
 1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรเลือกท าเลที่ต้ังของโฮสเทลที่สะดวกต่อการเดินทาง จัดให้มี
ระบบจองห้องพักผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้ข้อมูลเก่ียวกับห้องพักที่ชัดเจนต่อนักท่องเท่ียว 
 1.4 ด้านส่งเสริมการตลาด เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ในการใช้
บริการ และมีส่วนลดที่พักส าหรับนักท่องเท่ียวที่พักค้างคืนเป็นเวลานาน 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
 การน าผลจากการศึกษาในครั้งน้ีไปใช้ยังมีข้อจ ากัด ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดเหล่าน้ีจะเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักค้างแรมประเภทอื่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
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สุริยาวุธ ธรณี1 

Suriyawut Toranee 
1 คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม 
MICE และศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE การวิจัยเชิง
คุณภาพเก็บรวบรวบข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT Analysis ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพความพร้อมของจังหวัด
ร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ด้านจุดแข็ง คือต าแหน่งที่ต้ังของจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่บริเวณตอนกลางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การคมนาคมสะดวกและมีเส้นทางการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV และยังเป็นจังหวัดที่
พัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเน่ือง เรื่องจุดอ่อนคือ ศักยภาพทางการท่องเท่ียวต่ าเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงจึงท า
ให้การดึงดูดด้านการท่องเท่ียวไม่โดดเด่น เรื่องโอกาสในด้านทางการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ด
กับธุรกิจการจัดประชุม MICE คือ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท้องถ่ินอย่างชัดเจน การ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์ที่จะท าให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของภูมิภาค  เรื่องอุปสรรค คือภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวและการแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดข้างเคียง ทั้งน้ีแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE คือการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม 
MICE อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเรื่องการส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
 

ค าส าคัญ 
 ศักยภาพ ธุรกิจ MICE จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ABSTRACT 
  This research aims to study The Potential and Readiness of MICE Business City in           
ROI ET Province. The research used a Qualitative research and Collected data with interviews. 
The Population is Management of public and private organizations involved in the MICE Business 
City in ROI ET Province.  The Data analysis used were SWOT Analysis. The research found that 
MICE Business City in ROI ET Province. That ROI ET Province has the advantage of being located in 
the middle of the Northeast and Transportation is convenient and there are links to neighboring 
countries CLMV and the Province is Central to the development of logistics. In the way of defects 
ROI ET Province is the Potential of Tourism has Low average with compared to other provinces. 
The Opportunity to develop Potential of MICE Business City in ROI ET Province that the 
government has a policy to promote the local tourism industry. The development of logistics in 
ROI ET Province there are obstacles in the economy and competition with neighboring provinces. 
However the development approach Potential of MICE Business City in ROI ET Province had to 
development plan visible and quality public relations. 
 

Keywords 
 Potential, MICE Business, Roi Et Province 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องที่จะพักผ่อนและเดินทางท่องเที่ยวน้ันมีมากเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี เน่ืองมาจาก
รูปแบบทางสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเจริญเติบโต การพัฒนาขณะที่ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
คมนาคมขนส่ง ความสะดวกสบายในการเดินทาง สาธารณูปโภค ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ที่พักและโรงแรม 
ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยวและเรื่องความปลอดภัยมีมากข้ึน อีกทั้งในเรื่องของแผนนโยบายส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้การท่องเที่ยวมีการขยายตัวพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ขณะที่การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมการบริการหลักที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นภาคบริการที่สร้างรายได้
จ านวนมากและยังกระจายรายได้ที่เกิดข้ึนไปยังภาคธุรกิจต่างๆ รวมท้องถ่ินในภูมิภาคอย่างกว้างขวางทั้งธุรกิจ
ท่องเท่ียว ได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าของที่ระลึก ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจต่างๆ อื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น  
 อุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทส าคัญในการน ารายได้เข้าประเทศควบคู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือ อุตสาหกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดงาน
แสดงสินค้านานาชาติ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) หรืออุตสาหกรรม MICE 
ซึ่งกลุ่มผู้รับบริการมีความแตกต่างจากนักท่องเท่ียวทั่วไปโดยผู้รับบริการมีความประสงค์ที่เดินทางเข้าประเทศเพ่ือ  
4 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การประชุมเฉพาะกิจของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร การจัดน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลแก่
พนักงาน การประชุมโดยสมาคมระดับนานาชาติ และ การจัดงานแสดงสินค้า  ข้อมูลปี 2558 ระบุว่า นักเดินทาง 
MICE สร้างรายได้แก่ประเทศไทยจ านวน 222,712 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากนักเดินทาง MICE กับ
นักท่องเที่ยวทั่วไปแล้ว พบว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติ  ในประเทศไทย มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงกว่านักท่องเท่ียวระหว่างประเทศทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า ทั้งน้ีประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิง
ภูมิศาสตร์ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคกับภายนอก ตลอดจนมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรม MICE สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม MICE ใน
อาเซียนได้ (ปภาวดี ธโนดมเดช, 2560)    
 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหน่ึงที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานต้ังแต่ก่อนประวัติศาสตร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี จากการที่จังหวัดร้อยเอ็ดน้ันมีภูมิศาสตร์ ต้ังอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีชื่อเสียงท าให้คนในภูมิภาคอื่นๆ เช่น บึงพลาญชัย พระมหาเจดีย์ชัยมงคล    
วัดผาน้ าทิพย์เทพประสิทธ์ิวนารามหรือวัดผาน้ าย้อย วนอุทยานผาน้ าย้อย เจดีย์หินทราย วัดป่ากุงหรือวัดประชาคม
วนาราม วัดบูรพาภิราม วัดป่าโนนสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
เช่น ปรางค์กู่ กู่กระโดน กู่กาสิงห์ กู่พระโกนา บ่อพันขัน ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น อีกทั้งสถานที่ท่องเท่ียวเชิงการศึกษา
ส าหรับผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้มีหลายแห่ง เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์
แห่งชาติร้อยเอ็ด สถานที่แสดงพันธ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
ธวัชบุรีและอ่างเก็บน้ าธวัชชัย (ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, 2559)  
 ในด้านธุรกิจ MICE ที่เกี่ยวกับการบริการและการท่องเท่ียวในจังหวัดร้อยเอ็ดมีอัตราการขยายตัวเติบโต
เพ่ิมมากข้ึน ในเดือนธันวาคม ปี 2559 มีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวร้อยละ 44.34 จ านวนผู้เย่ียมเยือน 
123,176 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559) โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านธุรกิจที่พักโรงแรม ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยง ร้านอาหาร 
สถานบริการต่างๆ เพ่ือความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญย่ิงที่จะต้องตระหนักถึงในเรื่องของ
ศักยภาพอุตสาหกรรม MICE และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้
จากข้อมูลในปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดน้ันมีจ านวนโรงแรมและสถานที่พักถึง 62 แห่ง จ านวนห้องพักมากกว่า 1,755 
ห้อง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2557) จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามเป็นแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.  2561 - 2564 ว่าด้วยวิสัยทัศน์จังหวัด
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ร้อยเอ็ดกับการพัฒนาให้จังหวัดน้ันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การเชื่อมโยงการบริการไปสู่
จังหวัดใกล้เคียง การสร้างรายได้ของธุรกิจการจัดประชุม MICE และเพ่ือเป็นการวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาธุรกิจ
การจัดประชุม MICE ของจังหวัดร้อยเอ็ดและให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560-2564) ควรมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีความพร้อมในการรองรับกลุ่ม
นักท่องเท่ียว MICE เพ่ือความมีมาตรฐาน    

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการ
จัดประชุม MICE โดยผลการศึกษาท่ีได้น้ันจะเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม 
MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่ง
โครงสร้าง (semi structured in depth interviews)  มีกระบวนการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปน้ี 
 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร คือผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนของธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
    1) ตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องบริหารและด าเนินงานกับธุรกิจการจัด
ประชุม MICE ของจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 6 คน  
    2) ตัวแทนผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนที่ด าเนินงานเก่ียวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ใน
จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 7 คน 
 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (semi structured in depth 
interviews) โดยกรอบค าถามใช้กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพของ ธุรกิจการจัดประชุม MICE ด้วย SWOT 
Analysis ประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค รวมถึงข้อค าถามเกี่ยวกับศักยภาพ
ความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยพิจารณาความตรงของ
แบบสอบถาม (Validity) หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเน้ือหาด้วยการหาค่า IOC (Index 
of item objective congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านประเมิน    
             เกณฑ์ให้คะแนน 
       ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค ์
       ให้คะแนน 0    ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   ให้คะแนน -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค ์
  เกณฑ์พิจารณา         
   ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
   ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไมไ่ด้ 
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  จากการหาค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าข้อค าถามในการวิจัยครั้งน้ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.60-1.00 
มีความตรงเชิงเน้ือหาสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 โดยขอหนังสือขอ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไปยังผู้ให้ข้อมูล ด าเนินการนัดหมายเพ่ือขอสัมภาษณ์ ด าเนินการ
สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมทั้งการบันทึกเสียงระหว่างสัมภาษณ์ 
 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ด าเนินการสังเคราะห์เน้ือหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการของ SWOT Analysis โดยการ
วิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลด
จุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT น้ัน จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
   1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ประกอบไปด้วย  
    - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 
   - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weaknesses) 
   2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ประกอบไปด้วย 
   - โอกาสทีจ่ะด าเนินการได้ (Opportunities) 
    - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ (Threats) 
   3) แนวทางการพัฒนาของธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ผู้วิจัยได้ท าการ
สัมภาษณ์ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับ
ธุรกิจการจัดประชุม MICE รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยข้อค าถามในการสัมภาษณ์เป็นข้อค าถามที่เน้ือหาประกอบไป
ด้วยข้อมูลเบื้องต้น บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อม
ของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE จากการวิเคราะห์เน้ือหาสามารถสรุปได้ตามกรอบของ SWOT 
Analysis  ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ด้านปัจจัย
ภายใน 

 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) 

1. จังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่งต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ท าให้การเดินทางจากจังหวัด
อื่นๆ มีระยะทางไม่ไกล ใช้เวลาไม่นาน เหมาะที่จะเป็นจุด
ศูนย์กลางในการรวมพลเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ  
2. เน่ืองจากจังหวัดร้อยเอ็ดต้ังอยู่ศูนย์กลางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีลักษณะเป็นเมืองทางผ่านสู่จังหวัด
ต่างๆ  
3. จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ติดกับจังหวัดใกล้เคียง 6 จังหวัดจึง
มีความได้เปรียบในการสรา้งเครือขา่ยเชื่อมโยง 
4. จังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบคมนาคมขนส่ง ความสะดวกสบาย
และมีเส้นทางวงแหวนรอบนอกและวงแหวนรอบใน 
เชื่อมโยงไปยังถนนสายหลักทุกสายที่เชื่อมจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างทั่วถึง มีสนามบินที่มีจ านวน
เที่ยวบิน 3 เวลา/วัน 
5. มีเส้นทางคมนาคมหลักและสามารถเชื่อมไปสู่เขต
ชายแดนการคา้ ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา 
6. เป็นจังหวัดพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Hub) 
7. มีการก่อสรา้งโรงแรม ศูนย์ประชุม เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 
8. สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านร้านอาหารและสินค้าที่ระลึก 
9. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์
ประจ าถิ่น 
10. มีการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประเพณี เช่น บุญผะเหวด 
และมีแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธที่มีชื่อเสียง คือ พระมหาเจดีย์
มหาชัยมงคล 
11. เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ 
12. เป็นแหล่งผลิตสินคา้ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
ชื่อเสียงและมีคุณภาพ เช่น ขา้วหอมมะลิ  
ผ้าไหมสาเกต 
13. มวีัฒนธรรมประจ าถิ่นที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ เช่น วัฒนธรรมชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ วัฒนธรรมภไูท 
14. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
15. หน่วยงานที่เก่ียวข้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อม
ที่จะพัฒนาศักยภาพ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ า 
2. การลงทุนขนาดใหญข่องภาครัฐและเอกชนมีน้อย 
3. ระบบสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้
มาตรฐาน ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
4. การคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก  
5. แหล่งท่องเที่ยวมีความห่างไกลจากตัวจังหวัด 
6. สัดส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดร้อยเอ็ดมีน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ รวมกัน 
และประสิทธิภาพการผลิตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ต่ าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
7. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GPP) และประชาชนส่วน
ใหญ่มีหน้ีสิน 
8. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ าในความเป็นอยู่ในสังคมมี
ส่วนร่วมน้อยไม่เข้มแข็งและมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน  
รอบนอกพื้นที่ 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ด้านปัจจัย
ภายนอก 

 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (O) 
1. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสง่เสริมการท่องเท่ียววิถีไทย 
2. การเป็นเมืองการท่องเท่ียวในรูปแบบ MICE  
กลุ่มที่สอง 
3. กระแสความต่ืนตัวในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 ความนิยมในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา
มากข้ึน 
5. รัฐบาลมีการกระจายอ านาจและงบประมาณ 
6. นโยบายประเทศไทย 4.0 
7. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสใน 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
8. เส้นทางสาย EWEC ผ่านจังหวัดส่งผลต่อการค้า การ 
ลงทุนของผู้ประกอบการ เพ่ือการผลิตสินค้ามุ่งสู่ตลาด 
อาเซียน 

อุปสรรค (Threat) 
1. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก มีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และอยู่ในภาวะชะลอตัว 
ส่งผลต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
2. ต้นทุนในการผลิตมีแนวโน้มสูงข้ึน จึงท าให้ต้นมีการ
ลงทุนที่สูงข้ึน 
3. มีการแข่งขันกันสูงในเรื่องของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดอื่น ๆ 
4. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
5. ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ าท่วม ภาวะโลกร้อน 
 

 
 แนวทางการพฒันาธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที่ท างานในองค์กรเก่ียวกับศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับ
ธุรกิจการจัดประชุม MICE กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีข้อเสนอแนะแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ดังน้ี 
 1) สถานการณ์ธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด น้ันสถานประกอบการทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพ
ความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ได้แก่ ด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค ด้านที่พัก
และโรงแรม ด้านร้านอาหาร ของที่ระลึก ด้านแหล่งท่องเที่ยว และด้านความปลอดภัย จากกล่าวมาน้ันเป็นปัจจัย
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาศักยภาพความพร้อม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพความพร้อมของ จึง
ควรร่วมกันผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE อย่าง
จริงจัง 
 2) นักท่องเท่ียวที่เข้ามาใช้บริการธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดน้ันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมรายด้านพบว่า ด้านที่พัก โรงแรม และด้าน
ร้านอาหารของที่ระลึก ศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดน้ันว่าด้วยมีจุดแข็งในด้านที่พัก โรงแรม และ
ด้านร้านอาหารของที่ระลึก ดังน้ันแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ต้องการพัฒนาศักยภาพความพร้อม หน่วยงานที่
เก่ียวข้องควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีส่งผลต่อธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและปัจจัยในด้านอื่นๆ 
เป็นต้น 
 3) นักท่องเท่ียวที่เข้ามาใช้บริการเก่ียวกับกับธุรกิจการจัดประชุม MICE มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ
ความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังน้ันควรมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีส่งผลต่อธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด และน าข้อมูลที่ได้มา
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ท าการเปรียบเทียบกับสมรรถนะของนครแห่ง MICE ทั้ง 5 แห่งของประเทศไทย และเพ่ือที่จะได้น าผลข้อมูลจาก
การเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการ
คมนาคม ด้านสาธารณูปโภค ด้านที่พักและโรงแรม ด้านร้านอาหาร/ของที่ระลึก ด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านความ
ปลอดภัย และจะได้น าข้อมูลมาท าการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม 
MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือรองรับการเป็นนครแห่ง MICE ในอนาคตของประเทศไทย อีกทั้งเพ่ือเป็นการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เช่น แผนพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2564 และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 4) นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการให้ความส าคัญเก่ียวกับด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจใช้บริการน้ันแสดง
ให้เห็นว่าเมื่อนักท่องเท่ียวได้ข้อมูลมาจะท าความเข้าใจและเกิดความเข้าใจ หลังจากน้ันจะประเมินทางเลือกตัดสินใจ
ซื้อหรือใช้บริการน้ันๆ ดังน้ันสถานประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ควรมี
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่มอย่างเจาะจงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนและผลที่ได้มาน้ันจะน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับธุรกิจการจัดประชุม MICE  มีประเด็นที่จะอภิปราย
ผลดังน้ี 
 จังหวัดร้อยเอ็ดมีศักยภาพความพร้อมที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุม MICE โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการ
สนับสนุนการพัฒนาให้อุตสาหกรรมสามารถเจริญเติบโตได้อีกมากในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบริเวณท าเลที่ต้ังของ
จังหวัดซึ่งอยู่กึ่งกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย เชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ใน
ระยะทางที่ไม่ไกล ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ได้ในทุก
เส้นทาง ขณะที่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดเริ่มมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวโดยผลักดันให้เกิดความโดดเด่นของประเพณี
วัฒนธรรมของจังหวัด ท าให้มีแนวทางสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการในกลุ่ม MICE เพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม MICE ของจังหวัดร้อยเอ็ดยัง
ไม่มีการจัดท าแผนการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงท าให้รูปแบบการด าเนินงานของผู้ประกอบการ ธุรกิจการจัดประชุม 
MICE ยังไม่มีการประสานงานเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างชัดเจนท าให้การขยายตัวของธุรกิจการจัด
ประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ดจึงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุม 
MICE ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความได้เปรียบในต าแหน่งที ่ตั ้งของจังหวัดที ่อยู่กึ ่งกลางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมได้ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และเชื่อมโยงไปยังเส้นทาง
เศรษฐกิจของ ACE จึงควรมีการก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมธุรกิจการจัดประชุม MICE ของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเป็น
รูปธรรมในเชิงรุก เพ่ือขยายขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้สูงข้ึนได้ต่อไป 
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1  ควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการอื่นๆ เพ่ือสามารถศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 2.2  ควรมีการศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อศักยภาพความพร้อมธุรกิจการจัด
ประชุม MICE ในจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ศึกษาการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญและมีทักษะในการบริการที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจการจัดประชุม MICE 
 2.3  ควรศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีแผนการ
ด าเนินงานในด้านน้ีโดยเฉพาะและเพ่ือให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมือง MICE ทีน่่าสนใจในอนาคต 
 2.4  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับเทศกาลหรือประเพณีที่ส าคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยงและเอกลักษณ์ในการเป็นนครแห่ง MICE ในอนาคตและเมืองแห่งเทศกาลงานบุญประเพณี (MICE City 
and Event City) 
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดวังค า ต าบลสงเปลือย  
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM SITES                                  
A CASE STUDY OF WANG KHAM TEMPLE, SONG PLUEAI SUB DISTRICT,                                      

KHAO WONG DISTRICT, KALASIN PROVINCE         
อพิณยา เรืองไชย์1 คัทรียา เท่ียวผดุง1 รุ่งอรุณ ศภุกฤตอนันต์1 ตรีธิดาบุญทศ1 และ ญาณกร เขตศิริสุข1  

Aphinya Rueangchai, Catthareeya Theangphadung, Roongaroon Suprakritanan, Treetida Boontos 
and Yanagon Ketsirisuk 

1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา 
วัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 278 คน โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย    และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน จ านวน 4 คน เมื่อ
เรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (   = 4.18) ได้แก่ ชุมชนมีการก าหนดการแต่งกายที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินในการเข้าร่วมกิจกรรมที่วัด รองลงมาคือ ชุมชนมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเพ่ือให้
นักท่องเท่ียวปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในการมาท่องเท่ียวยังวัดวังค า และชุมชนมีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ด้านทรัพยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (   = 4.08) ได้แก่ มีจุดเด่น
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือความงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว รองลงมาคือ มีการฟ้ืนฟู/บ ารุงรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง และลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง (   = 3.07) ได้แก่ มีแหล่งท่องเที่ยวมีป้ายอธิบายข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้ทราบประวั ติ
ของสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า และเส้นทางการเข้าถึงมี
เพียงพอต่อการใช้งาน ห้องน้ ามีเพียงพอสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 50 คน/วัน และสถานที่จอดรถมี
เพียงพอสามารถรองรับรถประเภทรถทัวร์ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควร
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและหลากหลายช่องทางมากข้ึน จัดให้มีร้านขาย
อาหาร ร้านขายเครื่องด่ืม และร้านขายของที่ระลึกไว้รองรับนักท่องเท่ียว และจัดให้มีชุดภูไทส าหรับให้นักท่องเที่ยว
ได้สวมใส่ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมภายในวัดให้มีปริมาณที่เพียงพอ จัดให้มีมัคคุเทศก์ท้องถ่ินเป็นผู้ให้ข้อมูลถ่ายทอด
เรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้แก่นักท่องเท่ียว 
 
ค าส าคัญ 
 แนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวังค า 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to analyze guidelines for the development of cultural 
tourism sites. A case study of Wang Kham temple, Song plueai sub district, Khao Wong district, 
Kalasin province. Data of the research were from 278 people’s information and were analyzed by 
statistics    average, standard deviation (SD) and interviewing 4 community representatives. 
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Results of the research regarding satisfaction arranging in descending order showed that; In terms 
of cultural tourism activities in the community, people had the high satisfaction level (   = 4.18) 
toward dress code that reflect the local cultural conservation when participated in the temple 
activities. Second satisfaction level were that the community had clear rules for tourists to follow 
correctly when visiting Wang Kham temple and also had activities for the tourists to participate 
with the community. In terms of resources, people had the high satisfaction level (   = 4.08) 
toward the outstanding and beautiful resources that attracted the tourists. Second satisfaction 
level were the continuous restoration/maintenance and cultural tourism resources conservation, 
including the natural characteristics that were conducive to organizing routes for studying the 
cultural tourism sites or learning activities for the tourists. In terms of facilities, people had the 
moderate satisfaction level (   = 3.07) toward signboard describing information of tourist 
attractions for the tourists to know the attraction history. Second satisfaction level were sufficient 
public utilities such as water supply, electricity, access routes, restrooms for 50 persons per day 
and parking areas for buses, cars and motorbikes. In terms of tourism development guidelines, 
there should be public relations about tourist attractions in various ways for more well-known. 
Food shops, beverage shops and souvenir shops should be provided to support the tourists 
sufficiently, including the national costume Phu Thai for the tourists to wear before entering the 
temple. Furthermore, there should be local guides to provide and convey the information of art, 
culture and tradition to the tourists. 
 
Keywords 
 Guidelines for the Development, Cultural Tourism Sites, Wang Kham Temple 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึนภายในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจาก
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงความต้องการจากการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหรือพบเห็นสิ่งแปลกใหม่  กลายเป็นการ
ท่องเท่ียวที่เน้นการมีประสบการณ์โดยตรงโดยการเข้าไปเรียนรู้และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสังคมที่
ตนไปท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งมากข้ึน ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากมีวัตถุดิบทางทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตและศาสนาของคนไทย ทั้งน้ีคนไทยส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับศาสนาพุทธ จึงมีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีประจ าท้องถ่ินตามวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตลอดจนศิลปกรรมจ านวนมาก ในปี 2557 จังหวัดกาฬสินธ์ุ
เน้นการปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว การพัฒนาการตลาดด้านการท่องเท่ียวเชิงรุก และการก่อสร้างพุทธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต่อมาในปี 2559 ได้มี
การเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึนคือเปลี่ยนจาก “พัฒนาการท่องเท่ียว” มาเป็น “ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเท่ียววิถีไทยอีสาน” โดยเปลี่ยนมาเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีไทยอีสาน ฮีต 12 คลอง 14 ซึ่ง
เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาวอีสาน ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน พบว่า ปี 2557 รายได้จากการท่องเที่ยว 736.54 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
3.51 และปี 2558 รายได้จากการท่องเที่ยว 799.88 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.91 ซึ่งมากกว่า  
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 2 จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือแม้จะมีการปรับปรุงเส้นทางเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเน่ือง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ 
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การอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ดังน้ัน การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวจึงยังเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาการ
ตลาด และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่จังหวัดกาฬสินธ์ุมากข้ึน 
สถานการณ์ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดกาฬสินธ์ุแม้รายได้จากการท่องเท่ียวจะยังไม่ใช่รายได้หลักของจังหวัด และ
ยังไม่ใช่เมืองท่องเท่ียวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว ท าให้ผู้มาเย่ียมเยือนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกพักค้างคืน
ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประกอบกับจ านวนโรงแรม/ห้องพักที่ให้บริการยังไม่เพียงพอ และขาดการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเท่ียวภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง หากจังหวัดกาฬสินธ์ุสามารถดึงดูดผู้มาเย่ียมเยือนให้พักค้างคืนใน
พ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึนได้ จะท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน จังหวัดจึงต้องประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น แหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ โดยเชื่อมโยงวิถีชุมชน วิถีเกษตร กับการจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์
ชุมชนของจังหวัด ตลอดจนเพ่ิมกิจกรรมทีจ่ะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักค้างคืนในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุอีก
ทางหน่ึงด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นหน่ึงในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่น
สาร-สินธ์ุ” ที่ความโดดเด่นด้านการทอผ้าพ้ืนเมือง คือ ผ้าไหมแพรวา นอกจากน้ี ยังเป็นแหล่งศึกษาซากดึกด าบรรพ์ 
รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สอดคล้องกับเคมเปญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ “ท่องเที่ยววิถีไทย” 
ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ เช่น วัดวังค า ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอ เขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นวัดไทยทีม่ีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ คือ โบสถ์หรือสิม ท่ีจ าลองมาจากวัดเชียงทอง
ในหลวงพระบางมาอย่างใกล้เคียงที่สุด สร้างแบบย่อส่วนลงมาเล็กน้อย ซึ่งหากดูเผิน ๆ จะมีรูปลักษณะโดยเฉพาะ
ภายนอกที่คล้ายวัด เชียงทองมาก ไม่ว่าจะเป็นหลังคาโบสถ์อันอ่อนช้อยโค้งงามทรงปีกนกปกคลุมต่ าช้อน 3 ชั้น
ลดหลั่นกันลงมา (หรือที่เรียกกันว่า สถาปัตยกรรมแบบม้าต่างไหม) ด้านหน้า 3 ชั้น ด้านหลัง 2 ชั้น มีลวดลายลงรัก
ปิดทองประดับรูปเทพต่าง ๆ เป็นสีทองดูเน้นขับเด่นข้ึนมาบนพ้ืนหลังสีด า, ค้ ายันหรือคันทวยท าลวดลายคล้ายที่วัด
เชียงทอง ส่วนด้านหลังน้ันก็มีลวดลายประดับกระจกสี (หรือที่ชาวลาวเรียกว่าลาย “ดอกดวง”) อันสวยงาม วัดวังค า
ปัจจุบันมีเน้ือที่กว่า 8 ไร่ เริ่มก่อสร้าง (อย่างเป็นทางการ) ต้ังแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 โดยคณะชาวบ้านนาวี
และหมู่บ้านใกล้เคียง และได้รับการประกาศต้ังเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดวังค า” สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุตนิกาย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือให้ทราบถึงทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีในแหล่งท่องเที่ยวน าไปสู่แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมแห่งน้ีให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  
 2.  เพ่ือศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวกของวัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดวังค า ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดวังค า ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ” น้ี ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการด าเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยมี
รายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปน้ี 
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 1.  การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณวัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ จ านวน 905 คน (องค์การบริหารสว่นต าบลสงเปลือย, 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
ใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) จ านวน
ทั้งสิ้น 278 คน 

 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปน้ี 
   - แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
ของค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ จ านวน 5 ระดับ ตามมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชนิดเลือกรายการ โดย
ตัวแปรด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งใน
ชุมชน 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา      
วัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ดังน้ี 

- ด้านทรัพยากรท่องเท่ียว 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
- ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
  - การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เป็นการประชุม พูดคุย ซักถาม และการ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่มีการชี้น าค าตอบเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่
ใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุด ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ระดับต าบล ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากเทศบาลต าบลสงเปลือย ตัวแทนจากร้านค้า และตัวแทนจากวัด 
รวมจ านวน 4 คน 
 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 
  3.1 แหล่งข้อมูลได้มาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
ภาคสนาม  

3.2 แหล่งข้อมูลได้มาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ 
งานวิจัย แนวคิดที่ได้มาจากเอกสารอ้างอิงแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลจากฐานข้อมูลเทศบาลต าบล สงเปลือย และ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  

3.3 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ และ
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการแปรผลมาอธิบาย 
 
 4. ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม  
  4.1 ศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม 
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  4.2 ก าหนดโครงสร้างรูปแบบค าถามและเขียนแบบสอบถามฉบับร่างโดยให้ครอบคลุมกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย   
  4.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของแบบสอบถามแต่ละชุดค าถามแล้ว
น ามาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
  4.4 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ คือ ประชากร ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  4.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550) โดยใช้สูตรการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) เพ่ือทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นต้ังแต่ 0.70 - 0.95 ในการ Pre-test น้ี ได้น าไปทดสอบ จ านวน 30 ฉบับ 
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.89   
  4.6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย หรือค่ามัชฉิมเลขคณิต และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ครั้งน้ี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนดังน้ี  
   1) ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้กลับมาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และ
ตรวจสอบจ านวนของแบบสอบถาม 
   2) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ก าหนดระดับลักษณะการตอบค าถามแบบมาตรวัด Likirt Scale ทั้งหมด 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  
 ระดับความคิดเห็น              ระดับคะแนน  
 มากท่ีสุด   5 
 มาก    4 
 ปานกลาง   3 
  น้อย    2 
 น้อยที่สุด   1 

 
               การหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินด้วยการหา
ความกว้างของอันตรภาคชั้น (สุจิตราภา พันธ์วิไล และคณะ, 2550) ดังน้ี 

 
ช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น  =    คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด  

               จ านวนชั้น 

                       ซึ่งแทนค่าได้เท่ากับ  
 

 
  - 1 =   0.80 

        
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
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  5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
   วิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือสรุปประเด็นการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของชุมชน วัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
 
ผลการวิจัย 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้อ าศัยอยู่ในชุมชนบริเวณ วัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 282 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41–50 ปี ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีสถานภาพสมรสแล้ว มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน  
 2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณ วัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน รองลงมา คือ 
ด้านทรัพยากรท่องเท่ียว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ มีจุดเด่นด้านทรัพยากร
ท่องเที่ยวการท่องเที่ยว หรือความงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว รองลงมา ได้แก่ มีการฟ้ืนฟู/บ ารุงรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง ลักษณะธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้ลูกหลานได้สืบทอด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวมีป้ายอธิบายข้อมูล
ของสถานที่ท่องเท่ียวเพ่ือให้ทราบประวัติของสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมา ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น 
น้ าประปา ไฟฟ้า และเส้นทางการเข้าถึงมีเพียงพอต่อการใช้งาน ห้องน้ ามีเพียงพอสามารถรองรับ นักท่องเที่ยวได้
มากกว่า 50 คน/วัน สถานที่จอดรถมีเพียงพอ สามารถรองรับรถประเภท รถทัวร์ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ 
ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จุดทิ้งขยะวางไว้เป็นที่เป็นทาง และมีเพียงพอตามจุดต่างๆ ในบริเวณวัด ด้านการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือวาง แผนการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม รองลงมา ได้แก่ ท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน
รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า ชุมชนมีการก าหนดการแต่งกายที่สะท้อนถึง
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินในการเข้าร่วมกิจกรรมที่วัด รองลงมา ได้แก่ ชุมชนมีกฎระเบียบที่ชัดเจน
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในการมาท่องเที่ยวยังวัดวังค า ชุมชนมีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน กิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายมากกว่า 3 กิจกรรม ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว 
 3.  การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ  วัดวังค า ต าบล        
สงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นที่รู้จักและหลากหลายช่องทางมากข้ึน เพ่ือแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้ทราบรายละเอียดของแหล่ง
ท่องเที่ยวมากข้ึน และเพ่ือเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่วัดวังค ามากข้ึน จัดให้มีร้านขาย
อาหาร ร้านขายเครื่องด่ืม และร้านขายของที่ระลึกไว้รองรับนักท่องเท่ียว รวมถึเพ่ิมจ านวานการให้บริการเช่าชุดภูไท
ส าหรับให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่ก่อนที่จะเข้าไปเย่ียมชมภายในวัด อีกทั้ง จัดให้มีมัคคุเทศก์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นผู้ให้
ความรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีให้แก่คนในชุมชนและแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเพ่ือให้
นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้และเข้าใจใน วัฒนธรรมและประเพณี  
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดวังค า ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล ดังต่อไปน้ี   
 1.  จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณ วัดวังค า ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน สอดคล้องกับ กาญจนา สุระ (2554) ได้ศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 พบว่า รูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมที่สุดของท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ คือ การท่องเท่ียวเพ่ือสัมผัสและเที่ยวชมศิลปะ
ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมและท า
กิจกรรมร่วมกับคนในท้องถ่ินในส่วนของศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ศักยภาพของผู้น าและการบริหารจัดการองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจนถึงปานกลาง ศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน และศักยภาพด้านการผลิตและการให้บริการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
 2.  ด้านทรัพยากรท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ มีจุดเด่นด้านทรัพยากรท่องเที่ยวการท่องเที่ยว หรือความงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
รองลงมา ได้แก่ มีการฟ้ืนฟู/บ ารุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง ลักษณะ
ธรรมชาติเอ้ือต่อการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้ลูกหลานได้สืบทอด สอดคล้องกับ 
Pike Steven (2008) ได้กล่าวว่า ทรัพยากร คือแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเย่ียมชม
หรือพักอาศัยดังน้ันแหล่งท่องเท่ียวจึงต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว    
 3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวมีป้ายอธิบายข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้ทราบ
ประวัติของสถานที่ท่องเท่ียว รองลงมา ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า และเส้นทางการ
เข้าถึงมีเพียงพอต่อการใช้งาน ห้องน้ ามีเพียงพอสามารถรองรับ นักท่องเที่ยวได้มากกว่า 50 คน/วัน สถานที่จอดรถ
มีเพียงพอ สามารถรองรับรถประเภท รถทัวร์ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จุด
ทิ้งขยะวางไว้เป็นที่เป็นทาง และมีเพียงพอตามจุดต่างๆ ในบริเวณวัด สอดคล้องกับ บรรจง อูปแก้ว (2556)                
ได้ศึกษา ประวัติความเป็นมาทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมในชุมชนและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพ่ือหา
แนวทางที่เหมาะสม พบว่า การเพ่ิมจุดจอดรถรางชมเมืองที่วัดสถารศ อีก 1 สถานีรวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว ในเขตเทศบาลเมืองน่านในรูปของสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน การบูรณ
ซ่อมแซม โบราณสถานส่วนของปราชญ์ชุมชนมี ความพร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นหลังได้รับรู้โดย การ
สัมภาษณ์การเล่าเรื่องกับคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งการรวมกลุ่มสร้างกลไกและกระบวนการในการ
ท างานในวัดสถารศ ส าหรับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ต้องการจุดจ าหน่ายสินค้า และแสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ของชุมชนสถารศตลอดจนการรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ    
 4.  ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือวาง แผนการด าเนินงาน
เก่ียวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รองลงมา ได้แก่ ท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับ วีรพร รอดทัศนา (2556) ได้ศึกษา วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ชุมชนตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถี
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ชีวิตความเป็นอยู่แบบด้ังเดิมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของชาวไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้องและมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ อันได้แก ่สถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณโรงสีเก่าพิพิธภัณฑ์ตลาดเก้า
ห้อง ตลอดจนด้านประเพณีเทศกาล ประเพณีบุญก าฟ้า ประเพณีเทศกาลสงกรานต์และงานประจ าปี  หรือ งานงิ้ว 
เป็นต้น การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า มีการก าหนดนโยบายและแผนงานการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ การบอกเส้นทางการ
ท่องเที่ยวการจัดนิทรรศการในการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชน การให้ความรู้ในการวางแผน การจัดสรร
งบประมาณ การพัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่ การท านุบ ารุงรักษาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การท่องเท่ียวของประชาชนในพ้ืนที่ 
 5.  ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า ชุมชนมีการก าหนดการแต่งกายที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินในการเข้าร่วมกิจกรรมที่วัด รองลงมา ได้แก่ ชุมชนมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเพ่ือให้
นักท่องเท่ียวปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในการมาท่องเท่ียวยังวัดวังค า ชุมชนมีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน กิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายมากกว่า 3 กิจกรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ ธนดล สุวรรณนิกขะ 
(2556) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษา วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า 
หลวงพ่อวัดไร่ขิงที่อยู่ในโบสถ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธาของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ท าให้
นักท่องเที่ยวต้องการที่จะเข้าไปกราบนมัสการไหว้พระหลวงพ่อ วัดไร่ขิง ทางวัดจะเน้นที่ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกในการคมนาคมมี
รถเมล์จาก ขสมก. รวมทั้งมีการสนับสนุน ในประเพณีต่าง ๆ โดยทางวัดจะมีการท าประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา
ส าหรับนักท่องเท่ียวต้องการมาเที่ยวที่วัดไร่ขิง กราบไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิง ต้องการท าบุญและขอพรจากหลวงพ่อยัง
ได้ท าบุญที่หลากหลายและได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้พักผ่อนในสวนหย่อมที่ทางวัดได้จัดให้เพ่ือพักผ่อนด้วย 
และมีข้อเสนอแนะว่าทางวัดควรเร่งด าเนินการก่อสร้างในจุดต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทัศนียภาพของ
ทางวัดสวยงามมากข้ึน ควรมีการปลูกต้นไม้ให้มากข้ึนเพ่ือสร้างความร่มรื่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการท า
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัดเพ่ิมมากข้ึน ด้านประชาชนที่อยู่โดยรอบบริเวณวัดไร่ขิงต้องการให้ทางวัด
จัดสถานที่ส าหรับพ่อค้าแม่ค้าให้มีที่ท ามาหากิน และสนับสนุนสถานที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าท่ีเป็นคนในพ้ืนที่ก่อน 
 6.  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดวังค า ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและหลากหลายช่องทางมากข้ึน เพ่ือแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้ทราบรายละเอียดของแหล่ง
ท่องเท่ียวมากข้ึน และเพ่ือเป็นการให้นักท่องเท่ียวได้ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่วัดวังค ามากข้ึน สอดคล้องกับ ธนดล 
สุวรรณนิกขะ (2556) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า ทางวัดจะมีการท าประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาส าหรับนักท่องเท่ียวต้องการมาเที่ยวที่วัดไร่ขิง และมี
ข้อเสนอแนะว่าทางวัดควรเร่งด าเนินการก่อสร้างในจุดต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทัศนียภาพของทางวัด
สวยงามมากข้ึน ควรมีการปลูกต้นไม้ให้มากข้ึนเพ่ือสร้างความร่มรื่นให้กับนักท่องเท่ียวรวมทั้งมีการท าประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัดเพ่ิมมากข้ึน ด้านประชาชนที่อยู่โดยรอบบริเวณวัดไร่ขิงต้องการให้ทางวัดจัดสถานที่
ส าหรับพ่อค้าแม่ค้าให้มีที่ท ามาหากิน และสนับสนุนสถานที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าท่ีเป็นคนในพ้ืนที่ก่อน  

จัดให้มีร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องด่ืม และร้านขายของที่ระลึกไว้รองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงเพ่ิม
จ านวนการให้บริการเช่าชุดภูไทส าหรับให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่ก่อนที่จะเข้าไปเย่ียมชมภายในวัด สอดคล้องกับ 
Pike Steven (2008) กล่าวถึงคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นการผสมผสานระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวประสบการณ์และการน าเสนอทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ แก่ผู้บริโภคสิ่งส าคัญ คือ
แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเย่ียมชม หรือพักอาศัย ดังน้ันแหล่งท่องเที่ยวควร
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ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) เช่น บริการด้านร้านอาหาร 
โรงพยาบาล ไปรษณีย์สถานีบริการน้ ามัน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น 

อีกท้ัง จัดให้มีมัคคุเทศก์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีให้แก่คน
ในชุมชนและแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจใน วัฒนธรรมและประเพณี  
สอดคล้องกับ บรรจง อูปแก้ว (2556) ได้ศึกษา ประวัติความเป็นมาทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมในชุมชน
และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม พบว่า ปราชญ์ชุมชนมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญา
ให้แก่คนรุ่นหลังได้รับรู้โดยการสัมภาษณ์การเล่าเรื่องกับคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งการรวมกลุ่มสร้าง
กลไกและกระบวนการในการท างานในวัดสถารศ ส าหรับนักท่องเท่ียว และมัคคุเทศก์ ต้องการจุดจ าหน่ายสินค้าและ
แสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนสถารศตลอดจนการรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังน้ี    
  1.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและหลากหลายช่องทางมากข้ึน 
เพ่ือแจ้งให้นักท่องเท่ียวได้ทราบรายละเอียดของแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน และเพ่ือเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจ
เดินทางมาเที่ยวที่ วัดวังค า ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ มากข้ึน     
  1.2 ควรมีร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องด่ืม และร้านขายของที่ระลึก ไว้รองรับ นักท่องเที่ยว และ
ควรเพ่ิมบริการเช่าชุดภูไทส าหรับให้นักท่องเท่ียวได้สวมใส่ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมภาย ในบริเวณวัด  
  1.3 ควรมีมัคคุเทศก์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีให้แก่คน
ในชุมชนและแก่นักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวชมเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณี  
  
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี    
 2.1 น าเครื่องมือทางสถิติอื่นๆ มาใช้วิเคราะห์ว่าตัวแปรเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบว่ามีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร น าไปสู่การต้ังสมมติฐานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน  
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังวัดวังค า 
ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ    
  2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดกาฬสินธ์ุและจังหวัดใกล้เคียง 
เพ่ือที่จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานที่ท่องเท่ียวให้เกิดความน่าสนใจต่อไป 
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การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการรายการโทรทัศน์  
แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS MEDIA IN STYLE OF TELEVISION 
PROGRAMS, INTRODUCTION TO THE FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION 

AND ACCOUNTING,  ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY 
ภานุวัตน์ ชิระยานนท์1 อธิวัฒน์   ขุมเพ็ชร์1  และ ญาณกร เขตศิริสุข1 

Panuwat Chirayanon, Atiwat Kumpat and Yanagon Ketsirisuk 

1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการรายการโทรทัศน์  แนะน าคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาสื่อในการแนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2. เพ่ือน าเสนอความ
น่าสนใจของแต่ละสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ 3. เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน   
โดยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการรายการโทรทัศน์ ได้ท าการศึกษาระบบงานตามรูปแบบขอ ง
รายการโทรทัศน์เพ่ือการน าเสนอในรูปแบบใหม่โดยใช้โปรแกรม Vegas Pro เข้ามาช่วยในการท างานครั้งน้ี 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี 1) สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจ     
และการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ที่ พัฒนาข้ึนสามารถใช้งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100  %                     
2) สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่พัฒนาข้ึนโดยภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.50  และค่า S.D. เท่ากับ 0.67) และ 3) สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  
และ ค่า S.D  เท่ากับ 0.62) 
 
ค าส าคัญ 
 สื่อประชาสัมพันธ์  แนะน า  รายการโทรทัศน์ 
 

ABSTRACT 
 Research topics Development of Public Relations Media in Style of Television Programs, 
Introduction to the Faculty of Business Administration and Accounting, Roi Et Rajabhat University. 
The Objective 1.Develop Public Relations media in introducing the Faculty of Business and 
Accounting 2.To present the strengths of major in the Faculty of Business Administration and 
Accounting 3.To analyze the satisfaction of users. By developing Public Relations media in the 
form of television programs. Have studied the style of television programs in presentation of the 
new style by using Vegas Pro program in help with develop media. 
 The results of this research 1) Public Relations Media in Style of Television Programs, 
Introduction to the Faculty of Business Administration and Accounting, Roi Et Rajabhat University, 
developed actually works 100%. 2. Public Relations Media in Style of Television Programs, 
Introduction to the Faculty of Business Administration and Accounting, Roi Et Rajabhat University, 
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Developed by the overall expert from the efficiency at the most appropriate level(  ̅ = 4.50, S.D. 
= 0.67) 3. Public Relations Media in Style of Television Programs, Introduction to the Faculty of 
Business Administration and Accounting, Roi Et Rajabhat University the overall level of 
satisfaction. (  ̅ = 4.42, S.D. = 0.62) 
  
Keywords 
 Public Relations Media, Introduction, Television Program 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เน่ืองจากทุกวันน้ีเป็นโลกของ อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน ก าลังอยู่ในกระแสอย่างย่ิงโดยมักจะน า
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมงานด้วยรวมทั้งยังสามารถน าเสนอและติดต่อสื่อสารอีกด้วย และในปัจจุบันมีความ
สะดวกสบายมากย่ิงข้ึนเพราะสามารถรับชมสื่อทางอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟนที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันน้ี ดังน้ัน
จึงจัดท าวีดีโอแนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมความรู้ เพ่ือแนะน า 
เพ่ือเชิญชวนน้อง ๆ ที่ก าลังตัดสินใจที่เลือกเรียนในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 ปัญหา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีสาขาที่หลากหลายท าให้สื่อที่
แนะน าสาขาต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสมเท่าท่ีควร จึงค่อนข้างประสบปัญหาสื่อแนะน าคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี ไม่สามารถบอกความหมายของสาขาต่าง ๆ  ได้อย่างครอบคลุมจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักว่าใน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีสาขาไหนบ้าง มีประวัติและความหมายว่าอย่างไร   แนวทางการศึกษาเป็นแบบ
ไหนภายในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 แนวทางการแก้ปัญหา ดังน้ันจึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
After Effect Adobe audition Vegas pro จัดท า VTR แนะน า หรือจัดท าสื่อข้ึนมาเพ่ือแนะน าคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชีข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาทางด้าน VTR หรือ สื่อที่มีน้อยและไม่เพียงพอต่อการน าเสนอในคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี เพ่ือเพ่ิมความรู้ เพ่ิมความเข้าใจในแผนการเรียนและระบบกิจกรรมแต่ละสาขาให้มีความเข้าใจในคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
 2. เพ่ือน าเสนอความน่าสนใจของแต่ละสาขาในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญช ี

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน โดยคณะผู้วิจัยได้
ก าหนดเทคนิคและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจงซึ่งข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์และสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการตามวิธีการพัฒนาระบบ 7 
ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันการก าหนดปัญหา ข้ันการศึกษาความเป็นไปได้ ข้ันการออกแบบ ข้ันการพัฒนาระบบ ข้ันการ
ติดต้ัง และข้ันการประเมินผลและบ ารุงรักษา   
   1.1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) ผู้พัฒนาระบบได้ท าการศึกษาข้ันตอนการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
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  ดัง น้ันคณะผู้จัดท าจึงต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ ทางคณะผู้จัดท าจึงได้ร่วมกันพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการแนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีข้ึน เพ่ือเพ่ิมความรู้ เพ่ือแนะน า เพ่ือเชิญชวนน้อง ๆ ที่
ก าลังตัดสินใจที่เลือกเรียนในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
          1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ยังไม่มีสื่อที่แนะน าสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสมเท่าที่ควร จึงค่อนข้างประสบปัญหาสื่อแนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไม่สามารถบอก
ความหมายของสาขาต่าง ๆ  ได้อย่างครอบคลุมจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักว่าในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีสาขาไหน
บ้าง มีประวัติและความหมายว่าอย่างไร แนวทางการศึกษาเป็นแบบไหนภายในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 1.3 การวิเคราะห์ (Analysis) เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ ต้ังแต่การศึกษาการท างานของรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ทางคณะผู้วิจัยจึงท าการออกแบบแบบสอบถามการท าสื่อประชาสัมพันธ์อย่างไรโดยมีการสอบถาม
ไปยังท่านคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แนะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีแล้วทดลองใช้แบบประเมิน
แบบสอบถามเพ่ือขอความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ได้แนวทาง แล้วจึงจัดท าวิดีโอข้ึนตามที่กลุ่มเป้าหมาย
แนะน า จึงน าไปใช้งานจริง หลังจากน้ันน าข้อมูลที่ได้รับมา น าไปสรุปผลแล้วประเมินออกมา 
 1.4 ออกแบบระบบ (System Design) เมื่อมีการน าผลการวิเคราะห์มาประเมินทางคณะผู้วิจัยจึงได้
ท าการออกแบบแผนในรูปแบบของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนภาพกับส่วนเสียง โดยปกติการ
เขียนสตอรี่บอร์ด ก็จะวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยม ต่อด้วยการเขียนบทบรรยายภาพหรือบทการสนทนา และส่วน
สุดท้ายคือการใส่เสียงซึ่งอาจจะประกอบด้วยเสียงสนทนา เสียงบรรเลง และเสียงประกอบต่าง ๆ  สิ่งส าคัญที่อยู่
ภายในสตอรี่บอร์ด ประกอบด้วย 
 1) ตัวละครหรือฉาก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่หรือตัวการ์ตูน และที่ส าคัญ คือ พวกเขา
ก าลังเคลื่อนไหวอย่างไร 
 2) มุมกล้อง ท้ังในเรื่องของขนาดภาพ มุมภาพและการเคลื่อนกล้อง 
 3) เสียงการพูดกันระหว่างตัวละคร มีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรีอย่างไร  
 1.5 พัฒนาระบบ (Development) เป็นการสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน า
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีโดยมีการสร้างระบบวิดีโอ เราจะต้องเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะ
เป็นไฟล์วิดีโอ ไฟล์ภาพน่ิง ไฟล์เสียง หรือไฟล์ดนตรี 

       1) ตัดต่องานวิดีโอ 
            การตัดต่อคือการน าองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรียมไว้มาตัดต่อเป็นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดี

น่าสนใจเพียงใดข้ึนอยู่กับการตัดต่อเป็นส าคัญ  
       2) ใส่เอ็ฟเฟ็กต์/ตัดต่อใส่เสียง 
            ในข้ันตอนการตัดต่อ เราจะต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสี  

การใส่ข้อความหรือเสียงดนตรี ซึ่งจะช่วยให้งานของเรามีสีสันและน่าสนใจมากย่ิงข้ึน 
       3) แปลงวิดีโอ เพ่ือน าไปใช้งานจริง 

              ข้ันตอนการแปลงวิดีโอเป็นข้ันตอนสุดท้าย ในการท างานวิดีโอที่เราได้ท าเรียบร้อยแล้วน้ันไปใช้
งาน โปรแกรม Vegus pro สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น ท าเป็น VCD, DVD หรือเป็นไฟล์ WMV ส าหรับ
น าเสนอทางอินเทอร์เน็ต          
  1.6 ติดต้ัง (Implementation) การสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชีได้ท าการพัฒนาสร้างข้ึนน้ัน มีการทดสอบสื่อที่พัฒนาข้ึน หากไม่มีการผิดพลาดในการ
ทดสอบสื่อ ก็สามารถใช้สื่อได้ หากมีข้อผิดพลาดคณะผู้จัดท าต้องด าเนินการแก้ไขสื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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    1.7 การประเมินผลและการบ ารุงรักษา (Post–Implementation Review and Maintenance) 
การประเมินผลและการบ ารุงรักษาสื่อ เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการพัฒนาระบบ ภายหลังข้ันตอนการติดต้ังการการ
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ข้ึน และมีการใช้งานในระบบ
ใหม่มาเป็นเวลาพอสมควร มีการประเมินผลการท างานของสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งท าการแจกแบบสอบถามความพึง
พอใจไปยังผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด 
 
 2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทศัน์ แนะน าคณะบริหารธุรกจิและการบัญช ี
2.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์  
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

  
 3. กลุ่มเป้าหมาย/ ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  

3.1 กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ านวน 100 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ 

(Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (วรปภา อารีราษฎร์. (2557) ดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด  
 

ผลการวิจัย 
 1. สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่

พัฒนาข้ึนสามารถใช้งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100 % ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอนการวิจัยดังภาพที่ 1.1 
 

                                  
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่1.1 ฉากแรกของสื่อประชาสัมพันธ์ 
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ภาพที ่1.2 หน้าส่วนเตรียมตัดต่อ 

 

 
ภาพที ่1.3 หน้าส่วนข้ันตอนการท าซัพไตเต้ิล 

 

 จากภาพที่ 1.1 เป็นหน้าของสื่อประชาสัมพันธ์ของหน้าแรกของฉากในสื่อในการแนะน าคณะ ภาพที่ 1.2 
และ ภาพที่ 1.3 คือภาพเบื้องหลังในการตัดต่อวิดีโอในการวางแผนตามสตอรี่บอร์ดให้ตรงตามท่ีออกแบบ  
 2. ผลการศึกษาประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน จากน้ันน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผลแสดงดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D 
การแปล

ความหมาย 
1. ด้านเน้ือหา 
   1.1 ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอเน้ือหา 
    1.2 ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละสาขา 

      1.3 การวางรูปแบบเน้ือหาน่าสนใจ 
      1.4 ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของผู้ใช้สื่อ 
      1.5 ฉากมีความเหมาะสม 

 
4.36 
4.33 
4.44 
4.47 
4.44 

 
0.68 
0.63 
0.56 
0.61 
0.69 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.41 0.63 มาก 
2. ด้านตัวอักษรและสี 
2.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในสื่อ 
2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช ้
2.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 
2.4 สีของพ้ืนหลังของสื่อโดยภาพรวม 

 
4.47 
4.57 
4.39 
4.54 

 
0.68 
0.71 
0.77 
0.80 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)  
 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.49 0.74 มาก 
3. ด้านการวัดและประเมินผล 

3.1 จ านวนของฉากมีความครอบคลุมตามขอบเขตการศึกษา 
3.2 ความสอดคล้องของสื่อกับเน้ือหา 
3.3 ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบ 

 
4.56 
4.77 
4.55 

 
0.57 
0.62 
0.69 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.63 0.63 มากที่สุด 
4. ด้านการจัดการระบบ 
4.1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยภาพรวม 
4.2 ความน่าสนใจชวนให้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
4.3 การจัดการบริหารสื่อประชาสัมพันธ์โดยภาพรวม 

 
4.37 
4.44 
4.64 

 
0.63 
0.68 
0.72 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4.48 0.68 มาก 

 
 จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า จากการประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน า
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.50  และค่า S.D. เท่ากับ 0.67  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
 ด้านเน้ือหา  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และค่า 
S.D. เท่ากับ 0.63   
 ด้านตัวอักษรและสี  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
และค่า S.D. เท่ากับ 0.74 
 ด้านการวัดและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63  และค่า S.D. เท่ากับ 0.63 
 ด้านการจัดการระบบ  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
และค่า S.D. เท่ากับ 0.68 
 3. ผลการศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน า
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ านวน 
100  คน ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี ปรากฏดังตารางที่ 1.2  
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ตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี  จ านวน 100  คน ที่มีต่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์  

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอเน้ือหา 4.44 0.61 มาก 
2. ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละฉาก 4.42 0.65 มาก 
3. การวางรูปแบบเน้ือหาน่าสนใจ 4.56 0.56 มากท่ีสุด 
4. ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของผู้ใช้งาน 4.36 0.68 มาก 
5. รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในสื่อ 4.33 0.63 มาก 
6. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ 4.44 0.56 มาก 
7. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 4.47 0.61 มาก 
8. สีภาพในสื่อโดยภาพรวม 4.36 0.68 มาก 
9. การออกแบบสื่อโดยภาพรวม 4.33 0.63 มาก 
10. ความน่าสนใจชวนให้ใช้สื่อ 4.44 0.56 มาก 
11 การจัดบริหารสื่อโดยภาพรวม 4.47 0.61 มาก 
12 ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอเน้ือหา 4.44 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่ 1.2  พบว่า  ผู้ใช้ระบบ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่า S.D เท่ากับ 0.62 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่
พัฒนาข้ึนสามารถใช้งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักด์ิ คล้ายสังขได้ท าวิจัยเรื่อง
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีคือ เพ่ือพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการตลาดและการท่องเท่ียวแบบมี 
ส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือพัฒนาสื่อ 
ออนไลน์ส่งเสริมการตลาดและการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยมุ่งพัฒนา
สื่อวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพและสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว  ประเภท 
ตลาดน้ า และ ศาสนสถานที่ต้ังอยู่บนเส้นทางการเดินทางทางน้ าในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  โดยเน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. ประสิทธิภาพของระบบ เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ แนะน าคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่า S.D. 
เท่ากับ 0.67 ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน มีการก าหนดกรอบที่ประเมินให้มี
ความสอดคล้องกับระบบซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางปิยะพร สัตยาภรณ์  ได้ท าการวิจัย เรื่อง การ
ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อรูปแบบสื่อสิ่ งพิมพ์ของการวิจัยครั้ง น้ีมี วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา  
1) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 
2) ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา /ปรับปรุงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

34 
 

 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ 
แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42  และ ค่า S.D  เท่ากับ 0.62 ซึ่งท าให้สื่อที่ท าข้ึนมาเพ่ือแนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีข้ึนเพ่ือ
แก้ปัญหาทางด้าน VTR หรือ สื่อที่มีน้อยและไม่เพียงพอต่อการน าเสนอในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ เพ่ิมความเข้าใจในแผนการเรียนและระบบกิจกรรมแต่ละสาขาให้มีความเข้าใจในคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมากย่ิงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการรายการโทรทัศน์ 
แนะน าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการพัฒนาสื่อให้ดีย่ิงข้ึน โดยการเพ่ิมระบบการท างาน
ให้ดีย่ิงข้ึนไปดังน้ี 
 1. ควรมีการเน้นแต่ละสาขาให้ชัดเจน  
 2. ควรปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมกับการถ่ายทอดสู่ภายนอก  
 3. เสียงพิธีกรบางช่วงเสียงขาดหายไป  
 4. ให้ตัดต่อเรื่องเวลาให้สั้นลง 
 จากข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ที่จะพัฒนางานสื่อประชาสัมพันธ์ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
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ความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด 
และบุคคลทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด 

THE DEMAND FOR HOTELS AND ACCOMMODATION OF OFFICIALS  
AND GUESTS IN ROI-ET PROVINCE         
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจความต้องการของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ในการ
เลือกใช้โรงแรมหรือที่พักในจังหวัดร้อยเอ็ด และทราบถึงข้อเสนอแนะของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคล
ทั่วไป ในการเลือกใช้โรงแรมหรือที่พักในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
สถิติพรรณนา จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25- 34 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับรายได้ต่อเดือน 15,001-
20,000 บาท  มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรมและที่พักคือ ประชุม/อบรม ใช้เวลาในการเข้าพักโรงแรมหรือ
ที่พักจ านวน 1 คืน ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและ
บุคคลทั่วไป ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) 
ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาดน้ัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.08 และมีข้อเสนอแนะจากข้าราชการและบุคคลทั่วไป คือต้องการให้โรงแรมปรับปรุงห้องพักให้ดูใหม่ 
สะอาด ไม่มีกลิ่นอับ ควรมีการเพ่ิมสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในห้องพักให้ทั่วถึง จัดเตรียมสถานที่จอดรถและ
พนักงานรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ และการเตรียมความพร้อมให้พนักงานในการให้บริการที่ดีข้ึน  
 
ค าส าคัญ 
 ความต้องการ  ข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด  บุคคลทั่วไป 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research are to study The demand for hotels and accommodation 
of  Officials and guests in Roi-Et Province and to know the relevant suggestions by collecting data 
from the questionnaire using the descriptive statistics. Most of the 400 samples are females aged 
25-34 years, the highest level of their education is the bachelor degree and their income is 
between 15,001-20,000 per month. The purpose of using the hotel and accommodation is 
meeting or training. The result of the study shows that the demand for hotel and 
accommodation choices for Thai government officials and the general public In Roi Et Province 
There is a need for marketing mix in 4 areas, including 1) product, 2) price, 3) place, and 4) 
promotion which the mean score is 4.08. And there are some suggestions about the demand for 
hotels and accommodation Would like to make the hotel rooms to see the new clean with no 
smells should be added to the internet access in the rooms are thoroughly prepare the car park 
and the security staff to have sufficient and prepare the employees to provide better service 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ธุรกิจโรงแรมและที่พักเป็นธุรกิจบริการด้านที่พักแรมที่มีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของไทย เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 9 แสนล้านบาทในปี 2550 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายได้
ของประเทศในส่วนของโรงแรมและร้านอาหาร พบว่า มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนโดยล าดับจาก 309,622 ล้านบาทในปี 
2545 จนมีมูลค่าถึง 439,720 ล้านบาท ในปี 2551 หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.25 ต่อปีคิดเป็นสัดส่วน
ต่อจีดีพีของประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 4.9 และพบว่าต้ังแต่ปี 2547 เริ่มมีอัตราการขยายตัวที่มีแนวโ น้มลดลง 
จนกระทั่งติดลบร้อยละ 0.1 ในปี 2552 จึงนับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพ่ือที่จะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงสภาพปัจจุบันในการด าเนินธุรกิจ
ทางด้านโรงแรมและที่พัก เพ่ือให้หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ ใช้เป็นปัจจัยในการก าหนด
มาตรการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ธุรกิจโรงแรมและที่พัก เป็นธุรกิจ
บริการด้านที่พักแรม (Accommodation) ซึ่งจัดประเภท มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (Thai Standard Industrial 
Classification; TSIC Rev. 4, ปี 2551) เป็นรหัส 55101 หมายถึง การจัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวัน หรือราย
สัปดาห์ ส าหรับผู้ที่มาพักแรมระยะสั้น โดยรวมถึงห้องพักแขกและห้องชุดที่มีการตกแต่งพร้อมเข้าพักหรือห้องชุด
พร้อมเครื่องครัว โดยมีหรือไม่มีแม่บ้านให้บริการก็ตาม และอาจรวมถึงการให้บริการอื่น ๆ เช่น การให้บริการอาหาร
และเครื่องด่ืม ท่ีจอดรถ บริการซักรีด สระว่ายน้ า และห้องออกก าลังกาย สิ่งอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการ 
และห้องประชุม รวมถึงที่พักที่จัดโดยโรงแรม โรงแรมรีสอร์ท โรงแรมห้องชุด ที่พักและโรงแรมริมทางหลวง โดยไม่
รวมเกสต์เฮ้าส์ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) และที่พักแรมอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา 
 จากการเติบโตทางธุรกิจท่องเท่ียวของจังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้เกิดการท่องเที่ยวของข้าราชการในจังหวัด
ร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจัยหน่ึงที่ท าให้การท่องเที่ยวของร้อยเอ็ดเติบโต คือสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสถานที่พักหรือโรงแรมน่ันเอง แต่เน่ืองจากจังหวัดร้อยเอ็ดน้ันเป็นจังหวัดที่การท่องเที่ยวยัง
ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ จึงอาจท าให้การเติบโตน้ันเป็นไปได้ช้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจด้านโรงแรมและที่พัก ซึ่งถือว่า
จ าเป็นต่อนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีเน้นเพ่ือให้ทราบว่าข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคล
ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดน้ัน มีความต้องการด้านโรงแรมหรือที่พักแบบใด รวมถึงการบริการต่าง ๆ 
นอกจากน้ันแล้ว การวิจัยในครั้งน้ียังสามารถน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานด้านโรงแรมหรือที่พัก เพ่ือเสริมสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึนด้วย การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของธุรกิจโรงแรม
และที่พัก จึงได้เลือกท าการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและวิธีการของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและ
บุคคลทั่วไปในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พักในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนทั้งสิ้น 31 แห่ง (อ้างอิงจาก 
: www.trivago.co.th/โรงแรม/ร้อยเอ็ด) โดยการศึกษาครั้งน้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการ
ตัดสินใจส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจโรงแรมหรือที่พักและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกิจการโรงแรมหรือที่พัก ใน
การวางแผนและพัฒนากิจการโรงแรมหรือที่พักให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือส ารวจความต้องการของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ในการเลือกใช้โรงแรมหรือ
ที่พักในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือทราบถึงข้อเสนอแนะของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ในการเลือกใช้โรงแรม
หรือที่พักในจังหวัดร้อยเอ็ด 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

37 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ความต้องการเลือกใชโ้รงแรมของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไปในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยก าหนดแนวทางและข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยในส่วนที่เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  
           
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของ
ข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ท่ีอาศัยอยู่ใน 4 อ าเภอของ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์การเข้าพัก จ านวนคืนที่เข้าพัก  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคล
ทั่วไป ในด้านต่าง ๆ (4P) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่งเสริมทาง
การตลาด (Promotion) 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พัก
ของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-End Form) 
 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1) ศึกษาคว้าแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ  
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

2) ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3)  สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง น าแบสอบถามไปท าการทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน จ านวน 30 ชุด ก่อนเก็บข้อมูลจริงเพ่ือน ากลับมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและน า
ผลข้อมูลที่ได้เฉพาะที่มีการวัดมาตราส่วนของครอนบาค (Choronbach, 1970 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2557) ได้
ค่าความเชื่อมั่นแบบอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.809 ซึ่งสามารถยมรับได้ที่มากกว่า 0.70 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี 
 การวิจัยครั้งน้ีจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ที่อาศัยอยู่ใน 4 อ าเภอ 
ของจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 400 คน จากประชากรที่มีอยู่ จ านวน 500,880 คน โดยการสุ่ม ตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณ ตามวิธีของ Taro Yamane (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
0.05 และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

อ าเภอ จ านวน (กลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง) 
1. อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 124 
2. อ าเภอเสลภูมิ 97 
3. อ าเภอสุวรรณภูมิ 93 
4. อ าเภอโพนทอง 86 

รวมทั้งหมด 400 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน คือ 
 1) ข้ันเตรียมการ โดยการวางแผนออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 2) ข้ันด าเนินการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
  2.1) ผู้ท าวิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจัย น าแบบสอบถามโดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Random Sampling) ของข้าราชการและบุคคลทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เต็มใจและยินดีให้
ข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลตามสถานที่ราชการและบ้านเรือนทั่วไป ภายในอ าเภอทั้ง 4 แห่ง จ านวน 400 คน 
  2.2) ผู้ท าวิจัยได้เก็บรวยรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 3) ข้ันทบทวน ตรวจสอบความสมบูรณ์และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี              
 - การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของ
ข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป โดยวิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการจัดระเบียบข้อมูล หาร้อยละ 
รวมทั้งในส่วนของข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการบันทึกข้อเสนอแนะในแต่ละรายแล้วน ามานับความถ่ี เพ่ือดูว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีข้อเสนอแนะหรือต้องการให้ปรับปรุงเรื่องใดมากท่ีสุดเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงโรงแรมและที่พัก 
 - การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ใช้การประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 
ผลการวิจัย 
 ความต้องการของของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ในการเลือกใช้โรงแรมหรือที่พักใน
จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ระดับมาก (3.41– 4.20) มีค่าเฉลี่ย 4.08 ปรากฏว่า ความ
ต้องการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) อยู่ในระดับมากที่สุด (4.27) คือ การจองห้องพักผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตมีระดับความต้องการเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือการจองห้องพักโดยตรง มี
ระดับความต้องการเฉลี่ยอยู่ที่ 4.81 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด เช่นกัน และสุดท้ายคือการจองห้องพักผ่านบริษัท ซึ่ง
เป็นบริษัทรับจองต่าง ๆ หรือบริษัททัวร์ มีระดับความต้องการเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 ซึ่งอยู่ในระดับ ปานกลาง ความ
ต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ด้านราคา (Price) อยู่ในระดับ
มาก (4.11) ความเหมาะสมของราคาห้องพัก มีค่าระดับความต้องการอยู่ที่ 4.72 มีค่าระดับที่ มากที่สุด เน่ืองจาก
ราคาของห้องพักน้ัน ต้องมีราคาที่ไม่สูงมากรวมถึงคุณภาพก็ต้องอยู่ในเกณฑ์เดียวกับราคาเช่นกัน ต่อมาความ
เหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องด่ืม มีค่าระดับความต้องการอยู่ที่ 4.14 อยู่มนระดับที่ มาก เน่ืองจากราคาของ
อาหารและเครื่องด่ืมน้ันถือเป็นค่าใช้จ่ายล าดับที่สองต่อจากราคาห้องพักโดยส่วนใหญ่ และระดับความต้องการต่อ
ความเหมาะสมของราคากิจกรรมอื่น ๆ อยู่ในระดับ มาก คือ 3.49 ความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของ
ข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) อยู่ในระดับมาก (4.06) คือ พนักงานมี
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ มีระดับความต้องการ มากที่สุด คือ 4.60 เน่ืองจากการให้บริการที่ดีจะท าให้
คนอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ล าดับต่อมา มีการออกแบบตกแต่งโรงแรมหรือที่พักได้อย่างสวยงาม ซึ่งมีระดับ
ความต้องการอยู่ที่ 4.24 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด เช่นกัน เน่ืองจากการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามน้ันจะท าให้คน
อยากมาใช้บริการ ล าดับต่อมา มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม มีความต้องการอยู่ที่ 4.09 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากการมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมจะท าให้คนที่มาใช้บริการรู้สึกได้ถึงความสะดวกสบาย ล าดับต่อมา 
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โรงแรมหรือที่พักมีจ านวนห้องพักที่เหมาะสม มีความต้องการอยู่ที่ 3.86 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก และล าดับสุดท้าย 
โรงแรมหรือที่พักมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ซึ่งมีความต้องการอยู่ที่ 3.54 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และความ
ต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) อยู่ในระดับมาก (3.90) คือโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับราคามีระดับความต้องการในระดับ มาก โดย
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 รองลงมาคือความต้องการต่อโปรโมชั่นร่วมกับบริการเสริมอื่น โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 ซึ่งยังอยู่ใน
ระดับ มาก และความต้องการต่อความเหมาะสมของโปรโมชั่นน้ันอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 
 ทั้งน้ี ข้าราชการและบุคคลทั่วไปทั้ง 4 อ าเภอ ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเลือกใช้
โรงแรมและที่พักในจังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปน้ี 1) ห้องพักเก่ามากและมีกลิ่นเหม็นอับ ควรมีการปรับปรุงสม่ าเสมอให้
มีการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักและห้องน้ า 2) ไม่มีบริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพักหรืออินเตอร์เน็ตไม่ดี
เท่าที่ควร ในบางครั้งไม่สามารถรับส่งข้อมูลงานได้ 3) ภายนอกห้องพักไม่สะอาด 4) ที่จอดรถไม่เพียงพอและ
พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ ในบางครั้งเดินทางจ านวนมากส าหรับหน่วยงาน 5) พนักงานบริการไม่ดี
เท่าที่ควร 6) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ไม่ทราบถึงปะเภทห้องพัก ประเภทห้องจัดการประชุมรวมถึงโปรมั่น
ต่างๆ ท าให้ลูกค้าเสียสิทธ์ิน้ันๆไป 
  
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคล
ทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังน้ี  ข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไปโดยส่วนมากมีความ
ต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักในระดับความต้องการต่อหัวข้อต่าง ๆ น้ันอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า  
 ความต้องการในด้านของผลิตภัณฑ์ มีความจ าเป็นและส าคัญมากต่อผู้คนที่เลือกจะหาที่พัก ทั้งในด้าน
ของการออกแบบตกแต่งที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จ านวนห้องพักที่เหมาะสม การให้บริการ และการรักษา
ความปลอดภัย ล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งในด้านการออกแบบตกแต่งให้สวยงามก็ ได้
สอดคล้องกับความเห็นด้านการบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ 
ปทะวานิช (2546) กล่าวว่า บริการ (Service) สถานที่ (Place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวก
ให้กับผู้ที่มาติดต่อ เช่น สถานที่กว้างขวาง ออกแบบให้เกิดความคล่องตัวแก่ผู้มาติดต่อ มีที่น่ังเพียงพอ มีบรรยากาศ
ที่จะสร้างความรู้สึกที่ดี รวมทั้งเสียงดนตรีเบา ๆ ประกอบด้วย ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามที่ เพย์น (Payne, 
1993 อ้างถึงใน ณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ , 2552) ได้กล่าวไว้ว่า การบริการเป็นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการซึ่ง
ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดเตรียมไว้บริการลูกค้าเน่ืองจากลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงตัวสินค้าและบริการเท่าน้ันแต่
ยังต้องการประโยชน์หรือคุณค่าอื่นที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจบริการ รวมทั้งจากผลส ารวจล่าสุด
โดย เว็บไซต์ผู้น าด้านบริการส ารองห้องพักออนไลน์ เผยว่าสิ่งอ านวยความสะดวกอันดับหน่ึงที่ทุกโรงแรมจ าเป็นต้อง
มีน้ัน ได้แก่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ ายโดยพบว่านักท่องเที่ยว
มากกว่าร้อยละ 34 ให้ข้อมูลว่าฟรีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยแรกที่ท าให้พวกเขาตัดสินใจจองโรงแรมสักแห่งส าหรับการ
พักผ่อนในวันหยุด นักท่องเที่ยวร้อยละ 56 ตอบว่าฟรีอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งส าคัญอันดับหน่ึงที่เขาต้องการขณะ
เดินทางมาเพ่ือติดต่อธุรกิจ และนักท่องเที่ยวร้อยละ 66 เห็นว่าฟรีอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ
ที่สุดที่ทุกโรงแรมพึงมีในปี พ.ศ. 2556 ในด้านของจ านวนห้องพัก นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2553) กล่าวว่า ขนาดการ
จัดประเภทโรงแรมตามขนาดสามารถพิจารณาจากจ านวนห้องพักที่เปิดให้บริการในแต่ละแห่งแล้วจึงมาจัดแบ่งเป็น
กลุ่ม หากในทางปฏิบัติยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นแนวสากลเพ่ือระบุขนาดที่แน่นอน เช่น ควรมีจ านวนห้องพักมากเท่าใด
จึงจัดเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ถึงจะเหมาะสม การให้บริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และ
องอาจ ปทะวานิช (2546) กล่าวว่า บริการ (Service) บุคคล (People) พนักงานที่ขายบริการต้องมีการแต่งตัวที่
เหมาะสม บุคลิกดีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นว่า
บริการที่ซื้อจะดีด้วย และในส่วนของเรื่องการรักษาความปลอดภัยได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นเรศ หาญพิทักษ์กุล 
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(2552) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความพึงพอใจปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัย สถานที่ต้ัง เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ันมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ สินค้าหรือบริการ ดังน้ันผู้ประกอบการควร
จะให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสินค้าด้านการบริการต่างๆ ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีเข้ามา
ใช้บริการได้ โดยค านึงถึงต้นทุนและราคาขายไปพร้อม ๆ กัน 
 ความต้องการด้านราคา จากการตอบแบบสอบถามผู้วิจัย พบว่า ความต้องการของข้าราชการในจังหวัด
ร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ต่อด้านความเหมาะสมของราคาค่าห้องพัก มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด และความ
เหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องด่ืมน้ัน มีค่าระดับความต้องการอยู่ในระดับ มาก เน่ืองจากราคาของห้องพักและ
อาหารเครื่องด่ืมต่าง ๆ น้ัน ต้องมีราคาท่ีไม่สูงมาก รวมถึงคุณภาพก็ต้องอยู่ในเกณฑ์เดียวกับราคาเช่นกัน และระดับ
ความต้องการต่อความเหมาะสมของราคาต่อค่ากิจกรรมอื่น ๆ อยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางการ
ตลาดที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็น
ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังน้ี ด้านราคา (Price) ราคา
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบ
ผลิตภัณฑ์ราคาต่ า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่นๆ 
ส าหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวางผู้บริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลักษณะทั้งหลายที่
เก่ียวข้องส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือยราคาสูง ไม่ท าให้การซื้อลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของ
ผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ นอกจากน้ันแล้วราคากับการบริการก็สอดคล้องกันในด้านของการวัดระดับความพึง
พอใจของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวด้วย เช่น การต้ังราคาค่าห้องพักที่ไม่แพงจนเกิ นไป การต้ังราคาค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าพอรับได้ และการต้ังราคาของการบริการอื่น ๆ เห็นได้ว่า นอกเหนือจากการบริการ 
สินค้าท่ีมีคุณภาพและครบถ้วนแล้วน้ัน ราคาก็เป็นอีกหน่ึง ช่องทางในการมีส่วนในการตัดสินใจซื้อบริการและความ
พึงพอใจด้วย เน่ืองจากลูกค้าหรือนักท่องเท่ียวน้ัน จะใช้ราคาประกอบกับตัวสินค้าคือที่พักเพ่ือวัดว่าพึงพอใจหรือไม่ 
หากราคาและคุณภาพของสินค้าไปในทิศทางเดียวกัน ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะมีมาก และจะมีความพึงพอใจ
มากข้ึนหากราคาสินค้าหรือที่พักมีราคาถูกแต่คุณภาพของสินค้าคือห้องพักมีคุณภาพสูง 
 ความต้องการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับค่าเฉลี่ยความ
ต้องการของข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ในด้านการจองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีระดับ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อมาคือการจองห้องโดยตรงกับโรงแรม โดยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
เช่นกัน และสุดท้ายคือ การจองห้องพักผ่านบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทรับจองต่าง ๆ หรือบริษัททัวร์ ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง นอกเหนือจากตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะมีความส าคัญรวมถึงด้านราคาแล้วน้ัน ช่องทางในการ
จัดจ าหน่ายก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่สามารถบ่งบอกถึงระดับความต้องการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้ด้วย รวมถึง
ยังมีส่วนในการเพ่ิมยอดขายในการขายสินค้าได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดที่อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2543) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทาง
การตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังน้ี ช่องทางการจัดจ าหน่าย ( Placement-
Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่ายสามารถก่ออิทธิพล
ต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าที่มีจ าหน่าย แพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะท าให้ผู้บริโภคน าไปประเมิน
ประเภทของช่องทางที่น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น มีการลดราคาค่าห้องพักกับ
บริษัทรับจองต่าง ๆ นอกจากน้ันแล้วยังสอดคล้องกับ ฤดี หลิมไพโรจน์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การให้บ ริการของ
องค์การธุรกิจบริการต่าง ๆ น้ัน มีสิ่งที่ต้องค านึงในการจัดให้มีเพ่ือให้เกิดการบริการที่สามารถส่งถึงผู้รับบริการได้
อย่างมีคุณภาพ และสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ผู้ประกอบการควรที่จะตระหนักถึงด้านคุณลักษณะ
ที่ส าคัญการน าเสนอเทคโนโลยี (Technology) องค์การธุรกิจบริการจะต้องบริการโดยการพิจารณาความเหมาะสม
ของเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกัน อาจเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการน าเสนอบริการแบบพ้ืนฐานหรือแบบเป็นศิลปะด้าน
การติดต่อกับผู้รับบริการ ( Interaction) เป็นการพิจารณารูปแบบการให้บริการโดยใช้มุมมองการติดต่อกับ
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ผู้รับบริการว่าจะต้องมีการติดต่อกันในด้านใด มีการพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการแสดงออกต่อกัน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งต่าง ๆ และด้านความซับซ้อนของการบริการ 
(Complexity) เป็นการพิจารณาระบบการให้บริการว่ามีข้ันตอนซับซ้อนเพียงใด โดยพิจารณาถึงความซับซ้อนของ
ทั้งระบบบริการ และส่วนที่ปรากฏให้ผู้รับบริการพบเห็น ท าอย่างไรให้ระบบดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน 
 ความต้องการด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากการตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความต้องการ
ด้านโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับราคามีระดับความต้องการในระดับมาก รองลงมาคือความต้องการต่อการมี โปรโมชั่น
ร่วมกับบริการเสริมอื่น ซึ่งยังอยู่ในระดับมาก และความต้องการต่อความเหมาะสมของโปรโมชั่นน้ัน อยู่ในระดับมาก 
จากผลการตอบแบบสอบถามน้ัน นอกเหนือจากด้านสินค้า ราคา และช่องทางในการจัดจ าหน่ายแล้ว การท า
โปรโมชั่นต่าง ๆ ก็ส าคัญต่อความต้องการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมาก เน่ืองจากเป็นส่วนเสริมที่ท าให้เกิดความ
ต้องการมากข้ึนหรือลดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือ
องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ            
 ความต้องการด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากการตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความต้องการ
ด้านโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับราคามีระดับความต้องการในระดับมาก รองลงมาคือความต้องการต่อการมี โปรโมชั่น
ร่วมกับบริการเสริมอื่น ซึ่งยังอยู่ในระดับมาก และความต้องการต่อความเหมาะสมของโปรโมชั่นน้ัน อยู่ในระดับมาก 
จากผลการตอบแบบสอบถามน้ัน นอกเหนือจากด้านสินค้า ราคา และช่องทางในการจัดจ าหน่ายแล้ว การท า
โปรโมชั่นต่าง ๆ ก็ส าคัญต่อความต้องการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมาก เน่ืองจากเป็นส่วนเสริมที่ท าให้เกิดความ
ต้องการมากข้ึนหรือลดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือ
องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาดสามารถ
ก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารที่นักตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บริโภครู้
ว่าเขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมันสามารถส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แ ข่ง 
เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้อเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าความเหมาะสมของ
โปรโมชั่น ควรได้รับการแก้ไขและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายรวมถึง
กระตุ้นให้เกิดความต้องการมากข้ึนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการปรับปรุงห้องพักหรือสินค้าด้านการบริการอื่น ๆ อาทิเช่น การ
บริการอาหาร สระว่ายน้ า ห้องอาหาร ให้มีความสวยงามและดูใหม่อยู่เสมอ เพ่ือสร้างความประทับใจและยอดขาย
ในอนาคต นอกเหนือจากน้ันตัวของผู้ให้บริการเอง ควรจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและ
รวดเร็วมากข้ึน เพราะหากสินค้าประเภทห้องพักดีแต่การบริการไม่เป็นที่พอใจ ก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจ
หรือความต้องการให้เกิดกับลูกค้าได้ 
 2. ความต้องการด้านราคา นอกเหนือจากตัวสินค้าและผู้ให้บริการจะต้องดีมีคุณภาพมากแล้วน้ัน ราคาก็
ควรจะต้องเหมาะสมกับสินค้าด้วย ซึ่งในหากผู้ประกอบกิจการมีความต้องการที่จะเพ่ิมราคากับสินค้า ก็ควรจะต้องมี
การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกันด้วย 
 3. ความต้องการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในปัจจุบันนอกเหนือจากการจ าหน่ายสินค้าผ่านลูกค้า
โดยตรง คือ ลูกค้าเดินเข้ามาหาแล้วน้ัน ก็ควรจะมีการเพ่ิมช่องทางในการซื้อ-ขาย หรือติดต่อสื่อสารเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
ซึ่งช่องทางผ่านเว็ปไซต์และตัวแทนจ าหน่ายก็ถือเป็นอีกทางเลือกในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้เช่นกัน ซึ่ง
นอกเหนือจากเว็ปไซต์ของทางโรงแรมเองแล้ว ก็อาจจะมีการติดต่อไปยังตัวแทนในการขายห้องพักอื่นๆ เช่น อโกด้า 
(Agoda) เพ่ือเพ่ิมการขายและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนด้วย 
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 4. ความต้องการด้านการส่งเสริมทางการขาย ควรมีการเพ่ิมวิธีการหรือกระบวนการในการส่งเสริมการ
ขายให้เพ่ิมมากข้ึน โดยอาจจะใช้วิธีการลดราคาหรือการท าสมาชิกเพ่ือสะสมรางวัลที่ทางโรงแรมจะจัดไว้ให้เพ่ือเป็น
การดึงดูดใจให้กลับมาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นที่พักรวมกับอาหารหรือเครื่องด่ืมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมการขายอีกด้วย นอกจากน้ันควรมีการรักษาลูกค้าเก่าไว้ด้วยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ท่ีมีในโรงแรม โดยส่งผ่านประวัติของลูกค้าหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ลูกค้าได้ให้ไว้ 
 5. กลุ่มลูกค้าข้าราชการ เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการด้านห้องพักอาหาร ประชุม ในคราวเดียวจ านวนแขก
มาก และใช้บริการแบบครบวงจร โรงแรมควรให้ความส าคัญทั้งด้านสถานที่ในการเข้าอบรม สถานที่จอดรถ รวมถึง
ห้องพักที่เป็นเตียงคู่ไว้เป็นจ านวนมาก  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. เน่ืองจากความต้องการของลูกค้ามีความส าคัญต่อการเลือกใช้หรือความต้องการที่พักเป็นอย่างมาก 
ดังน้ัน จึงควรให้มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการสร้างนักบริการที่ดีและมีคุณภาพ รวมถึงแนวทางใน
การพัฒนาสินค้าด้านที่พักและการบริการแบบอื่น ๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา  
  2. ควรมีการขยายพ้ืนที่ในการท าวิจัยให้กว้างมากข้ึน อาจจะเป็นในระดับจังหวัด คือทุกอ าเภอในจังหวัด 
หรือการศึกษาในระดับภาค เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้านที่ พักหรือการ
บริการเสริมอื่น ๆ เพ่ือรองรับการเข้ามาพักของนักท่องเท่ียว 
 3. ควรมีการขยายในส่วนของประสมทางการตลาดจาก 4Ps เป็น 7Ps หรือมีการท าเฉพาะด้านใดด้าน
หน่ึงแบบเจาะลึก เพ่ือความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) มีค่า
เท่ากับ 75.23 ที่องศาอิสระ (df) 58 P-value เท่ากับ .064 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.297 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .96 ค่า
รากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .027 และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized  RMR) เท่ากับ .024 
 

ค าส าคัญ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  การบริการ  การเลือกโรงแรม  นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to examine the goodness of fit of factors affecting hotel selection 
of MICE tourism and empirical data. The sample group consisted of 400 people, MICE tourist in 
Udon Thani Municipality. The research instrument was a questionnaire with a 5 point rating scale. The 
data were analyzed by second-order confirmatory factor analysis. The findings reveal that there were 
four factors that affecting for hotel selection of MICE tourism: Product, Price, Place and Promotion. 
Model was consistent with the empirical data by having 2 = 75.23, df = 58, P-value = .064, 2 /df 
= 1.297, GFI = .97, AGFI = .96, RMSEA = .027 and Standardized RMR = .024. 
 
Keywords 
 Second-order Confirmatory Factor Analysis, Service, Hotel Selection, MICE Tourism 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยจากสถิติการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
10.61 ล้านราย แลมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 37.36 ล้านราย ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อ
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เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 15.39 และ 17.49 ตามล าดับ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูง
ถึง 861,337 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ด้านการท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 7.65 เกิด
การจ้างงานด้านการท่องเที่ยว 4,506,763 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.07 ของการจ้างงานทั้งหมดทั่วประเทศ 
(กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบริการ และการท่องเที่ยว 
ซึ่งถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2561) 
 ธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) เป็นธุรกิจหน่ึงที่อยู่ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก และช่วยกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น MICE มีความแตกต่าง
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไปทางด้านวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาด กล่าวคือ กลุ่มนักท่องเที่ยว
ทั่วไปต้องการเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการเป็นหลัก แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เป็นนักธุรกิจ พนักงาน
องค์กร สมาชิกสมาคม ชมรมต่างๆ ที่เข้ามาด้วย 4 วัตถุประสงค์ ได้แก่ การประชุมเฉพาะกิจของกลุ่มบุคคลหรือ
องค์กร การจัดน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลแก่พนักงาน การประชุมโดยสมาคมและองค์การระดับนานาชาติ และการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ส่วนการท่องเท่ียวเป็นวัตถุประสงค์รอง นอกจากน้ีธุรกิจ MICE ยังสร้างรายได้ต่อหัว
มากกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วไป (เสรี วงษ์มณฑา และวชิยานันท  ์พ่อค้า , 2560) โดยจากสถิติรายจ่ายของ
นักท่องเท่ียวกลุ่ม MICE พบว่า มีค่าใช้จ่ายมากกว่านักท่องเท่ียวปกติ 3.6 เท่า (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ, 2561) โดยจากการรวบรวมสถิติรายได้จากธุรกิจ MICE ของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์รวมทั้งสิ้น 
1,047,950 คน สร้างรายได้ 86,188 ล้านบาท โดยคิดเป็น นักเดินทางกลุ่มการประชุม จ านวน 259,901 คน สร้าง
รายได้ 24,478 ล้านบาท นักเดินทางกลุ่มการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จ านวน 271,793 คน สร้างรายได้ 16,696 
ล้านบาท นักเดินทางกลุ่มการประชุมนานาชาติ จ านวน 300,273 คน สร้างรายได้ 26,145 ล้านบาท และนัก
เดินทางกลุ่มงานแสดงสินค้านานาชาติ จ านวน 215,992 คน สร้างรายได้ 18,869 ล้านบาท ซึ่งเติบโตข้ึนจากปีที่แล้ว 
6.23% (ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทย ประจ าปีงบประมาณ 2561, 2561) ดังน้ันธุรกิจ MICE จึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
ของประเทศเป็นอย่างมาก  
 จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองที่มี 
อารยธรรมเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก และขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต้นๆ  ของ
ประเทศ โดยจากรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจ าปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 98,757 ล้านบาท
จัดอยู่ในล าดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ล าดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อประชากร (GPP Per Capita) ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 78,095 บาท/คน/ปี 
ซึ่งจากข้อมูลสถิติดังกล่าว รายได้ส่วนหน่ึงมาจากการที่จังหวัดอุดรธานี มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจากข้อมูล
สถิติการท่องเที่ยว ปี 2559 พบว่า จ านวนผู้มาเย่ียมเยือนจังหวัดอุดรธานี มีจ านวน 3,245,508 คน ค่าใช้จ่าย 
เท่ากับ 1,276.63 บาท/คน/วัน จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 2,240,664 คน ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,354.57 บาท/คน/
วัน จ านวนนักทัศนาจร จ านวน 1,004,844 คน ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 863.27 บาท/คน/วัน ก่อให้เกิดรายได้จากการ
ท่องเท่ียว 8,084.7 ล้านบาท (แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2561-2564, 2561) ดังน้ันรายได้จากการท่องเที่ยว
ดังกล่าวจึงน ามาซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนของจังหวัดอุดรธานี  
 จังหวัดอุดรธานีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกิจ MICE ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจ MICE ในแผนพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดย
ใช้อัตลักษณ์ และศักยภาพ ด้านที่ต้ังเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS MICE & 
Tourism City) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ บนพ้ืนฐาน
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ของการบริหาร จัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 2.จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 3.จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว 4.ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานที่จัด
งาน โดยได้วางแนวทางการพัฒนาไว้ 4 แนวทางได้แก่ 1.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มี
เอกลักษณ์ 2.สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 3.พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเท่ียว 4.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ 
และการท่องเท่ียว (แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2561-2564,2561) เพ่ือให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพ และเติบโตอย่างมีดุลยภาพตอบสนองต่อการท่องเท่ียวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 
 จากการทบทวนงานที่เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
สามารถจ าแนกสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้ 3 ประเภท คือ 1) สถิติเพ่ือพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เช่น การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 3) 
สถิติเพ่ือหาความสัมพันธ์และพยากรณ์ เช่น สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เป็นต้น โดย
การใช้ค่าสถิติดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูล มักอ้างทฤษฎีการวัดแบบด้ังเดิม กล่าวคือ ความคลาดเคลื่อนของตัว
แปรทุกตัวต้องมีการแจกแจงปกติ โดยความคลาดเคลื่อนของตัวแปรหน่ึงจะสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
อื่นไม่ได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์การถดถอยยังมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าการวัดต้องปราศจากความคลาดเคลื่อน ซึ่งการ
วิเคราะห์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามธรรมชาติของการวัด (สุภมาส อังศุโชติ , สมถวิล วิจิตรวรรณา รัชนีกูล ภิญโญภา
นุวัฒน์, 2551)  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second-order confirmatory factor analysis) เป็น
วิธีการทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากหลายๆตัวแปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็น
องค์ประกอบเดียวกัน องค์ประกอบหน่ึงๆจะแทนตัวแปรแผงอันเป็นคุณลักษณะที่นักวิจัยต้องการศึกษา โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้น น้อยกว่าวิธีการวัดแบบด้ังเดิม เช่น ตัวแปรการวัดมีความคลาดเคลื่อนได้ และความคลาดเคลื่อน
น้ันอาจมีความสัมพันธ์กันได้ เป็นต้น นอกจากน้ียังท าให้ทราบว่าองค์ประกอบย่อยที่ได้จากการวิเคราะห์อยู่ภายใต้
องค์ประกอบใหญ่เดียวกันหรือไม่ และองค์ประกอบย่อยใดมีความหมายส าคัญมากกว่ากัน รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
ความกลมกลืนของตัวแบบทางทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ (สามารถ ปิติพัฒน์, 2555)  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนตัวแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง เพ่ือทดสอบทางทฤษฎี (Theory Testing) ด้วยวิธีการทางสถิติว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวซึ่งรวมถึงธุรกิจ MICE ในจังหวัดอุดรธานี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้ตามความเหมาะสม
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ
วิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
อัตราส่วน 20 ตัวอย่างต่อ 1 ตัวแปร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) โดยการศึกษาครั้งน้ีมีจ านวน 13 ตัวแปร จึงประมาณ
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 260 ราย ผู้วิจัยได้เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่าที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การประมาณค่าทาง
สถิติมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน และเป็นการเพ่ิมอ านาจการทดสอบ (Power of test) จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา จ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 
  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 4 
ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบต้ังแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด มีการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม
ของเน้ือหาและความถูกต้องของส านวนและภาษาท่ีใช้ และทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม
ไปทดลองเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ราย น ามาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.962 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดค่าสถิติ
ทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจ าลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ที่มา 

ค่าไค – สแควร์ (Chi-square: 2 ) 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  
(Relative chi-square: 2 /df) 

มีค่าต่ ากว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
(Adjusted the Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized root mean 
square residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ ากว่า .08 Hu and Bentler (1999) 

ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ ากว่า .06 Hu and Bentler (1999) 

 
  ในกรณีที่แบบจ าลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์ ต้องมีการปรับแก้แบบจ าลองเพ่ือให้มี
การประมาณค่าพารามิเตอร์ข้ึนใหม่ โดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มี
ความสัมพันธ์กัน จนแบบจ าลองที่วิเคราะห์ใหม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากน้ันจึงแปลความหมายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการค านวณมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ในแบบจ าลอง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า แบบจ าลองเบื้องต้นไม่มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับแบบจ าลองโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจากปรับตัวแบบแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-
สแควร์ ( 2 ) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อยู่ในเกณฑ์ดี (แสดงดังตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลนืแบบจ าลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับ 
แบบจ าลอง 

แปลผล 
หลังปรับ 

แบบจ าลอง 
แปลผล 

 2  
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
121.05 

 (p = .000) 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

75.23 
(p = .064) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

2 /df มีค่าน้อยกว่า 2.00 1.984 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
1.297 

ผ่าน
เกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  .90 .96 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
.97 

ผ่าน
เกณฑ์ 

AGFI มีค่ามากกว่า .90 .93 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
.96 

ผ่าน
เกณฑ์ 

Standardized 
RMR 

มีค่าต่ ากว่า .08 .028 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
.024 

ผ่าน
เกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ ากว่า .06 .050 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
.027 

ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ทั้ง 13 ตัวแปร พบว่า ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .77 – .92 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า ทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวแปรมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมี
ความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) ทั้ง 4 ตัวแปร 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .77 – .91 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .60 – .83 โดยตัวแปรเรื่องสิ่งอ านวย
ความสะดวกในสถานที่จัดงาน (PRODUCT2) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านราคา (PRICE) ท้ัง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .82 – .92 มีค่าความ
เท่ียง (R2) อยู่ระหว่าง .67 – .85 โดยตัวแปรเรื่องราคาเหมาะสมกับการให้บริการ (PRICE1) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด 
 องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (PLACE) ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .86 – 
.90 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .74 – .81 โดยตัวแปรเรื่องสถานที่จอดรถมีความสะดวกปลอดภัย (PLACE2) มี
น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
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 องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด (PROMO) ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .82 – 
.91 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .68 – .83 โดยตัวแปรเรื่องการใช้สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ (PROMO2) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุด  
 เมื่อพิจารณาในส่วนองค์ประกอบหลัก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) ด้านราคา (PRICE) ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (PLACE) และด้านส่งเสริมการตลาด (PROMO) พบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) องค์ประกอบ
ทุกด้านมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .01 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง .78 – .89 มีค่าความเที่ยง (R2) 
อยู่ระหว่าง .61 – .80 โดยองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 1 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว

กลุ่มไมซ์ 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวแปร 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t S.E. R2 

องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) .89** 17.77 .050 .80 
ตัวแปร PRODUCT1: คุณภาพสถานที่จัดงาน 
ตัวแปร PRODUCT2: สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่จัดงาน 
ตัวแปร PRODUCT3: เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการ 
ตัวแปร PRODUCT4: การให้บริการอาหารและเครื่องด่ืม 

.86 

.91** 

.85** 

.77** 

- 
24.48 
21.70 
18.72 

- 
.034 
.034 
.035 

.73 

.83 

.72 

.60 
องค์ประกอบด้านราคา (PRICE) .78** 16.07 .051 .61 
ตัวแปร PRICE1: ราคาเหมาะสมกับการใหบ้ริการ .92 - - .85 
ตัวแปร PRICE2: ความยืดหยุ่นของราคา 
ตัวแปร PRICE3: ความหลากหลายของราคา 

.86** 

.82** 
20.88 
19.34 

.042 

.045 
.74 
.67 

องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (PLACE) .88** 17.40 .050 .77 
ตัวแปร PLACE1: สถานที่จัดงานสะดวกต่อการเดินทาง 
ตัวแปร PLACE2: สถานที่จอดรถมีความสะดวกปลอดภัย 
ตัวแปร PLACE3: ความสะดวกของช่องทางในการจองสถานที่จัดงาน 

.86 

.90** 

.87** 

- 
23.70 
22.41 

- 
.036 
.036 

.74 

.81 

.75 
องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด (PROMO) .87** 18.21 .048 .75 
ตัวแปร PROMO1: การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ 
ตัวแปร PROMO2: การใช้สื่อโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวแปร PROMO3: การส่งเสริมการขาย 

.90 

.91** 

.82** 

- 
26.96 
22.42 

- 
.033 
.036 

.81 

.83 

.68 
หมายเหตุ: **p< .01 
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ภาพที ่1 แบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ไมซ์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า องค์ประกอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดง
ให้เห็นว่าการเลือกใช้บริการโรงแรมมี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวแปร ได้แก่ 1. องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ คุณภาพสถานที่จัดงาน สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่จัดงาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
บริการ การให้บริการอาหารและเครื่องด่ืม 2. องค์ประกอบด้านราคา ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ราคาเหมาะสมกับ
การให้บริการ ความยืดหยุ่นของราคา ความหลากหลายของราคา 3. องค์ประกอบด้านการจัดจ าหน่าย 
ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ สถานที่จัดงานสะดวกต่อการเดินทาง สถานที่จอดรถมีความสะดวกปลอดภัย  ความ
สะดวกของช่องทางในการจองสถานที่จัดงาน และ4. องค์ประกอบด้านส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ การใช้สื่อโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการขาย โดยองค์ประกอบและ
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ตัวแปรดังกล่าวมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า
นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ให้ความส าคัญในการเลือกใช้บริการโรงแรมโดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ก่อน
เป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่จัดงาน คุณภาพของสถานที่จัดงาน เทคโนโลยีที่ใช้
ในการบริการ และการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืม ตามล าดับ สอดคล้องกับ การศึกษาของ พินิตา  แก้วจิตคง
ทอง และเยาวลักษณ์  ชาวบ้านโพธ์ิ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและ
สัมมนา (MICE)  ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัด
ประชุมและสัมมนา ในภาพรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีความส าคัญอยู่ ในระดับมากมี 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านโปรแกรมการจัดงานส าเร็จรูป ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านกระบวนการบริการ ด้านพนักงาน และ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตามล าดับ ส่วน ปัจจัยที่มีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านราคา ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรุฒ บินล่าเต๊ะ 
(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา (MICE)  ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
เครืออมารี ซึ่งพบว่ามีผลงานวิจัยเช่นเดียวกันกับพินิตา  แก้วจิตคงทอง และเยาวลักษณ์  ชาวบ้านโพธ์ิ รวมทั้ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ ผดุงเกียรติวัฒนา (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้าในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
มากที่สุดคือ ด้านการสร้างความดึงดูดใจให้ศูนย์การค้า (Shopping Mall Attractiveness) ประกอบด้วยการมี
ทางเดินเข้าออกที่สะดวก รวมถึงมีความสะดวกสบายในการเดินจับจ่ายสินค้าภายในศูนย์การค้า ดังน้ันการจัดวาง
ร้านค้าในต าแหน่งที่เหมาะสม และอาคารมีการออกแบบที่สะดุดตาในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งหมายรวมถึงด้าน
ผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกใช้บริการเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สามารถน าไปประยุกต์ส าหรับวางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังต่อไปน้ี 
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการเลือกสถานที่จัดงาน ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมที่ให้บริการสถานที่ส าหรับจัดงานไมซ์ ควรค านึงถึงการให้บริการของสถานที่จัดงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ านวย
ความสะดวกในสถานที่จัดงาน คุณภาพของสถานที่จัดงาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการที่ทันสมัย รวมทั้งการ
ให้บริการอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกสถานที่จัดงานไมซ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ตามล าดับ  
  1.2 ด้านการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ให้ความส าคัญเป็นอันดับที่สอง 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม จึงควรให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยเฉพาะในด้านการจัดพ้ืนที่ส าหรับ
จอดรถทีม่ีความสะดวกปลอดภัย เพียงพอกับผู้ใช้บริการ และการค านึงถึงความสะดวกของช่องทางในการจองสถานที่
จัดงาน ควรมีให้เลือกหลายหลาย มีกระบวนการไม่ซับซ้อน ยึดมั่นในการให้บริการ และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมทั้ง 
ต้องค านึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางเข้าถึงสถานที่จัดงาน 
  1.3 ด้านส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ให้ความส าคัญเป็นอันดับที่สาม 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม จึงควรให้ความส าคัญกับช่องทางการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆที่สนับสนุนให้
เกิดการตัดสินใจใช้บริการได้มากข้ึน โดยตัวแปรที่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ให้ความส าคัญได้แก่ การใช้สื่อโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ และการส่งเสริมการขาย โดยควรมีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
ที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจได้มากข้ึน 
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  1.4 ด้านราคา เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ให้ความส าคัญ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้เข้าร่วมงานไมซ์ จึงให้ความส าคัญด้านราคาน้อยที่สุดจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน เน่ืองจากอ านาจ
ในการตัดสินใจในการเลือกสถานที่จัดงานส่วนใหญ่มักจะข้ึนกับผู้บริหารองค์กรเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยด้าน
ราคาก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ให้ความส าคัญในการเลือกใช้บริการโรงแรม โดยพิจารณาจาก
ราคาที่มีความเหมาะสมกับการให้บริการ ความยืดหยุ่นของราคาที่ปรับเปลี่ยนได้ และความหลากหลายของราคาที่มี
ให้เลือก ตามล าดับ 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  การน าผลจากการศึกษาในครั้งน้ีไปใช้ยังมีข้อจ ากัด ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดเหล่าน้ีจะเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนให้
โรงแรมในจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวเลือกที่ส าคัญส าหรับการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ต่อไป 
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาเซียนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
THE SATISFACTION OF ASEAN TOURISTS TOWARDS TOURISM IN SOUTHERN 

BORDER PROVINCES OF THAILAND         
อาหวัง ล่านุ้ย1 

Awang Lanui  
1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของนักท่องเท่ียวอาเซียน โดยศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวอาเซียนจํานวน 150 ราย เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ที่มีค่า IOC แต่ละข้อมากกว่า 0.75 และค่าความสอดคล้องโดยรวมเท่ากับ 0.83 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
จํานวน 10 ราย 
 ผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวอาเซียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี มีสถานภาพโสด 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มาจากประเทศมาเลเซีย มีการศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
หลากหลายรูปแบบ เดินทางได้สะดวก สถานที่สะอาด สถานที่มีความสวยงาม มีความปลอดภัยระหว่างการ
ท่องเท่ียว โดยความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเท่ียวรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 อยู่ในระดับปานกลาง  
 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสถานที่พัก ส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านธุรกิจ 
เดินทางสะดวก ที่พักสะอาด บรรยากาศน่าพักผ่อน มีความปลอดภัยและมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับที่พักครบ 
สามารถหาข้อมูลเก่ียวกับที่พักและจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ได้ ส่วนนักท่องเท่ียวมุสลิมก็สามารถเลือกหาท่ีพักที่
ให้บริการตามหลักศาสนาอิสลามได้ โดยความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับมาก   
 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ รวดเร็ว ทันเวลา และมีอัธยาศัยดี สามารถตอบคําถาม ให้คําแนะนําได้ทุกเรื่อง โดยความพึงพอใจรวมทุก
ด้านเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก  
 นักท่องเท่ียวความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะถนนสายหลักที่ออกจากชายแดน มีป้าย
บอกเส้นทาง มีที่พักริมทาง มีร้านอาหาร สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ โดยร้านอาหารมีหลายรูปแบบ มีอาหารให้เลือก
หลากหลาย รวมทั้งอาหารฮาลาลก็หาได้ไม่ยาก สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบและมีข้อมูลข่าวสาร 
กฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคข้อจํากัดในการเข้ามาในพ้ืนที่อยู่บ้าง โดยความพึงพอใจรวมทุกด้านต่อสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการท่องเท่ียวเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจ นักท่องเท่ียวอาเซียน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the satisfaction of tourism in the southern border 
provinces of ASEAN tourists. By quantitative study, 150 samples of ASEAN travelers are 
interviewed using the interview form with 0.75 of IOC. By qualitative study, the collected data 
was from 10 key informants. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจําปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

56 
 

 The results showed that most ASEAN tourists were female, in the age range of 20-29 
years, having a single status and majority 70 percent from Malaysia, have a diploma-bachelor's 
degree, have occupation in private sectors and have a monthly income 20,001-30,000 baht. The 
tourists were satisfied with attractions that have a variety of styles, convenient to travel, clean 
places, beautiful places and safe during travel. The satisfaction with the tourist attractions in all 
aspects was 3.30 which is at the moderate level. 
 About the accommodation, the tourists were satisfied with the places which are 
located in tourist areas or business areas, have convenient transportation, clean accommodation, 
relaxing atmosphere, safe and have all the necessary equipment and supplies for 
accommodation. They can easily find information about accommodation and book accommodation 
online. Muslim tourists can choose to find accommodation that is based on Islamic principles. 
The satisfaction with the accommodation in all aspects was 3.57 which is at the high level. 
 About the services of the staffs, the tourists were satisfied with the staffs who are 
enthusiastic in providing fast, timely and courteous service, provide information on all matters. 
The total satisfaction with the services in all aspect was 3.85 which at a high level. 
 About the facilities, the tourists were especially satisfied with the main roads from 
border, signs for directions, rest areas with restaurants, prayer places. They also satisfied with 
several food centers as there are many food choices, including halal food. However, there are 
rules that may be a barrier to enter into the areas. The total satisfaction with the facilities in all 
aspect was 3.26 which at a moderate level. 
 
Keywords 
 Satisfaction, ASEAN Tourists, Tourism, Southern Border Provinces 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่รองรับแรงงาน สร้างรายได้และความหลากหลายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (Srinivasan et. al, 2012) ให้กับประเทศ รวมทั้งยังมีบทบาททางอ้อมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม การปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างความตระหนักของความเป็นพหุวัฒนธรรมที่นําไปสู่การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของประเทศ (Ramona & Carmen, 2009) การท่องเที่ยวจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา 
(Kaosa-ard, 2002) ทั้งน้ีเพราะการท่องเที่ยวสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยที่ไม่ต้อง
ลงทุนสูงแต่สามารถนําเข้าเงินตราต่างประเทศได้มาก ช่วยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีงานทําและมีรายได้ หลาย
ประเทศจึงใช้การท่องเท่ียวเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 การท่องเท่ียวไทยขยายตัวต่อเน่ืองจากปี 2552 ถึงปี 2557 ทั้งด้านจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ โดย
ตลาดหลักที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 60 คือ จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส และรายได้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นอันดับ 10 ของโลก อัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.35 ต่อปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่ระยะเวลา
พํานักมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างตํ่าคือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 0.1 วัน ซึ่งนับเป็นข้อจํากัดประการหน่ึงในการเพ่ิมรายได้
ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558)  
 การท่องเที่ยวมีปัจจัยหลักสําคัญ 2 ประการคือ ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด โดยปัจจัยผลักดันเป็น
ลักษณะทางจิตวิทยาสังคมของคนในพ้ืนที่ต้นทางที่ต้องการหลีกหนีจากความจําเจในชีวิตประจําวันเพ่ือพักผ่อน  
คลายเครียดจากการทํางาน หรือไปเย่ียมเยียนญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูง รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมกับบุคคลอื่น
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และการหาประสบการณ์ใหม่ ซึ่งอยู่นอกเหนือบทบาทของพ้ืนที่ปลายทาง ส่วนปัจจัยดึงดูดจะอยู่ที่พ้ืนที่ปลายทางที่
คนต้องการไป ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวก อาหาร ที่พัก  ราคาสินค้าและบริการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การเข้าถึง สินค้าของที่ระลึกและกิจกรรมการท่องเท่ียว ความปลอดภัย การส่งเสริม
การตลาดและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว (พรทิพย์ บุญเท่ียงธรรม, 2555) รวมทั้งความพร้อมด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ธฤติมา อัญญะพรสุข , 2558) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต้องตอบสนอง
นักท่องเท่ียวให้มากที่สุดเพ่ือผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว  
 การขับเคลื่อนการท่องเท่ียวไทยไปสู่ความมั่นคง ความมั่งคั่งและความย่ังยืน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเท่ียว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยดึงดูดของการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับ  
การเพ่ิมความพึงพอใจต่อปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความปลอดภัย ความสะอาด และการเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวที่พร้อมให้บริการ ขณะเดียวกันการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ครอบคลุมเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว กระจายแหล่งท่องเที่ยว ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าการท่องเท่ียวและการเติบโตอย่างย่ังยืนของนักท่องเท่ียวที่สมดุลกับขีดความสามารถในการรองรับ (กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่รองรับนักท่องเท่ียวอาเซียนจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
จํานวนมากในแต่ละปี ทั้งน้ีเน่ืองจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เช่น นํ้าตก หาดทรายชายทะเล และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น แหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลต่างๆ (IMT-GT, 2015) โดยทรัพยากรการท่องเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีลักษณะสําคัญครบ 3 ประการ คือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ และ
องค์ประกอบดังกล่าวถ้ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม จะทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีและจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ (Siegel & Jakus, 1995) 
 อย่างไรก็ตามทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความแตกต่างกัน เน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน ขณะเดียวกันภาพลักษณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเท่ียว ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเท่ียวเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของ
พ้ืนที่ด้วย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ดังน้ันรัฐบาลจําเป็นต้องสร้ าง
ความสมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนในระยะยาว ซึ่งจะทําให้การ
ท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพ่ือฟ้ืนฟูสถานะทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามที่คาดหวังด้วย (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 
 การดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเท่ียวแล้ว 
การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวก็จะต้องสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับนักท่อ งเที่ยวด้วย 
โดยเฉพาะพนักงานในภาคการท่องเท่ียว ซึ่งจะต้องให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตรซึ่งเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้
ความสําคัญมากท่ีสุด นอกจากน้ันนักท่องเที่ยวยังให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ราคาค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว ช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพ เครือข่ายการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ (เชฎฐินี เชี่ยวนาวิน , 2553) ทั้งน้ีเพ่ือให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจและ
กลับมาท่องเท่ียวซ้ํา รวมทั้งการจูงใจนักท่องเท่ียวรายใหม่ให้เข้ามาท่องเท่ียวด้วย  
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 ดังน้ันการสร้างแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จึงจําเป็นต้องเพ่ิมมาตรการและ
กลยุทธ์การตลาดการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ด้วย โดยเฉพาะความพึงพอใจต่อปัจจัยดึงดูดของนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้าใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือให้กลับมาท่องเที่ยวซ้ํา รวมทั้งการแนะนําชักจูงนักท่องเที่ยวรายใหม่ให้เข้ามา
ท่องเท่ียวในพ้ืนที่ การเพ่ิมระยะเวลาพํานักในพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจึงจําเป็นต้องมี
นโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวและรายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะนําไปสู่การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย (Samimi et al, 2011) งานวิจัยเรื่องน้ีจึงสนใจที่จะ
ทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอาเซียนต่อการท่องเท่ียวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือยกระดับ
การท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง          
ความต้องการ โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นบวกเมื่อบุคคลได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย แต่ความพึงพอใจ
ของบุคคลจะไม่มีที่สิ้นสุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงความพึงพอใจได้ โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยพึงพอใจเป็นไม่พึงพอใจหรือจากไม่พึงพอใจเป็น
พึงพอใจได้  
 การท่องเที่ยวเป็นสินค้าบริการที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ เน่ืองจากไม่สามารถเก็บ
รักษาได้ ขณะเดียวกันก็ประกอบด้วยสินค้าย่อยต่างๆ ที่หลากหลาย กระบวนการผลิตและการบริโภคจะเกิดข้ึน
พร้อมกัน ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวยังอ่อนไหวต่อเหตุการณ์วิกฤตและความไม่แน่นอน จากความวุ่นวายทาง
การเมือง สงคราม และโรคระบาด รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผนการผสมสินค้าต่างๆ ข้ึนมาเป็นสินค้า
ท่องเท่ียว องค์การท่องเท่ียวโลก (WTO) ได้จึงกําหนดขอบเขตนโยบายหลักที่สําคัญของการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ไว้ 5 ประการ คือ (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2556) การมีความเข้าใจในตลาด การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาเยือน 
การกํากับให้เกิดข้อตกลงทางการค้าท่ีดีและเหมาะสม การทะนุบํารุงและรักษาแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมให้มีการ
สนับสนุนและช่วยเหลือธุรกิจท่องเท่ียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้รับบริการเป็น
ประเด็นหลักที่สําคัญ ดังน้ันผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องติดตามความพึงพอใจของผู้บริโภคตลอดเวลาที่ให้บริการ
เพราะเพราะเป็นดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิภาพของบริการและสามารถประมาณการอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่
แม่นยําและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในการผลิตสินค้าท่องเท่ียว (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2556) 
 การศึกษาครั้งน้ีให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งได้จากการการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวดังน้ี 
 สุวภาพ ประภาสวัสด์ิ (2554) พบว่า สถานที่ ต้ังของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด ขณะที่ ประภาพร พนมไพร (มปป.) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านสถานที่พักมาก
ที่สุด ส่วน พรประภา ไชยอนุกูล (2557) พบว่า การให้บริการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และ กฤศนพัชญ์ บุญช่วย และ สมบัติ กาญจนกิจ (2557) พบว่านักท่องเท่ียว
มีความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน คณะผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบ
การศึกษาในครั้งน้ีไว้ 4 ด้าน ดังกล่าวคือสถานที่ท่องเท่ียว ที่พัก การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเที่ยวอาเซียน 
มีระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แท้จริง จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. 
Cochran ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ระดับค่าความเคลื่อนร้อยละ 5 ด้วยจากสัดส่ วนร้อยละ 10 ของ
ประชากร จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 138.3 ผู้วิจัยจึงได้ปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน 150 ราย โดยทํา
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
อาเซียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Askew & Cohen, 2004; Maud, 2011)    
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของการท่องเท่ียว โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นภาษามาเลเซียและภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบความสอดคล้อง
ระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ราย มีค่า IOC แต่ละข้อมากกว่า 0.75 และค่าความ
สอดคล้องโดยรวมเท่ากับ 0.83 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ก่อนทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
อาเซียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่     
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลคือนักท่องเท่ียวอาเซียนที่เดินทางมาเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง จํานวน 10 ราย โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายบุคคลแบบไม่เป็นทางการด้วยแนวคําถามกึ่ ง
โครงสร้างที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยภาษามาเลเซียหรือภาษาอังกฤษ และบันทึกประเด็นสําคัญจากการ
สัมภาษณ์ 
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลคุณลักษณะของ
นักท่องเท่ียวนําเสนอเป็นค่าร้อยละในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ส่วนข้อมูลความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว
นําเสนอเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านและภาพรวมของการท่องเที่ยว โดยมีระดับความพึงพอใจ 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์คือคะแนนเฉลี่ย มากที่สุด (4.51 -5.00) มาก 
(3.51-4.50) ปานกลาง (2.51-3.50) น้อย (1.51-2.50) น้อยที่สุด (1.00-1.50) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพทําการ
วิเคราะห์เน้ือหาและอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแต่ละประเด็นที่กําหนด 
 
ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวอาเซียน 
  นักท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 เป็นเพศหญิง 
อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี มากที่สุดร้อยละ 34.00 มีสถานภาพโสดมากที่สุดร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.00 
เป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศมาเลเซีย และ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี ร้อยละ 77.67 โดยมีอาชีพ

ความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจต่อที่พัก  

ความพึงพอใจต่อการบริการ  

ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว 
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เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุดร้อยละ 34.67 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท มากที่สุดร้อย
ละ 38.00  
 
 2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาเซียน 
 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน  
 

 
ด้าน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 SD ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับแหล่ง
ท่องเท่ียว 21 49 57 21 2 3.44 1.932 

 
ปานกลาง 

2. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 9 45 64 27 5 3.17 1.844 ปานกลาง 
3. สถานที่จอดรถ เพียงพอ สะดวก 

ปลอดภัย 12 33 55 47 3 3.02 1.795 
 
ปานกลาง 

4. ความสวยงาม บรรยากาศของแหล่ง
ท่องเท่ียว 17 43 70 20 0 3.38 1.912 

 
ปานกลาง 

5. ป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในแหล่ง
ท่องเท่ียว 14 40 67 29 0 3.26 1.873 

 
ปานกลาง 

6. สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของแหล่ง
ท่องเท่ียว 9 66 52 23 0 3.40 1.921 

 
ปานกลาง 

7. เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 21 49 57 21 2 3.44 1.932 ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ย 103 325 422 188 12 3.30 0.713 ปานกลาง 
 
  ความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเที่ยวอาเซียน อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งด้านการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่จอดรถ เพียงพอ สะดวก ปลอดภัย ความสวยงาม บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสัญลักษณ์บอก
ทิศทางในแหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว และเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว โดย
ระดับความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อสถานทีพักในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน  
 

 
ด้าน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 SD ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรม ที่พัก 8 99 34 7 2 3.69 2.015 มาก 
2. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 9 82 48 6 5 3.69 1.971 มาก 
3. ความสะอาดบริเวณที่พัก 5 84 48 10 3 3.56 1.958 มาก 
4. ความปลอดภัยในที่พัก 5 76 54 15 0 3.47 1.943 ปานกลาง 
5. บรรยากาศในที่พัก 3 82 54 11 0 3.51 1.956 มาก 
6. ทําเลที่ต้ัง 12 88 41 9 0 3.68 2.013 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 42 511 279 58 10 3.57 0.806 มาก 

 
  ความพึงพอใจต่อสถานที่พักในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเที่ยวอาเซียน ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกในโรงแรม ที่พัก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดบริเวณที่พัก บรรยากาศในที่พัก และทําเล
ที่ต้ัง อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านความปลอดภัยในที่พักมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับ
ความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับมาก 
  
ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน  
 

 
ด้าน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 SD ระดับความ
พึงพอใจ 

อัธยาศัยดี ย้ิมแย้ม พูดจาดีสุภาพ 17 97 30 6 0 3.83 2.061 มาก 
การบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 36 57 55 2 0 3.85 2.065 มาก 

การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ 30 72 40 8 0 3.82 2.059 มาก 
การให้ข้อแนะนํา หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 30 85 29 6 0 3.92 2.092 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 113 311 154 22 0 3.85 1.034 มาก 

 
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี บุคลากรของสถานที่พักในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของนักท่องเที่ยวอาเซียน ด้านอัธยาศัยดี ย้ิมแย้ม พูดจาดีสุภาพ การบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจบริการ การให้ข้อแนะนํา หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยระดับ        
ความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจําปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

62 
 

ตารางที่ 4  ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
นักท่องเท่ียวอาเซียน  

 

 
ด้าน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 SD ระดับความ
พึงพอใจ 

ถนน 46 51 30 12 11 3.72 2.026 มาก 
ป้ายบอกเส้นทางริมถนน 11 20 55 34 30 2.65 1.668 ปานกลาง 
จุดแวะพักระหว่างเดินทาง 17 32 50 30 21 2.96 1.773 ปานกลาง 
ร้านอาหาร 50 45 40 10 5 3.83 2.061 มาก 
ร้านค้าของที่ระลึก 33 40 45 23 9 3.43 1.930 ปานกลาง 
การประกอบศาสนกิจ-ทําบุญระหว่าง
ท่องเท่ียว  20 28 35 32 35 2.77 1.709 

 
ปานกลาง 

ความเป็นระเบียบของแหล่งท่องเท่ียว 40 45 48 10 7 3.67 2.009 มาก 
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว 20 30 63 22 15 3.12 1.826 ปานกลาง 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ 24 31 55 26 14 3.16 1.842 ปานกลาง 
รวม 261 322 421 199 147 3.26 0.624 ปานกลาง 

 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
นักท่องเที่ยวอาเซียน ด้านถนน ร้านอาหาร ความเป็นระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ 
คือป้ายบอกเส้นทางริมถนน จุดแวะพักระหว่างเดินทาง ร้านค้าของที่ระลึก การประกอบศาสนกิจ-ทําบุญระหว่าง
ท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยระดับความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง  
 
 3. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความพึงใจในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
พิจารณาความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเท่ียว ความพึงพอใจต่อที่พัก ความพึงพอใจต่อการบริการ และ ความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอํานวยความสะดวก โดยความพึงพอใจแต่ละด้านมีดังน้ี  
  ความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อ
สถานที่ท่องเท่ียวที่มหีลากหลายรูปแบบสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ไม่ไกลกันเกินไป
การเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเท่ียวแต่ละแห่งสะดวก สถานที่สะอาด สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึกและมีห้องนํ้าให้บริการ โดยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมี
เอกลักษณ์ให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายเวลาไปเยือน ขณะที่สถานที่ท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรม ศาสนสถาน ชุมชน 
และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ หลังจากเดินทางท่องเท่ียวตามสถานที่ต่างๆ แล้ว นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าใน
เขตเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปปิ้งที่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าให้เลือกชอปปิงได้หลากหลายรูปแบบในราคาที่ 
ไม่แพง โดยทุกสถานที่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและร่างกายของนักท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ท่องเท่ียวสถานบันเทิงในช่วงกลางคืน  
  ความพึงพอใจต่อสถานที่พักในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อสถานที่พัก
ซึ่งมีหลายรูปแบบและระดับราคาให้เลือกใช้บริการ ท่ีพักส่วนใหญ่จะต้ังอยู่บริเวณสถานที่ท่องเท่ียวหรือย่านธุรกิจที่
สามารถเดินทางไปกลับกับสถานที่ท่องเท่ียวได้สะดวก ที่พักมีความสะอาด บรรยากาศน่าพักผ่อน มีความปลอดภัย
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และมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับที่พักครบตามความจําเป็น นักท่องเท่ียวสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับที่พักและ
จองที่พักผ่านระบบออนไลน์ได้ ส่วนนักท่องเที่ยวมุสลิมซึ่งต้องที่พักที่มีลักษณะเฉพาะก็สามารถเลือกหาที่พักที่
ให้บริการตามหลักศาสนาอิสลามได้ โดยสถานที่พักจัดให้มีสายชําระในห้องนํ้า รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ละหมาด ผ้ารอง
ละหมาด ตารางเวลาละหมาดและป้ายบอกสัญลักษณ์ทิศเมกกะภายในห้องพัก และมีบริการอาหารฮาลาลที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฮาลาลจากสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกประทับใจในการให้บริการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ทันเวลา และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อนักท่องเที่ยว สามารถตอบคําถามให้
คําแนะนําท้ังเรื่องที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่เลือกซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งบุคลากรของสถานที่
ท่องเท่ียวและที่พัก มัคคุเทศก์ 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียว โดยถนนสายหลักที่ออกจาชายแดนจะเป็นถนน 4 เลน มี
สภาพดี มีความปลอดภัย มีป้ายบอกเส้นทางเป็นระยะและมีที่พักริมทางซึ่งส่วนใหญ่เป็นปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงได้จัด
สถานที่เพ่ือพักรถ มีร้านอาหาร สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ   
  ร้านอาหารมีหลายรูปแบบ มีอาหารให้เลือกหลากหลาย นักท่องเท่ียวที่ต้องการบริโภคอาหารฮาลาล
ก็สามารถหาได้ไม่ยาก นักท่องเท่ียวชอบรสชาติอาหาร ส่วนร้านค้าของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าท่ีเป็นของฝากประเภทอาหารแห้งหรือสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนมากกว่าสิ่งของที่จะใช้เป็นที่ระลึกหรือเตือน
ความทรงจําให้รําลึกถึงสถานที่ท่องเท่ียว  
  สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบสะดวกในการเข้าไปเย่ียมชม แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมี
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวให้บริการในลักษณะของป้ายประกาศติดในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า
เป็นเอกสาร อย่างไรก็ตามนักท่องเท่ียวก็มีความพึงใจต่อการท่องเท่ียวแม้ว่าอาจจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทาง
ที่เป็นอุปสรรคข้อจํากัดในการเข้ามาในพ้ืนที่อยู่บ้าง 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเที่ยว
อาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเที่ยว
อาเซียน โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี   
 
 1. คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวอาเซียน 
  นักท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 เป็นเพศหญิง 
โดยอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี มากที่สุดร้อยละ 34.00 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุดร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.00 
เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย มีการศึกษาระดับอนุปริญญา -ปริญญาตรีร้อยละ 77.67 มี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุดร้อยละ 34.67 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท มากที่สุดร้อยละ 
38.00 ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ รักชาติเจริญ (2555) และ พิชัย นิรมานสกุล 
(2554) ดังน้ันการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับนักท่องเท่ียวอาเซียนในระยะสั้น
ควรเน้นในกลุ่มที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นหลัก เพราะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการท่องเที่ยว แต่ในระยะยาว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทําแผนกลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณลักษณะอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวสัญชาติสิงคโปร์ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงร้อยละ 5.67 เท่าน้ัน  
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 2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
  2.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว 
   นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งด้าน
การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่จอดรถ เพียงพอ สะดวก 
ปลอดภัย ความสวยงาม บรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียว ป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในแหล่งท่องเท่ียว สาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานของแหล่งท่องเท่ียว และเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว โดยระดับความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 
3.30 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่มีหลากหลาย
รูปแบบ อยู่ไม่ไกลกันสามารถเดินทางได้สะดวก สถานที่สะอาด บางแห่งมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและมี
ห้องนํ้าให้บริการ สถานทีม่ีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมา วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของประชาชน หลังจากเดินทางท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าในเขตเมืองหาดใหญ่ที่มีร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ราคาไม่แพง ทุกสถานที่มีความปลอดภัยระหว่างการท่องเที่ยว รวมทั้ง
การท่องเท่ียวสถานบันเทิงในช่วงกลางคืน  
   การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ได้จัดทํา
ข้อมูลเพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอซึ่งสอดคล้องกับ สุณิษา สืบเจ๊ก และคณะ (มปป) 
ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัททัวร์/ ตัวแทนจําหน่ายต๋ัวเครื่องบินและนิตยสารด้าน
การท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ไม่เคยขอข้อมูลจากหน่วยงานของการท่องเที่ยวของไทย ทั้งที่นักท่องเที่ยวส่วนมากต้องการ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการท่องเท่ียวระหว่างที่พักอยู่ในประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี 
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก/บริการด้านการท่องเท่ียว เทศกาลพิเศษ ค่าใช้จ่าย ความบันเทิง นันทนาการ 
แหล่งชอปปิ้ง/ของฝากเดินทาง ความปลอดภัยมั่นคง อาหารไทย ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวจะต้อง
ให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกฎระเบียบการเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่แก่
นักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการวางแผนท่องเท่ียว โดยอาจจะจัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสาร
หรือเว็บไซต์ให้เพียงพอต่อกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
   ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความพึงพอใจเรื่องความสะอาดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ วราพร ฉายกี่ (2556) ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสําคัญกับความ
สะอาด ทั้งความสะอาดโดยรอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและความสะอาดห้องนํ้า  ซึ่งจะต้องทําความสะอาดอย่าง
สม่ําเสมอ ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรณรงค์การรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว  ทั้งในส่วนของ
ผู้ประกอบการท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียว เพราะความสะอาดเป็นเงื่อนไขจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ํา
และบอกต่อข้อมูลไปยังกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้ามาท่องเท่ียวให้ตัดสินใจมาท่องเท่ียวด้วย  
   สถานที่จอดรถ เพียงพอ สะดวก ปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุล จริยาแจ่มสิทธ์ิ และ
กวิน วงศ์ลีดี (2555) ที่พบว่าสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันบริเวณทางเท้าถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการขาย
สินค้า ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดสรรการใช้พ้ืนที่จําหน่ายสินค้าและพ้ืนที่จอดรถให้เพียงพอและสะดวก 
ปลอดภัยในการจอดรถ ท้ังน้ีเพราะนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถบัสนําเที่ยว ถ้ามีปัญหา 
ข้อจํากัดหรืออุปสรรคเกี่ยวกับสถานที่จอดรถจะทําให้นักท่องเที่ยวเสียโอกาสในการชื่นชมกับทัศนียภาพ ความ
สวยงาม ความสนุกสนานจากแหล่งท่องเท่ียว 
   ความสวยงาม บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว ต่างจากงานวิจัยของ วราพร ฉายกี่ (2556 ) ที่
พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อความสวยงาม บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ทั้งอาจเป็น
เพราะลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน เน่ืองจาก วราพร ฉายกี่ ได้ศึกษาเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์
ซึ่งจะมีการดูแลบริเวณรอบสถานที่ท่องเที่ยวอย่างดีตลอดเวลาและมีความเข้มงวดในการเข้าชมมากกว่าแหล่ง
ท่องเท่ียวทั่วไป 
   ป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร ฉายกี่ (2556 ) 
นักท่องเท่ียวต้องการป้ายบอกทิศทางในแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นภาษาอังกฤษ 
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   สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งห้องนํ้า ที่น่ังพัก ทางเดินในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวจําเป็นต้องดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและมีเพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวด้วย (สกุล จริยาแจ่ม สิทธ์ิ และ
กวิน วงศ์ลีดี, 2555) โดยเฉพาะห้องนํ้านอกจากจะเพียงพอแล้วยังต้องใช้งานได้และผู้ใช้จะต้องรู้สึกปลอดภัยในการ
ใช้ด้วย  
   เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ยังไม่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ สกุล จริยาแจ่ม สิทธ์ิ และกวิน วงศ์ลีดี (2555) และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และธีรศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ 
(2557) ได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวควรสร้างเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อาหาร 
ของที่ระลึก การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือจูงใจและสร้าง
ความประทับให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชม 
 
  2.2 ความพึงพอใจต่อสถานที่พัก 
   นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความพึงพอใจต่อสถานที่พัก ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรม ที่พัก 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดบริเวณที่พัก บรรยากาศในที่พัก และทําเลที่ต้ัง อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ยกเว้นด้านความปลอดภัยในที่พักมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยเชิงคุณภาพก็แสดงให้เห็นว่าที่พักมีหลายรูปแบบและหลายระดับราคาให้
เลือกใช้บริการ ต้ังอยู่บริเวณสถานที่ท่องเท่ียวหรือสามารถเดินทางไปกลับกับสถานที่ท่องเท่ียวได้สะดวก ท่ีพักสะอาด 
บรรยากาศดี มีความปลอดภัยและมีอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับที่พักครบตามความจําเป็น นักท่องเท่ียวสามารถหาข้อมูล
เก่ียวและจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ได้ ส่วนนักท่องเท่ียวมุสลิมก็สามารถเลือกหาท่ีพักที่ให้บริการตามหลักศาสนา
อิสลามได้   
 
  2.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
   บุคลากรของสถานที่พักในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักท่องเที่ยวอาเซียน ด้านอัธยาศัยดี 
ย้ิมแย้ม พูดจาดีสุภาพ การบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ การให้
ข้อแนะนํา หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยระดับความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 
3.85 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่านักท่องเที่ยวมีความรู้สึกประทับใจในการ
ให้บริการของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ทันเวลา และมีอัธยาศัยดี
กับนักท่องเที่ยว สามารถตอบคําถามให้คําแนะนําได้ทั้งเรื่องที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ เลือกซื้อ
สินค้า  
   จากผลการวิจัยจะพบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บุคลากรของสถานที่พัก
ของนักท่องเที่ยวอาเซียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
คุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นจุดเด่นของของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีของสถานที่พักในระดับประเทศด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เชษฐินี เชียวนาวิน (2553) ที่พบว่าบุคลากร เจ้าหน้าที่ของที่พักที่มีอัธยาศัยดี ให้บริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ รวมทั้งการให้ข้อแนะนํา ตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยว
จะเป็นการสร้างความพึงพอใจและความประทับใจกับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 
 
  2.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 
   นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านถนน ร้านอาหาร ความเป็น
ระเบียบของแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ คือป้ายบอกเส้นทางริมถนน จุดแวะพักระหว่างเดินทาง 
ร้านค้าของที่ระลึก การประกอบศาสนกิจ-ทําบุญระหว่างท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความพึงพอใจรวมทุกด้านเฉลี่ยเท่ากับ 
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3.26 อยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจสภาพของถนนสายหลักที่
ออกจากชายแดนจะเป็นถนน 4 เลน สภาพดี มีความปลอดภัย มีป้ายบอกเส้นทางและมีที่พักริมทางเป็นระยะ 
ขณะเดียวกันร้านอาหารมีหลายรูปแบบ มีอาหารให้เลือกหลากหลาย รสชาติอร่อย โดยเฉพาะอาหารฮาลาลสามารถ
หาได้ไม่ยาก ส่วนร้านค้าของที่ระลึกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีเป็นของฝากประเภทอาหารแห้งหรือสิ่งของเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน มากกว่าสิ่งของที่จะใช้เป็นที่ระลึกหรือเตือนความทรงจําให้รําลึกถึงสถานที่ท่องเท่ียว โดยสถานที่ท่องเที่ยว
จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นความรู้ ข้อควรปฏิบัติ สถานที่มีความเป็นระเบียบ 
สะดวกในการเข้าไปเย่ียมชมถึงแม้ว่าอาจจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางที่เป็นอุปสรรคข้อจํากัดในการเข้ามาใน
พ้ืนที่อยู่บ้าง 
   โดยความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าวหลายประเด็นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
เถกิงศักด์ิ ชัยชาญ (2555) ทั้งน้ีเพราะถนนที่เป็นเส้นการท่องเท่ียวจะเป็นถนนสี่ช่องจราจร ซึ่งสะดวกในการเดินทาง
ด้วยรถยนต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต้นทางของนักท่องเท่ียว ขณะที่ร้านอาหารมีให้เลือก
ได้หลากหลายรูปแบบและรสชาติ รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลจัดการอย่างต่อเน่ือง ส่วนป้ายบอกเส้นทางริมถนนยังไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง จุดแวะพักระหว่างทางยัง
ไม่เพียงพอส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงของเอกชน โดยที่หน่วยงานราชการไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับจุดแวะพักระหว่างทางที่ประเทศต้นทางของนักท่องเท่ียว ร้านค้าของที่ระลึกส่วนใหญ่
จะขายสินค้าท่ีมีจําหน่ายอยู่ทั่วไป มากกว่าการจําหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินของสถานที่ท่องเที่ยว ขณะที่
สถานที่ประกอบศาสนกิจ ทําบุญระหว่างท่องเท่ียว โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวมุสลิมที่จะหยุดพักเพ่ือละหมาด บางพ้ืนที่ 
ไม่มีหรือมีแต่ไม่สะดวกในการแวะพักหรือ ความไม่พร้อมของมัสยิดในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้มัสยิด
โดยเฉพาะเรื่องสถานที่จอดรถ ห้องนํ้า นอกจากน้ันด้านข้อมูลข่าวสารก็มีไม่เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเท่ียว รวมทั้งกฎระเบียบในการเดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
จะมีความยุ่งยากมากกว่าประเทศต้นทางของนักท่องเท่ียว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ควร
เร่งปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะป้ายบอกทิศทางริมถนนและป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวให้ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาจุดแวะพักระหว่างทางเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ควรปรับปรุง และพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะอาด สวยงามน่าท่องเท่ียว โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวน้ัน 
ควรเน้นให้มีการจัดการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียว 
เพ่ือกลับมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวอีกครั้ง 
  1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เช่น การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกฎระเบียบการเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ การรักษาความสะอาดของแหล่งท่ องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องรณรงค์ การรักษาความสะอาด ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  จัดหา ปรับปรุง
สถานที่จอดรถให้เพียงพอ สะดวก และปลอดภัยในการจอดรถของนักท่องเท่ียว ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานที่
ท่องเท่ียวให้ความสวยงามและมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว จัดทําป้ายสัญลักษณ์บอก
ทิศทางในแหล่งท่องเท่ียวให้ชัดเจนและสื่อความหมายกับนักท่องเที่ยวได้ จัดหาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เพียงพอในเชิงปริมาณและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มีเอกลักษณ์
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เฉพาะตัวเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความทรงจําให้กับนักท่องเที่ยว กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่พักผ่อนในสถานที่พัก และจัดทําป้ายบอกเส้นทางริมถนนให้
ถูกต้อง ทันสมัย สื่อความหมายให้นักท่องเท่ียวสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ รวมทั้ง
การปรับปรุงจุดแวะพักระหว่างเดินทาง ร้านค้าของที่ระลึก สถานที่ประกอบศาสนกิจ ทําบุญระหว่างท่องเท่ียว  
  1.4 การพัฒนาด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป้าย             
สื่อความหมายภายในแหล่งท่องเท่ียวให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาลายูให้มากข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป อุปสรรค ข้อจํากัด การตอบสนองต่อการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนของผู้ประกอบการท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพราะนักท่องเที่ยวอาเซียนยังมีความพึง
พอใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะสถานที่ท่องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ซึ่งการ
มีความเข้าใจเก่ียวกับอุปสรรค ข้อจํากัด หรือการตอบสนองของนักท่องเที่ยวจะช่วยให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่
เก่ียวข้องสามารถวางแผน ปรับกลยุทธ์ด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับสองปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี 

THE SECOND-ORDER CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING 
THE TOURIST’S DECISION KHIRI WONG KOT VILLAGE THE ADVENTURE 

ATTRACTION UDON THANI PROVINCE 
สาวิณีย์ พลเย่ียม1 และ พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม1  

Sawinee Polyiam and Pimsiri Choosrichom 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการคมนาคม และด้านการบริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) มีค่าเท่ากับ 55.17 ที่องศาอิสระ (df) 42 P-value เท่ากับ .084 ค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.314 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .98 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .95 ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากับ .028 และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) เท่ากับ 
.037 
 
ค าส าคัญ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง แหล่งท่องเท่ียวผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต 
 

ABSTRACT 
This research aimed to examine the goodness of fit of factors affecting the tourist’s 

decision Khiri Wong Kot village, the adventure attraction in Udon Thani province. The sample 
group consisted of 400 tourists in Udon Thani province. The research instrument was a 
questionnaire with a 5 point rating scale. The data were analyzed by second-order confirmatory 
factor analysis. The findings reveal that there were four factors that affecting for affecting the 
tourist’s decision Khiri Wong Kot village, the adventure attraction in Udon Thani province.: Tourist 
attractions, facilities, transportation and service. Model was consistent with the empirical data by 
having 2 = 55.17, df = 42, P-value = .084, 2 /df = 1.314, GFI = .98, AGFI = .95, RMSEA = .028 
and Standardized RMR = .037. 
 
Keywords 
 The Second-Order Confirmatory Factor Analysis, Adventure Attraction, Khiri Wong Kot 
Village 
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ความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการท่องเที่ยวท าให้
ประเทศมีรายได้เพ่ิมข้ึน และรายได้น้ันยังช่วยลดภาวะการขาดดุลการค้าของประเทศได้อีกทางหน่ึง (นิศา ชัชกุล , 
2557) นอกจากน้ันการท่องเที่ยวยังน าความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีรายได้มาจากการ
ท่องเที่ยวท าให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการลงทุนหรือขยายกิจการ อันเป็นผลให้มีการจ้างงานเพ่ิมมากข้ึน 
(หน่ึงฤทัย ศิลาอาศน์, 2556) ปัจจุบันรูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ก าลัง
ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) เป็นรูปแบบหน่ึงของ
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยจัดเป็นการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญต่อการพักผ่อนกับธรรมชาติ และเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เป็นการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นักท่องเท่ียวเข้าไปแล้วได้รับความเพลิดเพลิน ต่ืนเต้น 
ท้าทาย ผจญภัย และได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
เชิงผจญภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีหลากหลายแห่งที่ได้รับความนิยม หน่ึงในน้ันคือ การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย 
ที่หมู่บ้านคีรีวงกต 
 ซึ่งหมู่บ้านคีรีวงกต ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในพ้ืนที่เขตองค์การ
บริการส่วนต าบลนาแค มีเน้ือที่จ านวน 8,000 ไร่ มี 155 ครัวเรือน มีลักษณะภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสมด่ัง
ค าที่เรียกว่า “คีรีวงกต” ตลอดเส้นทางการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านคีรีวงกต สามารถเดินทางได้สะดวกด้วย
ถนนลาดยาง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จากตัวจังหวัดอุดรธานี สภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้านคีรีวงกต เป็น
พ้ืนที่สูงระหว่างหุบเขา มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าธรรมชาติ มีหมอกหนาในช่วงที่มีความชื้นสูงหรือหลังฝนตก 
(พรรณศมณฑ์ กอประเสริฐถาวร, 2556) ในช่วงฤดูฝนจะมีล าธารและมีกิจกรรมการเดินทางท่องเท่ียวผ่านล าธารโดย
ใช้พาหนะในการขนส่งที่ชาวบ้านเรียกว่า “รถอีแต๊ก” โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้าน
คีรีวงกตในช่วงปลายฝน ต้นหนาว (ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหมู่บ้านคีรีวงกตเป็น
สถานที่ท่องเท่ียวที่ก าลังจะได้รับความนิยม เน่ืองจากมีองค์ประกอบส าคัญของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัยทั้ง
กิจกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา สิ่งอ านวยความสะดวก การคมนาคมขนส่ง การ
บริการของคนในพ้ืนที่ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเท่ียว  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวที่ผ่านมา อาทิ งานของ 
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551) และ จันทนา จันทรโชติ (2551) พบว่า เป็นการใช้
ค่าสถิติอ้างอิงทฤษฎีการวัดแบบด้ังเดิม กล่าวคือ ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทุกตัวต้องมีการแจกแจงปกติ โดย
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตัวหน่ึงจะสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์
การถดถอยยังมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าการวัดต้องปราศจากความคลาดเคลื่อน ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการวัด (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2551) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหมู่บ้านคีรี
วงกตของนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second-order Confirmatory 
Factor Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัวแปร โดยรวมกลุ่ม
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน องค์ประกอบหน่ึงๆ จะแทนตัวแปรแฝงอันเป็นคุณลักษณะที่
นักวิจัยต้องการศึกษา โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยกว่าวิธีการวัดแบบด้ังเดิม เช่น ตัวแปรการวัดมีความคลาดเคลื่อน
ได้ และความคลาดเคลื่อนน้ันอาจมีความสัมพันธ์กันได้ เป็นต้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบความกลมกลืนของตัวแบบ
ทางทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ (สามารถ ปิติพัฒน์, 2555) โดยผลของงานวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแบบแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัยในอนาคตอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย 
หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2561 
จ านวน 298,036 ราย (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากอัตราส่วน 20 
ตัวอย่างต่อ 1 ตัวแปร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) โดยการศึกษาครั้งน้ีมีจ านวน 13 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 260 ราย ผู้วิจัยได้เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่าท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้การประมาณค่าทางสถิติมีความ
น่าเชื่อถือมากข้ึน และเป็นการเพ่ิมอ านาจการทดสอบ (Power of Test) จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
จ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรี
วงกต จังหวัดอุดรธานี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวแปร คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการ
คมนาคม และด้านการบริการ (ดังตารางที่ 1) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 
ระดับ โดยมีลักษณะการตอบต้ังแต่ระดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด มีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกต้องของส านวน
และภาษาที่ใช้ และทดสอบความเชื่อมัน (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ราย น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ .842 
 
ตารางที่ 1 แสดงแหล่งอ้างอิงขององค์ประกอบและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร แหล่งอ้างอิง 
องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดดูใจ (ATT) 
ตัวแปร ATT1: กิจกรรมที่ดึงดูดใจ 
ตัวแปร ATT2: อาหารเฉพาะถิ่น 
ตัวแปร ATT3: เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) จันทนา จันทรโชติ (2551)   
รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551) จันทนา จันทรโชติ (2551)   
รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551)  

องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (FAC) 
ตัวแปร FAC1: น้ าด่ืมน้ าใช้ที่สะอาด 
ตัวแปร FAC2: ความเพียงพอของห้องน้ าทีไ่ด้มาตรฐาน 
ตัวแปร FAC3: ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 

 
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) จันทนา จันทรโชติ (2551)   
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) 
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) 

องค์ประกอบด้านการคมนาคม (COM) 
ตัวแปร COM: เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย 
ตัวแปร COM2: ป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทาง 
ตัวแปร COM3: ป้ายสัญลักษณ์บอกสถานที่ท่องเที่ยว 

 
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551)  
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551)  
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551)  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร แหล่งอ้างอิง 
องค์ประกอบด้านการบรกิาร (SER) 
ตัวแปร SER1: ความพร้อมของพนักงานบริการ 
ตัวแปร SER2: ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า 
ตัวแปร SER3: ความสุภาพอ่อนโยนของพนักงานบริการ 
ตัวแปร SER4: บริการน าเที่ยวเชิงผจญภัย 

 
รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551) จันทนา จันทรโชติ (2551)    
รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551) จันทนา จันทรโชติ (2551)   
รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551) จันทนา จันทรโชติ (2551)   
กมลฤดี นาคทุ่งเตา (2552) จันทนา จันทรโชติ (2551)   

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดค่าสถิติ
ทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนแบบจ าลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ที่มา 

ค่าไค – สแควร์ (Chi-square: 2 ) 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  
(Relative chi-square: 2 /df) มีค่าต่ ากว่า 2.00 Bollen (1989) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
(Adjusted the Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า  .90 
Joreskog and Sorbom 

(1989) 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized root mean 
square residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ ากว่า .08 Hu and Bentler (1999) 

ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) 

มีค่าต่ ากว่า .06 Hu and Bentler (1999) 

 
  ในกรณีที่แบบจ าลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการปรับแก้แบบจ าลองเพ่ือให้มี
การประมาณค่าพารามิเตอร์ข้ึนใหม่ โดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มี
ความสัมพันธ์กัน จนแบบจ าลองที่วิเคราะห์ใหม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากน้ันจึงแปลความหมายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการค านวณมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ในแบบจ าลอง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า แบบจ าลองเบื้องต้นไม่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับแบบจ าลองโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังจากปรับตัวแบบแล้วเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ 
( 2 ) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
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(AGFI) ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) พบว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
(แสดงดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลนืแบบจ าลอง 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา 
ผลการทดสอบความกลมกลืน 

ก่อนปรับ 
แบบจ าลอง 

แปลผล 
หลังปรับ 

แบบจ าลอง 
แปลผล 

 2  
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  .05 ) 
256.69 

 (p = .000) 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

55.17 
(p = .084) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

2 /df มีค่าน้อยกว่า 2.00 4.208 
ไมผ่่าน 
เกณฑ์ 

1.314 
ผ่าน

เกณฑ์ 

GFI มีค่ามากกว่า  .90 .91 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
.98 

ผ่าน
เกณฑ์ 

AGFI มีค่ามากกว่า .90 .87 
ไมผ่่าน 
เกณฑ์ 

.95 
ผ่าน

เกณฑ์ 
Standardized 
RMR 

มีค่าต่ ากว่า .08 .067 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
.037 

ผ่าน
เกณฑ์ 

RMSEA มีค่าต่ ากว่า .06 .090 
ไมผ่่าน 
เกณฑ์ 

.028 
ผ่าน

เกณฑ์ 
 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัด
อุดรธานีทั้ง 13 ตัวแปร พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .41 – .95 เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) พบว่า ทุก
ตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .01 แสดงว่าทุกตัวแปรมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือ
และสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย  
 เมื่อพิจารณาตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ (ATT) ท้ัง 3 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .41 – .88 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .17 – .78 โดยตัวแปรเรื่องกิจกรรมที่
ดึงดูดใจ (ATT1) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (FAC) ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .65 – 
.88 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .43 - .77 โดยตัวแปรเรื่องความเพียงพอของสถานที่จอดรถ (FAC3) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุด 
 องค์ประกอบด้านการคมนาคม (COM) ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .66 - .95 มีค่า
ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .43 - .90 โดยตัวแปรเรื่องป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทาง (COM2) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด 
 องค์ประกอบด้านการบริการ (SER) ทั้ง 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .68 - .87 มีค่า
ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง .46 - .76 โดยตัวแปรเรื่องความเอาใจใส่ต่อลูกค้า (SER2) และตัวแปรเรื่องความสุภาพ
อ่อนโยนของพนักงานบริการ (SER3) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด  
 เมื่อพิจารณาในส่วนองค์ประกอบหลัก คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ (ATT) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (FAC) 
ด้านการคมนาคม (COM) และด้านการบริการ (SER) พบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติที (t) องค์ประกอบทุกด้านมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .01 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง .34 - .90 มีค่าความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 
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.11 - .80 โดยองค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (FAC) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 และภาพที่ 1 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเที่ยว

เชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวแปร 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ 
มาตรฐาน 

t S.E. R2 

องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ (ATT) .70** 12.45 .070 .49 
ตัวแปร ATT1: กิจกรรมที่ดึงดูดใจ 
ตัวแปร ATT2: อาหารเฉพาะถ่ิน 
ตัวแปร ATT3: เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

.88 

.41** 

.44** 

- 
6.00 
6.25 

- 
.036 
.040 

.78 

.17 

.19 
องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (FAC) .90** 12.07 .067 .80 
ตัวแปร FAC1: น้ าด่ืมน้ าใช้ที่สะอาด .69 - - .48 
ตัวแปร FAC2: ความเพียงพอของห้องน้ าท่ีได้มาตรฐาน 
ตัวแปร FAC3: ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 

.65** 

.88** 
13.83 
13.51 

.041 

.048 
.43 
.77 

องค์ประกอบด้านการคมนาคม (COM) .34** 5.56 .062 .11 
ตัวแปร COM: เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย 
ตัวแปร COM2: ป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทาง 
ตัวแปร COM3: ป้ายสัญลักษณ์บอกสถานที่ท่องเที่ยว 

.66 

.95** 

.85** 

- 
14.52 
14.68 

- 
.048 
.042 

.43 

.90 

.72 
องค์ประกอบด้านการบริการ (SER) .86** 14.66 .061 .73 
ตัวแปร SER1: ความพร้อมของพนักงานบริการ 
ตัวแปร SER2: ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า 
ตัวแปร SER3: ความสุภาพอ่อนโยนของพนักงานบริการ 
ตัวแปร SER4: บริการน าเที่ยวเชิงผจญภัย 

.84 

.87** 

.87** 

.68** 

- 
19.35 
19.35 
14.83 

- 
.024 
.024 
.030 

.71 

.76 

.76 

.46 
หมายเหตุ: **p< .01 
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ภาพที ่1 แบบจ าลองปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย  
หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี พบว่า องค์ประกอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคี รี
วงกต จังหวัดอุดรธานี มี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวแปร ได้แก่ องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ ประกอบด้วย มีกิจกรรมสิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมอีแต๊กล่องแก่ง มีอาหารเฉพาะถ่ินไว้ต้อนรับนักท่องเท่ียว มีวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย มีการให้บริการน้ าด่ืมและน้ าใช้
ที่สะอาด มีบริการห้องน้ าที่สะอาดได้มาตรฐาน สะอาดและเพียงพอ มีที่จอดรถที่เพียงพอ องค์ประกอบด้านการ
คมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบายตลอดเส้นทาง มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางตลอด
เส้นทาง มีป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเพียงพอ องค์ประกอบด้านการบริการ 
ประกอบด้วย พนักงานมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีการเอาใจใส่ลูกค้าที่น่าประทับใจ พนักงานมี
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ความสุภาพอ่อนโยน และมีบริการน าชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของหมู่บ้าน โดยองค์ประกอบและตัวแปร
ดังกล่าวมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้อย่างมีความหมาย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด 
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากการองค์ประกอบด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกก่อนเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากการมีที่จอดรถที่เพียงพอ การมีน้ าด่ืมน้ าใช้ที่สะอาด และ
การมีห้องน้ าบริการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หน่ึงฤทัย ศิลาอาศน์ (2556 ) ท าการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด โดยปัจจัยส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการท่องเท่ียวเกาะกูด จังหวัดตราดอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ 
และระดับปานกลาง 5 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการให้บริการน้ าด่ืมและน้ าใช้ที่สะอาด  มีการ
จัดบริการห้องสุขาไว้อย่างสะอาด และเพียงพอ และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส ารวย เมฆวรวุฒิ (2550) ได้กล่าวว่า ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวย่อมต้องการ
สิ่งจ าเป็นในการตอบสนองความต้องการของชีวิต ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการถือ
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการยังชีพของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในความเป็นอยู่และส่งผลให้เป็น
ประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวด้วย ได้แก่ การสื่อสาร การไฟฟ้า การประปา การคมนาคม การสุขาภิบาล การศึกษาและ
การสาธารณูปโภค เป็นต้น   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถน าไปประยุกต์ส าหรับวางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังต่อไปน้ี 
 1.1 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจัดให้มีสถานที่จอดรถเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเท่ียว รวมถึงการมีน้ าใช้ที่สะอาดและมีบริการห้องน้ าท่ีเพียงพอและได้มาตรฐาน 
 1.2 ด้านการบริการ ผู้ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี ควร
ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีความพร้อมเสมอที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงต้องมีความช านาญในการ
ให้บริการน าเที่ยวเชิงผจญภัย 
 1.3 ด้านสิ่งดึงดูดใจ ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหมู่บ้านคีรีวงกตจะต้องสร้างกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียวได้ และการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสและเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมท้องน้ัน โดยเฉพาะการมีอาหารประจ าถ่ินที่เป็นเอกลักษณ์ 
 1.4 ด้านการคมนาคมขนส่ง ในการให้บริการด้านการคมนาคมแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านควรมีป้าย
สัญลักษณ์บอกเส้นทาง ป้ายสัญลักษณ์บอกสถานที่ท่องเท่ียว รวมถึงการมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องมากย่ิงข้ึนผู้วิจัยจึงควรท า วิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรี
วงกต จังหวัดอุดรธานี 
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การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง “พิพธิภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)” 

STUDY OF PUBLIC RELATIONS COMMUNICATION PROCESS OF 
“CHILDREN'S DISCOVERY MUSEUM BANGKOK 2ND PLACE (THUNGKRU)” 

จิตรกร ผดุง1 กฤติยา พ่ึงพระ1 ดาว ดูเบย์1 สินีภรณ์ วัฒนจินดา1 และ มนต์ชัย น้อยค าสิน1 

Jittrakorn Phadung, Kittiya puengpha, Dao Dubey, Siniporn Wattanachinda  
and Monchai Noikumsin 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2      

(ทุ่งครุ)” มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์เด็ก 
กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 2. เพ่ือผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ส าหรับเผยแพร่ข้อมูล พิพิธภัณฑ์เด็ก 
กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 

วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์และ
เน้ือหาเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จากน้ันจัดท าบทและเสนอตรวจสอบโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา เพ่ือน ามาวางแผนถ่ายท า จากน้ันน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ วีดิทัศน์ จ านวน 3 คน ประเมินด้าน
เน้ือหารายการและเทคนิคการผลิต หลังจากน้ันน ามาประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ประเมินด้านการ
น าเสนอเน้ือเรื่องและด้านการรับรู้ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามชนิด มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินภาพรวมน้ันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านเทคนิคการผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.25 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านเน้ือหารายการ มีค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับผลการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง 
มีผลประเมินในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไป
น้อยพบว่า ด้านการน าเสนอเน้ือเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับมาก และด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.75 อยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ 

วีดิทัศน์ สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 
 

ABSTRACT 
Study of Public Relations Communication Process of “Children's Discovery Museum 

Bangkok 2nd Place (Thungkru)” have propose 1. To Study of Public Relations Communication 
Process of “Children's Discovery Museum Bangkok 2nd Place (Thungkru)” 2. To produce a public 
relations video for disseminate information to Children's Discovery Museum Bangkok 2nd Place 
(Thungkru) 

Study method, Researchers have researched information about Study of Public 
Relations communication process and content for Children's Discovery Museum Bangkok 2nd 
Place (Thungkru). Then make a chapter and present to advisor for planning produce. And then 
lead to video documentary expert amount 3 people. Evaluate the content and production 
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techniques. And then evaluation by sample 30 people. Assess the presentation and perception 
evaluation by questionnaire is rating scale. After that used data to find the mean and standard 
deviation. 

Evaluation by advisor have the mean score was 3.21, which is standard. When 
considering each aspect, it was found that the level of production techniques mean score was 
3.25 which is standard. content list mean score was 3.17 which is standard. The results of the 
sample evaluation mean score was 3.84 which is high. When considering each aspect, it was 
found that the level of content presentation mean score was 3.93 which is high. And perception 
and understanding of the content mean score was 3.75, which is high. 
 
Keywords 

Video Production Program, Public Relations Communication, Children's Discovery 
Museum Bangkok 2nd Place (Thungkru) 
 
ความส าคัญของปัญหา 

โครงการพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จัดต้ังข้ึนด้วยนโยบายรักกรุงเทพฯ ร่วมสร้าง
กรุงเทพฯ ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น
มหานครแห่งการเรียนรู้ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที ่2 (ทุ่งครุ) เดิมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับครอบครัว เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสุดท้ายได้
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ในบริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีแนวคิดการจัดพ้ืนที่และ
กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน (ส านักงานวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเท่ียว, 2557) 

จากการสัมภาษณ์คุณปรีดา พูลสิน ต าแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) สรุปว่า ปัจจุบันที่พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2      
(ทุ่งครุ) ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่ล้าสมัย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารในช่องทางอื่น แต่ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อต่าง ๆ ที่
ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีจ านวนน้อย จึงส่งผลยากต่อการให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจจะเข้า
มาร่วมกิจกรรม ดังน้ันจึงเป็นความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจัดท าสื่อที่สามารถน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)  

การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการท างานที่มีความละเอียดอ่อน มีความพิถีพิถัน 
ที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดี ใช้จิตวิทยาการน าเสนอซึ่งต้องสร้างความพอใจให้ทั้งเจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้างงาน
และผู้ดูผู้ชมที่เป็นมวลชน อันมีความหลากหลายด้านความรู้สึกนึกคิด ต่างจิต ต่างใจ ต่างพ้ืนฐาน สื่อวีดิทัศน์ถ้ามีการ
วางแผนการผลิตที่ดี มีความประณีต สื่อสารได้ตรงประเด็น ย่อมจะน าสู่ความส าเร็จสมหวังได้ (ถาวร สายสืบ, 2546) 

ผู้ศึกษาจึงสนใจในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 
ที่มีความสะดวกต่อการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ไปสู่สังคมในวงกว้าง สื่อประชาสัมพันธ์มีความส าคัญอย่างย่ิงในการ
เผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งหากขาดสื่อประชาสัมพันธ์แล้วการประชาสัมพันธ์จะไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 

2 (ทุ่งครุ)” 
2.  เพ่ือผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ส าหรับเผยแพร่ข้อมูล พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-production) มีข้ันตอนดังน้ี 
1.1   ก าหนดหัวข  ้อจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมใน

การน ามาใช้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
1.2 ก าหนดแนวคิดส าหรับการผลิตสื่อให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เด็ ก

กรุงเทพมหานคร แห่งที ่2 (ทุ่งครุ) โดยก าหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ 
  1.3   การเขียนบทสัมภาษณ์คุณปรีดา พูลสิน ต าแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ควมคุม ดูแล บริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่  )  2ทุ่งครุ   (เพ่ือน ามาเขียนบทให้สอดคล้องกับประเด็นการน าเสนอ
ข้อมูลพ้ืนฐาน การจัดแสดงชุดนิทรรศการด้านต่างๆ กิจกรรมส าหรับเด็กและครอบครัว  และเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
หลังจากน้ันน าบทมาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ 

1.4   การส ารวจสถานที่ก่อนการบันทึกภาพจริง มีการส ารวจพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร 
แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จากน้ันจึงท าการติดต่อประสานงานโดยตรงกับคุณปรีดา พูลสิน เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินเรื่อง ท าเอกสารขอลงพ้ืนที่ แล้วจึงท าการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้มาใช้บริการในแต่ละวันว่ามีมาก
น้อยเพียงใด รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที ่2 (ทุ่งครุ)  

1.5   ข้ันตอนวางแผนงานโดยการก าหนดแนวทางการถ่ายท าจากประเด็นที่ศึกษา โดยก าหนดวัน
เวลาถ่ายท า ค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการถ่ายท าและก าหนดจ านวนทีมงานร่วมถ่ายท า โดยแบ่งบทบาทและหน้าที่ 

1.6   ท าการจัดเตรียมเบิกและตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายท าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น 
ตรวจเช็คระบบการท างานของกล้อง ความจุของแบตเตอรี่กล้อง การ์ดหน่วยความจ า สภาพขาต้ังกล้องสามขา และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมส าหรับการใช้งาน 

 

                       
 

         ภาพที่ 1.1 การเขียนบทถ่ายท าวีดิทัศน์                    ภาพที่ 1.2 การลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจสถานที่ 

         

จากภาพที่ 1.1 นางสาวกฤติยา พ่ึงพระ ก าลังท าการเขียนบท
ให้สอดคล้องกับประเด็นการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน การจัด
แสดงชุดนิทรรศการด้านต่าง ๆ  กิจกรรมส าหรับเด็กและ

ครอบครัว และการบรรยายเน้ือหาในวีดิทัศน์ 
 

จากภาพที่ 1.2 นางสาวดาว ดูเบย์ ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจโซน
พ้ืนที่กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร 
แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) และประสานงานกับ คุณอรสิริ บุญมา 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
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        ภาพที่ 1.3 โซนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก   ภาพที่ 1.4 ประชุมผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งต่าง ๆ 
              กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)   

 
 

2.  ข้ันตอนการผลิต (Production) มข้ัีนตอนดังน้ี 
2.1  ในสถานที่ถ่ายท าผู้ศึกษาวางมุมกล้องตามบทที่ก าหนดไว้โดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบภาพในการ

ถ่ายท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เลือกวางมุมภาพตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงและการก าหนดการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงแต่ละเหตุการณ์และก าหนดขนาดภาพตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่  

2.2  จัดล าดับการถ่ายท า โดยในที่น้ีได้ใช้กล้อง 2 ตัว คือ กล้อง หลัก 1 ตัวเป็นภาพกว้าง กล้องอีก 1 
ตัว เก็บภาพมุมอื่น เพ่ือถ่ายระยะใกล้ และใช้โดรนในการเก็บภาพบรรยากาศด้านนอกอาคาร 

 

        
                                       
 
 

 
  

 
 

 

จากภาพที่ 1.3 บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก 
กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เป็นสถานที่จัดแสดงชุด
นิทรรศการเพ่ือให้ความรู้แนวคิด ภายในจะมีกิจกรรมให้ได้  

ร่วมสนุก พร้อมทั้งได้รับความรู้และเพ่ิมทักษะต่าง ๆ  

จากภาพที่ 1.4 มีการประชุมเพ่ือแบ่งหน้าที่ก่อนเริ่มการ
ถ่ายท า และแบ่งทีมงานเป็น 2 ทีม แต่ละทีมมีกล้องหลัก 
1 ตัว เก็บภาพกว้าง กล้องรอง 1 ตัว เก็บภาพมุมอื่น ๆ  

และกระจายทีมงานไปยังโซนพ้ืนที่กิจกรรมต่าง  ๆ 
เพื่อถ่ายท าวีดิทัศน์ 

 

ภาพที ่2.1 วางต าแหน่งภาพ ภาพที ่2.2 กล้องถ่ายเก็บมุมภาพระยะใกล้ 

จากภาพที่ 2.2 กล้องถ่ายเก็บมุมภาพระยะใกล้  
เป็นการถ่ายน้อง ๆ ที่ก าลังให้ความสนใจในกิจกรรม

สันทนาการการวาดภาพศิลปะ และต้ังใจแข่งกัน 
ระบายสีในส่วนของตนอย่างมีความสุขสนุกสนาน            

                

จากภาพที่ 2.1 ทีมงานถ่ายท าปรึกษากันเรื่องการวาง
ต าแหน่งภาพ ส าหรับการถ่ายท าภาพทางเข้า

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)  
ให้ดูเหมาะสมมากที่สุด 
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3.  ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) มข้ัีนตอนดังน้ี 
    3.1  ผู้ศึกษาท าการโอนไฟล์ดิจิตอล SD Card ลงคอมพิวเตอร์ และคัดเลือกภาพที่ต้องการน ามาตัดต่อ
โดยคัดเลือกการถ่ายท าในแต่ละสถานที่ที่สมบูรณ์ที่สุดท าการตัดต่อภาพและเสียงด้วยโปรแกรมส าหรับตัดต่อให้สมบูรณ์ 
 
 

 
 

 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที ่2 (ทุ่งครุ)” 
ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งการวิเคราะห์ผลเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และส่วนที่ 2 
การประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง มีผลการศึกษาดังน้ี 

สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)” น าเสนอเน้ือหาใน
หัวข้อตามขอบเขตงานคือ 1) เน้ือหาข้อมูลต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)            
2) ข้อมูลชุดนิทรรศการ และกิจกรรมที่จัดแสดง 

 

ภาพที ่2.3 ทีมงานกล้องโดรน 

จากภาพที่ 3.1 เลือกการวางฟุตเทจ (Footage) ควรเลือกภาพที่จะน าเสนอให้
ตรงกับประเด็นที่ต้องการจะสื่อในช่วงเวลาน้ัน ๆ  อย่างชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้อง

กับเน้ือเรื่องโดยรวม ซึ่งจะท าให้ผู้ชมเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายมากย่ิงข้ึน 

จากภาพที่ 2.3 นายไกรวิชญ์ วัฒนธรรม ผู้บังคับกล้องโดรน
ในการถ่ายภาพมุมสูง เพ่ือเก็บภาพบรรยากาศพ้ืนที่โดยรอบ

ของพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 
 

ภาพที ่3.1 วางฟุตเทจ (Footage) ตามบทด าเนินเรื่อง 
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1.  สรุปผลการประเมินด้านเทคนิคการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ 
การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 

2 (ทุ่งครุ)” ได้รับการประเมินโดยใช้แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
เน้ือหารายการ 2) ด้านเทคนิคการผลิต สามารถน ามาสรุปได้ดังน้ี 

1.1  ด้านเน้ือหารายการโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินด้านเน้ือหารายการมีผลประเมินในภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
มีอยู่ด้วยกัน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 1 การน าเสนอเน้ือหาของวีดิทัศน์ตรงตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 การน าเสนอเน้ือหาเกิด
ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง และระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมีอยู่ด้วยกัน 2 ข้อ

ภาพที ่4.1 ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร  
แห่งที ่2 (ทุ่งคร)ุ 

จากภาพที่ 4.1 พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที ่2 (ทุ่งคร)ุ 
ต้ังอยู่ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ 
มี 2 อาคาร พ้ืนที่ 18,473.08 ตารางเมตร ด าเนินงานโดยส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีแนวคิดในการให้เด็กและ

ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์

ภาพที ่4.3 กิจกรรมระบายส ี

จากภาพที่ 4.4 ภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร 
แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้ 
ร่วมสนุก เช่น กิจกรรมตกปลามหาสนุก เป็นต้น 

จากภาพที่ 4.3 เป็นภาพกิจกรรมระบายสีที่จัดข้ึน 
เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะ ความสามารถทางศิลปะ 

และพัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค ์
 

ภาพที ่4.2 โซนจัดแสดงนิทรรศการเรียนรู้เก่ียวกับ 
โลกของเรา 

จากภาพที่ 4.2 โซนจัดแสดงนิทรรศการเรียนรู้เก่ียวกับ
โลกของเรา ใช้วิธีการจัดแสดงโดยจ าลองสถานการณ์
เก่ียวกับโลกในยุคต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้เรื่องราวที่

เก่ียวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
 

ภาพที ่4.4 กิจกรรมตกปลามหาสนุก 
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คือ ข้อที่ 3 การน าเสนอเน้ือหาของสื่อวีดิทัศน์มีคุณค่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ได้ และ ข้อที่ 4 ค า
บรรยายน าเสนอเน้ือหาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง 

1.2 ด้านเทคนิคการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินด้านเทคนิคการผลิตมีผลประเมินใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1 ภาพน าเสนอมุมกล้องสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมาก และระดับความ
คิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 3 เสียงประกอบมีความชัดเจนเหมาะสมกับภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

1.3 สรุปผลการประเมินทุกด้านโดยผู้เชี่ยวชาญ มีผลประเมินในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านเทคนิคการผลิต มีค่าเฉลี่ย 
3.25 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเน้ือหารายการ มีค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง 

2.  สรุปผลการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง 
แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างประเมินสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก   

กรุงเทพมหานคร แห่งที ่2 (ทุ่งครุ)” แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านการน าเสนอเน้ือเรื่อง 2) ด้านการรับรู้ ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน สามารถน ามาสรุปได้ดังน้ี 

2.1 ด้านการน าเสนอเน้ือเรื่องโดยกลุ่มตัวอย่าง ระดับความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.93 อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อที่ 1 การด าเนินเรื่องสามารถ
เข้าใจเน้ือหาได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นที่มีค่าต่ าสุด คือ ข้อที่ 2 เน้ือหามี
ความน่าสนใจ ชวนติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก 

2.2 ด้านความพึงพอใจด้านการรับรู้โดยกลุ่มตัวอย่าง ระดับความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.75 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อที่ 1 หลังชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ท่านได้
รับทราบข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อยู่ในระดับมาก ระดับความ
คิดเห็นที่มีค่าต่ าสุด คือ ข้อที่ 2 หลังชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ท่านเกิดความสนใจพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 
(ทุ่งครุ)  มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก 

2.3  สรุปผลการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง ผลประเมินในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านการน าเสนอเน้ือเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93 อยู่ในระดับมาก และด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 
2 (ทุ่งครุ)” สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังน้ี 

1.  อภิปรายผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  
1.1   ด้านเน้ือหารายการ ผลการศึกษาพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมด้านเน้ือหา

รายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดมีอยู่ด้วยกัน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 1 การน าเสนอเน้ือหาของวีดิทัศน์ตรงตามวัตถุประสงค์ และข้อที่ 2 การน าเสนอ
เน้ือหาเกิดความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง สามารถพัฒนาให้ดีกว่าน้ี โดยพิจารณาจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คือ คุณทวีรัตน์ โชคชัยเพ่ิมพูนผล ให้ความคิดเห็นว่าควรเพ่ิมเติมมุมภาพที่หลากหลาย
จะท าให้วีดิทัศน์มีความน่าสนใจ และทันสมัยมากข้ึน 
 1.2   ด้านเทคนิคการผลิต ผลการศึกษาพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมด้านเทคนิคการ
ผลิตภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1 ภาพน าเสนอมุมกล้องสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมาก ผลประเมินสูงกว่า
ปานกลางไม่มาก สามารถพัฒนาให้ดีกว่าน้ี โดยพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2 คน คือคุณปฐมภู อัฐกุญช์ 
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และคุณชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ ให้ความคิดเห็นว่า การเลือกใช้เพลงมีความน่าสนใจ มีการแบ่งจังหวะในการตัดต่อที่
สัมพันธ์กัน ภาพสามารถเล่าเรื่องในระดับปานกลาง และมีการจัดองค์ประกอบภาพที่สวยงาม 

2.  อภิปรายผลจากการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง 
2.1  ด้านการน าเสนอเน้ือเรื่อง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมด้านการ

น าเสนอเน้ือเรื่องมีค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าสูงสุด คือ 
ข้อที่ 1 การด าเนินเรื่องสามารถเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก เหตุที่ได้ผลประเมิน
ในระดับมาก เป็นเพราะผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญกับบทสอดคล้องกับบทวีดิทัศน์ ควรจะมีการใช้ภาษาที่สละสลวย 
ชวนอ่าน ชวนฟัง มีตัดวรรค มีการเกริ่นน า การด าเนินเรื่อง และบทสรุปที่กระชับสอดคล้องกัน (ถาวร สายสื บ, 
2546) 

2.2  ด้านการรับรู้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อที่ 1 หลังชม
สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ท่านได้รับทราบข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อยู่ในระดับมาก เหตุที่ได้ผลประเมินในระดับมาก เป็นเพราะบทวีดิทัศน์เขียนเป็นความเรียงที่
ใช้ภาษาสละสลวย ทันสมัย สอดแทรกสาระ เกร็ดความรู้ และสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้ชม  (ถาวร สายสืบ, 
2546) 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 
2 (ทุ่งครุ)” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  เพ่ือให้ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบทและถ่ายท าออกมาสมบูรณ์ ดังน้ัน ควรลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลก่อน
การถ่ายท า 

2.  เพ่ือให้วีดิทัศน์ออกมาน่าสนใจมากข้ึน อาจใส่บทสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ หรือ แอนิเมชันน าเสนอข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ิมเติม 

3.  การคัดเลือกฟุตเทจ (Footage) ที่จะใช้ในการตัดต่อมีส่วนช่วยให้วีดิทัศน์มีความน่าสนใจ เช่น      
ฟุตเทจส่วนที่มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ หรือเด็ก ๆ ท ากิจกรรมพร้อมกับครอบครัว 

4.  การคัดเลือกเสียงผู้บรรยาย จะต้องก าหนดลักษณะเสียงและโทนเสียง ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้
รับชม พอเลือกลักษณะเสียงได้แล้ว ควรคัดเลือกผู้บรรยาย เลือกผู้ที่มีรูปเสียงใกล้เคียงกับผลงานมากที่สุด เพราะ
เสียงบรรยายช่วยให้เข้าถึงสื่อที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านภาพที่จ าเป็น และมีความส าคัญได้ดีย่ิงข้ึน 

5.  การอัดเสียงผู้บรรยายจะต้องระวังเรื่องเสียงรบกวนให้มากที่สุด เพราะจะส่งผลท าให้งานมีเสียงแทรก
รบกวน ควรอัดในห้องที่มีการเก็บเสียง การเลือกเพลงประกอบที่ท าให้เน้ือเรื่องมีความน่าสนใจข้ึน แลสิ่งที่ขาดไม่ได้
คือเสียงประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในงาน ควรมีเพราะจะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าสมจริงและคล้อยไปกับเรื่องราว 

6.  การใช้เสียงเพลงพ้ืนหลัง เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับสื่อ ควรเป็นเพลงที่มีลักษณะฟังแล้วรื่นหู และ
ผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน ถ้าอยากให้ดึงดูดความสนใจผู้ชม ให้เลือกใช้เพลงที่ฟังแล้วรู้สึกต่ืนเต้น 

7.  พ้ืนที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เป็นพ้ืนที่จัดแสดง ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนธนบุรี จึงสามารถน าสื่อที่จัดท าไปต่อยอดได้ในประเด็นการน าเสนอ
สถานที่ท่องเท่ียวส าคัญของฝั่งธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกียรติชัย สุวรรณศร. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. นนทบุรี: สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2540). ระบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

87 
 

ณรงค์ สมพงษ์. (2553). สื่อเพือ่งานเผยแพร่. กรุงเทพฯ: บางกอกการพิมพ์.  
ถาวร สายสืบ. (2546). เอกสารค าสอน เรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์. พิษณุโลก: ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
พินิจ รัตนกุล. (2552). เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและการวิจารณ์เบื้องต้น หน่วยที ่9-15. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วิภา อุดมรัตน์. (2554). หลักการประชาสัมพันธ์ทั่วไป. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2549). การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ส านักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว. (2557). คู่มือประกอบการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับครอบครัว 

โครงการพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ). ม.ป.พ. 
เสกสรร สายสีสด. (2542). หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

88 
 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 

89 
 
 
 

ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี  
อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

FACTORS AFFECTING MAKING TO USE THE SERVICE ROOM OF CHANG YAI JAI DEE 
HOTEL CAPITAL DISTRICT, YASOTHON. 

เพียงฟ้า ออมสิน1 อารียา ไตรยสุทธ์ิ1 สุติมา ฮามค าไพ1 และ พรรณภา สงัฆะมณี1 

Piangfa Aomsin, Ariya Taiyasut, Sutima Hamcumpai and Phannapha Sangkamanee 
1 คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้าง
ใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการเลือกใช้บริการ
ห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีคือ ลูกค้าที่มาใช้
บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร การวิจัยครั้งน้ีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 136 ตัวอย่าง และแบบสัมภาษณ์จ านวนทั้งหมด 10 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แจกแจงความถ่ีและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เมื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านต่างๆอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.37)  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.37) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
ปัจจัยด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.32) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.31)  และ
ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.26) ตามล าดับ 
 จากการศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้าง
ใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งแนวทางน าไปสู่การพัฒนาด้านห้องพัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 
ห้องพักมีความสะอาด ออกแบบตกแต่งสวยงาม และสิ่งอ านวยความครบครัน ราคาของห้องพักมีความเหมาะสมกับ
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก และความสะดวกสบายในการเข้าพัก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับที่พักแห่งอื่นก็
ถือว่าเหมาะสมอย่างมาก มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทั่วถึง เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณโรงแรมได้  
 ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เพ่ือใช้ในการน ามา
ปรับปรุง การสื่อสารภาพลักษณ์ของโรงแรม ความมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการโรงแรมให้ดีย่ิงข้ึนและแก้ไข
ข้อบกพร่องของโรงแรมด้วยวิธีที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
 
ค าส าคัญ 
 ปัจจัยเลือกใช้บริการ ลูกค้า 
 

ABSTRACT 
 Factors influencing the decision to use the room of Changyai Jaidee Hotel, Muang 
District, Yasothon Province The purpose of this research are: 1) to study the factors of decision 
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making in choosing rooms of Changyai Jaidee Hotel, Muang District, Yasothon Province, 2) to 
study the satisfaction of the users of the hotel room service of Changyai Jaidee Hotel, Muang 
District, Yasothon Province. The researcher collected 136 questionnaires and 10 interviews. The 
statistics were used to analyze the qualitative data. Analysis of the data was frequency, 
percentage and standard deviation.  
 When studying the factors influencing the decision to use the hotel room of Chang Yai 
Jaidee Hotel, Muang District, Yasothon Province, the respondents' opinions were at a high level. 
The mean score was 4.34 on average. Average factors were as following: location factor was 4.38, 
followed by process factor was 4.37, product factor was 4.37, marketing promotion factor was 
4.35, personnel factor was 4.32, construction and presentation of physical characteristics was 
4.31, and the price factor was 4.26 respectively. 
 A study on the satisfaction of users of the hotel room service of Changyai Jaidee Hotel, 
Muang District, Yasothon, which led to the development of room. Seven respondents 
commented that rooms were clean, beautiful, decoration, and facilities, the price of the room is 
appropriate for its facilities and comfort of staying. If compared with other accommodation, the 
security systems such as CCTV, fire protection equipment, security guard at the hotel were all 
secured.   
 The results of this study can be the preliminary information for hotel operators using to 
improve. It can communicate the image of the hotel. This has the influence on the selecting of 
hotel services and the correction of hotel deficiencies in the appropriate way for further 
development. 
 
Keywords 
 Service Factors, Customer 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจบริการ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่ท ารายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าเป็นกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติหรือนักท่องเท่ียวชาวไทย อีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ท้องถ่ินต่างๆ ก่อให้เกิดการ
ขยายโอกาสด้านการสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง อาทิ ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจ
อาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น และรายได้จากการท่องเท่ียวยังท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เกิด
การลงทุน ขยายกิจการเพ่ือสร้างความหลากหลายในธุรกิจบริการ 
 ธุรกิจหน่ึงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และเป็นอีกหัวใจหลักของธุรกิจบริการ น่ันก็
คือ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจที่พักแรม โรงแรมตามความหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 
หมายถึง สถานที่พักที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน (สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2561, จาก www.elfhs.ssru.ac.th.) ปัจจุบันธุรกิจที่พักแรมมี
ความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและด้านการบริการที่นักท่องเท่ียวสามารถเลือกบริการตามความต้องการ ส าหรับ
ธุรกิจที่พักแรมน้ันได้มีการเติบโตไปพร้อมๆกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ท าให้ธุรกิจมี
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การขยายไปอีกในหลายรูปแบบ เช่น โรงแรม โมเต็ล เกสเฮาส์ รีสอร์ท อพาร์ตเม้นท์ โฮมสเตย์ บังกะโล เป็นต้น  
(วริศรา วาริชวัฒนะ และดร.กุลเชษฐ์ มงคล, 2556)  
 จังหวัดยโสธรมีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณี
อื่นๆตามท่ีกล่าวมาข้างต้น และน่ันก็เป็นปัจจัยหน่ึงส าหรับการก่อต้ังโรงแรมที่พักต่างๆข้ึน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
ซึ่งในจังหวัดยโสธรมีที่พักในลักษณะที่หลากหลาย ทั้งโรงแรม, รีสอร์ท และอพาร์ตเมนต์ ในราคาที่แตกต่างกัน
ออกไป อาทิเช่น โรงแรมเจพี เอมเมอรัลด์, โรงแรมอาร์พี ซิต้ี, โรงแรมพีเค การ์เด้น, โรงแรม บี.เอ็ม. แกรนด์, 
โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ เป็นต้น ทั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกศึกษาโรงแรมช้างใหญ่ใจดี ซึ่งเป็นโรงแรมที่ ต้ังอยู่ติดกับ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดยโสธร ให้บริการห้องพักใน 2 ประเภท ได้แก่ ห้องพักบนตัวอาคาร และห้องพักที่แยก
จากตัวอาคาร (วิลล่า) ห้องพักบนตัวอาคารมีการออกแบบที่ทันสมัย สวยงาม ห้องพักมีขนาดกว้าง ในส่วนของ
ห้องพักที่แยกจากตัวอาคาร (วิลล่า) มีการออกแบบมาในลักษณะของเรือนไม้ ซึ่งมีความโดดเด่นและน่าดึงดูดใจ 
ห้องพักมีขนาดกว้างเช่นกัน และเป็นอีกหน่ึงตัวเลือก ส าหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในลักษณะที่เป็นไม้ทั้งหลัง  นอกจาก
การออกแบบตกแต่งที่น่าดึงดูดใจ ความสะดวกในการเข้าพัก และการให้บริการที่อบอุ่นแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลาย
อย่างที่ผู้วิจัยจะศึกษาในครั้งน้ี ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี ซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ีไปปรับปรุงและพัฒนาในส่วนของ
ห้องพักโรงแรม รวมถึงช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร และประเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร 
 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้าง
ใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้กระบวนการศึกษาเชิงส ารวจในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มุ่งเน้นอธิบาย
กระบวนการของปรากฏการณ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมโดยอาศัยมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักในการศึกษา โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชากร คือ กลุ่มลูกค้าใน
ชุมชน นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ที่ใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร จ านวน 210  คน 
จากการเปิดตารางของ เครจชี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จ านวน ประชากร 136 คน และกลุ่มลูกค้าใน
ชุมชน นักท่องเท่ียว นักธุรกิจ ท่ีใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร จ านวน 10 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม 
 
 1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บแบบสอบถามจ านวน 136 ชุด และแบบสัมภาษณ์ จ านวน 10 ชุด ให้แก่
ลูกค้าที่มาใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร แบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี ตอนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก และ
ประเภทห้องพักที่เลือกใช้บริการ โดยลักษณะค าถามเป็นลักษณะปลายปิด (Close Ended Question) มีให้
เลือกตอบหลายค าถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ 
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(Percentage Distribution) ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ในการใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้าง
ใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ดังน้ี 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2. ปัจจัยด้านราคา 3. ปัจจัยด้านสถานที่ 4. ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 5. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ 
จากน้ัน น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ใช้มาตราวัดเจตคติแบบ (Rating 
Scale) ของ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ จากน้ันด าเนินการหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์
ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแยกเป็นด้าน ดังน้ี 1. 
แนวทางน าไปสู่การพัฒนาด้านห้องพัก 2. แนวทางน าไปสู่การพัฒนาด้านบริการ 3. แนวทางน าไปสู่การพัฒนาด้าน
คมนาคม 4. แนวทางน าไปสู่การพัฒนาด้านราคา 5. แนวทางน าไปสู่การพัฒนาด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร 6. 
แนวทางน าไปสู่การพัฒนาด้านความปลอดภัย 
  
 2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

      ข้อมูลในกระบวนการศึกษาได้แก่ การจัดท าข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แปลความและสรุปข้อมูลประกอบด้วย 
  2.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมาเอง โดยใช้เครื่องมือที่มีความ
เหมาะสม ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน 
  2.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ที่สามารถ
น ามาอ้างอิงได้และมีความน่าเชื่อถือ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีในรูปแบบอินเทอร์เน็ต
ในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ 
 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านข้อมูลพ้ืนฐานส่วน
บุคคล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 3.1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจง ความถ่ีและค่า
ร้อยละ 
 3.2  ท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นโดยหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ระดับความส าคัญ ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 3.3  ค าถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้าง
ใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยลักษณะค าถามเป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่กล่าวข้างต้น และจะเลือกน าเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องที่
ท าการศึกษาเท่าน้ัน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบสอบถามใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป และแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มีจ านวน 136 ชุด และแบบสัมภาษณ์จ านวน 
10 ชุด ผู้วิจัยจัดล าดับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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 1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
   ̅  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ร้อยละ  แทน ค่าร้อยละ 

 ล าดับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังต่อไปน้ี 
 
 2. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ซึ่งเพศเพศหญิงมีจ านวน 82 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.29 และเพศชายมีจ านวน 54 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
39.71 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวน 79 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.09 รองลงมาคือ 
อายุระหว่าง 31-50 ปี มีจ านวน 43 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.62 อายุต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 10 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.35 และอายุมากกว่า 50 ปี มีจ านวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 72 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มี
จ านวน 60 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.12 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 
ตามล าดับ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานเอกชน มีจ านวน 50 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
36.76 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 45 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.09  อาชีพรับจ้าง มีจ านวน 20 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.71 อาชีพค้าขาย มีจ านวน 18 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.24 และอาชีพเกษตรกร มีจ านวน 3 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.21 ตามล าดับมีรายได้ระหว่าง 9,001-12,000 บาท มีจ านวน 67 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.26 
รองลงมาคือระหว่าง 13,000-15,000 บาท มีจ านวน 31 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.79 15,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 27 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.85 และต่ ากว่า 9,000 บาท มีจ านวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.09 ตามล าดับ สามารถ
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพ่ือพักผ่อนจากการท่องเท่ียว 42 30.88 
เพ่ือพักผ่อนจากการเย่ียมญาติ 7 5.15 
เพ่ือพักผ่อนจากการท าธุรกิจ 17 12.50 
เพ่ือพักผ่อนระหว่างการเดินทาง 70 51.47 

อื่นๆ - - 
รวม 136 100.00 

  

 จากตารางแสดงร้อยละและความถ่ีของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่เพ่ือพักผ่อนระหว่างการเดินทาง มี
จ านวน 70 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.47 รองลงมาคือเพ่ือพักผ่อนจากการท่องเที่ยว มีจ านวน 42 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30.88 เพ่ือผักผ่อนจากการท าธุรกิจ มีจ านวน 17 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 และเพ่ือผักผ่อนจากการ
เย่ียมญาติ มีจ านวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.15 ตามล าดับ ทั้งน้ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ีเป็นห้องพักบนตัวอาคาร มากกว่าห้องแยกจากตัวอาคาร (วิลล่า) ซึ่งห้องพักบนตัวอาคาร มีจ านวน 
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115 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.56 และห้องพักแยกจากตัวอาคาร (วิลล่า) มีจ านวน 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.44 
 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง   
 ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าสภาพของห้องพักมีการตกแต่งสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมาคือ ขนาด
ของห้องพัก/ที่พัก กว้างขวาง (ค่าเฉลี่ย 4.40) ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก (ค่าเฉลี่ย 4.37) สิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้องพัก เช่น โทรทัศน์, ตู้เย็น, เครื่องท าน้ าอุ่น และอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.33) มีประเภทห้องพักให้เลือก
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.29)  และที่พักมีชื่อเสียง (ค่าเฉลี่ย 4.21) ตามล าดับ ดังตาราง 
 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ̅ S.D ระดับ 
1.1  ที่พักมีชื่อเสียง 4.21 .462 มาก 
1.2  มีประเภทห้องพักให้เลือกหลากหลาย 4.29 .470 มาก 
1.3  สภาพของห้องพัก มีการตกแต่งสวยงาม 4.60 .536 มากท่ีสุด 
1.4  ขนาดของห้องพัก/ที่พัก กว้างขวาง 4.40 .520 มาก 
1.5 สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก เช่น   
 โทรทัศน์,ตู้เย็น, เครื่องท าน้ าอุ่น และอื่นๆ 

4.33 .503 มาก 

1.6  ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก 4.37 .530 มาก 

รวม 4.37 .504 มาก 

2. ปัจจัยด้านราคา   ̅ S.D ระดับ 

2.1  มีการก าหนดราคาห้องพัก และบริการต่าง ๆ
 อย่างชัดเจน 

4.24 .479 มาก 

2.2  ห้องพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 4.23 .516 มาก 

2.3  ห้องพักมีความเหมาะสมกับราคา 4.30 .575 มาก 

2.4  ราคาห้องพักมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับที่
 พักแห่งอื่น 

4.28 .580 มาก 

รวม 4.26 .538 มาก 

  
 จากตาราง พบว่าห้องพักมีความเหมาะสมกับราคา (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมาคือ ราคาห้องพักมี
ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับที่พักแห่งอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.28) มีการก าหนดราคาห้องพัก และบริการต่างๆอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 4.24) และห้องพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ (ค่าเฉลี่ย 4.23) ตามล าดับ  
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ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยรวม  ̅ S.D ระดับ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.37 .504 มาก 
2. ปัจจัยด้านราคา 4.26 .538 มาก 

3. ปัจจัยด้านสถานที่ 4.38 .538 มาก 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4.35 .531 มาก 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร 4.32  .524 มาก 
6. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.31 .522 มาก 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 4.37 .586 มาก 

รวม 4.34 .535 มาก 

 
 จากตาราง ได้ผลรวมทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย 4.34) เมื่อพิจารณาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัจจัย
ด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.37) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 
4.37) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.35) ปัจจัยด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.32) ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.31)  และปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.26) ตามล าดับ 
 
 4.  ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 

  จากการที่ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 136 ชุด ลูกค้าที่มาใช้บริการห้องพักของโรงแรม
ช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้ตอบแบบสอบถามในส่วนของแนวทางไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการ
ให้แนวทางไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน 36 ชุด และผู้วิจัยได้น าข้อมูลการตอบมาแยกความใกล้เคียง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่า ห้องพักมีความสะอาด ออกแบบตกแต่งสวยงาม และสิ่งอ านวยความครบครัน 
แต่ควรจะมีพนักงานขนสัมภาระ เน่ืองจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการห้องพักมีสัมภาระจ านวนมาก ซึ่งล าบากในการขนย้าย
เข้าห้องพัก โรงแรมมีความสะดวก เน่ืองจากโรงแรมต้ังอยู่ติดกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร สามารถเดินไปใช้บริการรถ
โดยสารได้สะดวก โดยไม่ต้องเรียกบริการจากรถแท็กซี่ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในส่วนของราคาของห้องพักมี
ความเหมาะสมกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก และความสะดวกสบายในการเข้าพัก ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับที่พักแห่งอื่นก็ถือว่าเหมาะสมอย่างมาก ในด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของการจองห้องพักผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต ที่มีความง่าย และรวดเร็ว มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ทั่วถึง เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เฝ้าร ะวัง
ความปลอดภัยบริเวณโรงแรมได้  
 
 5.  ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์จ านวน 10 ชุด ลูกค้าที่มาใช้บริการห้องพักของโรงแรมช้าง
ใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบว่า ผู้ตอบค าถามแบบสัมภาษณ์มีทั้งที่เคยมาพักและไม่เคยมาพัก โดยส่วน
ใหญ่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวและการออกแบบตกแต่งของห้องพักมีความสวยงาม  โดดเด่น ห้องพักมีขนาดกว้าง
และราคาเหมาะสมกับห้องพัก และผู้ที่เลือกใช้บริการห้องพักที่แยกจากตัวอาคาร (วิลล่า) จ านวน 4 คน ส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่าสะดวกในการเดินทางเข้าห้องพักมากกว่าห้องพักบนตัวอาคาร และชื่นชอบการตกแต่งห้องพักที่
เป็นลักษณะไม้ ซึ่งราคาก็เหมาะสมกับห้องพักเช่นกัน นอกจากน้ียังมีความสะดวก ง่ายต่อการเดินทาง ในระดับ
มาก เน่ืองจากอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสาร, ตลาด, โรงพยาบาล และเขตชุมชน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่
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มีความประทับใจในระดับมาก เน่ืองจากได้รับการบริการที่ดี รวดเร็ว และเป็นธรรม ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตผู้ตอบปบบสัมภาษณ์ให้เสนอแนะในด้านของการบริการในส่วนของร้านค้า อาหารตามสั่งในโรงแรม
อยากให้มีสระว่ายน้ า และบริการฟิตเนสในโรงแรม 
 
อภิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 82 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
60.29 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวน 79 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.09 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี      
มีจ านวน 72 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.94 ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานเอกชน มีจ านวน 50 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 36.76 มีรายได้ระหว่าง 9,001-12,000 บาท มีจ านวน 67 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.26  มี
วัตถุประสงค์ในการเข้าพักเพ่ือพักผ่อนระหว่างการเดินทาง มีจ านวน 70 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.47 ห้องพักบน
ตัวอาคาร     มีจ านวน 115 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.56 สรุปปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก
ของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของ
โรงแรมช้างใหญ่ใจดี อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านต่างๆอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.38) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.37) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.37) ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.35) ปัจจัยด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.32) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.31) และปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.26) ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวิจัยครั้งน้ีใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา ดังน้ันในการวิจัย
ครั้งต่อไปจึงสามารถปรับปรุง โดยใช้ทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ส่วนประสมทางการตลาด     
16 P’s  
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการห้องพักของโรงแรม
ในจังหวัดยโสธร 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร 
โดยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) 

ของนักศึกษา นศ. 6101 
LEARNING ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN CLASS 6101 TAKING THE PRINCIPLES 

AND THEORIES OF MASS COMMUNICATION COURSE : COMMUNICATION 
STIMULATION MODEL USING DEDUCTIVE METHOD OF TEACHING  

ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง1  

Pritadrang Jonboonreang  

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าประสิทธิภาพของจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย เปรียบเทียบ

ความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแบบนิรนัยและหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนแบบนิรนัยวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา 
นศ. 6101 ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จ านวน 20 คน 
โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
หลังเรียนและระหว่างเรียน รวม 3 ฉบับ และแผนการเรียนรู้แบบนิรนัย จ านวน 1 แผนใหญ่ 2 แผนย่อย และแบบ
ฝึกนิรนัย จ านวน 2 ชุด ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียน ผลจากการวิจัยพบว่า 

1.  ค่าประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกแบบนิรนัย มีค่าเท่ากับ 81.00/ 89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
(80 / 80)  แสดงว่าการใช้แบบฝึกแบบนิรนัยมีประสิทธิภาพ  

2.  การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.35 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 8.90  คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 3.55 และร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 35.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ ต้องเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม  

3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกแบบนิรนัย รายวิชารายวิชาหลักและทฤษฎี
การสื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร นักศึกษาจ านวน 20 คน ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบฝึกแบบนิรนัย ได้
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.97 หรือร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
ค าส าคัญ 
 กระบวนการเรียนรู้แบบนิรนัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

ABSTRACT 
 This study aimed at studying the efficiency of the instruction using deductive method 
of teaching, identifying students’ learning progression by comparing students’ pretest, in-class 
test and posttest scores after the instruction using deductive method of teaching, and 
investigating the effectiveness index of learning achievement of students in class 6101 who took 
the Principles and Theories of Mass Communication Course: Communication Stimulation Model 
using the deductive method of teaching. The participants of the study were 20 freshmen 
majoring Mass Communication, Loei Rajabhat University, obtained by using purposive sampling. 
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The data were collected by using pretest, in-class test, posttest, one learning plan and two sub-
learning plans, and two exercises. The data were analyzed to identify the learning achievement, 
to compare the pretest, the in-class test and the posttest scores and to find out the 
effectiveness index of the learning achievement. The findings of the study were as follows.  
 1.  The efficiency of the exercises constructed using the deductive method of teaching 
was 81.00/ 89.00 which was considered higher than the expected standard of 80/80. This has 
shown that this exercise is effective. 

2.  The average pretest score was 5.35. The average posttest score was 8.90. The 
average progression score was 3.55, and the progression was 35.50 % which was higher than the 
expected standard. In other words, it was increased by at least 25% of the total score. 

3.  The effectiveness index of learning of 20 students by using exercises constructed 
using the deductive method of teaching in the Principles and Theories of Mass Communication 
Course: Communication Stimulation Model on sequences was at 0.97 or 97% and was considered 
higher than the expected standard.  
 
Keywords 
 Deductive Method of Teaching, learning Achievement  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน การเรียนรู้เกี่ยวกับแบบจ าลองการ
สื่อสารมวลชนได้อย่างถ่องแท้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ เน่ืองจากแบบจ าลองกล่าวถึงองค์ประกอบของสื่อสารมวลชนที่
อธิบายด้วยภาพชาร์ตง่าย ๆ เริ่มจากผู้ส่งสาร ผู้เข้ารหัส สารและการจัดสาร สื่อและช่องทาง ผู้ถอดรหัสและผู้รับสาร 
รวมทั้งจุดหมายปลายทาง และผลสะท้อนกลับ จึงสามารถช่วยอธิบายทฤษฎีสื่อสารมวลชนที่มีเน้ือหาเข้าใจยาก 
ซับซ้อนและเป็นนามธรรม แต่เน่ืองจากแบบจ าลองการสื่อสารมีนักวิชาการได้กล่าวไว้มากมายหลายรูปแบบ จึงท า
ให้การเรียนรู้เข้าใจและจดจ าของนักศึกษาที่เรียนอาจเกิดความสับสน ไม่ชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบที่เพ่ิมข้ึน
มากกว่า ผู้ส่งสาร สาร สื่อ / ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร อันจะก่อให้เกิดปัญหาการน าแบบจ าลองไปใช้ในแต่ละ
สถานการณ์ของการสื่อสารและการประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับการเรียน
การสอนทฤษฎีการสื่อสารมวลชนโดยทั่วไปเป็นการเรียนรู้ที่ยากเพราะเน้ือหาซับซ้อนและเป็นนามธรรมยากจะ
อธิบายด้วยการบรรยายได้ ดังน้ันการน าแบบจ าลองการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมในแต่ละรูปแบบมาใช้อธิบายทฤษฏี จึง
เป็นวิธีการสอนที่ช่วยในเรื่องการสร้างความเข้าใจได้มากย่ิงข้ึนเพราะเป็นรูปภาพ โยงใยเชื่อมต่อกันด้วยลูกศร ท าให้
เห็นทิศทางการเป็นเหตุและเป็นผลทางด้านทฤษฎีได้อย่างชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน  

ดังน้ัน ด้วยความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจึงเลือกบทเรียนแบบจ าลองการสื่อสารมาเป็นประเด็น
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนภายใต้หัวข้อ “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน เรื่อง 
แบบจ าลองการสื่อสาร โดยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ เรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive  
Method) ของนักศึกษา นศ. 6101" โดยใช้รูปแบบการสอนที่เรียบเรียงโดย ทิศนา แขมมณี (2560) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปตาม
วัตถุประสงค์ในบทเรียน จากน้ันจึงให้ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง หรืออาจให้ผู้เรียนฝึกการน าทฤษฎี หลักการ 
หลักเกณฑ์ กฎหรือข้อสรุปไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย หรืออาจเป็นหลักลักษณะให้ผู้เรียนหาหลักฐานเหตุผล
มาพิสูจน์ยืนยันทฤษฎี กฎหรือข้อสรุปเหล่าน้ัน การจัดการเรียนรู้แบบน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไร
ง่าย ๆ และมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ทฤษฎี ข้อสรุปเหล่าน้ันอย่างลึกซึ้ง การสอนแบบน้ีอาจกล่าวได้ว่า เป็นการสอน
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จากทฤษฎีหรือกฎไปสู่ตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด มีข้ันตอนส าคัญดังต่อไปน้ี 1) ข้ันก าหนดขอบเขตของปัญหา เป็น
การน าเข้าสูบทเรียนโดยการเสนอปัญหาหรือระบุสิ่งที่จะสอนในแง่ของปัญหา เพ่ือย่ัวยุให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะ
หาค าตอบ ปัญหาที่จะน าเสนอควรจะเก่ียวข้องกับสถานการณ์ของชีวิตและเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 2) ข้ัน
แสดงและอธิบายทฤษฎี หลักการ เป็นการน าเอาทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปที่ต้องการสอนมาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทฤษฎี หลักการน้ัน 3) ข้ันใช้ทฤษฎี หลักการ เป็นข้ันที่ผู้เรียนจะเลือกทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปที่ได้จาก
การเรียนรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้ 4) ข้ันตรวจสอบและสรุปเป็นข้ันที่ผู้เรียนจะตรวจสอบและสรุปทฤษฎี 
หลักการ กฎ ข้อสรุปหรือนิยามท่ีใช้ว่าถูกต้องสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยอาจปรึกษาผู้สอน หรือค้นคว้าจากต าราต่าง ๆ 
หรือจากการทดลอง ข้อสรุปที่ได้พิสูจน์หรือตรวจสอบว่าเป็นจริง จึงจะเป็นความรู้ที่ถูกต้อง และ 5) ข้ันฝึกปฏิบัติ 
เมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป พอสมควรแล้ว ผู้สอนเสนอสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนฝึก
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย 

ทั้งน้ีหากดูผลสัมฤทธ์ิที่มีผู้ศึกษาวิจัยไว้สามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพการเรียนได้จริง ดังงานของ ขวัญดาว  
แจ่มแจ้ง (2553) ศึกษาผลของการสอนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบนิรนัยผสมผสานวิธีการสอนแบบความ
ร่วมมือ โดยวิธีการเรียนด้วยกัน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ 2 และความพึงพอใจของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ 2 หลังจากที่ได้รับการสอน
โดยใช้แบบนิรนัยมีค่าเท่ากับร้อยละ 63.81 ซึ่งสูงกว่าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีได้ในครั้งน้ีจะท าให้ได้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นกระบวนการขับเคลื่อนให้การ
เรียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาค่าประสิทธิภาพของจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : 
แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101 

2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน แบบนิรนัยวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101 

3.  เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนแบบนิรนัยวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : 
แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการทดลอง โดยก าหนดข้ันตอนด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี  
 

1.  กลุ่มประชากรเป้าหมาย  
ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาห้อง 6101 ปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) 

 
2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1  แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเกี่ยวกับแบบจ าลองการสื่อสารมวลชน จ านวน 1 ฉบับ และ
แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ 

2.2  แผนการเรียนรู้แบบนิรนัย เรื่องแบบจ าลองการสื่อสารมวลชน จ านวน 1 แผนใหญ่ 2 แผนย่อย 
2.3  แบบฝึกนิรนัย จ านวน 2 ชุด 
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3.  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีล าดับ

ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
3.1  การสร้างแบบฝึกนิรนัย เรื่องแบบจ าลองการสื่อสารมวลชน มีวิธีการ ข้ันตอนการสร้าง 

ดังต่อไปน้ี 
  3.1.1  ศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 (มคอ. 2) ต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนสร้างแบบนิรนัย 

3.1.2  ศึกษาเน้ือหารายวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน เรื่องแบบจ าลองการ
สื่อสารมวลชน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดขอบเขตของเน้ือหา 

3.1.3  พิจารณาเน้ือหาเกี่ยวข้องกับแบบจ าลองการสื่อสารมวลชน และองค์ประกอบการ
สื่อสารมวลชน เพ่ือสร้างแบบฝึกนิรนัย จ านวน 2 ชุด 

3.1.4  น าแบบฝึกนิรนัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
3.2  การสร้างแผนการเรียนรู้แบบนิรนัยเรื่องแบบจ าลองการสื่อสารมวลชน ผู้สอนได้ด าเนินการ

ตามล าดับข้ัน ดังน้ี 
3.2.1  ศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ. 2) ในส่วนค าอธิบายรายวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน เรื่องแบบจ าลองการ
สื่อสารมวลชน การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) และการใช้แหล่งเรียนรู้ 

3.2.2  ก าหนดการใช้แบบนิรนัย เรื่องแบบจ าลองการสื่อสารมวลชน จ านวน 2 ชุด ชุดละ 3 
ชั่วโมง โดยมีการระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแบบนิรนัยที่สร้างข้ึน วิธีการใช้ การวัดประเมินผลและการปฏิบัติ
ของผู้ใช้แบบนิรนัยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งน้ี ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนชั่วโมงแรก  ท าการฝึกแบบนิรนัยระหว่างเรียน รวมทั้งให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนในชั่วโมง
สุดทา้ย รวมเวลาท่ีใช้ทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง  

3.2.3  ศึกษาแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้แบบนิรนัยเรื่องแบบจ าลองการสื่อสารมวลชน 
จ านวน 1 แผนใหญ่ 2 แผนย่อย ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 1) สาระส าคัญ  2) จุดประสงค์ 3) เน้ือหา 
 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 5) สื่อการสอน 6) การประเมินผล และ 7) ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

3.2.4  น าแผนการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาความ
ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้จริง 

3.3  การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ผู้สอนได้สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจระหว่างก่อนและหลังการเรียน

โดยแบบฝึกนิรนัย จ านวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน ทั้งน้ี การสร้างแบบทดสอบดังกล่าว มีวิธีการดังน้ี 
3.3.1  ท าการศึกษาขอบข่ายเน้ือหาของรายวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน เรื่ อง

แบบจ าลองการสื่อสารมวลชน ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 (มคอ. 2)  

3.3.2  ท าการศึกษาตามแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ. 2) และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบของ 
เยาวเรศ จันทะแสน (2551) 
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3.3.3  พิจารณาจุดประสงค์กับข้อสอบที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และลงมือสร้างข้อสอบย่อย 
จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 1 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ 

3.3.4  น าแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ผู้สอนสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือหาความเที่ยงตรง 

 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบ ดังน้ี 
4.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แบบนิรนัยระหว่างเรียน ใช้แบบทดสอบย่อย 2 ครั้ง 
4.2  เก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธ์ิจากการใช้แบบนิรนัย ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน           
4.3  ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยด าเนินการในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 กันยายน และวันที่ 11 กันยายน 25561 ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. 
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง โดยก่อนการใช้แบบนิรนัย ผู้สอนให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบก่อนเรียนใน 1/2 ชั่วโมงแรก ส่วนอีก 3 ชั่วโมงใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกนิรนัย ท าการ
ทดสอบย่อย 2 ครั้ง ระหว่างเรียน 1 ชั่วโมง และใช้อีก 1/2 ชั่วโมงสุดท้ายให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
5.  การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลในที่น้ีจะใช้รูปแบบ ดังน้ี 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ แบบฝึกนิรนัยและแผนการเรียนรู้แบบนิรนัย ท าการตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง เท่ียงตรงและเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้จริง 
 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1  การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกนิรนัย ตามเกณฑ์และประสิทธิภาพของแบบนิรนัย  80/80  
หรือ 1E / 2E   โดย 80 ตัวแรก หรือ 1E  ได้จากคะแนนเฉลี่ยร้อยละการท าแบบนิรนัยทั้งหมดของนักศึกษาทุกคน 

และ 80 ตัวหลัง  หรือ 2E  ได้จากคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาทุกคน 
6.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ จากคะแนนทดสอบก่อนและหลัง

การใช้แบบฝึกนิรนัย ซึ่งเกณฑ์ที่ยอมรับ คือ มีความก้าวหน้าต้ังแต่ร้อยละ 25 ข้ึนไป 
6.3  วิเคราะห์เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบนิรนัย โดยการวิเคราะห์จากคะแนนเฉลี่ยที่

นักศึกษาท าได้กับคะแนนเต็มทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเกณฑ์การยอมรับว่าแบบนิรนัยมีประสิทธิผลช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง จะต้องมีค่าต้ังแต่ .50 ข้ึนไป (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2550)  

 
ผลการวิจัย 
 น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 

1.  เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพของจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : 
แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101 พบว่า การใช้แบบฝึกการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย รายวิชาการ
หลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา ค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยการใช้แบบฝึก
แบบนิรนัย เท่ากับ 16.25 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้จากการสอนแบบโดยใช้
แบบฝึกแบบนิรนัย (E1) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 81.00 ส่วนค่าเฉลี่ยหลังเรียนโดยการสอนโดยใช้แบบฝึกแบบนิรนัยของ
นักศึกษาเท่ากับ 8.90 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน โดย
การใช้แบบฝึกแบบนิรนัย (E2) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 89.00 ดังน้ัน ประสิทธิภาพของการสอนโดยการใช้แบบฝึกแบบนิรนัย 
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มีค่าเท่ากับ  81.00/ 89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) แสดงว่า การสอนโดยการใช้แบบฝึกแบบนิรนัย มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย รายวิชาการหลักและทฤษฎีการ

สื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101 
 

ล าดับที่ ระหว่างเรียน 
คร้ังที่ 1 
(10) 

ระหว่างเรียน 
คร้ังที่ 2 
(10) 

รวมระหวา่งเรียน 
คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

(20) 
E1 

หลังเรียน  
(10) 
E2 

1 7 8 15 8 
2 7 8 15 9 
3 8 8 18 9 
4 8 9 17 9 
5 7 8 15 8 
6 7 8 15 9 
7 7 8 15 9 
8 8 8 16 9 
9 7 8 15 9 
10 8 10 18 10 
11 8 9 17 10 
12 8 9 17 7 
13 7 9 16 9 
14 8 9 17 9 
15 8 9 17 9 
16 8 9 17 10 
17 7 8 15 9 
18 8 9 17 8 
19 8 8 16 9 
20 8 9 17 9 
รวม 152 171 325 178 
เฉลี่ย 7.60 8.55 16.25 8.90 
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

76.00 85.55 81.00 89.00 

 
2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียน แบบนิรนัยวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.35 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.90  คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 
3.55 และร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 35.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ต้องเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
คะแนนเต็ม ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักศึกษาได้คะแนนเพ่ิมข้ึนทุกคน มีร้อยละความก้าวหน้าต้ังแต่ 
20 ถึง 60 แสดงว่า นักศึกษาท่ีเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกแบบนิรนัย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดย

ใช้แบบฝึกการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย รายวิชาการหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการ
สื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101 

 

ล าดับที่ ก่อนเรียน 
(10) 

หลังเรียน  
(10) 

คะแนนพัฒนา 
ร้อยละของ

ความก้าวหน้า 
1 6 8 2 20 
2 5 9 4 40 
3 5 9 4 40 
4 6 9 3 30 
5 6 8 2 20 
6 3 9 6 60 
7 4 9 5 50 
8 6 9 3 30 
9 7 9 2 20 
10 6 10 4 40 
11 7 10 3 30 
12 5 7 2 20 
13 6 9 3 30 
14 4 9 5 50 
15 5 9 4 40 
16 6 10 4 40 
17 5 9 4 40 
18 4 8 4 40 
19 5 9 4 40 
20 6 9 3 30 
รวม 107 178 71 710 
เฉลี่ย 5.35 8.90 3.55 35.5 
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

53.5 89.00   

 
3.  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนแบบนิรนัยวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน : 

แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101 พบว่า นักศึกษาได้คะแนนการเรียน โดยการใช้แบบฝึกการ
จัดการเรียนรู้แบบนิรนัย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .87 มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .91 และเมื่อน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่า
ดัชนีประสิทธิของโดยการใช้แบบฝึกแบบนิรนัย มีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่า นักศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึนจริง คิดเป็นร้อย
ละ 97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ 0.50 หรือร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่า การใช้แบบฝึกแบบนิรนัย มี
ประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย รายวิชาการหลักและทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร ของนักศึกษา นศ. 6101 

 

ผลการทดสอบ จ านวน 
นักศึกษา 

คะแนน 
เต็ม 

  
(คะแนนเฉลี่ย) 

  
(ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

ค่าดัชนี 
ประสิทธิผล 

ก่อนเรียน 20 10 5.35 .87 0.97 
หลังเรียน 20 10 8.90 .91 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้ง น้ี มีข้อค้นพบส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ดังต่อไปน้ี  

ค่าประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกแบบนิรนัย มีค่าเท่ากับ 81.00/ 89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
(80/80) แสดงว่าการใช้แบบฝึกแบบนิรนัย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากน้ัน ผลการ
เปรียบเทียบได้ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 35.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ต้องเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 25 
ของคะแนนเต็ม แสดงว่า นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกแบบนิรนัย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และเมื่อ
พิจารณาค่าดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกแบบนิรนัยสอน รายวิชาหลักและทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน : แบบจ าลองการสื่อสาร พบว่า นักศึกษาจ านวน 20 คน ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบนิรนัย ได้ค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.97 หรือร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการใช้
แบบฝึกแบบนิรนัยเพ่ือฝึกทักษะมีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง ทั้งน้ีกระบวนการและข้ันตอนการ
สร้างแบบฝึกแบบนิรนัย จัดท าข้ึนอย่างมีแผนด้วยความรอบคอบ รอบด้าน โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการตาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ. 2) รวมทั้งมีการศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย 
ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ประกอบกับแบบฝึกแบบนิรนัยผ่านการกลั่นกรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท าการตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนจะน าไปใช้จริง ท าให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากแบบฝึก
แบบนิรนัยที่ครอบคลุมตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งโครงสร้าง รูปแบบและเน้ือหา ประกอบกับแบบฝึก
แบบนิรนัยเป็นสื่อที่เอื้อต่อการฝึกฝนตนเองได้ตลอดเวลา เน่ืองจากในเอกสารมีรายละเอียด ข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของขวัญดาว แจ่มแจ้ง (2553) ศึกษาผลของการสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนการสอนแบบนิรนัยผสมผสานวิธีการสอนแบบความร่วมมือ โดยวิธีการเรียนด้วยกัน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ 2 และความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ 2 หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบนิรนัยมีค่าเท่ากับร้อยละ 63.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  
ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อนุรักษ์ วภักด์ิเพชรและคณะ (2558) ศึกษาผลการใช้ชุดการสอน
แบบนิรนัยและอุปนัยร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา เจตคติและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม พบว่า 1) ชุดการสอนแบบนิรนัยมีค่าเท่ากับ 
80.10/78.97 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบนิรนัยและมีการแก้ปัญหาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ ได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอน
แบบนิรนัย มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) เจตคติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบนิรนัย อยู่ในระดับมากข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 5) การแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ มีการคิด
วิเคราะห์ต่างกันหลังได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบนิรนัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และกัลป์สร ผดุงวงษ์จันทร์ (2555) ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ เรื่องส านวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและแบบนิรนัย 
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ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.97 / 84.24 และ 85.28 / 
81.30 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบนิรนัย มีค่าเท่ากับ 0.7432 และ 0.6950 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 
74.32 และร้อยละ 69.50 ตามล าดับ 3) นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบนิรนัย มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การน าแบบฝึกแบบนิรนัยไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาท าความเข้าใจ  พร้อมแสดงและอธิบายทฤษฎี 
หลักการ กฎ ข้อสรุปที่ต้องการสอนมาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทฤษฎี หลักการได้อย่างชัดเจน 

2.  การฝึกที่ดีเมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป  พอสมควรแล้ว ผู้สอนเสนอ
สถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนฝึกน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย 

3.  ผู้สอนควรเพ่ิมเวลาฝึกให้นักศึกษาท่ีเรียนอ่อน  
4.  ควรมีการเสริมแรง เช่น ให้นักศึกษาบันทึกผลคะแนนการท าแบบทดสอบแบบฝึกเพ่ือทราบ

ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง ก็เป็นการเสริมแรงที่ท าให้นักศึกษาอยากพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนดีข้ึน 
5.  ควรมีการน าการสอนรูปแบบนิรนัยไปสอนเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
6.  ควรมีการน าวิธีการสอนรูปแบบนิรนัยที่สร้างข้ึนไปใช้กับนักศึกษาวิชาเอกอื่น ๆ ต่อไป 
7.  ผู้สอนควรมีการศึกษา ตลอดจนติดตามปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในการจัดการเรียนรู้แก่

นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพรับราชการ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,001-20,000 บาท 
ภูมิล าเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาศัยอยู่ในจังหวัดยโสธร พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน/
ท่องเที่ยว เดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์ มากับสถานศึกษา/หน่วยงาน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์) 
ภายในวันเดียว ความถ่ีในการท่องเท่ียว 3-4 ครั้งต่อปี ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งน้อยกว่า 1,000 บาท และมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาเท่ียวอีกครั้ง ส าหรับระดับแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ( ̅ = 4.21) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
( ̅ = 3.81) ด้านการบริการ ( ̅ = 3.81) และด้านการประชาสัมพันธ์ ( ̅ = 3.70) ส่วนระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวที่มีต่อแหล่งท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว ( ̅ = 4.64) ด้านราคา ( ̅ = 3.77) ด้านสถานที่ ( ̅ = 3.86) ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร         
( ̅ = 3.65) ด้านอาหาร ( ̅ = 3.63) และด้านความปลอดภัย ( ̅ = 3.64) 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ รวมถึงควรมีการผลักดันและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มนักท่องเท่ียวจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ 
 แรงจูงใจ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study general information, behavior, motivation, and 
satisfaction of tourists traveling to Phaya Khan Kak Museum, Yasothon Province. Collective of 
questionnaires from tourists who have visited the museum 400 people. Descriptive analysis was 
used with respect to frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The study indicated that most respondents are female. Aged between 41-50 years old, 
secondary education, occupation government, marital status, average monthly income 15,001-
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20,000 baht, domiciled in the northeastern region that living in Yasothon Province, travel behavior 
for leisure / travel, traveling by motorcycle,  come with the school / agency, weekend (saturday - 
sunday) within one day, frequency of travel 3-4 times a year, each time less than 1,000 baht and 
tend to come back again. Motivation of tourists traveling to Phaya Kan Kak Museum, Yasothon 
Province, the overall level is high. Attractiveness ( ̅ = 4.21), facilities ( ̅  = 3.81), service aspects 
( ̅ = 3.81) and public relations ( ̅ = 3.70). As for the level of tourists' satisfaction towards the 
tourist attraction, Phaya Kan Kak Museum, Yasothon Province, overall is at a high level, contain 
with tourist attractions ( ̅ = 4.64), price ( ̅ = 3.77), location ( ̅ = 3.86), providing information ( ̅ = 
3.65), food ( ̅  = 3.63) and safety ( ̅ = 3.64) 
 Suggestions for research, the responsible agency should always develop the surrounding 
environment of the tourist attraction to be beautiful. Including should be pushed and variously 
promote public relations of tourism in order for the group of tourists to receive more information. 
 
Keywords 

Motivation, Phaya Khan Kak Museum 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จังหวัดยโสธรเป็นหน่ึงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ติดต่อ 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ มีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่านคือแม่น้ าชี จึงท าให้จังหวัดยโสธรน้ันเป็นพ้ืนที่ที่
อุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรมากมายและยังมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย โดยเฉพาะประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีประจ าจังหวัด โดยจะ
จัดข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของทุกปี ตามประเพณีฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน เพ่ือเป็นการบูชา
เทพยดาอารักษ์ หลักบ้านหลักเมืองและบูชาพญาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อของชาวยโสธรที่เล่า
สืบทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องเล่าต านานพญาแถน โดยมีอยู่ว่าพญาแถนเป็นเทพผู้คอยดลบัลดาล
ควบคุมฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล วันหน่ึงเกิดไม่พอใจชาวโลกจึงบันดาลให้ฝนไม่ตกถึง  เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน 
ชาวโลกมนุษย์อดอยากหมากแพงทนไม่ไหวคิดต่อสู้กับพญาแถนแต่สู้ทัพเทวดาไม่ได้ ถูกไล่ทัพมาจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่
พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญาคันคาก (คางคก) อาศัยอยู่และพญาคันคากตกลงใจเป็นจอมทัพของชาวโลกต่อสู้กับ
พญาแถน พญาคันคากให้พญาปลวก ก่อจอมปลวกข้ึนไปจนถึงสวรรค์ ให้พญามอดไม้ไปท าลายด้ามอาวุธของทหาร
และอาวุธพญาแถนและให้พญาผึ้ง ต่อ แตนไปต่อยทหารและพญาแถนฝ่ายเทวดาพ่ายแพ้ พญาแถนจึงให้ค ามั่นว่า 
หากมนุษย์ยิงบั้งไฟข้ึนไปเตือนเมื่อไรจะรีบบันดาลให้ฝนตกลงมาให้ทันทีและถ้ากบเขียดร้อง ก็ถือเป็นสัญญาณว่าฝน
ได้ตกลงถึงพ้ืนแล้ว และเมื่อใดที่ชาวเมืองเล่นว่าวก็เป็นสัญญาณแห่งการหมดสิ้นฤดูฝน หลังจากน้ันมาชาวเมืองก็
ปฏิบัติสืบต่อกันมา พอถึงเดือนหกจะต้องจุดบั้งไฟข้ึนไปบอกพญาแถนจนกลายเป็นประเพณีบุญบั้งไฟจนทุกวันน้ี 
(อีสานร้อยแปด.2559) จากต านานเรื่องพญาแถนสู่ประเพณีอันมีชื่อเสียงของชาวจังหวัดยโสธร และในปี พ.ศ. 2558 
ได้มีแหล่งท่องเท่ียวข้ึนมาใหม่คือ วิมานพญาแถนหรือที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัดยโสธรเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะ โดย
ลักษณะของพิพิธภัณฑ์พญาคันคากจะเป็นอาคาร 5 ชั้น ภายในตัวอาคารจะจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดยโสธรทั้งหมด เช่น ประวัติความเป็นมาของจังหวัด ต านานบุญบั้งไฟ เป็นต้น และนอกจากน้ียังเป็นสัญลักษณ์
ของจังหวัดยโสธรที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเพ่ิมข้ึนและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถ่ินรวมทั้งให้คน
ในท้องถ่ินเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองอีกทางหน่ึง 
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 ทั้งน้ีผู้วิจัยพบว่าพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก (วิมานพญาแถน) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถ่ินที่
นักท่องเท่ียวเริ่มที่จะสนใจที่จะเดินทางมาท่องเท่ียวโดยในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว จ านวน 
513,244 คน และในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนเป็น 523,642 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2559) และมี
แนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว
พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีและเมื่อเดินทางมาเที่ยวแล้วเกิดความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ในระดับใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบถึงข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจ  ที่ท าให้
นักท่องเท่ียวเดินทางมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อพิพิธภัณฑ์พญา  
คันคากและเพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกท าวิจัยในด้านอื่น ๆ พร้อมกับเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร 
 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคากจังหวัดยโสธร 
 3.  เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์  พญาคันคาก 
จังหวัดยโสธร 
 4.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อแหล่งท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ พญาคันคาก จังหวัด
ยโสธร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัด
ยโสธร จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวน 523 ,642 คน 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการหาขนาดตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % จากจ านวนนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์พญาคันคากในปีพุทธศักราช 2559 จ านวน 
523,642 คน ค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง 399.70 คน ซึ่งจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลเท่ากับ 400 
ชุด เพ่ือป้องกัน ความผิดพลาดต่าง ๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แนวคิดทฤษฎี แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเท่ียว พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ รายได้และภูมิล าเนา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยว ลักษณะในการท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว 
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ความถ่ีในการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย ในการท่องเที่ยว และโอกาสในการกลับมาเที่ยว    
เป็นต้น 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว ปัจจัยที่ดึงดูดให้
เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการบริการ และด้าน
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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 ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อแหล่งท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ พญาคันคาก 
ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านอาหาร และด้านความปลอดภัย 
เป็นต้น 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 ทั้งน้ีส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 3 และ 4 ข้อค าถามเป็นลักษณะปลายปิด ใช้มาตรวัดแบบ 
Rating Scale ของ Likert ซึ่งมีระดับการวัดเป็น 5 ระดับ ก าหนดคะแนนดังน้ี 
 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน     
 5 คะแนน หมายถึง  ระดับมากที่สุด     
  4 คะแนน หมายถึง  ระดับมาก     
  3 คะแนน หมายถึง  ระดับปานกลาง     
  2 คะแนน หมายถึง  ระดับน้อย     
  1 คะแนน หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด   
  ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน จากสูตรค านวนระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับชั้น โดยใช้สูตรค านวณช่วงความกว้างของชั้น ดังน้ี (ชิตวร ประดิษฐ์รอด, 2559) 
 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
       จ านวนชั้น 
     = 5 – 1 
        5 
     = 0.80 
   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความส าคัญมากท่ีสุด     
   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความส าคัญมาก     
   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความส าคัญปานกลาง     
   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความส าคัญน้อย     
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความส าคัญน้อยที่สุด    
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิจัยในเรื่อง พฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่เดินทาง
มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
ตัวอย่าง เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้วก็จัดท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เพ่ือที่จะน าไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 
 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ บทความ ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage)    
 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean :  ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
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 3.  สถิติพรรณนา (Descriptive) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูลที่ได้มาจาก กลุ่มตัวอย่าง เป็นการ
บรรยายลักษณะข้อมูลเท่าน้ัน เพ่ือทดสอบสถานภาพโดยทั่วไป พฤติกรรม แรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร  ที่ได้จากการวิเคราะห์ ความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจในและการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และภูมิล าเนา เป็นต้น 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41–50 ปี ระดับ
การศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น ประกอบอาชีพรับข้าราชการ มีสถานภาพสมรสแล้ว มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 
 บาทต่อเดือน มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือและอาศัยอยู่ในจังหวัดยโสธร   
 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน/ท่องเที่ยว เดินทางโดยใช้
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ โดยมีลักษณะการเดินทางมากับสถานศึกษา/หน่วยงาน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
(เสาร์ - อาทิตย์) มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งภายในวันเดียว มีความถ่ีในการการเดินทางมา
ท่องเท่ียว 3 – 4 ครั้งต่อปี มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเท่ียว น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อครั้ง และมีแนวโน้มที่จะกลับมา
เท่ียวอีกครั้ง 
 
 ระดับแรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัด
ยโสธร 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเมื่อพิจารณาเป็น      
รายด้านแล้วพบว่า ด้านที่มีระดับแรงจูงใจมากท่ีสุดคือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ด้านการบริการ ส่วนด้านที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
 ด้านสิ่งดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มีคะแนนมาก
ที่สุดคือ ประวัติศาสตร์ ต านานพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก รองลงมาคือ ความแปลกใหม่ของแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวที่
สวยงาม และความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ การจัดตกแต่ง
ภายในของสถานที่ท่องเท่ียวและประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มี
คะแนนมากท่ีสุดคือ ป้ายสัญลักษณ์บอกทางชัดเจนในการเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ป้ายบอกทางทาง
ภายในแหล่งท่องเที่ยว การจัดสถานที่น่ังพักผ่อนและเหมาะส าหรับการถ่ายรูป มีห้องน้ า-ห้องสุขาที่สะอาด/
เพียงพอ/สะดวกต่อการใช้งานความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และถังขยะมีเพียงพอส าหรับการทิ้งขยะ 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ การรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เป็นต้น 
 ด้านการบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มีคะแนนมาก
ที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเจ้าหน้าที่บริการ มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์ดี รองลงมาคือ          
มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลและแนะน าเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยว การต้อนรับและการให้บริการมีความเป็นกันเอง 
และด้านสถานที่จอดรถเพียงพอต่อนักท่องเท่ียวส่วนข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านความสะดวกของสถานที่
จอดรถ 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มีคะแนน
มากที่สุดคือ ข้อมูลการท่องเที่ยวจากนิตยสารการท่องเที่ยว  แผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รองลงมาคือ สื่อ
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อินเทอร์เน็ต เช่น Facebook เป็นต้น และข้อมูลการท่องเท่ียวจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับ
คะแนนน้อยที่สุดคือผู้ที่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวแล้วแนะน ามา 
 
 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านที่มคีวามพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้านสถานที่ ด้านราคา 
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และด้านความปลอดภัย ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านอาหาร 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
 ด้านแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มี
คะแนนมากท่ีสุดคือ มีความสวยงาม รองลงมาคือ มีความเป็นเอกลักษณ์ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไว้
ได้เป็นอย่างดี มีความย่ิงใหญ่ตระการตา และจุดชมวิว ของสถานที่ท่องเที่ยว ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับคะแนน
น้อยที่สุดคือ ชื่อเสียงของสถานที่ท่องเท่ียวเป็นที่รู้จัก 
 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 
ค่าเดินทางเหมาะสม รองลงมาคือ ค่าของที่ระลึก / ของฝากเหมาะสม ส่วนข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ 
ค่าอาหารเหมาะสม 
 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีคะแนนมากที่สุด
คือ ความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมและประติมากรรม รองลงมาได้แก่ ป้ายบอกประวัติและ
ความส าคัญของสถานที่ ป้ายบอกเส้นทาง  การเดินชมภายในสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกทางของการเดินทางมา
สถานที่ท่องเท่ียว ความสะอาดของสถานที่ท่องเท่ียว ลิฟต์มีเพียงพอต่อการใช้บริการของนักท่องเที่ยว มีห้องสุขาไว้
บริการอย่างเพียงพอ และสถานที่จอดรถมีเพียงพอและมีความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับ
คะแนนน้อยที่สุดคือ ร้านขายของที่ระลึกของแหล่งท่องเท่ียว  
 ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มี
คะแนนมากที่สุดคือ การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ต  รองลงมาได้แก่ การน าเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านวิทยุและโทรทัศน์ และการเผยแพร่ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับและป้ายสื่อ
ความหมาย ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าท่ีบรรยายข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว  
 ด้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 
จ านวนร้านอาหารเพียงพอต่อนักท่องเท่ียวและอาหารสะอาดและราคาเหมาะสม รองลงมาได้แก่ อาหารสามารถซื้อ
เป็นของฝากได้ เช่น ไส้กรอก ปลาส้ม เป็นต้น ส่วนข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ ที่ต้ังร้านอาหารอยู่ใกล้บริเวณ
สถานที่ทอ่งเท่ียวและอาหารมีรสชาติอร่อย  
 ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีคะแนน
มากท่ีสุดคือ มีระบบป้องกันการก่อการโจรกรรม รองลงมาได้แก่ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว 
และผู้คนมีความเป็นมิตรและพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อมีภัยอันตราย ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด
คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเท่ียว เช่น กล้องวงจรปิด       
 
อภิปรายผล 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เ ดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร  ส่วนใหญ่              
มีวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อน/ท่องเท่ียว เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ โดยมีลักษณะ
การเดินทางมากับสถานศึกษา/หน่วยงาน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  (เสาร์ - อาทิตย์) มีระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแต่ละครั้งภายในวันเดียว มีความถ่ีในการเดินทางมาท่องเที่ยว 3 – 4 ครั้งต่อปี มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ท่องเท่ียว น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อครั้ง และมีแนวโน้มที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้ง เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

115 
 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนใหญ่นักท่องเที่ ยว               
เป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรเอง ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไป-กลับได้ภายใน 1 วัน เหมาะกับการเดินทางมา
เพ่ือพักผ่อน/ท่องเที่ยว ภายในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์) โดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
วิทยานิพนธ์เรื่องพฤติกรรมและความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี          
(สุนารถ จุ้ยสถิต, 2555) ท่ีกล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ช่วง
การท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์) ระยะเวลาในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ภายในวันเดียว
และสอดคล้องกับแนวคิดของ เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ (2538) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวน้ันมักจะกล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ซึ่งได้แก่ปัจจัยส าหรับการท่องเท่ียว 
เวลาส าหรับการท่องเที่ยว และความต้ังใจที่จะท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบน้ีเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญย่ิงต่อการ
เดินทางเพ่ือตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ องค์ประกอบเหล่าน้ีจึงเป็นกรอบก าหนดทิศทางและขนาด
ของพฤติกรรมการท่องเท่ียวให้แตกต่างออกไปตามข้อจ ากัดที่แต่ละบุคคลมีอยู่ กล่าวคือ บุคคลที่มีรายได้ต่ า มีเวลา
น้อยหรือไม่ต้ังใจที่จะท่องเท่ียว ย่อมสามารถท่องเท่ียวได้เฉพาะสถานที่ใกล้ ๆ และในเวลาสั้น ๆ เท่าน้ัน ขณะที่คนที่
มีรายได้สูงมีเวลามาก และมีความต้ังใจที่จะท่องเท่ียวสถานที่ที่สมัยและมีคุณภาพเหนือกว่าเป็นต้น 
 ระดับแรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการบริการ และด้านการประชาสัมพันธ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ส าหรับด้านที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจมีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร เช่น ประวัติศาสตร์ ต านาน
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ความแปลกใหม่ของแหล่งท่องเท่ียว จุดชมวิวที่สวยงาม ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว           
การจัดตกแต่งภายในของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2538) ท่ีกล่าวว่า แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติทุกๆ พ้ืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม ประทับใจ ซึ่งเกิดจากลักษณะทางธรรมชาติ เช่น อ่าว แหลม เกาะ หน้าผา โขดหิน ภูมิอากาศ และความ
สวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งสภาพธรรมชาติเหล่าน้ีเป็นสิ่งดึงดูดที่ท าให้มนุษย์เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ภายใต้เงื่อนไขความแตกต่าง ในเรื่องฉากของธรรมชาติ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวอาจเกิดข้ึน 5 ประการ คือ 
1. สถานที่น่าสนใจ (Place) เช่น ชายหาดที่สวยงาม คือ หาดชะอ า ซึ่งคงสภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่
น่าสนใจหรือจังหวัดภูเก็ตมีแหลมพรหมเทพย่ืนออกไปจากหน้าผามุ่งสู่ทะเลลึกมีต้นตาลข้ึนปลายแหลมยามดวง
อาทิตย์ตกตอนเย็นจึงเป็นภาพที่สวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
แหล่งน้ัน 2. เหตุการณ์น่าสนใจ (Event) ในบางฤดู มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับประเพณี 
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน กิจกรรมน้ันก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่ ดึงดูดคนมาเที่ยว เช่น การก าหนดจัดงาน
พระนครคีรีเมืองเพชรบุรี ซึ่งในงานจะมีการแสดง แสงสีเสียงประกอบละครประวัติศาสตร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านที่น่าสนใจหรือมีการจัดงาน ขนมหวานเมืองเพชร ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากข้ึน       
3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมแต่ละพ้ืนที่คือวิถีชีวิตของคนในเขตพ้ืนที่น้ัน ๆ อาจเหมือนหรือมีการ
แตกต่างกัน วัฒนธรรมอาจแสดงออกมาในรูปแบบของศาสนา สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประชาชน จารีต
ประเพณี 4. ชาติพันธ์ุ เหตุผลอย่างหน่ึงในการเดินทางของประชาชนเพ่ือต้องการเย่ียมญาติและเพ่ือน คนมีความ
ต้องการที่จะกลับไปเย่ียมเยือนแผ่นดินเดิมของตนเอง 5. แหล่งบันเทิง ซึ่งแหล่งบันเทิงน้ันมิใช่หมายถึงสถานเริงรมย์
ยามราตรีอย่างเดียวแต่อาจหมายถึง สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร ด้าน
แหล่งท่องเท่ียว ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านอาหารและด้านความปลอดภัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส าหรับด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว  เช่น มีความสวยงาม มีความเป็น
เอกลักษณ์ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไว้ได้เป็นอย่างดี มีความย่ิงใหญ่ตระการตาจุดชมวิวของสถานที่
ท่องเที่ยวและชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับ วิทยานิพนธ์เรื่องความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ธนกร พ่ึงสัมพันธ์, 2555) กล่าวว่า           
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กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะสีชังอยู่ในระดับมาก 
ส าหรับข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) ความสวยงามทาง
ทัศนียภาพสภาพแวดล้อมของเกาะสีชัง 2) สิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน มีความเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ   
3) ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวภายในเกาะสีชัง 4) ไม่มีขยะ ไม่มีคราบน้ ามันบนผิวทะเล 5) น้ าทะเลมีความใส 
ไม่ขุ่น 6) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศดี อากาศสดชื่น นอกจากน้ี ยังสอดคล้อ งกับวิทยานิพนธ์เรื่อง
พฤติกรรม และความประทับใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี (สุนารถ จุ้ยสถิต, 2555) 
ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรีด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา 
ด้านสถานที่ และด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวามอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์   
มีข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย เน่ืองจากจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีสถานที่ท่องเท่ียวหลายแบบให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสและค้นหา เช่น ภาพประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ เรื่องราวของอดีต
ที่น่าสนใจ สิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาท่ีงดงามและทรงคุณค่าต่อการกราบไหว้บูชา เป็นต้น ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่า 
ลักษณะทางกายภาพ และเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว จะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ไป
สัมผัสพบเห็นโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของ
มนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบว่าบุคคล 
มีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลน้ันให้เกิด
ความพึงพอใจในงานน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  ควรท าการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มากข้ึนและหลากหลายช่องทางมากข้ึน      
เพ่ือแจ้งให้นักท่องเท่ียวได้ทราบรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว
ได้ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธรมากข้ึนอีกด้วย 
 2.  ควรจัดตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวให้ส าเร็จเสร็จสิ้นและสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งภายใน เช่น 
ผนังและเพดานของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก เป็นต้น และภายนอก เช่น ทางเดินริมแม่น้ า และต้นไม้รอบ ๆ 
พ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก 
จังหวัดยโสธร     
 3.  ควรมีการจัดการด้านร้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีการจัดระเบียบ
ร้านอาหารให้เป็นระเบียบ ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพของอาหาร  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรท าการศึกษาในด้านการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดยโสธร เพ่ือเป็นการรับรอง
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 2.  ควรท าการศึกษาในด้านแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือที่จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานที่
ท่องเท่ียวให้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธของชุมชนบ้านห้วยเด่ือ  
ต้าบลน้้าทูน อา้เภอท่าลี ่จังหวัดเลย 

COMMUNITY BUDDHISM TOURISM DEVELOPMENT OF BAN HUAI DEUA 
NARMTOON SUB-DISTRICT THA LI DISTRICT, LO EI PROVINCE 

กัลยา ยศค าลือ1 สาคร พรหมโคตร1 และ ชิต จุลราช1 

Kalaya  Yotcamlue,  Sarkhon Pomkod  and Chid Junlad 

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย 
 

บทคัดย่อ 
          บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ 1) วิถีชีวิตชุมชนบ้านห้วยเด่ือ ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัด เลย 2)  การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธชุมชนบ้านห้วยเด่ือ และ 3) ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยว  
กลุ่มเปูาหมายคือ ผู้น าชุมชน ประชาชนและเยาวชน จ านวน 35 คน เครื่องมือคือ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สังเกต การสัมภาษณ์และเอกสาร พบว่า (1) ชุมชนบ้านห้วยเด่ือ เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีอาชีพหลักเกษตรกรรม 
อาชีพเสริม เช่น ขาย ผักหวานปุา หน่อไม้ ลูกกระบก ท าไม้กวาด การจักสานและปลูกสมุนไพร นับถือศาสนาพุทธ มี
ความเชื่อในประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  และ (2) ชุมชนมีวิธีการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธในรูปแบบของคณะกรรมการ (3) ชุมชนต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวคือ มีศูนย์รองรับ
นักท่องเท่ียว ตลาดชุมชนเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  ห้องน้ าบริการสาธารณะให้นักท่องเที่ยว  ศาลาเก็บวัสดุ
ชุมชน  อุปกรณ์ท ากาแฟสมุนไพร  อบรมมัคคุเทศก์ชุมชนและแปรรูปอาหาร  มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักณ์ชุมชน และ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว  
 
ค้าส้าคัญ  
            การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธ บ้านห้วยเด่ือ ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

 
ABSTRACT 

           This academic article was carried out with 3 objectives:  1) study community folkway 
Ban Huai Deua Narmtoon Sub-district Tha Li District, Loei Province and 2) the buddhism tourism 
management and community and need of Buddhism Tourism development. The target group 35 
were head village, citizen and youth. The instruments were workshop training, observe, interview 
and document sheet. Results revealed that (1) Ban Huai Deua was small community. Main 
occupation was agriculturist and occupation time were sell bamboo, fruit Kabook, made broom, 
basketry and herbs planting.  They was Buddhist and believe on Heed sip song Kong sip see and 
used sufficiency economy. The community management buddhism tourism on board mode. (3) 
Need of community were center of tourism, community market selling OTOP products, public 
restroom for tourism, material store, material of herb coffee, training guide community and food 
processing, identities community package and  water source development for tourism. 
 

Keywords   
        Community Buddhism Tourism Development, Ban Huai Deua Narmtoon Sub-district Tha Li 
District Loei Province  
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ความส้าคัญของปัญหา 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ขยายตัว

เพ่ิมข้ึน ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตและเกิดเครือข่ายมากข้ึน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการ และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรการท่องเท่ียวและเกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
ครัวเรือนในชุมชน  อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ   ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่ให้การ
สนับสนุนและการบริหารจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวและการกระจายผลประโยชน์ลงสู่ชุมชน  ซึ่งวิจัยเป็น
เครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้คนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน เพ่ือน าไปสู่
การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งการเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต (สินธ์ุ สโรบล, แหล่งที่มา https://www.trf.or.th)  เพราะ
ปัญหาสังคมไทยเกิดความเหลื่อมล้ าที่เกิดในกลุ่มประชาชนระดับฐานรากที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ  ส่งผลให้
การพัฒนาประเทศช้าลง ประเทศไทยยังมีอีกหลายปัญหาที่ท าให้การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ชะลอตัว ทั้งเรื่อง
ผลิตภาพแรงงานที่ลดลง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้คนวัยท างานลดลง ส่งผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ  ที่ผ่านมานโยบายส่วนใหญ่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะสั้นมากกว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือแก้ปัญหาระยะยาว ระบบการศึกษาไม่ช่วยยกระดับทักษะ
ความสามารถของคนไทยมิติต่าง ๆ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการเกษตร
ท าให้จะต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพ (ดิศนัดดา ดิศกุล, 2561) และในระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับประเทศเริ่มเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน  ให้การสนับสนุน
และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ค้นคิดสิ่งใหม่และองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเปูาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ือปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืน 
 

แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการผลิตต่าง ๆ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน

พ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนาชุมชน การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาองค์ความรู้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ  มีแนวทางสร้างความร่วมมือคือ 1) 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ  จะต้องร่วมกันจัดกิจกรรมการให้บริการสังคมในด้านการพัฒนาชุมชน การ
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนและการส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคการผลิตต่าง ๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง  โดยมุ่งเน้นใน
พ้ืนที่เป็นล าดับแรก และจะสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน  การพัฒนามาตรฐานการ
ท่องเท่ียวชุมชน สนับสนุนการให้องค์ความรู้แก่ชุมชน  2) การสร้างเครือข่ายการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนให้
เกิดเป็นรูปธรรม  สนับสนุนกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์  สนับสนุนการใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรมในธุรกิจให้เป็นรูปธรรม  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมด าเนินงานภายใต้โครงการหรือความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน  
จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ระหว่างกันให้แก่กลุ่มเปูาหมาย มีการ
สังเคราะห์องค์ความรู้หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  เป็นต้น และ 4) การ
สนับสนุนการกระจายตัวของการท่องเที่ยวสู่เมืองรองและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น จั ดฝึกอบรม
ผู้ประกอบการหรือชาวบ้านในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยจะมีการน าเข้าแบบออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึง 
และจะเปิดให้บริการที่จังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือรองรับการจัดการแข่งขัน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น การจดแจ้งห้องพัก 4 ห้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม กฎหมาย ตรวจคนเข้าเมือง และ
กฎหมายภาษี เป็นต้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน  ประกาศพ้ืนที่ผ่อนผัน
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มัคคุเทศก์ชุมชน และร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวชุมชนจะต้องผ่านการประเมินศักยภาพชุมชน ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาตนเอง ต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ ด้านการ
จัดการเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  ข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวมีคุณภาพ  ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและย่ังยืนและด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน  ฐานคิดเกิดจากงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจากกระแสการพัฒนาอย่างย่ังยืนของโลก จากประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อม
โลก (Earth Summit) ปี พ.ศ. 2535 ที่ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ บราซิล มีส่วนผลักดันให้เกิดกระแส
พัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประการ ประกอบด้วย (1) กระแสความต้องการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ (2) กระแสความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวในด้านการศึกษาเรียนรู้และ (3) กระแสความ
ต้องการพัฒนาคน  จากกระแสการพัฒนาทั้ง 3 ประการมีผลต่อการปรับตัวของระบบการท่องเที่ยวและระบบการ
จัดการท่องเที่ยวหาทางเลือกใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและทดแทนการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม
แบบเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา ดังน้ันแนวคิดในการน าเสนอการท่องเที่ยวอันเป็นทางเลือกใหม่น้ี   จึงมีชื่อเรียกอย่าง
หลากหลาย  เช่น Green Tourism, Bio Tourism, Sustainable Tourism, Conservation Tourism, 
Responsible Tourism และการจัดการท่องเที่ยวที่นิยมและแพร่หลายที่สุดในเวลาน้ีมีความหมายใกล้กับการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนคือ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์นิเวศสัญจร นิเวศท่องเที่ยว   อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแส
ท้องถ่ินนิยมที่มุ่งเน้นให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินและให้ความส าคัญกับสิทธิชุมชนท้องถ่ิน เพราะชุมชนมีสิทธิมี
ส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพ่ึงตนเองและการ
ตัดสินใจในกิจการท้องถ่ินและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามาก าหนด
ทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการ
ท่องเท่ียว โดยการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินด้านต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินงานต้ังแต่การตัดสินใจ 
การวางแผน การด าเนินงานและมุ่งเน้นให้เกิดความย่ังยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน  ค านึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส าคัญ เป็นความพยายามของชุมชนเองที่จะสร้างอัตลักษณ์ด้านการ
ท่องเท่ียว (Tourism identity) และกระบวนการจัดการของเครือข่ายการเรียนรู้และประสานงานวิจัยท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังน้ี  (1) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพ้ืนที่แหล่งทรัพยากรอันหลากหลาย
ของชุมชน การพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในประเด็นน้ีเป็นการเน้นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับ
ธรรมชาติเป็นหลัก  มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศใน
พ้ืนที่ ดังน้ัน การท่องเท่ียวโดยชุมชน จึงต้ังอยู่บนฐานคิดที่เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการผสมผสานจุดมุ่งหมาย
ของการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม รวมทั้งอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ 
ของชุมชน อันมีวิถีชีวิตและจารีตประเพณีแตกต่างกัน นอกจากน้ียังมีจุดมุ่งหมายให้คนในชุมชนรู้จักการสร้างส านึก
ท้องถ่ิน  ตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมประเพณีของตน รวมทั้ง
สามารถให้ค าอธิบายกับคนนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้  และเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ว่ามีความ
สวยงามและมีคุณค่าอย่างไร ตลอดจนการสื่อให้เห็นพัฒนาการของวัฒนธรรม จารีตประเพณีทั้งน้ีเพ่ือให้คนใน
ท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเคารพต่อความเชื่อ ศักด์ิศรีและสิทธิใน
การเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชน  (2) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของ
การบริหารจัดการโดยชุมชน การพิจารณาการใช้ประโยชน์ในประเด็นน้ี  เน้นการจัดการท่องเที่ยวบนเงื่อนไขของ
การจัดการที่มีความรับผิดชอบที่จะช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งน้ีมุ่งให้มีการจัดการที่ย่ังยืน
ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การปูองกันและก าจัดมลพิษ การจัดการสมรรถนะของ
การรองรับในระบบนิเวศ รวมทั้งการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต โดยเน้นภายใต้เงื่อนไขของ
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ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถ่ินกับธรรมชาติในฐานะเป็นวิถีชีวิตที่เกื้อกูลในระบบนิเวศเดียวกันภายใต้หลักการ
ที่ว่าคนที่ดูแลรักษาทรัพยากรย่อมสมควรได้รับประโยชน์จากการดูแลรักษาน้ัน นอกจากน้ียังเป็นการช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์และเสนอแนวคิดในการเคลื่อนไหวให้นักท่องเที่ยวได้เป็นผู้เข้าร่วมขบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและการกระจายผลประโยชน์ที่เกื้อหนุนกันระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่อง เที่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาของชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน (3) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมการท่องเท่ียว การพิจารณาการใช้ประโยชน์ประเด็นน้ีเป็นการเน้นให้มีการสร้างระบบการท่องเท่ียวที่เอื้อต่อ
กระบวนการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมการให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งการเรียนรู้ในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันหลากหลาย ตลอดจนความเป็นชาติพันธ์ุ อัน
เป็นการช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ และสร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึกที่ถูกต้องให้กับ
นักท่องเท่ียว ให้กับประชาชนท้องถ่ินและผู้ประกอบการ ทั้งน้ีการจัดการท่องเที่ยว  โดยชุมชนอาจน าไปสู่การสร้าง
กระบวนการทางสังคมที่ชุมชนท้องถ่ินมีความพยายามในการปรับตัวภายใต้บริบทของสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งการสร้างดุลยภาพระหว่างการผลิตในภาคเกษตรกรรมกับการประกอบอาชีพของชาวบ้านที่
เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันเพ่ือต่อสู้การเอารัดเอาเปรียบของบริษัทน าเที่ยวจาก
ภายนอก  ซึ่งกระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งน้ี
ได้พิจารณาเห็นว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนในอนาคตน้ัน ไม่อาจจ ากัดตัวเองอยู่แต่เพียงชุมชน หมู่บ้าน แห่งใดแห่ง
หน่ึง แต่พยายามให้มีการรวมตัวกันของชุมชนท่องเท่ียวหลาย ๆ แห่ง และสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรหรือ
จัดโปรแกรมการท่องเท่ียวร่วมกันเพ่ือให้การบริการและมุ่งให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทรัพยากรของชุมชนท้องถ่ินและแหล่งท่องเที่ยวให้มีความย่ังยืน   (4) การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนในบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการจัดการตัวเอง การพิจารณาการใช้ประโยชน์จากการ
วิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านน้ี เป็นการค านึงถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนต้ังแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน และหมายความรวมถึงการกระจายรายได้ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทนโดยมีจุดหมายปลายทางในการกลับมาบ ารุงดูแลรักษา และจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวด้วย อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติชุมชนท้องถ่ินเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพของการท่องเที่ยวของตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากชุมชนระดับรากหญ้า จนถึงองค์กรการ
ปกครองท้องถ่ิน และอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย  (5) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในฐานะกลไก
การพัฒนาชุมชน การพิจารณาการใช้ประโยชน์ในบริบทน้ี  เป็นความพยายามจะชี้ให้เห็นถึงบทบาทของฐาน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถ่ินควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ื นฟู
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน ดังน้ันการสนับสนุนโครงการวิจัยแบบน้ีเป็นความพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ถือได้ว่าเป็น "เครื่องมือและกลไกของชุมชนท้องถ่ิน" ในฐานะที่เป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกเพ่ือก าหนด
ทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันหลากหลายของชุมชน และ
กลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ โดยยังให้ความส าคัญต่อความพยายามในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 
นอกจากน้ีการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความจ าเป็นที่จะต้องมองให้เห็นถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสภาพแวดล้อมธรรมชาติซึ่งสัมพันธ์กับเงื่อนไขภายนอกในระดับภาคและระดับมหภาคที่
สามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์ในท้องถ่ินกับเงื่อนไขภายนอกและยังช่วยชี้ให้เห็นทิศทางของการพัฒนาประเทศที่มี
ผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ินอย่างชัดเจน (6) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในฐานะของการสร้างมูลค่าเพ่ิมของชุมชน 
การพิจารณาการใช้ประโยชน์ในบริบทน้ีเป็นการย้อนกลับไปพิจารณาปัญหาของสังคมของชุมชนซึ่งอาจพบว่าชุมชน
ท้องถ่ินหลายแห่งก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤต ในด้านของความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและความยากจน ดังน้ัน
การพิจารณาประเด็นน้ีจึงเป็นความพยายามท่ีจะชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถเป็นค าตอบส่วนหน่ึงใน
การแก้ปัญหาดังกล่าวโดยพิจารณาการท่องเท่ียวในฐานะของการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ 
เช่น หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ กองทุนชุมชน การพัฒนาอาชีพและฝีมือแรงงาน หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ รวมทั้งการพลิกฟ้ืนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้านการเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินและการจัดการ
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีการท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของทางเลือกใหม่ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนท้องถ่ินอย่างหลากหลายและ  (7) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในฐานะของการเสริมสร้างความ
เข้มแข้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาพความเป็นจริงของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวก็คือการที่
ภาคเอกชนบางแห่งบางจังหวัดได้มีบทบาทเข้ามาผูกขาดธุรกิจท่องเที่ยว  ซึ่งเน้นการสร้างรายได้และความ
เจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว และบางครั้งด้วยความไม่เข้าใจในเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึง
แหล่งวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศในพ้ืนที่  การจัดการธุรกิจ
การท่องเที่ยวดังกล่าวได้สร้างผลกระทบต่อการท าลายวัฒนธรรมท้องถ่ินรวมทั้งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเน่ืองจากชุมชนท้องถ่ินขาดอ านาจในการจัดการท่องเที่ยวของตน ดังน้ันจึงมีความ
จ าเป็นที่การท่องเท่ียวโดยชุมชนจะเข้ามาก าหนดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ให้เข้ามามีส่วนส าคัญร่วมกับภาคประชาชน ในการจัดการและหารูปแบบของการท่องเที่ยวในบริบท
ของชุมชนท้องถ่ิน อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดับล่าง รวมทั้ง
ระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้กับชุมชนท้องถ่ินอย่างมากข้ึน (สินธ์ุ สโรบล, 2562)  
             สรุปการท่องเท่ียวโดยชุมชน เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้เรื่องการท่องเท่ียว มาตรฐานการท่องเที่ยว มีความสามารถ
บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการและบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินงาน จะต้องมีหน่วยงานเช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการร่วมกัน ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการควบคุมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการท่องเท่ียวของชุมชนบ้านห้วยเด่ือให้ดีย่ิงข้ึน 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การจัดการ (Management) คือการท าให้กลุ่มบุคคลในสังคมเข้ามาท างานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้ร่วมกัน   ส่วนเครื่องมือส าคัญ คือการพัฒนาคนและสมาชิกชุมชนให้รู้พอเพียง คิด
พอเพียง ท าพอเพียง และเกิดผลพอเพียง น่ันคือ มีปัญญา มีความคิด มีสังคมและมีร่างกายแข็งแรง เป็นรู้จักความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตน ทั้งระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน เป็นคนใฝุรู้ มีคุณธรรมประจ าใจ มี
จริยธรรมประจ ากาย คือการกระท าที่ถูกต้องทั้งทางกาย วาจาและใจ (อรัญ จิตตะเสโน และคณะ, 2562)  

  กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้หลักการสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง จะต้องประกอบด้วย 1) 
กลไกการพัฒนา คือ การมีศักยภาพและขีดความสามารถ ของผู้น าชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย 2) 
การบริหารจัดการชุมชน การมีระบบและมีประสิทธ์ิภาพ ประกอบด้วย (1) ระบบการบริหารจัดการชุมชน (มีองค์กร
บริหารการพัฒนา มีแผนชุชน และมีข้อมูลเพ่ือการพัฒนา) (2) กระบวนการพัฒนา มีการวิเคราะห์  มีการวางแผน  
มีการปฏิบัติตามแผน มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และมีการติดตามผล และ (3) กระบวนทัศน์การพัฒนาจะต้องมี
กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนทัศน์ทุนชุมชน มีกระบวนทัศน์มุ่งสู่อนาคตร่วมกัน และมีกระบวนทัศน์
พ่ึงตนเอง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562)  และการสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน มีปัจจัยส าคัญ 
4 ประการ คือ 1) สังคมดี  สิ่ งแวดล้อมดี มีโอกาสในอาชีพ และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม ความอบอุ่น ความสุข ความเจริญก้าวหน้าที่คาดหวังในอนาคตด้วย  2) ระบบการศึกษาของชาติ  
มีเปูาหมายในการผลิตคนเพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือท้องถ่ิน ให้เป็นที่พึงปรารถนาของท้องถ่ินเพียงไร  3) รัฐธรรมนูญ
และนโยบายของรัฐ  ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้เป็นที่พึงปรารถนาน่าอยู่ และ 4) บทบาทของชุมชน  มีสิ่ง
ส าคัญ 3 ประการคือ ความรักและความดี การเรียนรู้ที่มากกว่าความรู้ และการจัดการกับปัจจัยชุมชนต่างๆ เพราะ
สังคมจะเจริญมีหลักการพัฒนาสังคมไทย เป็นผลมาจากปณิธานและความต้ังใจในการ ผลักดันแนวคิดการสร้าง
สังคมที่พึงปรารถนา ซึ่งเป็นสังคมที่ประกอบ ด้วย 4 ทิศทางได้แก่  สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมที่เข้มแข็ง สังคม
คุณธรรม และสังคมประชาธิปไตย  ซึ่งเราทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริงและต่อเน่ืองจะท าให้สังคมไทย
กลายเป็นสังคมที่ดี ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุข (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2562)  
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมที่น ามาประยุกต์ใช้
ในการปรับพฤติกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา 
ทั้งน้ีเพราะเป็นทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ันในน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Albert  bandura) เท่าน้ัน แนวคิดของทฤษฎี แบนดูรา (Bandura Alert, 1977) มี
ความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะท้อนเบื้องต้นแล้วเกิดจากการเรียนรู้ทั้งสิ้นและการเรียนรู้
พฤติกรรมใหม่ เหล่าน้ันสามารถเรียนรู้ได้โดยประสบการณ์ตรงหรือไม่ก็โดยการสังเกต  องค์ประกอบทางชีววิทยามี
บทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรู้โดยพฤติกรรมคือองค์ประกอบในตัวบุคคลมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้
พฤติกรรม ในการอธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์แบนดูราได้อธิบายในรูปของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันอย่างต่อเน่ืองระหว่างพฤติกรรม องค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  โดยที่
องค์ประกอบทั้ง 3 น้ีจะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Bandura Alert, 1977)   
 ส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม บุคคลพฤติกรรม  สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
กล่าวคือ พฤติกรรมของมนุษย์สามารถก าหนดสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมก็สามารถก าหนดพฤติกรรม พฤติกรรม
สามารถก าหนดองค์ประกอบส่วนบุคคล องค์ประกอบส่วนบุคคลก็สามารถก าหนดพฤติกรรมได้เช่นกัน ในท านอง
เดียวกัน องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบส่วนบุคคลก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  แบนดูรา ได้กล่าวถึง
ตัวก าหนดพฤติกรรมว่ามี 2 ประการ คือ ตัวก าหนดพฤติกรรมที่เป็นสิ่งเร้าซึ่งได้แก่เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
สิ่งแวดล้อม การเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมซ้ า ๆ มนุษย์จะคาดการณ์ไว้ว่า ถ้ามีเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนจะมี
เหตุการณ์อะไรตามมา และตัวก าหนดพฤติกรรมอีกประการหน่ึง คือ ตัวก าหนดที่เป็นผล ซึ่งได้แก่ผลของการกระท า 
มนุษย์จะเลือกกระท าพฤติกรรมที่ได้รับผลทางบวก และจะหลีกการกระท าพฤติกรรมที่จะได้รับผลทางลบ วิธีการ
เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ แบนดูราได้กล่าวว่า วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์มี 2 วิธี คือ การเรียนรู้จากผล
ของการกระท า และวิธีการเรียนรู้จากการเลียนแบบ โดยที่การเรียนรู้จากผลเป็นการเรียนรู้จากผลของการกระท าว่า
เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กระบวนการเรียนรู้จากผลของการกระท าจะท าหน้าที่ 3 
ประการคือ ท าหน้าที่ให้ข้อมูล ท าหน้าที่จูงใจ และท าหน้าที่เสริมแรง ส่วนการเรียนรู้จากการเลียนแบบเป็นการ
เรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบกระท าพฤติกรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อม การเรียนรู้จากตัวแบบ
อาศัยกระบวน การเรียนรู้จากการสังเกตเป็นส าคัญ กระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตต้องอาศัยองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจ า กระบวนการทางกาย และกระบวนการจูงใจ  
นอกจากน้ี ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา ยังได้กล่าวถึงการควบคุมพฤติกรรมด้วยปัญญาไว้ว่า การเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลของการกระท าจะอยู่ในรูปของความเชื่อและความคาดหวัง  ซึ่งเป็น
กระบวนการทางปัญญา ความเชื่อและความคาดหวังน้ีจะท าหน้าที่ควบคุมหรือก ากับการกระท าของมนุษย์ในเวลา
ต่อมา การควบคุมพฤติกรรมด้วยปัญญาท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ เงื่อนไข การ
คาดหวังเก่ียวกับความสามารถของตนเองและผลที่จะเกิดข้ึนและสิ่งจูงใจ  
 สรุป การศึกษาครั้งน้ีใช้แนวคิดของแบนดูรา เพ่ือเป็นตัวก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องจากแนวคิดที่ว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์  มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์  นอกจากน้ัน แบนดูราได้กล่าวว่า สติปัญญาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งชุมชนบ้านห้วย
เด่ือ ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดจะเลือกกระท าพฤติกรรมที่ได้รับผลทางบวก เช่นการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในอนาคต และจะไม่การกระท าพฤติกรรมที่จะได้รับผลทางลบเพราะมีความเชื่อ
ในพุทธศาสนาเรื่องการท าดี 
             มาสโลว์ (A.H. Maslow,  1943) ได้ศึกษาว่าพฤติกรรมของคนจะถูกก าหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจ
ต่างๆ แรงจูงใจเหล่าน้ี มีลักษณะแตกต่างกันไปส าหรับแต่ละคนอีกด้วย ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารควรได้รับ
ทราบว่า แรงจูงใจหรือความต้องการ (Motive or Wants) ของพนักงานในองค์การน้ันมีรูปแบบอย่างไรบ้าง ความรู้
ในเรื่องดังกล่าวได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องน าไปสู่ทฤษฎีทั่วไป (General Theory) เก่ียวกับการจูงใจคนคืออัมราฮัม 
มาสโลว์ (Abraham Maslow)  ซึ่งพฤติกรรมของมีความต้องการและความต้องการน้ีจะมีอยู่ตลอดเวลาและไม่มีที่
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สิ้นสุดและความต้องการเหล่าน้ีจะไปกระตุ้นพฤติกรรม  ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นล าดับข้ันจากต่ าไปหา
สูง  ตามทฤษฎีของมาสโลว์ มี 5 ระดับ คือ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)  เป็นความ
ต้องการพ้ืนฐานข้ันแรกของมนุษย์ 2) ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Security or Safety Needs) ในข้ัน
ต่อไปที่สูงข้ึน มนุษย์จะเริ่มคิดถึงความปลอดภัยและความมั่นคง  3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or 
Belongings Needs) คือความต้องการที่จะเข้าร่วม เป็นสมาชิกขององค์การต่าง ๆ 4) ความต้องการมีฐานะเด่นใน
สังคม (Esteem or Status Needs) คือความมั่นใจในตนเอง ในเรื่องของความสามารถ ความรู้ความส าคัญในตัวเอง 
ตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น และ 5) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตาม
ความนึกคิดทุกอย่าง (Self-Actualization and Self-realization) ล าดับข้ันความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์  

   เดวิท (Dusenbery, David B., 2009)  เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบต่อมไร้
ท่อและระบบประสาทและเป็นที่เชื่อกันทั่วไปว่า ความซับซ้อนในพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความซับซ้อนของ
ระบบประสาท ท่ัวไปแล้ว สิ่งมีชีวิตที่มีระบบประสาทซับซ้อนกว่ามีความสามารถสูงกว่าในการเรียนรู้การตอบสนอง
ใหม่ ๆ และดังน้ัน จึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ พฤติกรรมมีทั้งที่มีมาแต่ก าเนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้ 
อย่างไรก็ตามการวิจัยปัจจุบันในโครงการจุลินทรีย์มนุษย์ (Human Microbiome Project) กล่าวถึงพฤติกรรม
มนุษย์อาจถูกควบคุมโดยองค์ประกอบของประชากรจุลินทรีย์ภายในร่างกายมนุษย์  และพฤติกรรมสามารถถือได้ว่า
เป็นการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตซึ่งเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว พฤติกรรมน าสัญญาณออกจาก
สิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม  
             จริยา กลิ่นอุดม (2548)  กล่าวถึงเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมว่าจะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ อย่าง
น้อย 3 ประการ คือ 1) ต้องมีอิสระที่จะมีส่วนร่วม 2) สามารถมีส่วนร่วมและ 3) ต้องเต็มที่จะมีส่วนร่วม  ส่วน
ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมน้ันข้ึนอยู่กับเงื่อนไขคือ (1) ต้องมีเวลาท่ีจะมีส่วนร่วมกิจกรรมและร่วมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ (2) ไม่เสียงเงินทอง ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าผลตอบแทนที่เขาประเมินจะได้รับ (3) มี
ความสนใจที่จะสัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมน้ัน (4) ต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่องกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายและ (5) 
ไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานการณ์ทางสังคมหากจะมีส่วนร่วม  และปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วม ทัศนคติที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ความศรัทธา ความเกรงใจ และอ านาจบังคับ ที่เกิดจากบุคคลที่มี
อ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม (กัลยา ยศค าลือ, 2558) 
             สรุป มนุษย์มีความต้องการที่จะอยู่รอด ดังน้ันมนุษย์จะเกิดแรงจูงใจเมื่อตนเองได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
และเรียนรู้ จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมน้ัน  ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ หลักการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
และแนวคิดการสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาและให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาดูงานโครงการในพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัด
เลย เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้วเยาวชนเกิดความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
           การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่และพฤติกรรมใหม่น้ีเป็น
ผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน   ไม่ใช่ผลจากการตอบสนองจากธรรมชาติ  สัญชาตญาณ  อุบัติเหตุหรือ
ความบังเอิญ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการต่อเน่ืองเชื่อมโยงจากการรับรู้ กล่าวคือ เมื่อประสาทสัมผัส
กระทบสิ่งเร้าและเกิดความรู้สึกส่งไปยังสมอง สมองบันทึกความรู้สึกน้ันไว้เป็นประสบการณ์ เมื่ออวัยวะรับสัมผัส
กระทบกับสิ่งเร้าเดิมอีกสามารถระลึกได้ (Recall) จ าได้ Recognition) ก็ถือว่าเกิดการเรียนรู้ข้ึนและนักจิตวิทยา
การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม  การจัดการเรียนการสอนก็คือ การจัด เตรียมพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตในอนาคตของผู้เรียน การศึกษาพฤติกรรมของคน สามารถสังเกตหรือใช้เครื่องมือวัดพฤติกรรมได้ 
การศึกษาพฤติกรรมจึงถือว่าเป็นการศึกษาที่มีระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ กลุ่มพฤติกรรมมีแนวคิดว่า “พฤติกรรม
ทุกอย่างจะต้องมีสาเหตุ” ตามทัศนะของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม  การเรียนรู้คือกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มน้ีคือพฤติกรรมและองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้
ตามทฤษฏีน้ีมี 4 ประการ คือ (1) แรงขับ (Drive) หมายถึง ความต้องการของผู้เรียนในบางสิ่งบางอย่างแล้วจูงใจให้
ผู้เรียนหาหนทางตอบสนองความต้องการน้ัน  (2) สิ่งเร้า (Stimulus) เมื่อมีสิ่งเร้าผู้เรียนจะได้รับความรู้ หรือการ
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ชี้แนะทันทีทันใดจากสิ่งเร้าน้ันก่อนที่จะตอบสนอง  (3) การตอบ สนอง (Response) หมายถึงการที่ผู้เรียนแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้า ซึ่งอธิบายได้ด้วยพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออก และ (4) การเสริมแรง (Reinforcement) 
หมายถึงการให้รางวัล เช่นการปรบมือ การชมเชยในกรณีที่ผู้เรียนตอบสนองถูกต้อง 

ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning Theory)   โดยธอร์นไดค์ (Thorndike) กล่าวถึง 
การถ่ายโยงการเรียนรู้จากสถานการณ์หน่ึงไปสู่อีกสถานการณ์หน่ึงน้ัน สถานการณ์ทั้งสองจะต้องมีองค์ประกอบที่
คล้ายคลึงกันและเกสตัลท์ (Gestalt) กล่าวว่าการถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนได้มองเห็นรูปร่างทั้งหมด
ของปัญหา และรับรู้ความสัมพันธ์น้ันเข้าไป กล่าวคือสถานการณ์ใหม่จะต้องสัมพันธ์กับสถานการณ์เดิม   หลักการ
ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้  คือ  1) การถ่ายโยงควรจะต้องปลูกฝังความรู้ ความคิด เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  เป็น
พ้ืนฐานที่สามารถน าไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน  2) ผู้สอนควรใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือวิธีการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดและเกิดทักษะอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของ
กระบวนการและหลักกิจกรรม  3) การถ่ายโยงจะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงต้องค านึงถึงหลักการน้ีด้วยและ 4)  การถ่ายโยงที่อาศัยสถานการณ์ที่สัมพันธ์กันระหว่างสถานการณ์เดิมและ
สถานการณ์ใหม่จะช่วยให้การเรียนรู้สะดวกข้ึน (ทิศนา แขมณี, 2547) 
 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธบ้านห้วยเด่ือ ต้าบลน้้าทูน อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
           การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศเป็นอย่างมาก 
ถือเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อกลไกการพัฒนาประเทศไทย  การส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระจายตัวของ
นักท่องเท่ียวไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งน ามาสู่การสร้างอาชีพ การจ้างงานทั้งในภาคการท่องเท่ียวโดยตรงและการจ้างงาน 
ในภาคอื่นที่เกี่ยวข้องตามมา เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถ่ินมากข้ึน ซึ่งในภาพรวมแล้ว จะน าไปสู่การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การท่องเที่ยว 
ถือเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เพ่ือให้ทุกฝุายใช้
รูปแบบในการช่วยกู้วิกฤตให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศกลับฟ้ืนตัวได้ใน
เวลาอันรวดเร็วที่สุด 
           การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  ถือเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการชมหรือสัมผัสสถาปัตยกรรม
ด้านศาสนา การท่องเที่ยววัด ศาสนสถาน และสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยเน้นที่ประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ ประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุ และประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ได้วางกรอบยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างย่ังยืน โดยเน้นตลาด
นักท่องเท่ียวคุณภาพ  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวภายในประเทศ  ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
ประโยชน์  ทั้งต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม โดยมีแนวโน้มการพัฒนาท่องเท่ียวจะเป็นไปในลักษณะการ
ท่องเที่ยวแบบย่ังยืนให้มากข้ึน คือ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์มากข้ึน  ซึ่งนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเห็นความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีจุดเด่นพิเศษ  ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตจะเรียบง่ายกว่าปัจจุบัน อาศัยธรรมชาติและแรงงานเป็นหลัก
ในการประกอบอาชีพที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เกิดการด ารงชีวิตที่สงบสุข 
(กัลยา ยศค าลือ, 2558)  สภาพสังคมสมัยใหม่ท าให้ชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป หมู่บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด มีงานบุญ
ประเพณีต่าง ๆ (พระมหาพิมล พรมเมือง, 2550)   
           ปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงพุทธ เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากข้ึน มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยม
เดินทางไปวัด เพ่ือร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาได้
แพร่หลายไปในนักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาล   โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนา
จะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม และประชาชนในท้องถ่ินบางส่วนได้เห็นผลประโยชน์จึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง หรือเข้ามาใช้พ้ืนที่ของวัดในการประกอบอาชีพดังกล่าวมากข้ึนและหัวใจส าคัญของการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงพุทธ คือ ประสานหัวใจของชาวบ้านทุกคนให้เป็นหน่ึงเดียว การเอาใจมารวมกันและร่วมกันท างานเป็น
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พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมที่ดี  การมีความฝันและอุดมการณ์ร่วมกันจะส าเร็จได้  ด้วยการมีหัวใจดวงเดียวกัน ส่วน
เสริมอื่นที่ท าให้งานส าเร็จคือ การมีพ่ีเลี้ยงที่ดีที่คอยสนับสนุน ส่งเสริมอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง ถ้าเราต้ังใจท า และ
ให้ความส าคัญกับพลังของการมีส่วนร่วม งานจะส าเร็จได้ตามที่ต้ังใจ  พุทธศาสนิกชนไทยปฏิบัติตนและเข้าร่วม
พิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น ตอนเช้าท าบุญตักบาตรที่วัด รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญ
จิตภาวนา ตอนค่ าประชาชรมาร่วมพิธีเวียนเทียนโดยมาพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถ ในขณะที่เวียนเทียนให้ระลึกถึง
คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 6 วัน ดังกล่าวแล้ว ยังมีวันธรรมสวนะ 
เรียกว่า “วันพระ” เป็นวันข้ึน 8 ค่ า แรม 8 ค่ า วันข้ึน 15 ค่ า แรม 15 ค่ า หรือ 14 ค่ า ของทุกเดือน เป็นวันที่ชาว
พุทธมาบ าเพ็ญกุศลให้กับตนเอง วันธรรมสวนะน้ีมีมาแต่ครั้งพุทธกาล เป็นวันบ าเพ็ญกุศลของชาวพุทธทั่วไป การ
ปฏิบัติตนวันธรรมสวนะ หรือวันพระคือ ชาวพุทธที่ไปท าบุญที่วัดในวันพระ คือ เมื่อถึงวันพระ ชาวพุทธก็ไปท าบุญที่
วัด เตรียมอาหารคาว หวาน จัดใส่ปิ่นโต พร้อมน าดอกไม้ ธูป เทียนบูชาพระประธานที่วัด  ชาวพุทธไปรักษาศีล
อุโบสถ รักษาศีล 5 ศีล 8 จะค้างที่วัด ชาวพุทธจะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัด นิยมสวมชุดสีขาว เพ่ือระวังจิตใจของ
ตนเองให้ขาวสะอาดบริสุทธ์ิ เหมือนผ้าสีขาวที่ใส่หรือสวมชุดสุภาพเรียบร้อย 
           นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเข้ามาบ้านห้วยเด่ือ ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในวันส าคัญทางศาสนา 
เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพระและวันที่ชาวบ้านห้วยเด่ือจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่   เป็นต้น ซึ่ งวันส าคัญทางศาสนาเหล่าน้ีมีการประวัติและการปฏิบัติตนของ
พุทธศาสนิกชน ดังน้ี 
           วันวิสาขบูชา เป็นวันส าคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา  เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและ
น ามาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์  และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ในวันน้ีพุทธศาสนิกชนจะพากัน
น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่าง ๆ เพ่ือกระท าการบูชาปู
ชนียวัตถุ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมา ที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหน่ึง ด้วยเค รื่อง
บูชามีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น เริ่มด้วยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ด้วยบทสวดมนตร์ตามล าดับดังน้ีคือ  1) บท
สรรเสริญ พระพุทธคุณ (อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ พุทโธภควาติ) 2) บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ (สวากขา
โต  ภควตาธัมโม วิญญูหิติ) และ 3) บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ (สุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโฆ โลกัสสาติ) จากน้ันก็
จะกระท า ประทักษิณ หรือที่เรียกว่า เวียนเทียน รอบพระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฎิมาในพระอุโบสถ ด้วยการเดิน
เวียนขวาสามรอบ รอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ รอบที่สองจะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ และรอบ
ที่สามสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณ เมื่อครบ 3 รอบแล้วจึงน าดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระธาตุเจดีย์ หรือ
พระพุทธรูปในพระอุโบสถ ณ ที่บูชาอันควรเป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียน จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถ 
ซึ่งปกติจะมีเทศน์ ปฐมสมโพธิ ซึ่งเป็นเรื่องพระพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  พิธีเริ่มต้ังแต่ประชุม
ฟังพระท าวัตรสวดมนต์ แล้วจึงฟังเทศน์ซึ่งจะมีไปตลอดรุ่ง  วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชน ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตน และสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้ด ารงคงอยู่อย่างถูกต้องตรงทาง เพ่ือประโยชน์สุขของตนและของผู้อื่น
ตลอดชั่วกาลนาน 
           วันอาสาฬหบูชา  พุทธศาสนิกชนต่างพากันมาน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยการไปชุมนุมตามพระอาราม
ต่าง ๆ เพ่ือกระท าการบูชาปูชนียวัตถุได้แก่พระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฏิมาท่ีเป็นพระประธานในพระอุโบสถ อย่าง
ใดอย่างหน่ึง ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เริ่มด้วยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา   
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในวันวิสาขบูชา การแสดงธรรมในวันน้ีจะเทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันอาสาฬหบูชาจึงเป็น
วันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยศึกษา พระธรรมวินัยอันเป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงทางแล้วน าไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นต่อไปชั่ว
กาลนาน 
         วันมาฆบูชา  พุทธศาสนิกชนก็จะไปประกอบศาสนกิจ เพ่ือน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เช่นเดียว กับที่
ประพฤติปฏิบัติในวันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา คือ น าดอกไม้ ธูป เทียน ไปนมัสการปูชนียวัตถุที่ส าคัญ อัน
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ได้แก ่ พระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฏิมาเป็นต้น และฟังพระธรรมเทศนาการแสดงธรรมในวันน้ี จะแสดงธรรมใน
เรื่องพระโอวาทปาฏิโมกข์ 
           วันเข้าพรรษา ชาวไทยเราได้ประกอบพิธีทางศาสนาเน่ืองในวันเข้าพรรษา มาต้ังแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้ง 
พิธีหลวง และ พิธีราษฎร์ กิจกรรมที่กระท าก็มีการเตรียมเสนาสนะให้อยู่ในสภาพที่ดี ส าหรับจะได้จ าพรรษาอยู่
ตลอด 3 เดือน จัดท า เทียนจ าน าพรรษา เพ่ือใช้จุดบูชาพระบรมธาตุ พระพุทธปฏิมา พระปริยัติธรรม ตลอดทั้ง 3 
เดือน ถวายธูป เทียน ชวาลา น้ ามันตามไส้ประทีปแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาในพระอาราม   ส าหรับเทียน
จ าน าพรรษาจะมีการ แห่เทียน ไปยังพระอารามท้ังทางบกและทางน้ าตามแต่หนทางที่ไปจะอ านวยให้ เพ่ือน าเทียน
เข้าไปต้ังในพระอุโบสถหรือพระวิหาร แล้วก็จะจุดเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย ส าหรับการปฏิบัติอื่น ๆ เช่น การ
ถวาย ผ้าอาบน้ าฝน การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ฟังธรรม ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด ตามก าลังศรัทธา และขีดความสามารถของตน นับว่าวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสอันดี
ที่พุทธศาสนิกชน จะได้ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นย่ิงข้ึนไปอีกระดับหน่ึง 
           วันออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ได้เสด็จไปจ าพรรษาและ
แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาการเสด็จลงจากดาวดึงส์ครั้งน้ัน ได้เสด็จลงมา ณ เมืองสังกัสสะ บรรดา
พุทธศาสนิกชนจึงพากันไปตักบาตรแด่พระพุทธเจ้า เรียกว่า ตักบาตรเทโว ค าเต็มคือ ตักบาตรเทโวโรหนะ   ค าว่า 
เทโวโรหนะ แปลว่า การหย่ังลงจากเทวโลก ส าหรับพิธีตักบาตรเทโวน้ันโดยทั่วไปจะท ากันในบริเวณพระอุโบสถ  
มีการอัญเชิญพระพุทธรูป ซึ่งประดิษฐานบนบุษบกมีล้อเลื่อน มีบาตรต้ังอยู่หน้าพระพุทธรูป แล้วใช้คนลากน าหน้า
พระภิกษุสงฆ์จะเดินตามพระพุทธรูป บรรดาพุทธศาสนิกชนจะเรียงรายอยู่เป็นแถวสองข้างทางที่พระพุทธรูปและ
พระสงฆ์เคลื่อนผ่าน เพ่ือตักบาตรอาหารที่นิยม น ามาตักในวันน้ีมี ข้าวสุก ข้าวต้มมัดใต้ และข้าวต้มลูกโยน    ในที่
บางแห่งมีปูชนียวัตถุ เช่น พระธาตุเจดีย์ สร้างไว้บนภูเขา หรือสิ่งก่อสร้างที่สูง ๆ เช่นที่ วัดสังกัส จังหวัดอุทัยธานี วัด
เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และภูเขาทองวัดสระเกศ ที่กรุงเทพฯ ก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปลงจากภูเขา     
บรรดาพุทธศาสนิกชนก็มาคอยตักบาตร โดยต้ังแถวสองแถวเรียงรายรออยู่ที่เชิงเขาเพ่ือให้ ดูใกล้ความจริง
ว่า  พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากที่สูง การบ าเพ็ญกุศลนอกจากน้ีก็มีการถวาย ผ้าจ าน าพรรษา และพิธีทอดกฐิน ซึ่งจะ
กระท ากันหลังวันออกพรรษาไปได้อีกถึง วันเพ็ญ กลางเดือน 12   
           จังหวัดเลยเป็นจังหวัดอยู่ชายแดนติดริมแม่น้ าโขง 14 อ าเภอ ประชาชนในท้องถ่ินจังหวัดเลยส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนพุทธ เคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ มีความเชื่อในการปฏิบัติตามฮีตสิบสองคองสิบสี่  และวัดจะต้องร่วมกันการบูรณาการ
กิจกรรมประเพณีท้องถ่ินและให้ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะต้องสร้างองค์ความรู้โดยการ
สอน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ มีทักษะการด ารงชีวิตจากการฝึกปฏิบัติ สร้าง
จิตส านึกเพ่ือให้เยาวชนซึ่งเป็นวัยใสมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง โดยเฉพาะวัยใสจังหวัดเลยได้
เรียนรู้ประเพณีท้องถ่ินและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะส่งผลให้เกิดความสามัคคีปรองดอง
จากการเรียนบนพ้ืนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method Learning and applying) เติบโตข้ึนเป็นคน
ดีในสังคมต่อไป  (กัลยา ยศค าลือ, 2561) เน่ืองจากจังหวัดเลยได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ให้เป็น  1 ใน 12  “เมืองต้องห้ามพลาด” เน่ืองจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม   มีนักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในฤดูหนาว เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินผางาม แก่งคุดคู้  แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุสัจจะ ชุมชนบ้านไม้เก่าเชียงคาน เป็นต้น 
เน่ืองจากมีอาณาเขตติดกับประเทศลาว มีจุดผ่านแดน 6 ด่าน และอยู่ในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมืองสองประเทศ ได้แก่ เมืองเชียงคาน เมืองหลวงพระบาง นครหลวงเวียง
จันทร์ เมืองหนองคาย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนชายแดน   ซึ่งบ้านห้วยเด่ือ 
ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวคือ ภูผักหวานซึ่งอยู่ในบริเวณวัดโพนทอง ในรอบปีที่ผ่านมา
ชุมชนได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบนวัติวิถี   ผู้ต้ังชื่อ ภูผักหวานคือ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิโรจน์  
จิวะรังสรรค์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งประชาชนบ้านห้วยเด่ือ
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ในอดีตได้อพยพย้ายถ่ินฐานจากหลายพ้ืนที่ในจังหวัดเลย สืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เคารพผู้น าที่มี
ความสามารถไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดความขัดแย้ง และปฏิบัติตามระเบียบชุมชนในการด าเนินชีวิต  สิ่งที่ยึดเหน่ียวจิตใจ
ของชาวบ้านทุกเพศวัยคือ วัดโพนทอง (ข้อมูลบ้านห้วยเด่ือ ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย)  
           สิ่งที่ค้นพบจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวและการต้องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธชุมชนบ้านห้วยเด่ือ ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบ้าน
โพนทอง เพ่ือให้ชุมชนร่วมกันวางแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้นักท่องเที่ยวชาวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การ
ท่องเท่ียวชุมชนในราคาถูก  ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ก าลังใจชุมชนและผู้มีส่วนช่วยอนุรักษ์
ธรรมชาติ ส่งเสริมและยินดีให้ความรู้ด้านการเดินปุา  และมีจุดชมวิว "ภูผักหวาน"  สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ฝั่ง
ทางด้านทิศเหนือ ได้แบบ 180 องศา  ซึ่งภูผักหวานเพ่ือการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวธรรมชาติน้ าตก เช่น น้ าตกตาด
ห้วยแต่ง น้ าตกลาดขาควาย เป็นสื่อกลางให้คนที่ไม่มีเพ่ือนเที่ยวปุาด้วยกัน การเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การท่องเท่ียวเชิงพุทธและชมธรรมชาติเดินปุาภูผักหวานและด าเนินกิจกรรมการแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธในพ้ืนที่ตาม
ศักยภาพในระยะแรก  เพ่ือพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต กลุ่มเปูาหมายชุมชนบ้านห้วยเด่ือได้เสนอความต้องการ
เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวคือ มีศูนย์รองรับนักท่องเที่ยว ตลาดชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสินค้า OTOP ห้องน้ าบริการ
นักท่องเท่ียว ศาลาเก็บวัสดุชุมชน อุปกรณ์ท ากาแฟสมุนไพร อบรมมัคคุเทศก์ ท าบรรจุภัณฑ์จากอัตลักณ์ชุมชนและ
แปรรูปอาหาร พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว  
 

 
ภาพประกอบที่ 1  วิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการท่องเท่ียวแก่ชาวบ้านห้วยเด่ือ 

ที่มา: นาวสาวชุติมา พิมพพา ถ่ายภาพ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบ้านโพนทอง 
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ภาพประกอบที่ 2  การสะท้อนผลกจิกรรมระดมสมองการจัดการท่องเท่ียวเชิงพุทธของชาวบ้านห้วยเด่ือ 

ที่มา: นาวสาวชุติมา พิมพพา ถ่ายภาพ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบ้านโพนทอง 
 

 
ภาพประกอบที่ 3  ได้ข้อมูลความต้องการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธของชาวบ้านห้วยเด่ือ 

ที่มา: นาวสาวชุติมา พิมพพา ถ่ายภาพ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบ้านโพนทอง 
 

บทสรุป           
           การสร้างสังคมให้สงบสุขเมื่อประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
ร่วมกันการจัดการชุมในรูปแบบคณะกรรมการ  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันใช้หลักบูรณาการบริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความต้องการของชุมชน น า
ปัญหาที่พบของชุมชนมาร่วมกันแก้ไข  สิ่งเหล่าน้ีจะสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนจะเข้มแข็งข้ึนได้  เพราะสามารถปรับตัว
เพ่ือเตรียมเข้าสู่สังคมยุคใหม่  โดยมีความรู้ ความ 
 
เข้าใจในเน้ือหาการจัดการชุมในรูปแบบคณะกรรมการ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต  ประเด็นเหล่าน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาชุมชนบ้านห้วยเด่ือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลยให้
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนจากด าเนินกิจกรรมการแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพในระยะต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะจากบทความวิชาการ และข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ประโยชน์ 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาให้ข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยแก่
ประชาชนและเยาวชนบ้านห้วยเด่ือ  โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน และให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน เช่น การแปรรูปอาหาร  หัตถกรรมฝีมือและการท าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
และชุมชนบ้านห้วยเด่ือจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่น ๆ  หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อสาธารณะหลากหลายช่องทาง เ พ่ือชุมชนมีความ
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พร้อมพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว ทบทวนกฎระเบียบเรื่องการท่องเท่ียวชุมชนบ้านห้วยเด่ือ่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเลย มีแนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการและท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ของตนเอง เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและมีความสามารถในการแข่งขันมีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวและครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเท่ียว อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึนจาก
การจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ทางธรรมชาติ ศาสนสถานและวัฒนธรรม 
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ส ารวจเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
A SURVEY OF LOGISTICS ROUTE FOR TOURISM OF BAN NA KRA SENG,  

A-HI SUB DISTRICT, THALI DISTRICT, LOEI PROVINCE         
เบญจมาภรณ์ วงษา1 เมรียา สายทรัพย์1 อรทัย นามพล1 ณัฐธิดาพร เนตรแสงศรี1  

พรพิชิต ภูละคร1  ไตรภพ นรินทร์2  ธิราภรณ์ สุทธศรี2 และ ไพโรจน์ ชัชวาลย์1 

Benjamaphon Wongsa,  Mareya saisap, Orathai Nampoal,  Nattidapaun Netsangsri,  
 Paunpichit Phulakorn, Tripop Narin, Tiraporn Sutthasri and Pairoj Chatchawan  

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียว บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และ 2) เพ่ือส ารวจเส้นทางและจัดท าแผนที่ท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาจีน เน่ืองจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวสูง  
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศไทย และโลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
ท่องเที่ยว ซึ่งบ้านนากระเซ็งก าลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย และมีด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง 
เชื่อมต่อเส้นทาง R3A ถนนสายเศรษฐกิจอาเซียนที่เชื่อมระหว่างไทย-ลาว-จีน สู่สิบสองปันนา คุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภาษาจีนจึงมีความจ าเป็นในการสื่อกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวผ่านช่องทางดังกล่าว 
การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวน้ันต้องให้ความส าคัญกับการเคลื่อนที่ทางกายภาพ การเคลื่อนที่ของ
ข้อมูลข่าวสาร และการเคลื่อนย้ายทางการเงิน คณะผู้เขียนบทความใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสัมภาษณ์พร้อมบันทึกเสียง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวบ้านนากระเซ็ง จ านวน 30 คน 
ชาวบ้านบ้านนากระเซ็ง จ านวน 30 คน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน รวมทั้งหมดเป็นจ านวน  
70 คน พบว่า การเคลื่อนที่ทางกายภาพของหมู่บ้านนากระเซ็งไม่มีตารางเดินรถที่แน่นอน ท าให้นักท่องเท่ียวไม่สามารถ
วางแผนการเดินทางได้ต้องรอรถเป็นเวลานาน การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร ไม่มีจุดให้บริการและให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงไม่มีแผนที่แสดงถึงเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายทางการเงินไม่มี ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ  และไม่มีการช าระค่าสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ คณะผู้เขียนบทความจึงได้น าการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหา โดยการปักหมุดสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ ของชุมชนลงใน Google และสร้างแผนที่ท่องเท่ียวในชุมชน
แบบสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาจีน  

ค าส าคัญ 
 โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this project were 1) to study tourism Logistics of Ban Na Kra Seng 
Community, A-hi Sub District, Thali District, Loei province and 2) to create a bilingual, Thai and 
Chinese, tour-route map of Ban Na Kra Seng community in A-hi Sub District, A-hi District,  
Loei province. Nowadays, expansion of tourism affected economic system and it was an important 
source of income for Thailand. Logistics played a key role for tourism in Ban Na Kraseng 
community including travelling to and leaving local tourist attractions. Na Kra Seng village has 
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boundary post as a border crossing point to R3A route, a Trade Facilitation in ASEAN Connectivity 
for Thailand, Laos, and China. Consequently, Chinese language is very essential for 
communicating with Chinese tourists travelling through this route. Logistics management for 
tourism needs to be focused on physical Flow, information flow, and financial flow for Na Kra 
Seng community, which was being developed as a new tourist attraction in Loei province. An 
in-depth interview, field study, was used to interview the informants who were tourists, villagers, 
and government agencies or stakeholders in Ban Na Kra Seng community, A-hi Sub District, Thali 
District, Loei province.  During the interview, the information from the informants was recorded 
through note-taking and audio recorder. The target is the tourist who come to Na Kra Seng village 
in the amount of 30 and Na Kra Seng villagers in the amount of 30. And concern government 
institute in the amount of 10, 70 in total. The results were as follows. For Physical flow, there 
was no timetable for buses; therefore, tourists spent a long time waiting for travelling. In addition, 
there was no tourism map showing the routes for travelling from places to places. For financial 
flow, neither ATMs nor payment applications on mobile phones were found. Accordingly, the 
project team implemented Logistics management for tourism to apply for solving these problems 
by adding pinpoint locations in Google Maps for introducing tourist attractions in A-hi community, 
creating a bilingual, Thai and Chinese, tour-route map. 
 
Keywords 
 Logistics for tourism 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ  การสร้างงาน  
และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่งรวมไปถึงการค้าและการลงทุน โดยสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย (Tourism Receipts From International Tourist Arrivals) 
ต้ังแต่ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมากกว่า 19,425,452 คน ท าให้ประเทศไทยมีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจ านวนสูงถึง 930,259.07 
ล้านบาท ในน้ันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวน 5,957,344 คน คิดเป็นเงิน 
281,850.58 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561) จากสถิติที่กล่าวมา ประเทศไทยมีจ านวน
นักท่องเท่ียวจากชาติต่างๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน คิด
เป็น 1 ใน 4 จากรายได้การท่องเที่ยวทั้งหมด ตลาดการท่องเที่ยวของชาวจีนมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนต้องการ
เดินทางมาท่องเท่ียว เพราะนอกจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกแล้ว ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งทรัพยากรที่
หลากหลาย มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าหลงใหล เพ่ือก้าวทันกับตลาดการท่องเท่ียวจีนที่มีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วน้ี ภาษาจีนเป็นเครื่องมือชิ้นส าคัญที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ช่วยในการสื่อสารให้เข้าใจกัน และถือ
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
 บ้านนากระเซ็ง อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2420 มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศ
หนาวเย็น มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีแม่น้ าเหือง และแนวสันเขา
เป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหือง
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ไทย-ลาว ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง เชื่อมต่อสู่ทางหลวงหมายเลข 4 สามารถเดินทางไปยังเมืองแก่นท้าวและ
เมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเส้นทาง R3A ถนนสายเศรษฐกิจอาเซียน ที่เชื่อมระหว่างไทย-ลาว-จีน สู่สิบสองปันนา 
คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ นอกจากน้ัน บ้านนากระเซ็ง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ได้แก่ ภูชมลาว 
แก่งโตน วัดพระทันใจ และมีวิถีชีวิตริมน้ า มีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน แต่ขาดการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท่องเท่ียว รวมถึงขาดการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี 
 โลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน ทั้งการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตลอดจน
การเดินทางออกจากแหล่งท่องเท่ียว หรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการ
เคลื่อนย้ายทางการเงิน (Financial Flow) ช่วยเชื่อมโยงการเดินทางของนักท่องเที่ยว สินค้า ข้อมูลต่างๆ ในการ
ท่องเท่ียว การอ านวยความสะดวกทางการเงิน การช าระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ือง
กับการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 
ประทับใจ มีความสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่าคุ้มทุน ซึ่งนับว่าจะเป็นส่วนที่เพ่ิมและสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขัน
ทางด้านโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวที่ดีจะ
ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถก าหนดเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ไม่ต้องเสียเวลา เป็นการลดต้นทุน
ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาคนในชุมชนก็มีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย ดังน้ัน ทางสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกันท าโครงงานส ารวจเส้นทาง 
โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และได้ร่วมกันจัดอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพสู่โลกการค้า โลจิสติก์ และการลงทุนระหว่างประเทศ ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา และได้น าความรู้
หลังจากการอบรมมาบูรณาการความรู้ร่วมกัน โดยร่วมกันจัดท าแผนที่แสดงถึงเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พร้อมปักหมุดแผนที่ลงใน Google Map ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาจีน ระบุต าแหน่งในหมู่บ้านเพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวจีนสามารถเดินทางมาได้ ง่ายข้ึน เป็นการ
อ านวยความสะดวกช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแผนการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวที่มีความต้องการเข้ามาเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
 2.  เพ่ือส ารวจเส้นทางและจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาจีน 
 
วิธีด าเนินโครงงาน 
 1. ก าหนดหัวข้อโครงงาน ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาปัญหาของหมู่บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย พบว่า หมู่บ้านแห่งน้ีมีสถานที่ท่องเท่ียวที่งดงาม และอยู่ใกล้กับด่านศุลกากรท่าลี่ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเท่ียว 
 2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านนากระเซ็ง จ านวน  
30 คน ชาวบ้านบ้านนากระเซ็ง จ านวน 30 คน และหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 10 คน รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 70 คน   
 3. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ
มีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ข้อมูลโลจิสติกส์เพ่ือการ
ท่องเท่ียว และตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) หรือข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านนากระเซ็ง และชาวบ้าน 
บ้านนากระเซ็ง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง    
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในระหว่างการสัมภาษณ์มีการจดบันทึกและบันทึกเสียง และน าผลจากการ
สัมภาษณ์ที่ได้จากการบันทึกมาถอดรหัสเปรียบเทียบและสรุปให้อยู่ในรูปแบบที่ก าหนดไว้ตามทฤษฎีที่ใช้ในการ
สนับสนุนการท าโครงงานในครั้งน้ี 
 
ผลการด าเนินโครงงาน 
 การด าเนินโครงงานสรุปผลได้ดังน้ี   
 1. ข้อมูลโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สรุปได้ดังน้ี 
  1.1 การเคลื่อนที่ทางกายภาพ คือ (Physical Flow) สรุปผลได้ดังน้ี 
   มีโครงการพัฒนาหมู่บ้านนากระเซ็ง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย เพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียวในอนาคต มีสถานที่พักเพียงพอต่อนักท่องเท่ียว แต่ไม่มีตารางเดินรถที่แน่นอน 
  1.2 การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) สรุปผลได้ดังน้ี 
   ไม่มีจุดรับบริการและให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวผ่านระบบออนไลน์ให้แก่นักท่องเท่ียวยังไม่ทั่วถึง ไม่มีแผนที่แสดงถึงเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและ
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเท่ียวอย่างละเอียด ไม่มีป้ายบอกทางและป้ายแนะน าสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 
  1.3 การเคลื่อนที่ทางการเงิน (Financial Flow) สรุปผลได้ดังน้ี 
   มีงบประมาณในการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวบ้านนากระเซ็ง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความ
เหมาะสม ไม่มีตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในบริเวณพ้ืนที่ และไม่มีการช าระค่าสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 
 2. การส ารวจเส้นทางและการจัดท าแผนที่ท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาจีน สรุปผลได้ดังน้ี 
  2.1 การจัดท าแผนที่ท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
   หมู่บ้านนากระเซ็งก าลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจังหวัดเลย และยังไม่มีแผนที่แสดง
ถึงเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวอย่างละเอียด ผู้จัดท าโครงงานได้
น าแนวคิดการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) มาช่วยในการสร้างแผนที่หมู่บ้านนากระเซ็ง ซึ่งเป็น
การแสดงต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในหมู่บ้าน และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจง่ายข้ึนในการเดินทาง 
ไปตามสถานที่ต่างๆ ของหมู่บ้าน 
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ภาพที ่1 แผนที่ท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในรูปแบบภาษาไทย 
ที่มา: เบญจมาภรณ์ วงษา และคณะ (2561) 

 
 

    

ภาพที ่2 แผนที่ท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในรูปแบบภาษาจีน 
ที่มา: ไตรภพ นรินทร์ และ ธิราภรณ์ สุทธศรี (2561) 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

138 
 

  2.2 การปักหมุดแผนที่ในหมู่บ้านนากระเซ็ง 
   ผู้จัดท าโครงงานได้น าแนวคิดการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) มาช่วยใน
การปักหมุดแผนที่ลงใน Google Map เพ่ือระบุต าแหน่งในหมู่บ้านเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ง่ายข้ึน
โดยสามารถใช้แผนที่ในสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพ่ือการน าทางได้สะดวกมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 การปักหมุดแผนที่ลงใน Google Map 
ที่มา: เบญมาภรณ์ วงษา และคณะ (2561) 

 
อภิปรายผล 
 การส ารวจเส้นทางโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว บ้านกระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ผู้จัดท า
โครงงานได้น าแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านนากระเซ็ง 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จากการศึกษารวบรวมข้อมูลและลงพ้ืนที่จริง ได้ทราบว่าบ้านนากระเซ็งมีโครงการที่จะ
พัฒนาภูชมลาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย และมีกลุ่มการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านนากระเซ็ง 
ประกอบด้วย กลุ่มชมรมรถสามล้อมิตรภาพบ้านนากระเซ็ง กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวลุ่มน้ าเหืองบ้านนากระเซ็ง  
กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟข้ีชะมด และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP พร้อมทั้งมีสถานที่ส าคัญต่างๆ
อีกมากมาย จึงได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ของบ้านนากระเซ็ง เช่น นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 
บ้านนากระเซ็งน้ัน ส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวจีนมากันเป็นกลุ่มทัวร์ แต่ไม่มีจุดรับบริการนักท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 
เพราะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก คนในท้องถ่ินขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศท าให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสาร  
บ้านนากระเซ็งยังขาดการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก เส้นทางเชื่องโยงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงขาดการจัดการ 
โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวที่ดี ได้แก่ การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) การเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสาร 
(Information Flow) และการเคลื่อนย้ายทางการเงิน (Financial Flow) ถ้ามีการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่ดีจะท าให้ประหยัดเวลา ประหยัดเงินในการเดินทาง เป็นการลดต้นทุนของนักท่องเที่ยวท าให้
นักท่องเท่ียวรู้สึกประทับใจ ผู้จัดท าโครงงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการส ารวจเส้นทางโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว
จึงได้น าแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวด้านการเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)  
เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยว (Tourism 
logistics) ของ มิ่งสรรพ และคมสัน (2551) เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้โดยสาร
ไม่เกิดความสับสนในการเดินทางและสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ รวมถึงสถานที่ที่ให้ข้อมูลข่าวสารน้ันต้องอ านวย
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ความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารได้โดยง่าย และการจัดตารางเวลาในการเดินรถหรือการให้บริการที่
เหมาะสม ไม่ท้ิงช่วงนานเกินไปจนท าให้ผู้โดยสารรอนานมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจนไม่มีผู้โดยสาร ความรวดเร็วใน
การเดินทาง รวมทั้งความสามารถในการรักษาเวลา ความตรงต่อเวลา 
 
สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
 จากที่คณะผู้จัดท าโครงงาน ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูล และได้ปฏิบั ติงานตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้  
คือเพ่ือศึกษาโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และเพ่ือจัดท าแผนที่
ท่องเท่ียวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จากการสัมภาษณ์ของผู้น าชุมชนและชาวบ้าน พบว่า 
หลังจากได้ลงพ้ืนที่ทางคณะผู้จัดท าได้หาทางแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน โดยการส ารวจเส้นทาง วัดระยะทาง 
ค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปักหมุดสถานที่ส าคัญลงใน Google Map และน าข้อมูลที่ได้มาท าเป็นแผนที่
ท่องเท่ียวของบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลยแบบสองภาษาคือภาษาไทยแลภาษาจีน เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีนที่จะเข้ามาในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จะน าไปเผยแพร่ในเพจ (Facebook 
Fanpage) ท่องเที่ยวบ้านนากระเซ็ง เพ่ือให้นักท่องเท่ียวและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ รวมถึงท าความรู้จัก
สถานที่ท่องเท่ียวในหมู่บ้านนากระเซ็งมากข้ึน ส่งผลให้สามารถวางแผนการเดินทางเพ่ือลดต้นทุนในการท่องเที่ยว 
และสิ่งที่ผู้จัดท าโครงงานสร้างข้ึนสามารถน าไปพัฒนาต่อในอนาคตได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการด าเนินโครงงานไปใช้ 
  ผู้จัดท าโครงงาน ควรน าเสนอผลการส ารวจเส้นทางและการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวให้แก่
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ต่อไป ส าหรับการ
ส ารวจเส้นทางโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวในมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การเคลื่อนที่ทาง
กายภาพ (Physical Flow) การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการเคลื่อนย้ายทางการเงิน 
(Financial Flow) ดังน้ี 
  1.1 ด้านการเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) 
   1.1.1 จัดการให้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีมาตรฐานสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ทั้งการเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียวและการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเท่ียว 
   1.1.2 ด าเนินการด้านความปลอดภัยของการท่องเท่ียวอย่างมีแบบแผน การรักษาความปลอดภัย 
ณ สถานีขนส่ง เส้นทางท่องเที่ยว การเดินทางกรณีฉุกเฉิน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในชนบทได้โดย
การขนส่งมวลชนได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 
   1.1.3 เร่งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 
ทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว น้ าประปา การเก็บขยะสิ่งปฏิกูล และจัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะ 
  1.2 ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)   
   1.2.1 จัดท าเว็บไซต์ที่สวยงามดึงดูดใจ มีข้อมูลครบถ้วน แจ้งข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านระบบข้อมูล
ออนไลน์ (Online) ให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าดูได้ทุกท่ีทุกเวลา 
   1.2.2 จัดท าป้ายบอกทางให้ชัดเจน ภาษาเข้าใจง่าย รูปแบบมาตรฐาน จ านวนเหมาะสม 
เพียงพอและจัดวางติดต้ังอย่างสวยงามเป็นระบบ 
   1.2.3 จัดท าแผนที่แสดงถึงเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ติดต้ังในสถานที่และต าแหน่งที่นักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นโดยง่าย  
   1.2.4 จัดต้ังกลุ่มศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถ่ิน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาในแหล่งท่องเท่ียว 
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  1.3 ด้านการเงิน (Financial Flow) ควรมีเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ในหมู่บ้าน และสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวในการเบิกเงิน มาจับจ่ายใช้สอยได้ตลอดเวลา 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
  จากการลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการและส ารวจข้อมูลความต้องการ พบว่า การจัดท าแผนที่แสดงถึง
เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเท่ียว พร้อมทั้งปักหมุดแผนที่ลงใน Google 
Map เป็นภาษาไทยและภาษาจีนน้ัน ยังไม่เพียงพอต่อการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวชาวจีนยังไม่เอ้ืออ านวยนัก 
คณะผู้ท าโครงงานจึงมีข้อเสนอแนะ ในการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูลในการผลิต จัดท าหนังสือ และไฟล์เสียง (Audio) 
แนะน าเส้นทางและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งในบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็น
ภาษาจีนเพ่ิมเติมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อโซเชียล
มีเดียของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คนที่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งน้ีเป็นข้อมูลจากตัวอย่าง 300 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ผลการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี ใช้สื่อโซเชียลมีเดียชนิดเฟซบุ๊ก โดยเฉลี่ย 3-5 
ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลาท่ีใช้สื่อเฟซบุ๊กมากที่สุดคือช่วงเวลาเย็น 17.01-19.00 น. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
เพ่ือติดต่อสื่อสารและเพ่ือความบันเทิงพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะท าการแชร์ข่าวสาร
ส่งต่อ แสดงความคิดเห็น พูดคุยกับคนในครอบครัว  

ในด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่อด้านต่างๆอยู่ใน
ระดับปานกลางและใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลมีเดียในการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ 

พฤติกรรม ความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อโซเชียลมีเดีย 
 

ABSTRACT 
 Research study Social media usage behavior of the elderly in Nadi Subdistrict, Mueang 
District, Udon Thani Province The objective is to study the satisfaction behavior including the use 
of social media media for the elderly in Nadi Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province. Is 
a quantitative research By using survey research methods to collect data By using a questionnaire 
The target group is People who are elderly people living in Nadi Subdistrict, Mueang District, 
Udon Thani Province Data for this study are data from 300 samples from Accidental Sampling 
using frequency, percentage, mean and standard deviation in the initial data analysis. The results 
showed that the elderly living in the area Na Di Subdistrict Use Facebook social media media on 
average 3-5 hours per day. The time that Facebook uses the most media is the evening from 
17.01 to 19.00 hrs. Most seniors use social media media to communicate and for entertainment. 
Social media usage behavior of the elderly Most will share the news forwards. Comment Talk to 
family members. 
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In satisfaction Most of the samples were satisfied with the use of social media media in 
various aspects at a moderate level. And utilizing social media media to increase communication 
channels with most family members 
 
Keywords 
 behavior, satisfaction in using social media media, social media 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่  “สังคมผู้สูง- อายุ” หรือ 
“Aged Society” โดยจากข้อมูลของ United Nation World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 
ประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ านวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงานและในปี  2560 จะ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์น้ีเป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์ุ
อย่างรวดเร็วและการลดลงอย่างต่อเน่ืองของระดับการตายของประชากร (มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, 2558)   

มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนแล้ว ยังมีอีกตัวบ่งชี้หน่ึงที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว น่ันคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging 
index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ข้ึนไป) กับกลุ่ม
ประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี)  โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ ากว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีน้อยกว่า
จ านวนเด็ก แต่ในทางตรงข้ามถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าจ านวนประชากร
เด็ก ปัจจุบันประชากรโลกมีอายุสูงข้ึน จึงมีการใช้ดัชนีการสูงวัยจ าแนกสังคม 

จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจ านวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 
9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจ านวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจ านวนถึง 20.5 
ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุน
สถานภาพบทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุ  

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต้ังแต่ ปลายปี 2556 
เช่นเดียวกับในหลายประเทศทั่วโลกที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ ซึ่งในเรื่องน้ีสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า 
ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีข้ึนไป เกินร้อยละ 7 ของประชากร
ทั้งประเทศ ถือว่าประเทศน้ันได้ก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีข้ึนไป เพ่ิมเป็นร้อยละ 14 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แจ้งผลส ารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน
เมืองไทยว่าล่าสุดคนไทยประมาณ30%ใช้งานเน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฉลี่ยสูงถึง 50.4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือพูดอีกอย่าง เท่ากับเวลาน้ีมีคนไทยราว 21 ล้านคน ใช้เวลาประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน (เกือบ 1 ใน 3 
ของวัน) อยู่กับอินเตอร์เน็ตทั้งเพ่ือความบันเทิง ขายสินค้าหาข้อมูลหรือใช้เพ่ือการอื่นใดก็ตามโดยนิยมใช้งานผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าใช้ผ่านช่องทางอื่นๆ 

ผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2560 น้ี สุรางคณา วายุภาพ ผู้อ านวยการ ETDA ได้กล่าวว่า 
ETDA ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจจากประชาชนรวม 25,101 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
2560 ไม่เพียงแต่จะเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน แต่ยังศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ท้ังน้ีเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ให้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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จากผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ข้อมูลว่าแม้สื่อโซเชียลมีเดียจะ
เติมเต็มอย่างไร โลกใบน้ีก็ยังมีช่องว่าง ดังน้ันจะเห็นได้จากความสุขเหล่าน้ี ถูกจ ากัดอยู่เพียงผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็น
วัยรุ่น วัยเรียน วัยเด็ก และวัยท างานเท่าน้ัน โอกาสที่จะขยายผลไปถึงผู้สูงอายุ ดูยังจะมีขีดจ ากัด และประสบการณ์
ที่พบเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ จะน้อยกว่าคนรุ่นใหม่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ต้ังอยู่เลขที่ 12 บ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
อาณาเขต องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 33.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,962 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือ
การเกษตรประมาณ 8,878 ไร่ เป็นแหล่งน้ าประมาณ 1,695 ไร่ และพ้ืนที่อื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ป่าไม้ ที่สาธารณะ  
ประมาณ 10,389 ไร่ 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่าคนรุ่นใหม่ ดังน้ันผู้ประกอบอาชีพส่วน
ใหญ่ในต าบลนาดีจึงมีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหน่ึงคือปัญหาด้านการศึกษา และทักษะ
การเรียนรู้ เน่ืองจากในอดีตเทคโนโลยียังไม่มีอิทธิพลในการด ารงชีวิต จึงท าให้ผู้สูงอายุขาดทักษะในการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดีย 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ซึ่งจะสามารถน ากลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดีมาเป็นข้อมูลในการศึกษาความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในการใช้เทคโนโลยี
ของผู้สูงอายุ ที่รวมถึงผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีด้วย และเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ ากัดเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีในวัยผู้สูงอายุได้อย่างประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

3.  เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาพฤติกรรม
การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และศึกษาอุปสรรคในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวิธีการด าเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไปที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่

ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 641 คน (งานทะเบียนราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี , 
2561) 

1.2  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยเลือกจากผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์การใช้งานสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครซี่และมอร์แกน (Krejeic of Morgan, 1970) จากประชากรผู้สูงอายุ จ านวน
ทั้งหมด 641 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 286 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จากผู้สูงอายุที่มาประชุมรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnarie) ซึ่งประกอบไปด้วย 

ค าถามปลายปิด (Close-ended Questionnarie) แบ่งเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรสระดับการศึกษาสูงสุดรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอาชีพปัจจุบัน เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ ได้แก่ สื่อโซเชียลมีเดียที่ใช้งาน 

ช่วงเวลาการใช้งานระยะเวลาการใช้ต่อวันและความถ่ีในการใช้งาน เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ เป็นแบบมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale) 
ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ เป็นแบบมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale)  
ค าถามท่ีเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 5 หมายถึง ระดับพฤติกรรมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ระดับพฤติกรรมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมาก 
 3 หมายถึง ระดับพฤติกรรมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดับพฤติกรรมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียน้อย 
1 หมายถึง ระดับพฤติกรรมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียน้อยที่สุด 
 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบค าถามทั้งหมด จ านวน 300 ชุด ได้คืน 300 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 100 และน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 

 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด มาจัดการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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ผลการวิจัย 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ 201 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นเพศชาย 99 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 สถานภาพสมรส สมรส จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมาคือ โสด จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 การศึกษาจบระดับชั้น
ประถมศึกษา จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองล งมาคือ ปริญญาตรี 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0  
สูงกว่าปริญญา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ ากว่า 10,000 จ านวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.0 10,000-20,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 20,001-30,000 บาท จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.7 เกษตรกร จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 58 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 19.3 รับจ้าง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 
ข้าราชการบ านาญ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 

2.  พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอาย ุ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สุงอายุในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ ใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุด 3 ล าดับ ดังน้ี เฟซบุ๊ก จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0 ยูทูป จ านวน 180 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ไลน์ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 ช่วงเวลาการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุดอยู่
ระหว่างเวลาเย็น (17.01-19.00 น.) จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เวลาบ่าย (14.01 -17.00 น.) จ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 เวลาค่ า (19.01-21.00 น.) จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ระยะเวลาการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดียโดยเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด ดังน้ี มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.0 น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 1 -3 ชั่วโมง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
สถานที่ที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ใช้มากที่สุด บ้าน จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา สถานที่
ท างาน จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ตลาด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .7 พฤติกรรมในการใช้สื่อดิจิทัล 
อื่นๆ ได้แก่ การคอมเมนต์ แชท และวิดีโอคอล จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา โพสต์(Post) เพ่ือ
บอกต่อเรื่องราวของตน จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ไลค์(Like)เพ่ือแสดงความรู้สึก จ านวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.7 การประสบปัญหาของผู้สูงอายุในการใช้เครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ดังน้ี มีปัญหาในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา ความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อโซเชียล
มีเดีย จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 แป้นพิมพ์มีขนาดเล็ก จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 เข้าสู่แอพลิเคชั่น
ต่างๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ผู้แนะน าและช่วยเหลือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้แก่ 
การศึกษาด้วยตนเองจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา ลูกหลาน จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.0 ร้านค้า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .7 ร้านโทรศัพท์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .3 

 
3.  ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมเีดียของผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่อด้านต่างๆ ดังน้ี มีความ

พึงพอใจต่อด้านวัตถุประสงค์การใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก ( x = 3.56) ด้านเน้ือหาในการ
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ใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.17) และด้านเทคนิคในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของ

ผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.94)    
พฤติกรรมกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียด้านวัตถุประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยแบ่งได้สองระดับ ล าดับแรกคือ พึงพอใจกับการได้สนทนาโต้ตอบกับ
เพ่ือนหรือบุคคลอื่น ค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ พึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือติดตามความ
เคลื่อนไหวของดารา เพลง และข่าว ค่าเฉลี่ย 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียด้านเทคนิคในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย 
2.94 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านเน้ือหาในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปาน
กลาง 

 
4.  ประโยชน์ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอาย ุ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลมีเดีย 3 ล าดับแรก ได้แก่ เป็นการเพ่ิมช่องทางการ

สื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับมาก ( x = 4.03) พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก  ( x = 3.98) และ

ผ่อนคลายความเครียด/ความเหงาอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93)   
 
อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลหรือสาเหตุที่ท าให้
ผลการวิจัยดังปรากฏผลน้ัน มีสาเหตุมากจากหลายประการดังต่อไปน้ี  

 
1.  พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

ด้านพฤติกรรมการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้สูงอายุใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
ชนิดเฟซบุ๊กมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.0 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเฟซบุ๊กเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มากกว่าสื่อ
โซเชียลมีเดียแบบอื่นๆและประสบปัญหาในการใช้เครื่องมือสื่ออิเล็กทรอ นิกส์ด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 36.0 ซึ่งขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม 
ด้านโปรแกรมใช้ไลน์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.18 รองมาคือ เฟซบุ๊ค (Facebook) ค่าเฉลี่ย 3.38 และยูทูป (Youtube) 
ค่าเฉลี่ย 3.06 ตามล าดับ รายงานการวิจัยพฤติกรรมสื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะในปี พ.ศ.2561 เฟซบุ๊กเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ทุกวัยและยังมี
วิธีการใช้งานที่ง่ายกว่าสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ 

ด้านพฤติกรรมการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 
มากกว่า 3 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 31.0 เน่ืองจากอาจะเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างจะมีเวลาว่าง 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ซึ่งมีความขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ  สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) พบว่า
ระยะเวลาการใช้งานต่อวัน 1-3 ชั่วโมง จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 รายงานการวิจัยพฤติกรรมสื่อสังคม
ของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ท้ังน้ีอาจะเป็นเพราะในปี พ.ศ.2559 สื่อโซเชียลมีเดียยังไม่
สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมาก ซึ่งภายในปี พ.ศ.2561 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ิมเวลามากข้ึน 
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2.  ความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี  

ความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจในด้าน
วัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ สิทธิชัย คูเจริญสิน
(2559) พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ด้านวัตถุประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.51 
เน่ืองจากติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวหรือคนรู้จัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุพึงพอใจในการได้สนทนา
โต้ตอบกับเพ่ือนและตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัวได้ 

ความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจในด้าน
เทคนิคการใช้งาน ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.94 อันเน่ืองมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
พึงพอใจในความสะดวกรวดเร็วในการโพสต์และแชร์ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วงหทัย ตันชีวะวงศ์ (2555) 
กล่าวว่าเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา (Wireless Communication Through Portable 
Devices) ได้แก่ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต มีความสะดวกรวดเร็วและได้รับความนิยม ผู้ใช้สามารถส่งอีเมล์ ค้นหา
สถานที่ ถ่ายรูป เล่มเกม รวมถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้สูงอายุคุ้นเคยกับการสื่อสาร
ทางไกลในอดีต จึงท าให้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในด้านเทคนิคของผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วกว่า 

ความพึงพอใจในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจในด้าน
เน้ือหาการใช้งาน ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.17 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในด้านวิดีโอมีความคมชัดมากท่ีสุด เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียดูวิดีโอเพ่ือความบันเทิง ในช่องทาง
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของ กาญจนา แก้วเทพ (2555) กล่าวว่า ความ
ต้องการของผู้รับสารโดยทั่วไปแล้วบุคคลน้ันจะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น การรับข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และค่านิยมของตนเอง ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะ ผู้สูงอายุใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือความบันเทิง 
และความสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิดีโอออนไลน์ในยูทูป หรือเฟซบุ๊คก็ตาม 

 
3.  ประโยชน์ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี  
ประโยชน์ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

ประโยชน์จากสื่อโซเชียลมีเดีย 3 ล าดับแรก ได้แก่ เป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.03)  พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ( x = 3.98)  และผ่อนคลายความเครียด/ความเหงา

อยู่ในระดับมาก ( x = 3.93)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) พบว่า พฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมด้านประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 โดยผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคม คือ 
ผ่อนคลายความเครียด/ความเหงา อยู่ในระดับมาก การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดับ
มาก และกระตุ้นความจ า ชะลอภาวะสมองเสื่อม อยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันนิยมใช้สื่อโซเชียล
มีเดียในการใช้ประโยชน์ เช่น ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด ความเหงาได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1  ในการเก็บแบบสอบถามมีอุปสรรคในเรื่องการอ่านของผู้สูงอายุ และภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม  

ซึ่งผู้สูงอายุไม่เข้าใจ จึงท าให้ต้องใช้เวลาในการอธิบาย 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

148 
 
 

 

 

1.2  ควรค านึงถึงสถานที่ และช่วงเวลาในการแจกแบบสอบถาม ต้องสะดวกทั้งผู้แจกแบบสอบถาม 
และผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ีการแจกแบบสอบถามท่ีสะดวก รวดเร็ว และควรท าให้เสร็จในเวลาน้ันๆ 

 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  ควรศึกษารูปแบบการให้ความรู้ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
2.2  ควรวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้งานในสื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
2.3  ควรศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุด้านเน้ือหาในสื่อโซเชียลมีเดีย และวิจัยพัฒนาเน้ือหาเพ่ือ

น าเสนอในสื่อสังคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
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พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากร 
ในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี 

BEHAVIOR AND SATISFACTION IN USING DIGITAL TV MEDIA OF THE POPULATION 
IN THE NADI MUNICIPALITY AREA UDON THANI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของ
ประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากทั้ง 7 หมู่บ้าน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) โดยใช้วิธีการแปลผลเชิงพรรณนา และ การแปลผลเชิงอนุมานในการอธิบายผล และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  
มากท่ีสุด รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด รองลงมาระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพสมรส มากที่สุด รองลงมามีสถานภาพโสด และสถานภาพหย่าร้าง ตามล าดับ    
มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท มากที่สุด รองลงมามีรายได้ 10,000-15,000 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มาก
ที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย / รับจ้าง การศึกษาพฤติกรรมการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอลใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอลที่บ้าน มากที่สุด รองลงมาที่บ้าน
เช่า / หอพัก มีการรับชมทีวีดิจิตอลตามจานดาวเทียม มากที่สุด รองลงมารับชมทีวีดิจิตอลตาม เสาอากาศ เพ่ือจะ
ได้น าแนวคิดที่ได้รับจากรายการไปสนทนาต่อไป รองลงมาเปิดเป็นเพ่ือนเมื่อท ากิจกรรมอื่น กลุ่มตัวอย่างชมรายการ
ทีวีดิจิตอลทางสถานีช่อง 3 มากท่ีสุด รองลงมาช่อง 7 HD กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลส าคัญที่รับชมรายการผ่านทางทีวี
ดิจิตอลตามเน้ือหาที่น าเสนอน่าสนใจ มากที่สุด รองลงมาสัญญาณภาพและเสียงคมชัด กลุ่มตัวอย่างขณะรับชมต้ังใจ
ดูพอสมควร มากที่สุด รองลงมาดูผ่านๆไม่ต้ังใจมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจใน
การเลือกดูตามแนวที่ชื่นชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจที่จะรับชมตัวอย่าง
ละครก่อนการตัดสินใจเลือกดู และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจที่จะรับชมตามความนิยมที่มาจาก
กระทู้ต่างๆ 
 
ค าส าคัญ 
 การใช้สื่อทีวีดิจิตอล ทีวีดิจิตอล พฤติกรรม 
 

ABSTRACT 
 This research the objective is to study the behavior and satisfaction of using digital TV 
media of the population in the Nadi Subdistrict Municipality. Udon Thani Province The sample 
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group consisted of 400 people from 7 villages. The research instruments were Questionnaire on 
behavior and satisfaction in using digital TV media of the population in Nadi Subdistrict 
Municipality Udon Thani Province the statistics used in the research were frequency, percentage, 
mean, value (Mean), standard deviation (S.D) by using descriptive interpretation methods and 
interpretation of inferential results in describing the results. And analyzing data by using the 
finished statistical program for social science research 

The research found that Behavior and satisfaction in using digital TV media of the 
population in Nadi Subdistrict Municipality Udon Thani province found that most of the samples 
were female rather than male. Most aged between 31-40 years, followed by the age between      
41-50 years, with the highest level of secondary school education, followed by the upper 
secondary education level. Having the most marital status, followed by single status and divorce 
status, respectively, with the highest income of 5,000 - 10,000 baht followed by income 10,000-
15,000 baht for the most agricultural occupation, followed by the private business / trading / 
contracting, the study of the behavior of watching and using digital TV media in the sample 
group. At home, the most followed in the rental house / dormitory, watching digital TV according 
to the most satellite dish, followed by watching digital TV according to the antenna. In order to 
continue to use the ideas received from the list. Followed by a friend when doing other activities 
the sample group watched the most digital TV programs on Channel 3, followed by Channel 7 
HD. The sample group has important reasons to watch the program via digital TV according to the 
content presented. The most interesting, followed by the clear picture and sound. The sample 
group, while watching, intended to see the most reasonably, followed by a much unintended 
look. 

When considering each item, it was found that the overall average was at a very 
satisfactory level. Most of the sample groups are satisfied with the selection according to their 
favorite style. At the highest satisfaction level, followed by the satisfaction of watching the drama 
sample before deciding to watch. And the least average item is satisfaction to be viewed 
according to the popularity that comes from various posts 
 
Keyword 
            Use of digital TV media, digital TV, behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 แม้ว่าในปัจจุบันน้ี วิทยาการและความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีจะไดรับการพัฒนาไปอย่างมากแล้วก็ตาม 
แต่สื่อที่ยังคงไดรับความนิยมจากประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุก ภูมิภาค ตลอดมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันก็คือ สื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงและเป็นที่นิยมของผู้ชมรายการโทรทัศน์อย่างมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่อสารมวลชนชนิดอื่นๆ นอกจากน้ี อนาคตของสื่อโทรทัศน์ก็ยังมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะยังคงเป็นสื่อ
ที่มีอิทธิพลมากที่สุด และยังไมมี สื่อชนิดใดที่จะก้าวข้ึนมาแทนที่หรือลดความส าคัญของโทรทัศน์ลงไปได ใน
ระยะเวลาอันใกล้น้ี และเมื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญในสังคมไทยที่สามารถเข้าถึงผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ ในทุกระดับสังคมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
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 จากผลส ารวจในปี พ.ศ.2561 พบว่ารายการของดิจิตอลทีวีจ านวน ร้อยละ 60 ของรายการทั้งหมดเป็น
รายการบันเทิง และในรายการประเภทต่างๆ ที่อยู่ในหมวดรายการบันเทิงละครโทรทัศน์จะติดอันดับหน่ึงเสมอ โดย
เหตุผลของการ รับชมละครโทรทัศน์มีมากมายหลายประการ เริ่มต้ังแต่เหตุผลง่ายที่สุด คือการได้รับความสนุกสนาม
เพลิดเพลินผ่อน คลายความตึงเครียด ได้ข้อคิดและบทเรียนในการด าเนินชีวิต 
 ปัจจุบันแนวโน้มผู้ชมดิจิตอลทีวีได้ขยายไปจากเดิม ท่ีเป็นกลุ่มแม่บ้านไปคลอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ 
ทุก เพศ ทุกวัย และทุกระดับชั้นการศึกษา จากการส ารวจพบว่า กว่าร้อยละ 50 ของคนกรุงเทพ ประมาณ 1,500 คน  
ที่บอกว่า ไม่ชอบดูแต่ก็มีดูประมาณร้อยละ 10 

ปัญหาเหล่าน้ีนับว่าน่าเป็นห่วงมากในการน าเสนอสื่อในปัจจุบัน แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับการใช้วิจารณญาณใน
การรับสื่อของแต่ละบุคคล หรือค าแนะน าจากผู้ที่มีวุฒิภาวะมากกว่า เพราะสื่อน าเสนอทั้งด้านดีและไม่ ดี จึงสรุป
ไม่ได้ว่าสื่อน้ันเป็นต้นเหตุของปัญหาเหล่าน้ี 

จากสถิติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มที่ขยายการดูรายการโทรทัศน์ มากข้ึนคือเด็กและเยาวชน กลุ่ม
ดังกล่าว เป็นกลุ่มที่นักวิชาการด้านสื่อสารให้ความสนใจเป็นพิเศษในการป้องกัน จากอิทธิพลที่ไม่ดีจากสื่อมวลขน 
ดังน้ัน  การศึกษาถึงผลกระทบของสื่อมวลขนที่มีผลต่อเยาวชนจึงเป็นประเด็นส าคัญเน่ืองจากเยาวชนเป็นอนาคต
ของสังคมซึ่งทุก ฝ่ายมีความห่วงใยใจที่จะให้มีการหลีกเลี่ยงผลในทางลบอันเกิดข้ึนและน ามาซึ่งความเสียหายต่อ
ประเทศชาติในอนาคต  จากการศึกษาของดร.เสรี วงษ์มณฑา พบว่า เยาวชนเปิดรับดิจิตอลทีวีในระดับปานกลาง 
ช่วงเวลาท่ีเปิดชมมากท่ีสุดคือ 20.00 น.- 22.00น. ของทุกวัน รายการที่ชอบมากท่ีสุดคือละครไทย 
 จึงเป็นที่น่าสนใจกับการที่จะศึกษาในเรื่องการรับชมรายการโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมของประชาชนใน
ต าบลนาดี ว่าแต่ละเพศ แต่ละช่วงอายุ แต่ละอาชีพ แต่ละระดับการศึกษา เลือกชมรายการในรูปแบบใดมากที่สุด 
และมีการรับชมในช่วงเวลาใดบ้าง ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งน้ี จะสามารถน ามาพัฒนา ปรับปรุงผังรายการต่าง ๆ 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ชม และที่ส าคัญท าให้เราทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนด้วยว่า
มีพฤติกรรมและทัศนคติอย่างไรในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
 เน่ืองจากต าบลนาดีองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีท้ังหมด 7 หมู่บ้าน ดังน้ี บ้านศรีดอนภู่ บ้านกุดลิงง้อ 
บ้านหนองแก บ้านหนองหัวหมู บ้านหนองเก็บชี บ้านเหล่า บ้านศรีเชียงใหม่ และมีพ้ืนที่ทั้งหมด 33.54 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 20,962 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรประมาณ 8,878 ไร่ เป็นแหล่งน้ าประมาณ 1,695 ไร่ และ
พ้ืนที่อื่นๆ เช่น ท่ีอยู่อาศัย ป่าไม้ ท่ีสาธารณะ ประมาณ 10,389 ไร่ เป็นเขตพ้ืนที่ชานเมืองที่มีระยะห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าไม่ห่างไกลจากในตัวเมืองมากนักจึงสะดวกต่อการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมใน
การใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่น้ี  

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการรับชมดิจิตอลทีวีมีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชน
ในต าบลนาดีได้น าเสนอ เพราะอย่างน้อยผลวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการที่จะน าไปแก้ไขพฤติกรรมและทัศนคติของ
ประชาชน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี 
 3. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี จังหวัด 
อุดรธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในเขตพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี ประชากรทั้งหมด 4,028 คน จ านวน 7 หมู่บ้านการก าหนดขนาดตัวอย่างจะใช้
แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamana) แทนค่าโดย จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลนาดี 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 4,028 คน โดยการค านวณด้วยสูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % 
ความคลาดเคลื่อน 5 % ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอล 
 ตอนที่ 3 ประโยชน์และทัศนคติของประชากรที่มีต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ตอนที่ 4 ด้านความพึงพอใจการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอล 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

3. การสร้างเคร่ืองมือ 
 3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดข้อค าถาม โดยยึดตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของ
ประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี ประเภทต่างๆ โดยสร้างรูปแบบค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) และก าหนดทัศนคติหรือพฤติกรรมเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  
  ระดับที ่5 หมายถึง  มีความพึงพอใจหรือเห็นด้วยมากท่ีสุด 
  ระดับที่ 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจหรือเห็นด้วยมาก 
  ระดับที่ 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจหรือเห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับที่ 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจหรือเห็นด้วยน้อย 
  ระดับที่ 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจหรือเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 3.3 น าแบบสอบถามมาร่างและน าเสนอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 3.4 จัดท าแบบสอบถามฉบับจริงและน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยขอความร่วมมือจากประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ที่เตรียมไว้ 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าผลคะแนนที่มาหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ Spss for Window (Statistics Package for Social Science) ซึ่งผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ตาม
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

 5.1 ตอนที่1 น าข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
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 5.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อทีวีดิจิตอลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 
 5.3 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่าง (จากแบบสอบถามปลายเปิด) 
ด าเนินการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี ประชากรทั้งหมด 4,028  
คน จ านวน 7 หมู่บ้าน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาเป็นเพศชายมีจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.3 ตามล าดับ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด มีจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาอายุระหว่าง 
41-50 ปี มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.3 รองลงมาอายุ 60 ปีข้ึนไป มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รองลงมาอายุระหว่าง 15-20 ปี มีจ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอายุระหว่าง 51-60 ปี มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ   
  มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด มีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงมาระดับการศึกษาปวช./ปวส.        
มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.5 ตามล าดับ มีสถานภาพสมรส มากที่สุด มีจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมามีสถานภาพโส ด        
มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และสถานภาพหย่าร้าง มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ        
มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท มากที่สุด มีจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมามีรายได้ 10 ,000-
15,000 บาท มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมามีรายได้ 15,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.8 และมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ  
  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด มีจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย / รับจ้าง มีจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 รองลงมาประกอบอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา มี
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และประกอบอาชีพอื่นๆ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 
 2.  พฤติกรรมการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอล 
  การศึกษาพฤติกรรมการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอลในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอลที่บ้าน มากที่สุด มีจ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 รองลงมาที่บ้าน
เช่า / หอพัก มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รองลงมาท่ีเรียน / ท่ีท างาน มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
รองลงมาที่บ้านใกล้เคียง มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และที่ร้านค้า /ร้านอาหาร มีจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ตามล าดับมีการรับชมทีวีดิจิตอลกับครอบครัว มากที่สุด มีจ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 
รองลงมารับชมคนเดียว มีจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมารับชมกับเพ่ือนบ้าน มีจ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.3 และรับชมที่อื่นๆ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

 มีการรับชมทีวีดิจิตอลตามจานดาวเทียม มากที่สุด มีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา
รับชมทีวีดิจิตอลตามเสาอากาศ มีจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมารับชมทีวีดิจิตอลตาม TRUE 
Vision  มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 รองลงมารับชมทีวีดิจิตอลตามเคเบิ้ลท้องถ่ิน มีจ านวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.5 และรับชมตามท่ีอื่นๆ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับมีเหตุผลที่เลือกชมรายการผ่าน
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ทางทีวิดิจิตอลเพ่ือความสนุกสนานบันเทิง มากที่สุด มีจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาเป็นการใช้
เวลาว่าง มีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมาเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของโลก มี
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมา  

 เพ่ือจะได้น าแนวคิดที่ได้รับจากรายการไปสนทนาต่อไป มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 
รองลงมาเปิดเป็นเพ่ือนเมื่อท ากิจกรรมอื่น มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และมีเหตุผลอื่นๆ มีจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับกลุ่มตัวอย่างรับชมรายการผ่านทางทีวีดิจิตอลประเภทข่าว มากที่สุด มีจ านวน 203 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมาเป็นประเภทละคร มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รองลงมาเป็นประเภท
เกมหรือตอบปัญหา มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 รองลงมาเป็นประเภทการเมือง มีจ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.8 รองลงมาเป็นประเภทกีฬา มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมาเป็นประเภทเพลง / ดนตรี มี
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 รองลงมาเป็นประเภทสารคดี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 รองลงมาเป็น
ประเภทเกษตรกรรม มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 รองลงมาเป็นประเภทการสัมภาษณ์ มีจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 และประเภทอื่นๆ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างชมรายการทีวีดิจิตอลทางสถานีช่อง 3 มากท่ีสุด มีจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 
รองลงมาช่อง 7 HD มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาช่อง ช่อง 5 และช่อง Workpoint  มีจ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รองลงมาช่อง MCOT (9) มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมาช่อง GMM 25 
มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 รองลงมาช่อง ONE 31 มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 รองลงมาช่อง 
TPBS / ไทยทีวี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 รองลงมาช่อง TRUE Vision มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
รองลงมาช่อง Mono 29 และช่องอื่นๆ มีจ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.8 และ ช่อง PPTV มีจ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

 กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลส าคัญที่รับชมรายการผ่านทางทีวีดิจิตอลตามเน้ือหาที่น าเสนอน่าสนใจมาก
ที่สุด มีจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาสัญญาณภาพและเสียงคมชัด มีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 รองลงมาตามสมาชิกในครอบครัวเปิดชมมีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และเหตุผลอื่นๆ มีจ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับในแต่ละครั้งกลุ่มตัวอย่างรับชมรายการข่าวทางทีวีดิจิตอลดูสลับกับข่าวช่องอื่น 
มากท่ีสุด มีจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาดูข่าวช่องเดียวจนจบรายการ มีจ านวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.0 รองลงมาดูตามสมาชิกในครอบครัว มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และอื่นๆ มีจ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับในแต่ละครั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับชมทีวีดิจิตอลในช่วงเวลา 18.00 น. – 23.59 
น. มากที่สุด มีจ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา 12.00 น. – 17.59 น. มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.3 รองลงมา 6.00 น. – 11.59 น. มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และ 24.00 น. – 05.59 น. มี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 

 กลุ่มตัวอย่างขณะรับชมต้ังใจดูพอสมควร มากที่สุด มีจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 
รองลงมาดูผ่านๆไม่ต้ังใจมาก มีจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมา ต้ังใจรับชมมาก มีจ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ อื่นๆ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดับและกลุ่มตัวอย่างชมละครประเภท
สะท้อนสังคม มากที่สุด มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาตลกคอมเมด้ี มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.5 รองลงมาสร้างสรรค์สังคม มีจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 รองลงมาแอคชั่น มีจ านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.0 รองลงมาย้อนยุค มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 รองลงมาสืบสวนสอบสวน มีจ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.8 และโรแมนติก มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 

 
 3.  ด้านความพึงพอใจการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอล 
 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับด้านความพึงพอใจการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอล สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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 ระดับความสัมพันธ์ของรายการ ด้านความพึงพอใจการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอล พบว่ามีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในการเลือกดูตามแนวที่
ชื่นชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) มากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจที่จะรับชมตัวอย่างละคร
ก่อนการตัดสินใจเลือกดู (ค่าเฉลี่ย 3.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจที่จะรับชมตามความนิยม
ที่มาจากกระทู้ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.26) 
 
 4.  ประโยชน์และทัศนคติของประชากรที่มีต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์และทัศนคติของประชากรที่มีต่อการน าไปใช้ประโยชน์สามารถ
สรุปได้ดังน้ี 
 ประโยชน์และทัศนคติของประชากรที่มีต่อการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถน าไปพัฒนาด้านอารมณ์และความเครียดได้ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) มากที่สุด รองลงมาคือ สามารถน าความรู้ด้านการรับชมรายการด้านการ
ประกอบอาชีพไปประยุกต์ใช้ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.91) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้
ภาษา (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรแก่การน ามาอภิปราย ดังน้ี 
 

1. พฤติกรรมการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี พบว่า เหตุผลที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดีเลือกรับชมและใช้สื่อทีวี
ดิจิตอล ก็เพ่ือความสนุกสนานบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาเป็นการใช้เวลาว่าง คิดเป็นร้อยละ 20.8 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมฤทัย กล่อมน้อย (2547) เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับชมและการเลียนแบบสื่อ 
ละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ าช่อง 7 สี ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ด้านพฤติกรรมจะเลือกรับชม
ละครโทรทัศน์เพ่ือผักผ่อนและคลายเครียดโดยเลือกรับชมละครโทรทัศน์ที่ดาราน าแสดงของแต่ละเรื่อง ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีประชาชนส่วนใหญ่มีภาวะความเครียดเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่เกิด
จากตนเองทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและด้านสังคม ด้านบุคลิกภาพ ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ชอบแข่งขัน เร่งรีบ ต้องการ
เอาชนะ ไม่อดทน จะมีความเครียดมาก ความเครียดที่เกิดจากสังคม เช่นความขัดแย้งในสังคม เป็นต้น การท างาน
และสิ่งแวดล้อมก็สามารถก่อให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน ดังน้ันประชาชนจึงใช้การรับชมโทรทัศน์ เพ่ือรับความ
สนุกสนานบันเทิงและระบายความเครียดเหล่าน้ัน  

ประชากรส่วนมากจะรับชมทีวีดิจิตอลกับครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาล าดับ
ถัดไปคือรับชมทีวีดิจิตอลคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 30.0 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปรมะ สตะเวทิน (2541) เรื่อง 
“ความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ  การดูละครโทรทัศน์และทัศนคติของวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่า วัยรุ่นทุกคนมีโอกาสดูโทรทัศน์ รายการที่วัยรุ่นชอบดูมากที่สุดได้แก่ ข่าว ภาพยนตร์ เกมส์
ต่างๆ ดนตรีและเพลง กีฬาตามล าดับ ส่วนใหญ่ดูกับสมาชิกในครอบครัว ทั้งน้ีอาจเป็ นเพราะ จากปัญหาสภาวะ
สังคมที่ตึงเครียดจากการท างานหรือปัญหาในด้านต่างๆ การใช้เวลาว่างมาอยู่กับครอบครัวโดยการรับชมรายการทีวี
ดิจิตอลจึงเป็นทางออกอย่างหน่ึงในการลดความตึงเครียดและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน  

ประชากรส่วนมากจะรับชมทีวีดิจิตอลผ่านทางจานดาวเทียมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 
รองลงมาคือรับชมทีวีดิจิตอลผ่านเสาอากาศ คิดเป็นร้อยละ 37.3 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภาภรณ์ รัตโน , 
วรพจน์ พรหมจักร, ฉัตรกมล อนนตะชัย (2560) เรื่อง “การรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับการยุติการ
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ส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า ปัจจุบันประชาชนรับชมโทรทัศน์
ผ่านช่องทางดาวเทียม คิดเป็นร้อยละ 82.20 ประชาชนได้รับคูปองแลกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 เหตุผลที่ประชากรรับชมทีวีดิจิตอลผ่านทางจานดาวเทียมมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ประชาชนมี
กล่องรับสัญญาณท่ีหน่วยงานรับบาลจัดหาจัดซื้อให้ และกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมบางย่ีห้อมีราคาที่สามารถ
จัดซื้อหาเองได้ในราคาย่อมเยา 

 พฤติกรรมการรับชมสื่อทีวีดิจิตอลในเขตเทศบาลต าบลนาดี ประชากรส่วนมากจะเลือกรับชม
รายการผ่านทางทีวีดิจิตอลประเภทข่าวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมาคือรับชมรายการทีวีดิจิตอลประเภท
ละคร คิดเป็นร้อยละ 21.3 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปรมะ สตะเวทิน (2541) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ การดูละครโทรทัศน์และทัศนคติของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ทุกคนมี
โอกาสดูโทรทัศน์ และรายการที่ชอบดูมากที่สุดได้แก่ ข่าว ภาพยนตร์ เกมส์ต่างๆ ดนตรีและเพลง กีฬาตามล าดับ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ล้วนก้าวไกลตามโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ประชากรจึงเลือกที่จะรับชมข่าวสารมากที่สุด เพ่ือที่จะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ของโลก ข่าวสารอุบัติเหตุ 
หุ้นต่างๆ หรือแม้แต่สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตของประชากรทั้งสิ้น 

 เหตุผลส าคัญที่ประชากรรับชมผ่านทางทีวีดิจิตอลมากที่สุด ประชากรส่วนมากจะรับชมเน้ือหาที่
น าเสนอผ่านทางทีวีดิจิตอลที่มีเน้ือหาน่าสนใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 โดยเน้ือหาน้ันอาจจะเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เศรษฐกิจ หรือแม้แต่ในด้านอาชีพด้านการท างานที่มีสาระความรู้สอดแทรกและไม่มีความน่า
เบื่อตึงเครียดเกินไป มีความสนุกสานานบันเทิงเข้ามาสอดแทรกในเน้ือหาน้ันด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ    
ภาวิณี แสวงสุข (2557) เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้ชมมีความพึงพอใจในรูปแบบรายการด้านการน าเสนอรายการมากท่ีสุด ท้ังในแง่ของการ
มีรายการน าเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ และสามารถเข้าใจได้ง่าย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะประชากรแต่ละคน มักจะมีความ
กดดันต่างๆ รอบกายอยู่เสมอ ดังน้ันการพักผ่อนอย่างการรับชมทีวีดิจิตอลน้ัน ประชากรส่วนให ญ่จึงเลือกรับชม
เน้ือหาที่ตนเองมีความชอบและน่าสนใจที่สุดเพ่ือเป็นการผ่อนคลายจากความกดดันน้ันๆ 

 ประชากรมักที่จะเลือกชมรายการผ่านทางทีวีดิจิตอลดูสลับกับช่องอื่นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 
เพ่ือเลือกท่ีจะรับชมในด้านเน้ือหาที่ตนเองสนใจมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงศกร แสนค ามา (2555) 
เรื่อง “ปัจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศน์ประเภทไม่เรียกเก็บค่าบริการ (Free TV) และทัศนคติที่มีต่อ
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มักจะเลือกรับชมรายการ
ประเภทบันเทิงและสาระบันเทิงมากท่ีสุด และมีลักษณะการรับชมแบบเปลี่ยนช่องสลับไปมากับสถานโทรทัศน์ช่อง
อื่น ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ประชากรส่วนใหญ่มักที่จะเลือกชมรายการผ่านทางทีวีดิจิตอลแบบดูสลับกับช่องอื่นไปมา 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการรับชมช่วงโฆษณาของช่องสถานีน้ันๆ ไปสู่อีกช่องหน่ึงที่ไม่ใช่ช่วงโฆษณาและมีรายการที่มีเน้ือหาที่
น่าสนใจเช่นกัน 

  ประชากรส่วนมากจะรับชมทีวีดิจิตอลในช่วงเวลา 18.00 น.-23.59 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
70.5 เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีดีที่สุดที่จะพักผ่อนจากความตึงเครียด ความเหน่ือยล้าจากการท างาน และได้ใช้เวลาว่าง
กับครอบครัวมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ (2559) เรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
รับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 18.01 - 22.00 น. โดยรับชมดิจิทัลทีวีผ่านการเปิดรับจากเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งรับชม
ละครไทยจากดิจิทัลทีวีเป็นประจ า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยท างาน ดังน้ันการจะเปิดรับชมดิจิทัลทีวี
จะสามารถรับชมได้ในช่วงเวลาเย็น หลังเลิกจากการท างาน 

 ประชากรเลือกที่จะรับชมกลุ่มตัวอย่างชมละครประเภทสะท้อนสังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.3 
ขณะรับชมประชากรกลุ่มตัวอย่างต้ังใจดูพอสมควรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.0 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ (2544) เรื่อง“การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุ่นในเขต
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กรุงเทพมหานคร” พบว่า บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่องที่ตนให้ความสนใจเท่าน้ัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าท่ีผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้ จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อย่างไรก็
ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมใน
สังคมน้ันๆ และวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมท าให้มี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันได้ด้วย 

 
 2. ด้านความพึงพอใจการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี ด้านความพึงพอใจการรับชมและใช้สื่อทีวีดิจิตอลพบว่า ประชากรส่วนใหญ่  
พึงพอใจในการเลือกดูตามแนวที่ชื่นชอบ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.98 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
จุติวดี จิตประพันธ์ (2556) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการข่าวเช้าทางโทรทัศน์ของประชาชนใน
แขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกรับชมรายการเน่ืองจากชอบรูปแบบรายการในแต่ละ
ช่วง ความน่าเชื่อถือ การน าเสนอเน้ือหา และผู้ด าเนินรายการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเลือกบริโภคสื่อขอประชากร
น้ันจะข้ึนอยู่กับความต้องการ หรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์หรือความ
ต้ังใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป 

 
 3. ประโยชน์และทัศนคติของประชากรที่มีต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของประชากรในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี ด้านประโยชน์และทัศนคติของประชากรที่มีต่อการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
สามารถน าไปพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจในด้านอารมณ์และความเครียดได้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.6 อยู่ในเกณฑ์
มากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉัฐมณฑน์ ต้ังกิจถาวร (2557) เรื่อง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจใน
การเปิดรับข้อมูล” พบว่า ประชากรส่วนใหญ่น าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการชมสื่อทีวีดิจิตอลไปช่วยในเรื่องต่างๆ ของ
ชีวิตประจ าวัน เช่น น าข้อมูลมาตัดสินใจในเรื่องของการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ หรือช่วยในการตัดสินใจด้าน
การท่องเท่ียว เป็นต้น ในด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อทีวีดิจิตอลน้ัน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ประชากรส่วนมาก จะมุ่งเน้นให้ความสนใจไปที่รายการข่าวเป็นส่วนใหญ่ เพราะรายการข่าวสารน้ัน สามารถน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน แต่ทัศนคติน้ัน ยังมีประชากรอีกไม่น้อยที่มักมีทัศนคติด้านลบให้กับรายการของ
ข่าว เพราะส่วนใหญ่แล้วรายการข่าวที่ประชากรเปิดรับชมน้ัน จะเน้นไปทางด้านการเมืองมากกว่า ข่าวทั่วไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.1 ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานีเพ่ือหาความแตกต่างของ
พฤติกรรมและความพึงพอใจ 
 1.2 ควรเพ่ิมค าถามท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลให้ละเอียดมากข้ึน 
 1.3 ควรมีการการศึกษาอิทธิพลของการใช้สื่อทีวีดิจิตอลที่มีต่อประชาชนให้มากกว่าน้ี 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาความต้องการของประชาชนด้านเน้ือหาในสื่อทีวีดิจิตอลและวิจัยพัฒนาเน้ือหาเพ่ือ
น าเสนอในสื่อสื่อทีวีดิจิตอลในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 2.2 ควรศึกษารูปแบบการน าเสนอเน้ือหาต่างๆ ของสื่อทีวีดิจิตอล ที่เหมาะสมกับประชาชน 
 2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบของเน้ือหาต่างๆ ที่น าเสนอผ่านสื่อทีวีดิจิตอลของประชาชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของ
ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของ
ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อของผู้บริโภคสินค้า
ข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็น
กลุ่มประชากรที่บริโภคข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และ
กลุ่มประชากรที่ถูกใจ Facebook Fanpage (ข้าวบดไรซ์เบอรี่ ตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี) จํานวน 58 คน (วันที่
18/11/2561) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คณะวิจัยทําการวิจัยแบบสํารวจใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ทําการเก็บแบบสอบถาม 50 ชุด และแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth 
Interview) 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื่อโซเชียล จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 
รองลงมาได้รับข้อมูลจากเพ่ือน จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจด้านความสนใจของผู้บริโภคข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ผู้บริโภคชอบรูปแบบการนําเสนอจาก 
Facebook Fanpage 4.28 รองลงมาคือ ผู้บริโภคมีความเข้าใจเน้ือหาจากสื่อ Facebook Fanpage 4.04 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจด้านเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รูปภาพที่นําเสนอเข้าใจง่าย 4.00 รองลงมาคือ ข้อความที่นําเสนอ
เข้าใจง่าย 3.87 ตามลําดับ 

 
ABSTRACT 

 This research aims to To study the opinions of the people on the Riceberry Grinding 
Rice products of Kut Ling Ngom Community, Na Di Subdistrict, Mueang District, Udon Thani 
Province Develop social media media of Riceberry Grinding Rice products of Kut Ling Ngom 
Community, Na Di Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province. And to study the satisfaction 
of consumers using media of Riceberry Grinding Rice, Kut Ling Ngom Community, Na Di 
Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province The population used in this study is the 
population that consumed Riceberry Rice, Nadi Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province. 
In Udon Thani Municipality And populations that like Facebook Fanpage(Rice Berry Rice, Nadi 
Subdistrict, Udon Thani Province) 58 people (18/11/2561). The tools used in this research 
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 The research team conducted a survey using questionnaires. Questionnaire Data 
collection The researcher collected 50 questionnaires and in-depth interview.According to 
studies, it has been found that Most of the sample group received information from 23 social 
media, representing 46.0 percent, followed by receiving information from 14 friends, representing 
a percentage. 28.0 The study found that Most of the samples were satisfied with the interest of 
consumers. Riceberry rice, Na Di sub-district, Mueang district, Udon Thani province The overall 
picture is at a high level. When considering the details found that The highest average value is 
Consumers like the presentation style from Facebook Fanpage4.28 Next, consumers are 
understanding the content from the media Facebook Fanpage4.04According to studies, it has 
been found that Most of the sample groups are interested in content. The overall picture was at 
a high level. When considering each item, it was found that the highest mean value was Images 
that are easy to understand 4.00, followed by text that is easy to understand 3.87, respectively. 
 
Keywords 

The Social Media Development of Local Products 
 
ความส าคัญของปัญหา 

บทบาทของสื่อสังคม (Social Media) ในปัจจุบันกลายเป็นสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญย่ิงในยุคที่
สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในแง่ของการเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการสื่อข่าวในปัจจุบัน  เมื่อ
อินเตอร์เน็ตเติบโตข้ึน และเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสื่อข่าวที่เรียกว่าสื่อสารมวลชนออนไลน์  
(Online Journalism) มีคําสองคําซึ่งปัจจุบันเข้ามาเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเกือบจะ
ทุกวงการของอาชีพ คือ คําว่า Social Media และ Social Network ซึ่งคนที่อยู่ในวัยทํางานปัจจุบัน น้อยคนนักที่
จะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวของกับ 2 คําน้ี เพราะทั้งสองคําน้ี มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ซึ่งปัจจุบันเราสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เราเรียกว่า หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ดูหนัง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต เรียนหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ัน เรายังสามารถ
นําเอารูปภาพ วีดิโอ ของเราเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้คนในสังคมออนไลน์ (Online Community) ได้ชมและ
วิจารณ์ได้ ดังน้ันการเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเป็นที่มาของคําว่า 
Social Media และ Social Network 

พ้ืนฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเน้ือหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือ
โต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือ
เว็บไซต์มีแอพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากข้ึน ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้
ผ่านหน้าเว็บ หรือเรียกได้ว่าเป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็น
แบบการสนทนาท่ีสามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลาย ๆ คน (many-to-many) 

ดังน้ันคําว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะกล่าวได้อีกความหมายหน่ึงก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกน้ีสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กันได้น่ันเอง 

ประชาชนของประเทศไทยก็ได้ให้ความสนใจกับการใช้สื่อใหม่ หรือสื่อโซเซียลมีเดีย ทําให้สังคมทุกวันน้ี
กลายเป็นสังคมแห่งยุคข่าวสารและการค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ ทําให้สื่อโซเซียลมีเดียเป็นช่องทางในการสื่อสารและ
การค้าขายสิ้นค้าและบริการกันอย่างมากย่ิงข้ึน และได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้รวดเร็ว ฉับไว ทัน
เหตุการณ์ เพ่ือให้ติดต่อสื่อสารกันได้แบบทันทีทันใด หรือ ในแบบ real time น้ันเอง 
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ในโลกการตลาดยุคปัจจุบัน Social media เป็นหน่ึงในเครื่องมือการตลาดสําคัญที่ทําให้บริษัทสามารถ
สื่อสารกับผู้บริโภคแบบ real-time นอกจากน้ันข้อมูลจาก social media ยังช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการของ
ผู้บริโภค เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง ซึ่งสามารถส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานการตลาดและกลุ่มลูกค้า โดยมีต้นทุน
ที่ต่างกว่าการตลาดแบบด้ังเดิม social media จึงสามารถทําให้บริษัทขนาดเล็ก เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลก           
และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ได้ Social media ต่าง ๆ ที่ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญและมีส่วนในการส่งอิทธิพล
ถึงการตัดสินใจผู้คนในสังคม ซึ่งในเชิงการตลาดเองได้อาศัยช่องทางดังกล่าวในการทําการตลาดเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการทําการตลาด นอกจากจะมีต้นทุนที่ไม่สูงแล้ว 
ประเด็นคือทําอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์จากการทําการตลาดผ่าน social media ให้ทรงประสิทธิภาพอย่างไร ในการ
ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบสิ่งที่เราต้องการสื่อไปถึง  ที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระจายข้อมูลแบบเป็น
จํานวนมากโดยที่อาจสื่อสารได้ออกไปได้ไม่เต็มที่นัก โดยที่ท้ายที่สุดเราต้องการหลังให้การสื่อสารที่เราส่งออกไป
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้และแน่นอนสิ่งที่เราต้องการคือให้เกิดการซื้อขายเป็นรายได้มาในที่สุด 

การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการอย่างย่ิง โลกในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูงผู้คนทํางานหนัก 
เคร่งเครียดกับการทํางาน ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ส่งผลเสียต่อร่างกาย ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและ
สูญเสียเงิน เพ่ือใช้จ่ายกับค่ารักษาโรค ซึ่งภาวการณ์เจ็บป่วยของกลุ่ม คนวัยทํางานทําให้ร่างกายเสื่อมโทรม ไม่มี
สมาธิในการทํางาน ส่งผลเสียให้กับการทํางานเกิดความผิดพลาดบ่อย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน 
นอกจากน้ีความเครียดจากการทํางานผลทําให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้า ผิวพรรณหมองคล้ํา ทําให้ขาดความมั่นใจ ซึ่ง
กลุ่มคนวัยทํางานส่วนใหญ่ มักจะรับประทานอาหารเสริมเพ่ือดูแลสุขภาพ 

อาหารเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินชีวิต การที่มีสุขภาพที่ดีพ้ืนฐานมาจากบริโภคอาหาร คนไทยส่วนใหญ่
บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก และคนเอเชียก็มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเช่นกัน ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของข้าว
ประกอบด้วยสารอาหารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ทาการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธ์ุข้าว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและศักยภาพให้ข้าวไทย จากการวิจัยทําให้ค้นพบข้าวสาย
พันธ์ุใหม่ที่ชื่อว่า “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” (Rice berry) ซึ่งเป็นข้าวที่มีการปรับปรุงพันธ์โดยการผสมข้ามสายพันธ์ุระหว่าง 
ขาวเจ้าหอมนิล (พันธ์ุพ่อ) กับข้าวหอมมะลิ 105 (พันธ์ุแม่) ลักษณะเป็นข้าวที่มีสีม่วงเข้ม โดดเด่น มีกลิ่นเป็น 
เอกลักษณ์ มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงประกอบไปด้วย ธาตุเหล็ก (Iron) ธาตุสงกะสี (Zine) โอเมกา-3 (Omega-3) 
วิตามินอี (Vitamin E) โฟเลท (Folic Acid) เบตาแคโรทีน (Beta-carotene) โพลีฟินอล (Polyphenols) แทนนิน 
(Tannin) และ แกมมา-โอไรซานอล โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของขาวไรซ์ เบอร์รี่ คือ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ 
ช่วยต้านการเจริญเชลล์มะเร็ง ช่วยต้านการเสื่อมของ เซลล์ ทําให้เชลล์ในร่างกายเสื่อมช้าลง ช่วยต้านริ้วรอยก่อนวัย 
ช่วยป้องกันเส้นเลือดอุดตัน ช่วยลด ความดันโลหิต และช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ  เป็นต้น 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 2560) 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นสินค้าท่ีสามารถเพ่ิมมูลค้าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเป็น ทางเลือกใหม่สําหรับ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเก่ียวกับสารต้านอนุมูลอิสระ ประกอบกับมีคุณค่าทางโภชนาการที่
สูง อีกท้ังเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทํา ให้มีการพัฒนาผลตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ออกมา
จําหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายย่ิงข้ึนดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้หันมาบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่เพ่ิม
ย่ิงข้ึน 

โลกยุคปัจจุบันน้ีผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว สะดวก สบาย และเป็นไป
อย่างง่ายดายย่ิงข้ึน การค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลสินค้า
เบื้องต้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเข้าถึงสินค้าและรับรู้ข้อมูลของสินค้าโดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  
เน่ืองจากการหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะทําให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาแหล่งจําหน่ายสินค้าได้หลากหลาย  เพ่ือ
นําข้อมูลมาเปรียบเทียบก่อน ตัดสินใจซื้อสินค้า เช่น การเปรียบเทียบข้อมูลของสินค้าประเภทเดียวกัน แต่อาจมี
ราคาสินค้าแตกต่างกัน ขนาดบรรจุภัณฑ์ต่างกัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างกัน รูปแบบวิธ๊การผลิตแตกต่างกัน 
และคุณภาพของวัตถุดิบแตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยให้การตัดสินใจซื้อมีนํ้าหนักมากข้ึน ซึ่งการ
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นําเสนอข้อมูลของแหล่งจําหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะมีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และมีผลเป็นอย่างมากท่ีจะโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า (Techsauce Team, 2559 : 
ออนไลน์) สื่อสังคมออนไลน์ยังนิยมรีวิวสินค้า หลังจากที่บริโภคสินค้า นอกจากน้ีการตรวจข้าวไรซ์เบอร์รี่ตาม
ท้องตลาดทั่วไปของผู้บริโภคที่มักจะพบก็คือเสียเวลาเป็นอย่างมากในการค้นหา และไม่แน่ใจว่าไปตลาดแล้วจะพบ
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งแหล่งจําหน่ายข้าวยุคใหม่น้ีนิยมจําหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์กันมากข้ึน เป็นการซื้อ
ขายตรง โดยไม่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางหรือรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียว  มีข้อดีคือทําให้ผู้บริโภค
สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูก และผู้ประกอบการที่เป็นชาวนาหรือเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากย่ิงข้ึน 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาสื่อโซเซียล มิเดีย เพ่ือใช้ในการจําหน่ายสินค้าแปรรูป 
ข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ของชุมชมกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการศึกษาผู้ประกอบการของชุมชนกุดลิงง้อพบ
ปัญหาว่ายังไม่มีการใช้สื่อในการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากพอ ชุมชนกุดลิงง้อเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
จังหวัดอุดรธานี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการทํานา ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล ปลูกพืชและผักปลอด
สารพิษและยังทดลองปลูกพืชต่างประเทศส่งห้างสรรพสินค้า สินค้าเหล่าน้ีทําให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและเพ่ิม
รายได้ในครัวเรือนได้ดี แต่อย่างไรก็ตามสินค้าในชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนมากนัก เพราะคนในชุมยังขาด
ทักษะการสื่อสารในการทําการตลาดหรือขายสิ้นค้าของชุมชนไม่ได้ที่เท่าที่ควร จึงทําให้สินค้าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและ
ทําให้คู่แข่งทางการตลาดมีพ้ืนที่การขายสิ้นและบริการได้มากกว่า ดังน้ันประชาชนในชุมต้องเปิดรับการสื่อสารและ
การพัฒนาการสื่อโซเซียลมีเดีย ในการบริการสินค้าแก่ลูกค้าให้ได้มากย่ิงข้ึนและเพ่ิมขยายกลุ่มลูกค้าในท้องตลาดได้
อย่างกว้างขวาง เช่น Facebook และ YouTube เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้ อ ตําบลนาดี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

2. เพ่ือพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ  ตําบลนาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อของผู้บริโภคสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ชุมชนกุดลิงง้อ  ตําบลนาดี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อโซเซียลมีเดียของสินค้าชุมชนกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ครั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

1. การสรุปผลวิจัยเชิงปริมาณ 
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   กลุ่มตัวอย่างที่ทําแบบสอบถาม อายุระหว่าง ตํ่ากว่า 20 ปี – 61 ปีข้ึนไป จํานวน 50 คน  พบว่า 
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เพศ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็นเพศหญิงจํานวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 และเป็นเพศชายจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ตามลําดับ 

อายุ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 – 60 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.0 รองลงมามีช่วงอายุ 20 – 40 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมามีช่วงอายุตํ่าว่า 20 ปี จํานวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และมีช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาอยู่ระดับการศึกษามัธยมยมตอนปลาย จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา
อยู่ระดับการศึกษามัธยมตอนต้น จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 รองลงมาอยู่ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 รองลงมาอยู่ระดับการศึกษา ปวช. จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 รองลงมา 
อยู่ระดับการศึกษา ปวส. จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และระการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.0 ตามลําดับ 

สถานะภาพของผู้ตอบ จากการศึกษาพบว่า กลุุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส จํานวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาสถานะภาพโสด จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาสถานะภาพหม้าย/ 
หย่าร้าง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และสถานะภาพแยกกันอยู่ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10, 000 
บาท จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป จํานวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,000 – 5,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ตามลําดับ 

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมามีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และอาชีพข้าราชการ จํานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.0 ตามลําดับ 

 
2) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ชุมชนกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี 
แหล่งที่ได้รับข้อมูล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื่อโซเชียล จํานวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาได้รับข้อมูลจากเพ่ือน จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาได้รับข้อมูลจาก
แพทย์และวิทยุ จํานวนอย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 รองลงมาได้รับข้อมูล จากอื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 และได้รับข้อมูลจากรายการทีวี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 

ได้รับข้อมูลจากสื่อโซเชียลใด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก 
Facebook Fanpage จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก YouTube จํานวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารจา Instagram จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และไม่
มีผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก Website และอื่น ๆ ตามลําดับ 

บริโภคบ่อยแค่ไหน 3 ครั้ง/สัปดาห์ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาบริโภค 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
และ4 ครั้ง/สัปดาห์ จํานวนอย่างละ 13 คน คิดเป็นร้อยละอย่างละ 26.0 รองลงมาบริโภคทุกวัน จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.0 และบริโภค 1 ครั้ง/สัปดาห์ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามลําดับ เหตุผลที่สนใจในการ
เลือกบริโภคมีบุคคลแนะนํามา จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาเหตุผลที่สนใจคือเป็นที่นิยม จํานวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาเหตุผลที่สนใจคือตามเทรนสุขภาพ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และสนใจอยู่
แล้ว จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ตามลําดับ 

ผู้บริโภคชื่อผลิตภัณฑ์จากแหล่งใดซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจําหน่าย จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 
รองลงมาซื้อผลิตภัณฑ์จาก Facebook Fanpage จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้า 
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ตามลําดับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภค คํานึงถึงคุณประโยชน์ในด้าน
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สุขภาพดี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาได้รับประโยชน์ทางด้านสายตา จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.0 รองลงมาได้รับประโยชน์ทางด้านผิวพรรณดี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และได้รับประโยชน์
ทางด้านพัฒนาการทางสมอง จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามลําดับ บริโภคผสมกับเครื่องด่ืมชนิดใด ผสม
กับชา จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมาเลือกบริโภคผสมกับกาแฟ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 
รองลงมาเลือกบริโภคผสมกับนํ้าผลไม้ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมาเลือกบริโภคผสมกับ   โอวัลติน 
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 รองลงมาเลือกบริโภคผสมกับนมวัว จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และเลือก
บริโภคผสมกับอื่น ๆ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ ผู้บริโภคมีการแนะนําผลิตภัณฑ์แนะนําผลิตภัณฑ์
ให้ครอบครัว จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมามีการแนะนําเพ่ือนร่วมงาน จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.0 และมีการแนะนําบุคคลทั่วไปจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายที่ซื้อข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ มี
ค่าใช้จ่าย 500-1,000 บาท/เดือน จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมามีค่าใช้จ่าย 300-500 บาท/เดือน 
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,000 บาท/เดือน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 
ตามลําดับ หลังจากการบริโภค ผู้บริโภคจะกลับมาซื้ออีกครั้งหรือไม่บริโภคแล้วกลับมาซื้ออีกครั้งเพราะข้าวบดไรซ์
เบอร์รี่ให้คุณประโยชน์มาก จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมาบริโภคแล้วกลับมาซื้ออีกครั้งเพราะเป็นที่
นิยมในกระแสสังคม จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 รองลงมาไม่ซื้อเพราะรสชาติไม่น่ารับประทานและมี
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพให้เลือกหลากหลาย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 

 
3) การพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ชุมชนกุดลิงง้อ  ต าบลนาดี อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 
ความสนใจของผู้บริโภค มีความพึงพอใจด้านความสนใจของผู้บริโภคข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ตําบลนาดี อําเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริโภคชอบ
รูปแบบการนําเสนอจาก Facebook Fanpage 4.28 รองลงมาคือ ผู้บริโภคมีความเข้าใจเน้ือหาจากสื่อ Facebook 
Fanpage 4.04 รองลงมาคือ ผู้บริโภคชอบการนําเสนอโดยมีภาพประกอบ  3.92 รองลงมาคือ Facebook 
Fanpage ที่ใช้ในการนําเสนอความน่าสนใจต่อผู้บริโภค 3.70 และข้อความโฆษณาดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 3.64 
ตามลําดับ ความสนใจด้านเน้ือหาสาระมีความสนใจด้านเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เน้ือหามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและอ้างอิงแหล่งที่มา 3.74 รองลงมาคือ เน้ือหามี
ความทันสมัย 3.72 รองลงมาคือ การอธิบายเน้ือมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 3.64 รองลงมาคือ การเรียงลําดับเน้ือมี
ความเหมาะสม และเน้ือหามีความดึงดูดและน่าสนใจ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.54 ตามลําดับ ความสนใจด้านการ
ออกแบบสื่อโซเชียลมีความสนใจด้านการออกแบบสื่อโซเชียล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาพที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสม 3.64 รองลงมาคือ วีดีโอมีรูปแบบการนําเสนอที่
มีความทันสมัย 3.56 รองลงมาคือ ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม ชัดเจน ถูกต้องสามารถทําให้เข้าใจ 3.54 รองลงมา
คือ ภาพที่ใช้ประกอบมีความสอดคล้องกับเน้ือหา 3.50 รองลงมาคือ เน้ือหาในวีดีโอเข้าใจได้ง่าย และการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.38 และสื่อที่พัฒนาสามารถแสดงความคิดเห็น 3.34 ตามลําดับ 

 
4) การศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อของผู้บริโภคสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ชุมชนกุดลิงง้อ  ต าบล 

นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ด้านลักษณะสื่อ มีความสนใจด้านเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รูปภาพที่นําเสนอเข้าใจง่าย 4.00 รองลงมาคือ ข้อความท่ีนําเสนอเข้าใจง่าย 3.87 รองลงมาคือ 
มีภาพประกอบที่สวยงาม และวิธีการนําเสนอเข้าใจง่าย ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.72 และวิธีการที่นําเสนอมีความ
น่าสนใจ 3.62 ตามลําดับ 

ด้านเทคนิคพิเศษ มีความสนใจด้านเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีภาพถ่ายประกอบการทํางาน 3.60 รองลงมาคือ มีเสียงประกอบทุกครั้งที่อธิบายวิธีการ



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจําปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

167 
 

ผลิตสินค้า และมีดนตรีประกอบที่ดึงดูดความสนใจ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.54 รองลงมาคือ มีภาพเคลื่อนไหวที่
น่าสนใจ 3.50 และมีเสียงบรรยายภาพที่ชัดเจน 3.44 ตามลําดับ 

ด้านการอธิบายขั้นตอนการท างาน มีความสนใจด้านเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการอธิบายวิธีการผลิตสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ตําบลนาดี อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นข้อความประกอบภาพ 3.58 รองลงมาคือ มีการอธิบายวิธีการผลิตสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่
เป็นเสียงประกอบภาพ และมีการอธิบายวิธีการผลิตสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่เข้าใจง่าย ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.56 
รองลงมาคือ มีการอธิบายวิธีการผลิตสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่อย่างชัดเจน 3.50 และมีการอธิบายวิธีการผลิตสินค้า
ข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ที่ดึงดูดและน่าสนใจ 3.48 ตามลําดับ 

ด้านเน้ือหา มีความสนใจด้านเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เน้ือหามีประโยชน์ 3.52 รองลงมาคือ เน้ือหามีความทันสมัย 3.48 รองลงมาคือ เน้ือหามีความ
น่าเชื่อถือ 3.44 รองลงมาคือ เน้ือหาให้ข้อมูลด้านสุขภาพครบถ้วน 3.40 และเน้ือหามีความน่าสนใจ 3.16 
ตามลําดับ 
 
  การสรุปวิจัยเชิงคุณภาพ 

1) ข้อมมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 8 คน รองลงมามีเพศ

ชายจํานวน 2 คน ส่วนมากมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 4 คน รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 3 คน 
รองลงมาอายุ 20 – 30 ปี จํานวน 2 คน และอายุ 51 – 60 ปี มีจํานวน 1 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
จํานวน 4 คน รองลงมาประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 3 คน รองลงมาประกอบอาชีพทําสวน จํานวน 2 
คน และประกอบอาชีพค้าขาย จํานวน 1 คน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 8 คน และมีภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 คน ตามลําดับ 

2) ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ 
2.2 กลุ่มตัวอย่างรู้จักข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ หรือไม ่“พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้สัมภาษณ์จํานวนทั้ง  

10 คนรู้จักข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” 
2.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูล จากการรับชม Facebook Fanpageข้าวบดไรซ์เบอร์รี่  

ต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี อย่างครบถ้วน ชัดเจน หรือไม่ “พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จํานวนทั้งหมด 10 คน ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ครบถ้วนชัดเจน
ทั้งหมด” 

3) กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกบริโภคข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ด้วยคุณประโยชน์ใด “พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์
จํานวนทั้งหมด 10 คน ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ  ตําบลนาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 8 ใน 10 คน เหตุผลที่ตัดสินใจบริโภคส่วนใหญ่แล้ว 1.บํารุงสายตา 2. ได้รับข้อมูลครบถ้วน 
3. ผิวพรรณดี 4. พัฒนาการทางสมอง 5. มีประโยชน์ หาซื้อได้ง่าย 6. เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 7. ราคาถูก 8. 
สนใจสินค้าอยู่แล้ว และผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ใน 10 คน ตัดสินใจไม่เลือกบริโภคสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ 
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต่อ เพราะว่า 1. ต้องการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 2. ต้องการสอบถามบุคคลที่
เคยรับประทานเป็นประจําก่อน” 

4) Facebook Fanpageข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี มีส่วนท าให้ท่านตัดสินใจ
เลือกบริโภคสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือไม่ “พบว่า
ผู้ให้สัมภาษณ์จํานวนทั้งหมด 10 คน แสดงความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดว่า Facebook Fanpage ข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ 
ตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี มีส่วนทําให้ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ  ตําบลนาดี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพราะ Facebook Fanpage แจ้งคุณประโยชน์ของสินค้า อธิบายรายละเอียด ราคา 
ช่องทางการจัดจําหน่าย ทั้งภาพและเสียงคําบรรยายอย่างชัดเจนครบถ้วน” 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อโซเซียลมีเดียของข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธานี” มีการอภิปรายดังน้ี 
1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ชุมชนกุดลิงง้อ  ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื่อโซเชียล โดยได้รับข้อมูลจากสื่อ Facebook Fanpage เป็น
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ มงคล สมประสงค์ (2558) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระบบพานิชย์อิล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรม การซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค  ส่วนใหญ่จะมีการพิจารณา
จากราคาเหมาะสม ย่ีห้อที่นิยมซื้อคือ ย่ีห้อเปี่ยมรัก โดยเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในการซื้อจาก Facebook. มี
ความถ่ีในการซื้อ 1 ครั้งต่อเดือน มีการเชื่อถือข้อมูลจากครอบครัวและสื่อโฆษณา และเชื่อถือความคิดตนเองเป็น
หลัก โดยให้ความสําคัญตามลําดับ คือ ผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 
เช่นเดียวกับผู้บริโภคข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่เปิดรับข้อมูล
ข่าวสารจาก Facebook Fanpage แสดงในเห็นถึงความคิดเห็นว่าผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือในการสั่งซื้อข้าวบด 
ไรซ์เบอร์รี่จากทาง Facebook Fanpage 

2) การพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ  ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจสื่อ อยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นความสนใจด้านเน้ือหา และความสนใจ
ด้านการออกแบบสื่อโซเชียล สอดคล้องกับการวิจัยของ ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ (2555) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การใช้สื่อทางสังคมออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการถอดบทเรียน  เพ่ือพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อทางสังคมออนไลน์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ การเรียนแบบโครงการ การถอดบทเรียน ทักษะแก้ปัญหา และรูปแบบการใช้สื่อทางสังคมออนไลน์
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สามารถนําไปใช้ได้จริง เช่นเดียวกับการพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ของชุมชนกุด
ลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้บริโภค เพ่ือนําไปพัฒนาสื่อโซเซียล 

3) ความพึงพอใจในการใช้สื่อของผู้บริโภคสินค้าข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจด้านลักษณะสื่อ อยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจด้าน
เทคนิคพิเศษ ด้านการอธิบายข้ันตอนการทํางาน และด้านเน้ือหา สอดคล้องกับการวิจัยของ อําพล นววงศ์เสถียร 
(2557) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มีอายุ 18-22 ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษา โดยปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากท่ีสุดคือปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งใน
ที่น่ีจะหมายถึง การออกแบบเว็บไซต์หรือเว็บเพจเพ่ือให้เข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายข้ันตอนไม่ซับซ้อน รองลงมาคือ
ความมีชื่อเสียงของร้านค้า เช่นเดียวกับความพ่ึงพอใจในการรับสื่อ Facebook Fanpage ของผู้บริโภคข้าวบดไรซ์
เบอร์รี่ของชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แสดงให้เห็นความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ออกแบบสื่อ Facebook Fanpage 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยครั้งน้ีได้ทํารับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่อง “การพัฒนาสื่อโซเซียลมีเดียของข้าว
บดไรซ์เบอร์รี่ ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” ตลอดจนความพึงพอใจในการรับสื่อของ
ผู้บริโภคข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ชุมชนกุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี และความพึงพอใจในการรับสื่อของผู้บริโภคที่สามารถนําไปปรับปรุง  และสามารถนําไปพัฒนาสื่อ 
โซเชียล มีเดีย ของผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไป 
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พฤติกรรมการเลือกรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
MOVIE SELECTION BEHAVIOR IN THE POPULATION  

OF UDON THANI’S MUNICIPALITY 
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สุทธินันท์ สุพรรณคํา1 และ บุษยมาส วรรณรัตน์1 

Seksun Saiseesod, Kittiwat Hongsakham, Pimpin Sidumrongsakul, Thatsanee Chatreecharone, 
Luechay Wheingwong, Suttinan Supunnakum and Busayamas Wannarat 

1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์
ของประชาชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต 
(Streaming) ของประชาชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี (3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมภาพยนตร์ทางโรง
ภาพยนตร์ของประชาชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต 
(Streaming) ของประชาชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและใช้วิธีสุ่ม
แบบโควตาเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคํานึงถึงสัดส่วนของผู้ชมภาพยนตร์ในจังหวัดอุดรธานี แบ่งตามจํานวนสาขาและตาม
ความนิยมในการเข้าใช้บริการของแต่ละโรงภาพยนตร์จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า  
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุอยู่ระหว่าง 20 
ถึง 25 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้อยู่ที่ 5,001 บาท
ถึง 10,000 บาทโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือกรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ เน่ืองจากเป็นเวลา
ว่าง ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และอีจีวี และรู้จักโรงภาพยนตร์จากโฆษณาทางทีวีพฤติกรรม
ในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต Streaming จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผลที่จะเลือกชม
ภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตด้วยเรื่องราคา และนิยมใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน และส่วนใหญ่จะชมภาพยนตร์ผ่าน
เว็บไซต์โดยตรงด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการของโรงภาพยนตร์เน่ืองจากให้ความสะดวกสบายต่อผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด รองลงมาให้ความบันเทิงมี
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด การจําหน่ายต๋ัวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม
ภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เน่ืองจากในเรื่องการประหยัด
ค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ความหลากหลายของภาพยนตร์มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เลือกเวลาชม
ได้ตามท่ีต้องการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คุณภาพของภาพและเสียงมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์น้อย 
 
ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์  ภาพยนตร์  ช่องทางรบัชมภาพยนตร์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1. To study the movie selection behavior of movie 
theatergoers 2. To study the movie selection behavior on the internet (streaming) 3. To study the 
satisfaction of watching movies in the movie theater and 4. To study the satisfaction of watching 
movies on the internet (streaming)The method of collecting data was by using questionnaires and 
random sampling (with a study sample size of 400 people). 
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 The results of this research found that the general information of the samples is most 
of them were: male; aged between 20 – 25; and were students studying a bachelor’s degree. The 
approximate salary of the sample was THB 5,001 - THB 10,000 per month. Most of the sample 
prefer to watch movies in the theater in their free time. They mostly go to Major Cineplex and 
EGV due to familiarity with these theaters from advertisements on the television.  The movie 
selection behavior of those who preferred watching on the internet (streaming), preferred this 
choice due to its low cost and ease of watching whenever or wherever they want; especially at 
night-time since they can watch the movie directly through websites. In terms of satisfaction of 
watching movie in theaters, the most cited reason for satisfaction with this service was because 
of convenience is the best, followed by entertainment and finally buying a ticket. For the 
satisfaction of watching movies on the internet (streaming), most of the sample were satisfied 
with this service due to low cost and they are able to save money, followed by the ability to 
watch the movie whenever or wherever they want, and finally the quality of sound and video. 
 
Keywords 
 Movie selection behavior, Movies and channels for watching movie 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นับแต่ก้าวแรกของภาพยนตร์ที่กําเนิดจนถึงปัจจุบัน ภาพยนตร์ได้ผ่านการต่อสู้และต่อรองกับวัฒนธรรม
การชมของผู้คนในแต่ละยุคสมัย จนมาถึงยุคการปฏิวัติดิจิทัล ที่มีการแปลงข้อมูลจากสื่อแบบด้ังเดิม ให้กลายเป็น
ภาษาตัวเลข ภาพยนตร์เองก็ได้เปลี่ยนระบบจากฟิล์มมาสู่ไฟล์ดิจิทัล ปัจจุบันการมีการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
อย่างแพร่หลาย ได้ทําให้เกิดแนวความคิดเรื่อง Big Data และ Cloud ข้อมูลต่างๆเปรียบเสมือนกลุ่มก้อนเมฆขนาด
ใหญ่ที่มีจํานวนมากลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งได้มีการนํามาใช้งานในหลายรูปแบบรวมไปถึงการให้บริการ Video 
Streaming หรือวีดิทัศน์แบบสายธาร อันนํามาซึ่งการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์อีกครั้งหน่ึงการ
จัดจําหน่ายและการเผยแพร่ภาพยนตร์มีช่องทางที่หลากหลายเพ่ือสนองตอบวิถีชีวิตของผู้ชมช่องทางต่างๆถูกพัฒนา
ตามลักษณะทางสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เมื่อมีเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนทําให้การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายน้ิวสัมผัส 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการทํางานและการพักผ่อนเพ่ิมมากข้ึนจากการศึกษาวิจัยพบว่ามีการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปี ค.ศ. 1997 มีจําหน่วยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียง  
220, 000 คน ค.ศ. 2008 ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพ่ิมเป็น 16 , 100, 000 คนปี จนถึงปี ค.ศ. 2016 
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพ่ิมเป็น 43,873,732 โดยประมาณ การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วน้ีทําให้ธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเริ่มมีการปรับตัวให้ให้เข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตจึงเป็นที่น่าสนใจในการทําธุรกิจ
การค้าไม่เว้นแม้กระทั้งธุรกิจภาพยนตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีธุรกิจการบริการชมภาพยนตร์อย่างอื่น นอกจากการรับชม
ทางโรงภาพยนตร์ เปิดตัวออกมาให้บริการ หลายหลายบริษัทมากข้ึน ทําให้ทางผู้วิจัยคําน่ึงถึงความสําคัญในกา ร
สํารวจพฤติกรรมการเลือกช่องทางที่จะชมภาพยนตร์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็น ทางโรงภาพยนตร์ และทาง 
ออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทําธุรกิจให้บริการชมภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพึงพอใจใน
การบริการ หรือ ข้อเสนอแนะในการบริการเพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงในการบริการให้ดีย่ิงข้ึนเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการ
บริการที่ดีย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ของประชาชนเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming) ของประชาชนเขต
เทศบาลนครอุดรธานี 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ของประชาชนเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming) ของประชาชนเขต
เทศบาลนครอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใชร้ะเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยกําหนดข้ันตอนดําเนินการ
วิจัยดังต่อไปน้ี 
 1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จังหวัด 
อุดรธานี ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลอุดรธานี ประชากรทั้งสิ้น 130,096 คน เพศชายจํานวน 63,002 คน เพศ
หญิงจํานวน 67,094 คน (ที่มา:ข้อมูลประชากรจากเทศบาลนคร อุดรธานี เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ) 
 
 2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ใช้วิธีสุ่มแบบโควตา เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคําน่ึงถึงสัดส่วนของผู้ชมภาพยนตร์ในจังหวัดอุดรธานี 
แบ่งตามจํานวนสาขาของโรงภาพยนตร์ และตามความนิยมในการเข้าใช้บริการของแต่ละโรงภาพยนตร์ดังต่อไปน้ี 
จํานวนแบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามจํานวนของโรงภาพยนตร์ ดังน้ี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขาเซ็นทรัล
อุดรธานี จํานวน 190 ชุด เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขาโลตัสนาดีอุดรธานี จํานวน 70 ชุด อีจีวีสาขาบิ๊กซีอุดรธานี 70 ชุด 
เอส เอฟ ซีเนม่าสาขาแลนด์มาร์คพลาซ่าอุดรธานี 70 ชุด  รวมเป็น 400 ชุด 
  
 3 เคร่ืองมือในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีคณะผู้สร้างวิจัยได้สร้างข้ึนมีลักษณะข้ันตอนในการ 
สร้าง โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยดังน้ี 
 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ในเขตเทศบาลนคร อุดรธานี 
  ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต (Streaming) 
  ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ 
  ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต (Streaming) 
  ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) 
  
 4. วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนและประเมินความพึงพอใจต่อ
การรับบริการ คณะผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี  
 1.ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆเพ่ือนํามาประยุกต์ในการสร้างแบบสอบถาม 
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 2. ร่างแบบสอบถามข้ึนมาตามวัตถุประสงค์ของวิจัยในครั้งน้ี โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ตอนดังน้ี 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกช่องทาง
รับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ศึกษาเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต 
(Streaming)ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
  ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต 
(Streaming) เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยใช้มาตรประมาณ 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert Scale)  
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ 
เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยใช้มาตรประมาณ 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert Scale) 
  ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะ(แบบสอบถามปลายเปิด) 
 3. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือความถูกต้อง 
 4. ปรับแก้แบบสอบถามความท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนํา 
 5. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องข้ันสุดท้าย และจัดพิมพ์ 
  
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยพฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนและประเมินความพึงพอใจต่อ
การรับ คณะผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 1. แจกแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถามและแบบสอบถามพฤติกรรมการเลือก
ช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ท่ีมีต่อ การเลือกรับบริการของทางโรงภาพยนตร์ 
หรือ ทางอินเตอร์เน็ต (Streaming) 
 2. นําแบบสอบถามแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถามและแบบสอบถาม พฤติกรรม
การเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี กลับมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS for windows version 24 
  
 6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิจัยพฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมต่อการเลือกรับบริการของทางโรงภาพยนตร์ หรือ ทางอินเตอร์ เ น็ต 
(Streaming) ของประชาชนและประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของช่องทางการรับชมภาพยนตร์ทางโรง
ภาพยนตร์ หรือ ทางอินเตอร์เน็ต (Streaming) หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยมีวิธีวิเคราะห์
ข้อมูล โดยทําการลงรหัสข้อมูล แล้วนําผลที่ได้ไปประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  SPSS For window (Statistical Package for the Social Science for window) เวอร์ชั่น 11.0  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ีและสถิติค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการรับบริการ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x  ) 
    และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 71.5 มีอายุอยู่ระหว่าง 20 ถึง 25 ปีคิดเป็นร้อยละ 48.3 

มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 49.8 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
65.5 มีรายได้อยู่ที่ 5,001 บาท ถึง 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 

2. พฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผลในการชมภาพยนตร์เน่ืองจากเป็นเวลาว่างคิดเป็นร้อยละ 

48.3 ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และอีจีวีคิดเป็นร้อยละ 88.0 และใช้บริการในช่วงเวลาตอน
เย็นคิดเป็นร้อยละ 50 และนิยมไปชมภาพยนตร์กับเพ่ือนคิดเป็นร้อยละ 50.0 และส่วนใหญ่ต้ังใจชมภาพยนตร์เพียง
อย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 74.0 ชมภาพยนตร์ 1 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 65. 8 และส่วนใหญ่ชอบชมภาพยนตร์แนว  
คอมเมด้ีคิดเป็นร้อยละ 78 และส่วนใหญ่รู้จักโรงภาพยนตร์จากโฆษณาทางทีวีคิดเป็นร้อยละ 78.5 

3. พฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต Streaming 
จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลที่จะเลือกชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตด้วยเรื่องราคาคิดเป็นร้อยละ 

33.8 และนิยมใช้บริการในช่วงเวลากลางคืนคิดเป็นร้อยละ 56.5 ส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์คนเดียวคิดเป็นร้อยละ 64.5 
และต้ังใจชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 81.3 และจะชมภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวคิดเป็นร้อยละ 83.3 
และจะชอบชมภาพยนตร์แนวคอมเมด้ีคิดเป็นร้อยละ 82.8 รู้จักเว็บไซต์ชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตจาก
อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 76.5 ชมภาพยนตร์ทางเว็บไซต์ Netflix คิดเป็นร้อยละ 83.8 และส่วนใหญ่จะชม
ภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์โดยตรงคิดเป็นร้อยละ 93.0  

4. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ 
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ของโรงภาพยนตร์เน่ืองจากให้ความสะดวกสบายต่อผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ̅ = 4.79) ให้ความ
บันเทิงมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  ̅ = 4.79) เรื่องของคุณภาพของภาพและเสียงมี 
การจําหน่ายต๋ัวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  ̅ = 2.67)  
 
ตารางที่  1  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์  ̅ S.D แปลผล 
ให้ความบันเทิง 4.79 0.51 มากท่ีสุด 
ให้ความสะดวกสบาย 4.90 0.33 มากท่ีสุด 
ราคาท่ีคุ้มค่า 2.68 0.80 ปานกลาง 
ใช้บริการได้ตลอด 3.04 0.71 ปานกลาง 
ความหลากหลายของภาพยนตร์ 2.59 0.62 ปานกลาง 
คุณภาพของภาพและเสียง 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
ทางการจําหน่ายต๋ัว 2.67 0.68 ปานกลาง 
การบริการของพนักงาน 4.67 0.54 มากท่ีสุด 
มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 4.08 0.87 มาก 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ 4.15 0.74 มาก 
ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
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5. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming) 
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming)เน่ืองจากในเรื่องการประหยัด
ค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (  ̅ = 4.78) ความหลากหลายของภาพยนตร์มีความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (  ̅ = 4.74) คุณภาพของภาพและเสียงมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์น้อย
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (  ̅ = 2.5) 

 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming) 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต 
(Streaming) 

 ̅ S.D แปลผล 

ให้ความบันเทิงอิน 4.45 0.65 มาก 
ให้ความสะดวกสบายอิน 4.44 0.56 มาก 
ประหยัดค่าใช้จ่ายอิน 4.78 0.49 มากท่ีสุด 
ใช้บริการทุกท่ีทุกเวลาอิน 4.37 0.64 มาก 
ความหลากหลายของภาพยนตร์อิน 4.74 0.44 มากท่ีสุก 
คุณภาพของภาพและเสียงอิน 2.50 0.64 น้อย 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์อิน 4.03 1.04 มาก 
มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 2.88 0.80 ปานกลาง 
เลือกเวลาการชมได้ตามต้องการอิน 4.70 0.51 มากท่ีสุด 
สนุกสนานเพลิดเพลิน 3.89 0.73 มาก 

 
อภิปรายผล 

 1. พฤติกรรมในการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผลในการชมภาพยนตร์เน่ืองจากเป็นเวลาว่าง นิยมไปชมภาพยนตร์กับเพ่ือน และ
นิยมใช้บริการในช่วงเวลาตอนเย็น และ ส่วนใหญ่ต้ังใจชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว ชมภาพยนตร์ 1 ต่อครั้ง ชอบ
ชมภาพยนตร์แนวคอมเมด้ี และส่วนใหญ่รู้จักโรงภาพยนตร์จากโฆษณาทางทีวี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกรับชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ของ
ชิดชเนตต์ เมฆลาและคณะ (2554) จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้บริการชมภาพยนตร์เน่ืองจากเป็น
กิจกรรมเวลาว่างและนิยมไปชมภาพยนตร์กับเพ่ือน 

   2. พฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming) 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผลที่จะเลือกชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตด้วยเรื่องราคา และ

นิยมใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน ส่วนใหญ่จะชมภาพยนตร์คนเดียว และต้ังใจชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว ชม
ภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวต่อครั้ง และจะชอบชมภาพยนตร์แนวคอมเมด้ีคิด รู้จักเว็บไซต์ชมภาพยนตร์ทาง
อินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ทางเว็บไซต์ Netflix และส่วนใหญ่จะชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์โดยตรง 
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องรสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ Streaming ของ สราวุฒิ ทองศรีคํา (2559) จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันจะเลือกที่จะชมภาพยนตร์ผ่านทาง Video Streaming เน่ืองจากเรื่องของราคาและความ
สะดวกที่จะชมเวลาใดหรือที่ใดก็ได้และรองลงมาเป็นความหลากหลายของภาพยนตร์ 

3. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการรับชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ 
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ของโรงภาพยนตร์เน่ืองจากให้ความสะดวกสบายต่อผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ให้ความบันเทิงมีความพึงพอใจอยู่
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ในเกณฑ์มากท่ีสุด เรื่องของคุณภาพของภาพและเสียงมีอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ความสะอาดของโรงภาพยนตร์อยู่ใน
เกณฑ์มากท่ีสุด มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์อยู่ในเกณฑ์มาก โปรโมชั่นที่น่าสนใจอยู่ในเกณฑ์มาก การใช้
บริการได้ตลอดเวลา อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ราคาท่ีคุ้มค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ความหลากหลายของภาพยนตร์อยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง การจําหน่ายต๋ัวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยนํ้าไท ต่อการใช้บริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซี นีเพล็กซ์สาขาเอกมัย
กรุงเทพมหานครของ ณัฐพล รัตน์เวโรจนวิไล (2552) จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการในโรงภาพยนตร์
เน่ืองจากด้วยเรื่องของคุณภาพและเสียงอยู่ในระดับมากและความสะอาดและความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์อยู่ใน
ระดับมาก 

4. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming) 
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Streaming) เน่ืองจากในเรื่องการประหยัด
ค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ความหลากหลายของภาพยนตร์มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เลือกเวลาชม
ได้ตามที่ต้องการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ให้ความบันเทิงมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ให้
ความสะดวกสบายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ใช้บริการได้ทุกที่ทุกเ วลาอยู่ในเกณฑ์มาก การมีโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในเกณฑ์มาก มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คุณภาพของภาพและเสียงมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์น้อยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องรสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ (Streaming)  ของ 
สราวุฒิ ทองศรีคํา (2559) จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดใช้บริการได้
ทุกท่ีทุกเวลาอยู่ในเกณฑ์มาก  
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการท าวิจัย 

1. ควรมีโปรโมชั่นต๋ัวชมภาพยนตร์ราคาถูกมากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงในเรื่องความสะอาดของโรงภาพยนตร์ 
3. ควรปรับปรุงให้มภีาพยนตร์พากย์ไทยมากข้ึนในเว็บไซต์ดูหนังทางอินเทอร์เน็ต 
4. ต้องการให้มีภาพยนตร์ใหม่ๆเทียบเท่ากับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นํามาฉายบนเว็บไซต์ชม 

ภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต 
5. ควรปรับปรุงเรื่องการจ่ายค่าบริการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตโดยตรงในอนาคตเพ่ือเป็นการ

พิสูจน์ให้ชัดเจนย่ิงข้ึนว่าการบริการชมภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของ
ประชาชนโดยทั่วไป 

2. ควรขยายการเก็บข้อมูลแบบสํารวจในวงกว้างมากข้ึนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากข้ึน 
3. ควรมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการทําวิจัยให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เช่นการศึกษา

พฤติกรรมการใช้บริการชมภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต  
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานในจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อกิจกรรม 
Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี 

BEHAVIOR AND SATISFACTION OF CYCLISTS IN THE PROVINCE ON THE 
BIKE UN AI LUK THE ACTIVITY  

นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์1 กันต์กนิษฐ ชัยจรัสนันท์1 ฐิติมา วงศ์ทองค า1 และ ธนภรณ์ สุขสงวน1 
Naveeya Sakkayaset, Kankanit Chaijarasnun, Thitima Womgthongkom and Thanaporn Suksanguan 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1 
 

บทคัดย่อ 
           การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมของนักปั่นจักรยานในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี และการใช้สื่อโซเซียลมิเดียของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานีที่ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานีและเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดียของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีการ วิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยประชาชนในการศึกษา
คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจ านวน 400 คน การส ารวจได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่
ที่มีประชาชนเหนียวแน่น โดยเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่น
จักรยานในจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี” และน าข้อมูลที่ได้รับวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SPSS ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยง เบนมาตรฐาน ผลการส ารวจวิจัย
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 พบว่า ส่วนใหญ่การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานในจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อ
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี แสดงให้เห็นถึงการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมกิจกรรม Bike 
อุ่นไอรัก ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพครอบครัว ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีจ านวน  226 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.5 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี มากที่สุด มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 อาชีพพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโทมากที่สุด  มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รายได้
ต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 5 ,000 บาท และ 15,000– 20,000 บาท มากที่สุด มีจ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และสถานภาพครอบครัว พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรสมากที่สุดมี
จ านวน183 คนคิดเป็นร้อยละ 45.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 การศึกษาพฤติกรรมของนักปั่นจักรยานในจังหวัดกิจกรรมที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี
ตามระยะเวลาของการปั่นจักรยานมีกลุ่มตัวอย่างปั่นจักรยานมาแล้ว 1-3 ปีมากท่ีสุด มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 ความถ่ีของการปั่นจักรยานพบว่า กลุ่มตัวอย่างปั่นจักรยานบ้างบางครั้ง (อาทิตย์ละ 2-3 วัน) มากที่สุด มี
จ านวน 131คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ตามระยะทางของการปั่นจักรยานต่อวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างปั่นจักรยาน 
น้อยกว่า 3 ก.ม./วัน มากที่สุด มีจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ตามเหตุผลของการปั่นจักรยาน  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีเหตุผลที่ปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพมากที่สุดมีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7  วิธีการเดินทางมาร่วม
กิจกรรมงาน Bike อุ่นไอรัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมงาน Bike อุ่นไอรัก ด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาก
ที่สุดมีจ านวน 193 คนคิดเป็นร้อยละ 48.3 สถานที่ที่มักไปปั่นจักรยานน้ันพบว่า กลุ่มตัวอย่างมักจะปั่นจักรยานที่
สวนสาธารณะมากท่ีสุดมีจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 โดยส่วนมากพบว่า กลุ่มตัวอย่างมักจะไปปั่นจักรยาน
ในช่วงเย็น มากที่สุด มีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 เหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก น้ันพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรักคือตัดสินใจด้วยตัวเองมากที่สุด มีจ านวน 214 คนคิดเป็นร้อยละ 53.5 สื่อที่
นักปั่นจักรยานทราบได้มาส่วนใหญ่ พบว่าในแต่ละครั้งกลุ่มตัวอย่างจะทราบข่าวผ่านโซเซียลมีเดีย มีจ านวน 276 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.2  ผู้ที่มีจักรยานเข้าร่วมน้ันพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจักรยานเป็นของตัวเองอยู่แล้ว มีจ านวน 311 
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คนคิดเป็นร้อยละ 77.8 ชนิดของจักรยานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ปั่นจักรยานพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้จักรยานชนิดทัวร์
ริ่งมีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมน้ันพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งน้ี 500-1,000 บาท มีจ านวน 315 คนคิดเป็นร้อยละ 78.8 อุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างพกติดตัวมาน้ันพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีอุปกรณ์ที่พกติดตัวมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ีคือโทรศัพท์มือถือ มีจ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 
น้ีคือข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานในจังหวัดกิจกรรมที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัด
อุดรธานี พบว่าการแสดงข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีในการร่วมกิจกรรม Bike 
อุ่นไอรัก อุดรธานี โดยใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และ ความพึงพอใจใช้ค่าเฉลี่ย (X, Mean) 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรักในภาพรวมที่มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.05 โดยความพึง
พอใจโดยรวมของกิจกรรม Bike อุ่นไอรักมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.636 ,  
รองลงมาความพึงพอใจต่อวันงานจริงของกิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.29 เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.694, ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดขบวนในการปั่นมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.12 เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.711, ความพึงพอใจต่อมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.10 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721  , ความพึง
พอใจต่อที่จอดรถมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.03 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.781 ,  และ ความพึงพอใจต่ออ านวย
ความสะดวกมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.03 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.783,  ความพึงพอใจต่อการซ้อมเมื่อวันที่  
2 ธ.ค. มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.99 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.877,  และความพึงพอใจต่อการแปลอักษรด้วย
จักรยานมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.99 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.756 ,  ความพึงพอใจต่อสถานที่ในการรับเสื้อ
พระราชทานมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.98 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.819 ,  ความพึงพอใจต่อสถานที่มีเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.95 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.000,  ความพึงพอใจต่อระบบการต่อแถวรับเสื้อยืดพระราชทาน
ในครั้งน้ีมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.94 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.862 , ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานวันรับเสื้อยืดพระราชทานมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.93 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.813,  และความพึง
พอใจต่อสวัสดิการ จุดบริการน้ ามีจ านวน 134 คน มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.87 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.859  
จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีในหัวข้อเรื่องความรู้  ทัศนคติ พฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจ พฤติกรรม  นักปั่นจักรยาน  กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 
 

ABSTRACT 
 This research study purpose To study the behavior of cyclists in the province. To 
evaluate satisfaction with the activities Bike Sweet Love Udon Thani. And media sympathizers of 
Numidia in Udon Thani to join Bike warmth and love province to study the problems and 
difficulties in the use of social media in the public area of Udon Thani. This research is a survey 
research by individuals in the study. People in Udon Thani total of 400 surveys were conducted 
to collect information from people in the area who are loyal citizens. The research tools include 
query "behavior and satisfaction of cyclists in the province where the activity Bike Sweet Love 
Udon" and the data was analyzed with SPSS, including statistics, percentages. The mean and 
standard deviation. The survey findings public in Udon Thani. 
 The study found that most of the behavior and preferences of cyclists in the province 
where the activity Bike Sweet Love Udon Thani. The study shows the data of the sample 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2562 
วันท่ี 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

181 
 

activities spanning Bike warmth, love, sex, age, occupation, monthly income. family status In a 
study of people in Udon Thani found that more males than females. The male has a number of 
226 people, representing 56.5 per cent, mainly aged between 45-54 years have the highest 
number of 89 people representing a 22.3 percent career showed that the majority of the 
Bachelor / Master degree possible. there are 207 people, representing 51.7 percent of monthly 
income that most samples are earning less than 5,000 baht to 20,000 baht and 15,000 with most 
of the 85 people accounted for 21.3 percent, and family status. Most of the samples were found 
to have married the most number of 183. The 45.8 percent of the total sample. 
Behavior and satisfaction of cyclists in the event that the activity Bike Sweet Love Udon Thani, 
the term of the cyclists are cycling groups 1-3 years ago, most of the 150 people representing. 
37.5 percent. The frequency of cycling found. The samples cyclists some time (2-3 days), most 
131 people, representing 32.8 percent based on the distance of cycling per day showed that the 
cyclist is less than 3 km / day. most of the 134 people is 33.5 percent, according to the reason 
for the cyclists showed that cyclists have no reason to have the most number of 203 people, 
representing 50.7 percent of the way to come for her. Bike indicates that the work showed that 
the warm love traveling to the event by car Bike warm love most with 193, accounting for 48.3 
percent of the cyclists tend to be found. The samples are cycling at the park most of 201 
people, representing 50.2 percent found by many. The samples often go cycling in the evening, 
most of the 205 people, representing 51.2 percent. Why join Bike warm love that found that 
participants Bike warmth, love is self-determination is very hot there Warorode 214 people, 
representing 53.5 per cent medium cyclists know the most. Found that each sample is heard 
through social media, there are 276 people, representing 47.2 percent of the bikes he found that 
the samples had a bike of my own already amounted to 311 people, representing hundreds. 77.8 
percent of the samples used bike cyclist found. The sample used bike type Touring has 89 
members representing 22.3 percent of the cost of attendance that showed that the cost to 
attend this event 500-1,000 baht with a total of 315 people representing. 78.8 percent of devices 
were carried out it was found that the samples are wearable attending this event is a cell phone 
number is 357 people. This is 19.8 percent of the total sample. 
 Satisfaction with the overall activity of the warm-loving bicycle in total has received a 
total compensation of 4.05 by the overall satisfaction of the activity. The work that is derived 
from the turbulence of those who are accepted at a high level. 4.29 The standard curve of 0.694, 
satisfaction with the form of spinning The money is at a high level. 4.10 Injury beneath standard 
0.721, satisfaction with parking. Satisfied with the convenience, the criteria for compensation were 
at a high level of 4.03, standard deviation of 0.783, satisfaction with the practice on 2 Dec 10, 
with the payment criteria at a high level of 3.99 standard deviation. 0.877, and satisfaction with 
self-translation has a high level of compensation 3.99 standard metabolism 0.756, satisfaction 
with the place to receive The criteria for compensation are at a high level. 3.98 Standard Bend 
0.819, Satisfaction with places with a high level of compensation 3.95 Standard deviation 1.000, 
Satisfaction with the next system 3.94 Change of standard 0.862, Satisfaction To officers in the 
operation, receiving a large amount of money while receiving a high level of approval 3.93 
standard killings, 0.813, and satisfaction towards welfare, a total of 134 people with payment 
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criteria Subjected to levels of 3.87 0.859 standard deviations from this study on the topic. 
Knowledge, attitude and usage of people in Bangkok 
 
Keywords 
 Satisfaction, Behavior, Cyclists, Event Bike An Ai Rak 
  
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันกระแสความนิยมเรื่องการข่ีจักรยานได้เพ่ิมข้ึนสูงมากในสังคมไทย อาจเป็นเพราะมาจากปัญหา
เรื่องการจราจรที่ติดขัด ราคาพลังงานที่สูงข้ึนเรื่อยๆ มลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ และความต้องการในการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพแต่ไม่มีเวลา จึงหันมาข่ีจักรยานถือว่าเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถตอบโจทย์ในการช่วยลด
และแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างานที่ได้ให้ความสนใจกับการหันมาข่ี
จักรยานเป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นกระแสข้ึนมาในสังคม ซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้ว่าปัจจุบันมีชมรมคนรักจักรยาน
เกิดข้ึน หรือว่าจะเป็นงานการกุศลในปัจจุบันที่ได้ให้ความสนใจในการเลือกใช้จักรยานมาเป็นกิจกรรมหลักในงาน
เพ่ือดึงดูดให้คนมาร่วมงาน จากท่ีเกิดเหตุการณ์ที่สภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงข้ึนในแต่ละปีน้ันก็ท าให้มนุษย์หัน
มามองเรื่องการใช้พลังงานสะอาดมากข้ึน จักรยานที่เคยมีบทบาทส าคัญในอดีตน้ันได้รับความสนใจเน่ืองจากภาวะ
สิ่งแวดล้อมและโลกบีบบังคับให้คนต้องหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและการสร้างเสริมสุขภาพของมนุษย์ด้วย
คุณสมบัติของรถที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนไม่สร้างมลภาวะ ไม่เกิดควันพิษ เพราะใช้เพียงแรงกดและดึง
จากเท้าที่บันไดจักรยานเพ่ือขับเคลื่อนไปข้างหน้า  
 ปัจจุบันการปั่นจักรยานเพ่ือการออกก าลังกายได้รับความนิยมมากข้ึน  นอกจากการปั่นจักรยานเพ่ือกีฬา
และขยายเป็นอาชีพ การปั่นจักรยานยังเป็นการออกก าลังกายที่เหมาะกับผู้คนทุกช่วงวัยท าให้สมาชิกในครอบครัวได้
มีกิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยประหยัดน้ ามันที่ก าลังวิกฤต ลดภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
สร้างเสริมสุขภาพ ผู้คนให้แข็งแรงและยังช่วยฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชน และยังเป็นการปั่นจักรยาน
ตามสถานที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้สีเขียวที่รายล้อมอยู่รอบๆ จะช่วยให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย รวมทั้งได้รับ
บรรยากาศบริสุทธ์ิอีกด้วย 
 ช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา คนไทยต่ืนตัวเรื่องสุขภาพและกิจกรรมทางกายสูงข้ึนทุกประเภท โดยเฉพาะการ
ว่ิงและการปั่นจักรยาน อย่างการปั่นจักรยานมีคนหันมาปั่นเพ่ิมข้ึนกว่า 100% ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์สร้าง
ความตระหนักเรื่องสุขภาพและปรับทัศนคติคนหนุ่มสาววัยท างานให้สนใจการออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
มากข้ึน รวมไปถึงการที่ สสส.ท างานร่วมกับภาคีจักรยาน ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย โดย
นายกรัฐมนตรี 2 สมัยที่ผ่านมาให้การตอบรับมติและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆน าเรื่องจักรยานไปด าเนินการเป็น
รูปธรรม เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจัดสรรงบประมาณจัดท าทางจักรยานในจังหวัดต่างๆแล้ว 43 จังหวัด 
และจะด าเนินการให้ครบทั้ง 77 จังหวัด ผู้วิจัยจึงอยากจะทราบความพร้อมหรือพฤติกรรมและความพึงพอใจของนัก
ปั่นจักรยานในจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี นั้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากที่               
ผู้วิจัยได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในงานครั้งน้ีก็เกิดความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้คนมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนกับ
กิจกรรมที่ได้จัดข้ึน เพ่ือเป็นการน าข้อมูลจากผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การออกก าลังกายด้วย
จักรยาน รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาด้านการลดปัญหาจราจรในจังหวัดอุดรธานี  ลดมลพิษทางอากาศจากการใช้
รถยนต์น้อยลง พัฒนาสู่ความย่ังยืนในด้านบุคคล ด้านสังคม และ ด้านกายภาพ ที่เอื้อในการใช้จักรยานเพ่ือออก
ก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อโซเซียลมิเดียของประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีที่ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อโซเซียลมิเดียของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่
ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในเขตพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรักของ
ประชากรในจังหวัดอุดรธานี โดยประชากรทั้งหมด 15,000 คน ซึ่งเป็นนักปั่นจักรยานที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม
Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี  
  การก าหนดขนาดตัวอย่างจะใช้แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) แทนค่าโดยจ านวนนัก
ปั่นจักรยานที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ได้จ านวนตัวอย่าง 400 คน ที่ระดับความเชื่อมัน 95%  
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ดังน้ี
ตอนที่ 1 ข้อมูลบุคคล ตอนที่ 2 พฤติกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี  ตอนที่ 3 ความพึง
พอใจต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก   
 
 3. การสร้างเคร่ืองมือ 
  1)  ศึกษาเอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดข้อค าถาม โดยยึดตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2) ก าหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยน ามาใช้เป็นข้อมูลการสร้าง
แบบสอบถาม 
  3) น าแบบสอบถามมาร่างและน าเสนอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข้ 
  4) จัดท าแบบสอบถามฉบับจริงและน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ วิจัยน าแบบสอบไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าผลคะแนนที่มาหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี  
  ตอนที่1 น า ข้อมูล พ้ืนฐานของกลุ่ม ตัวอย่างใช้ วิ ธีหาค่าความถ่ี ( Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ท าการ
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่าง (จากแบบสอบถามปลายเปิด) 
ด าเนินการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนตัวบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานในจังหวัดกิจกรรมที่มีต่อกิจกรรม Bike 
อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี พบว่า เป็นเพศชายมีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 เป็นเพศหญิงจ านวน 174 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.5 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี มากที่สุด มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมา
อายุระหว่าง 25-34 ปี มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 อาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโท มากท่ีสุด มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 รายได้ต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท 
และ 15,000 – 20,000 บาท มากที่สุด มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รองลงมามีรายได้ 10,000-15,000 
บาท มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และสถานภาพครอบครัว พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรส 
มากท่ีสุด มีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมามีสถานภาพโสด มีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
 
 2. ข้อมูลพฤติกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 
  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานในจังหวัดกิจกรรมที่มีต่อกิจกรรม Bike 
อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มตัวอย่างปั่นจักรยานมาแล้ว 1-3 ปี มากที่สุด มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
รองลงมาน้อยกว่า 1 ปี มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 ความถ่ีของการปั่นจักรยานพบว่า กลุ่มตัวอย่างปั่น
จักรยานบ้างบางครั้ง (อาทิตย์ละ 2-3 วัน) มากที่สุด มีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาปั่นเป็นประจ า
ทุกวัน มีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 กลุ่มตัวอย่างปั่นจักรยานน้อยกว่า 3 ก.ม./วัน มากที่สุด มีจ านวน 134 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา5-10 ก.ม./วัน มีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมา3-5 ก.ม./วัน มี
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่ปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุด มีจ านวน 203 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.7 รองลงมาเป็นงานอดิเรก มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 กลุ่มตัวอย่างเดินทางมาร่วม
กิจกรรมงาน Bike อุ่นไอรัก ด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด มีจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาปั่นมา
จากบ้าน มีจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รถสาธารณะ มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และวิธีอื่นๆ มี
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 กลุ่มตัวอย่างมักจะไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะมากที่สุด มีจ านวน 201 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาตามถนน มีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 โดยส่วนมากพบว่า กลุ่มตัวอย่างมักจะ
ไปปั่นจักรยานในช่วงเย็น มากที่สุด มีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาเวลาไม่แน่นอน/แล้วแต่เวลา
ว่าง มีจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7  
  เหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก น้ันพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรักคือ
ตัดสินใจด้วยตัวเองมากที่สุด มีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาตามเพ่ือน/ครอบครัว มีจ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 ตามสื่อที่ได้รับมีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ทางหน่วยงานส่งเข้าร่วม มีจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 และเหตุผลอื่นๆ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 สื่อที่นักปั่นจักรยานทราบได้มาส่วนใหญ่ 
พบว่า ในแต่ละครั้งกลุ่มตัวอย่างจะทราบข่าวผ่านโซเซียลมีเดีย มีจ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมา
อินเทอร์เน็ต มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ผู้ที่มีจักรยานเข้าร่วมน้ันพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจักรยานเป็นของ
ตัวเองอยู่แล้ว มีจ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมายืมเพ่ือน/ครอบครัว มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.3 ประเภทที่ท่านใช้ปั่นจักรยาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้จักรยานทัวร์ริ่ง มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
รองลงมาไฮด์บริด มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 เสือหมอบ มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมน้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ี 500-1,000 บาท มีจ านวน 315 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมา 1,000-3,000 บาท มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และระหว่าง3,000-5,000 
บาท และมากกว่า 5,000 บาท มีจ านวนอย่างละ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 อุปกรณ์ที่ท่านพกติดตัวมาน้ัน พบว่า 
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กลุ่มตัวอย่างมีอุปกรณ์ที่พกติดตัวมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ี โทรศัพท์มือถือ  มีจ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 
รองลงมาหมวกกันน็อค มีจ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ถุงมือ มีจ านวน 260คน คิดเป็นร้อยละ14.4  
 
 3. ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 
  พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานในจังหวัดกิจกรรมที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 
จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรักในภาพรวมที่มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.05 โดย
ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม Bike อุ่นไอรักมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.42 รองลงมาความพึงพอใจต่อ
วันงานจริงของกิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.29 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดขบวนใน
การปั่นมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.12 ความพึงพอใจต่อมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.10 ความพึงพอใจ
ต่อที่จอดรถมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.03 และความพึงพอใจต่ออ านวยความสะดวกมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 4.03 ความพึงพอใจต่อการซ้อมเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.99 และความพึงพอใจ
ต่อการแปลอักษรด้วยจักรยานมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.99 ความพึงพอใจต่อสถานที่ในการรับเสื้อ
พระราชทานมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.98 ความพึงพอใจต่อสถานที่มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.95 
ความพึงพอใจต่อระบบการต่อแถวรับเสื้อยืดพระราชทานในครั้งน้ีมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.94 ความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานวันรับเสื้อยืดพระราชทานมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.93 และความพึง
พอใจต่อสวัสดิการ จุดบริการน้ ามีจ านวน 134 คน มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.87  
 
อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมของนักปั่นจักรยานที่มาร่วมกิจกรรม 
  ผลการศึกษาในส่วนของข้อมูลของนักปั่นจักรยานกลุ่มตัวอย่างพบว่า มี เหตุผลที่ปั่นจักรยานเพ่ือ
สุขภาพมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปั่นจักรยานสามารถสร้างสุขภาพให้แข็งแรงย่ิงข้ึนและสามารถประหยัด
พลังงานช่วยลดโลกร้อน ดังเห็นได้จากการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักด์ิ (2559) ใน
หัวข้อเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านการใช้จักรยานมากท่ีสุดคือการใช้จักรยานท าให้ประหยัดพลังงาน/ ช่วยลดโลกร้อน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือการใช้จักรยานท าให้สุขภาพแข็งแรง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือการใช้จักรยานท า
ให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือการใช้จักรยานท าให้เห็นสภาพแวดล้อมได้ชัดเจน
ข้ึน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือการใช้จักรยานท าให้คนรอบข้างมองเราเป็นคนรักสุขภาพ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.76 สาเหตุที่สอดคล้อง คือ พฤติกรรมและเหตุผลที่ปั่นเพ่ือสุขภาพ รักษาโรค/อาการป่วย ท าให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่ง
เป็นสาเหตุที่สอดคล้องกับงานวิจัยพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานในจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อ
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุดรธานี  
 
 2. ความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานที่มาร่วมกิจกรรม 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานที่มาร่วมกิจกรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรักในภาพรวมที่มีระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะด้านความสะดวกอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่ง
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เป็นกิจกรรมระดับประเทศที่จัดข้ึนพร้อมกันทั่วประเทศทางรัฐจึงให้การสนับสนุนความ
สะดวกในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เป็นอย่างมาก ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธรญมณ จิรพิสัยสุข (2558) ในหัวข้อ
เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยในเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยาน จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการวิจัย 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวไทยในเส้นทางการท่องเท่ียวโดยจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.58 ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ( ̅ = 3.83) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึง ( ̅ = 
3.67) และระดับปานกลางคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 3.25)  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งน้ี 
  1.1 ควรเพ่ิมค าถามท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานในจังหวัดอุดรธานี
ที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 
  1.2 ในกรณีที่มีผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมควรให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งจัดขบวนและ
เส้นทางจักรยานส าหรับคนพิการไว้ให้พร้อมด้วย 
  1.3 อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มต้ังแต่เดินทางออกจากบ้านจน
เดินทางกลับบ้าน รวมทั้งต้ังจุดให้บริการประชาชนตามเส้นทางปั่นจักรยาน อาทิ อาหาร น้ าด่ืม แพทย์ พยาบาล รถ
ฉุกเฉิน เส้นทางฉุกเฉิน รถสุขา เคลื่อนที่ และถังขยะ 
  1.4 ควรจัดท าแบบสอบถามแบบออนไลน์หรือจัดท าเป็นแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.5 ควรเพ่ิมจ านวนและความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีมีกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก จึงอาจท าให้ผลการวิจัยที่ออกมาคลาดเคลื่อนได้และควรเพ่ิมหัวข้อในการส ารวจวิจัยด้วยเพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยแม่นย ามากข้ึน  
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาความต้องการในการปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นเส้นทางต่างๆ แรงจูงใจในการปั่นจักรยาน    
การเลือกซื้อจักรยาน เป็นต้น 
  2.2 ควรศึกษาเส้นทางและสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
  2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมในการปั่นจักรยานต่างๆให้มากย่ิงข้ึน 
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารทางการตลาดด้วยการปั่นจักรยานเพื่อการ
ท่องเที่ยว ในเขต อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารทางการตลาดด้วยการปั่น
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ในเขต อบต. นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด ด้วยการปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ อบต นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลด้วย
การใช้แบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักปั่นจักรยานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวกุดลิงง้อ 
อุดรธานี Sports City จ านวน 100 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบบง่าย และการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ ใช้
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผลการศึกษาพบว่า  ความ
คิดเห็นของนักท่องเท่ียวที่มีต่อกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดด้วยการปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อบต. 
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 53 คน  
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 31 คน เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
14 คน เป็นผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คน เป็นผู้ที่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท 
จ านวน 30 คน ความพึงพอใจการปั่นจักรยานพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจกับจุด
บริการน้ ามีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.15 รองลงมาคือพึงพอใจต่อเสื้อที่ระลึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
ขบวนการปั่นจักรยานเรียบร้อยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 การปั่นเป็นไปตามก าหนดการได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
มีระยะเวลาการให้บริการเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในงานปั่นจักรยาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 พึงพอใจต่อป้ายเชิญชวนของการปั่นจักรยาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 พึงพอใจต่อกิจกรรมการ 
ปริ้นภาพนักปั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีความสงบ มีวิวและสามารถพักผ่อนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีความพึง
พอใจต่อสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 การให้บริการเป็นระบบและเป็นข้ันตอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 สถานที่จอด
รถที่เพียงพอเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 พึงพอใจต่อพนักงานต้อนรับ (กองเชียร์) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 กิจกรรมสนับสนุนการปั่นจักรยานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 การต้อนรับมีความสะดวก
ตลอดเส้นทางปั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อาหารเช้ามีความเหมาะสม รสชาติดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 พึงพอใจต่อ
การน าเสนอป้ายไวนิล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ถนนในการปั่นจักรยานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
ระยะเวลาในการปั่น 30 กิโลเมตรมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และเส้นทางการปั่นจักรยานมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ 
 ความคิดเห็น ความพึงพอใจ การสื่อสารทางการตลาด 
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ABSTRACT 
 Research and study on opinions and satisfaction towards marketing communication 
activities by cycling for tourism in Nadi Subdistrict Administrative Region, Muang District, Udon 
Thani Province The objective is to study the opinions and satisfaction of tourists towards 
marketing communication activities. By cycling for tourism in the Na Nao area, Mueang District, 
Udon Thani Province Is a quantitative research By using survey research method to collect data 
by using questionnaires There is a sample group All cyclists who participated in the cycling 
project for Kut Ling Ngoi, Udon Thani Sports city, 100 people from simple random sampling And 
systematic sampling Using frequency, percentage, mean and standard deviation In the initial data 
analysis The study indicated that The opinions of tourists towards marketing communication 
activities by cycling for tourism in the Na Di Subdistrict Administrative Organization, Muang District, 
Udon Thani Province, found that the majority of respondents were male, 53 people. Most of 
them are between the ages of 41-50 years old. There are 31 people who have a higher education 
than a bachelor's degree. There are 28 civil servants / state enterprise employees who have 
income. 10,000-20,000 baht, number of 30 people. Satisfaction with cycling found that with 
satisfaction at all levels Which is satisfied with the water service point is sufficient with the 
highest mean of 4.15, followed by satisfaction with the shirt With an average of 4.11 with an 
average value of 4.09 with an average value of 4.08 with an appropriate service period with an 
average of 4.05, satisfied with the publicity in the cycling event with an average value of 4.04 with 
an average of 4.03, satisfied with the activity Print the image of the cyclist with an average value 
of 4.01 with a calm view and can relax With an average value of 4.01, satisfied with the location 
With an average value of 4.00. The service is systematic and is a step with an average value of 
4.00, adequate parking space, suitable, convenient, safe, with an average value of 3.98, satisfied 
with the receptionist (cheering), with an average of 3.95. Cycling support activities are appropriate. 
The average value is 3.95. The reception is convenient throughout the spinning route. The 
average value is 3.93. Breakfast is appropriate. Taste is good. The average is 3.85. Satisfied with 
the presentation of vinyl signs. With an average of 3.85, the road for cycling is appropriate with an 
average value of 3.79. The spin time is 30 kilometers is appropriate. with an average of 3.60 and 
the cycling route is appropriate with an average of 3.56 respectively 
 
Keywords 
 Opinions, Satisfaction, Marketing Communications 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันสุขภาพเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณท่ีบุคคล
รับรู้ได้ว่าตนมีความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใดๆ สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา แต่อย่างไรก็
ตามภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตที่ไม่หยุดน่ิง จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาและอย่าง
ต่อเน่ือง บุคคลจึงต้องพยายามหาวิธีการที่จะปกป้องสุขภาพเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วยหรือถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะ
เจ็บป่วยข้ึน บุคคลจะต้องพยายามดูแลรักษาเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด  วิธีการส าคัญที่บุคคลใช้
ปกป้องสุขภาพน้ัน คือการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
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ความหมายของเพนเดอร์ (Pender, 1996) หมายถึง การกระท าที่มุ่งการบรรลุระดับสูงสุดของสุขภาพและความ
ผาสุก เป็นการกระท าที่เพ่ิมระดับความผาสุกของบุคคลและกลุ่มคนและพฤติกรรมดูแลสุขภาพของบุคคลมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ในสังคมโลกในยุคปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการลดการใช้พลังงานเพ่ือลดภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยที่
ประชาชนสังคมเมืองเริ่มหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนมากย่ิงข้ึน จึงให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย ซึ่งการปั่น
จักรยานเป็นวิธีการหน่ึงในการพัฒนาร่างการให้แข็งแรง และยังเป็นพาหนะขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
การใช้จักรยานยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานน้ ามัน ไม่สร้างมลภาวะที่ท าลายสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังช่วยให้
ผู้ใช้จักรยานได้ออกก าลังกายไปในตัวด้วย ดังน้ัน ในปัจจุบันจึงเกิดกระแสความนิยมในการปั่นจักรยานไปทั่วโลก 
 จากกระแสการปั่นจักรยาน รัฐได้พยายามด าเนินการสนับสนุนการใช้จักรยานของประชาชน เช่น 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณจัดท าทางจักรยานในจังหวัดต่างๆ แล้ว 43 จังหวัด และ
พยายามจะด าเนินการให้ครบทั้ง 77 จังหวัด ขณะที่กรุงเทพมหานครก็ได้มีการสนับสนุนการจัดท าทางจักรยานใน
ถนนทั้งสายหลักและสายรองอยู่หลายสาย และจากการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมี
พระราชด าริเรื่อง ไบค์ ฟอร์ มัม (BIKEFOR MOM) ปั่นเพ่ือแม่ ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมการปั่นจักรยานที่แพร่หลาย
มากข้ึน ท าให้รัฐบาลในยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจในเรื่องของการใช้จักรยาน
เป็นอย่างมาก จนกระทั้ง มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการพัฒนา
เส้นทางจักรยานข้ึนอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเส้นจักรยานทั่วประเทศภายใน 2 ปี ระยะทางประมาณ 
3,016 กิโลเมตร โดยให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และ หน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแล เน่ืองจากรัฐบาล
จะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยเน้น
ความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวที่มีต่อกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดด้วยการปั่นจักรยาน
เพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ อบต. นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือให้ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดด้วยการปั่น
จักยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ อบต. นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดด้วยการปั่น
จักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว ในเขตต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 
 1. ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ  นักปั่นจักรยานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียวกุดลิงง้ออุดรธานี Sports city โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 80 คน 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ส่วนที่2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการปั่นจักรยานของนักท่องเที่ยวในเขตต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปั่นจักรยานของนักท่องเที่ยว และ ส่วนที่3 
ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในเขตต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยตอบ
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ค าถามแบบตอบตามรายการอันตรภาค (Interval Scale) ตามวิธีวัดของ Likert มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายของข้อมูลดังน้ี 
  ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
  ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย 
  ระดับที ่3 หมายถึง ปานกลาง 
  ระดับที่ 4 หมายถึง มาก 
  ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และเป็น
เพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 
 อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมามี
อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.3 รองลงมาน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รองลงมาอายุ 21-30 ปี จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.3 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมามีระดับการศึกษา
มัธยมตอนต้นจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย/ปวช. 12 คนคิดเป็น
ร้อยละ 15.0 น้อยทีสุ่ดคือมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ 
 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
35.0 รองลงมามีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมามีอาชีพอื่นๆ
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมามีอาชีพนักเรียน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมามีอาชีพนิสิต/นักศึกษาจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รองลงมามี
อาชีพพนักงานเอกชนจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 
 รายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,000-20,000 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 20,000-30,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า
10,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ลองลงมามีรายได้  30,000-40,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 และมีรายได้ 50,000 บาทข้ึนไป 7 คน คิกเป็นร้อยละ8.8 น้อยที่สุดคือมีรายได้ 40,000-50,000 จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  
 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารทางการตลาดด้วยการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  พบว่า มี
ความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจกับจุดบริการน้ ามีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.15 
รองลงมาคือพึงพอใจต่อเสื้อที่ระลึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ขบวนการปั่นจักรยานเรียบร้อยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
การปั่นเป็นไปตามก าหนดการได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีระยะเวลาการให้บริการเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.05 พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในงานปั่นจักรยาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 พึงพอใจต่อป้ายเชิญชวนของการปั่น
จักรยาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 พึงพอใจต่อกิจกรรมการปริ้นภาพนักปั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีความสงบ มีวิว
และสามารถพักผ่อนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 การให้บริการเป็น
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ระบบและเป็นข้ันตอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 สถานที่จอดรถที่เพียงพอเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 พึงพอใจต่อพนักงานต้อนรับ (กองเชียร์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 กิจกรรมสนับสนุนการปั่นจักรยานมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 การต้อนรับมีความสะดวกตลอดเส้นทางปั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อาหาร
เช้ามีความเหมาะสม รสชาติดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 พึงพอใจต่อการน าเสนอป้ายไวนิล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ถนน
ในการปั่นจักรยานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ระยะเวลาในการปั่น 30 กิโลเมตรมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และเส้นทางการปั่นจักรยานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารทางการตลาดด้วยการปั่น
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย จักรรัฐ ผาลา และ มนสิชา เพชรานนท์ (2559) ศึกษา 
เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผู้ใช้จักรยาน เพ่ือหาแนวทางสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยา นในเขตเมือง
ขอนแก่น ผลวิจัยพบว่า การเดินทางโดยจักรยานของประชาชนในเมืองขอนแก่นจะเป็นการเดินทางระยะสั้นอยู่
ระหว่าง 4-6 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเดินทางไปร้านค้า ตลาดในชุมชน และสวนสาธารณะเป็นหลัก โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเส้นทางจักรยานที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัดเตรียมไว้อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาวิจัยเรื่องการจัดระเบียบของเส้นทางการปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว 
 2. ควรศึกษาวิจัยของการน าเสนอข้อมูลเส้นทางจักรยานจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 
 3. ควรศึกษาเรื่องความก้าวหน้าของการพัฒนาเส้นทางจักรยาน 
 4. ควรศึกษาผลกระทบของการปั่นจักรยานในเขตชุมชนเมือง เพ่ือใช้ในการพัฒนาเส้นทางให้มีความ
เหมาะสมในการปั่นจักรยาน 
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี 
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

OPINIONS AND SATISFACTION WITH PUBLIC RELATIONS COMMUNICATION OF 
NADEE SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF PEOPLE IN  
NADEE SUBDISTRICT MUNICIPALITY, MUEANG DISTRICT, UDON THANI         
สุพรรษา ปัญญาทอง1 มินตรา สุทธิอาจ1 จินตนา วรสารศิริ1 ประกาศิต ประเสริฐสิทธ์ิ1 อภิชัย บุตรดี1  

และ นครินทร์ หงษ์สุวรรณ1 

Supansa Panyathong, Mintra Sutthiarj, Jintana Vorasansiri, Prakasit Prasertsit, Apichai Booddee, 
 and Nakarin Hongsuwan 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ  อบต.นาดี ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความพึง
พอใจของประชาชนต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนบ้านกุดลิงง้อ 
บ้านเหล่า และบ้านศรีเชียงใหม่ ในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 คน จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบบง่าย และการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลต าบลนาดีส่วนใหญ่มีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อหอกระจายข่าวมากท่ีสุด และมีปฏิสัมพันธ์ท าให้สามารถน า
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เห็นกับผู้อื่นในชุมชนได้ ทั้งน้ีความ
เหมาะสมของช่วงวันเวลาในการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างยังมีการเลือกติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อหอกระจาย
ข่าวเป็นจ านวนมากท่ีสุดในหมู่บ้าน เน่ืองจากท้ัง 3 หมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหอกระจายข่าว 
ซึ่งจะเปิดหอกระจายข่าว 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. – 07.00 น. และช่วงเย็น เวลา 17.00 น. – 18.00 น.
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสร้างความสะดวกสบายให้กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารที่ทั่วถึงกันทุกคน  
 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีต่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีช่วงอายุ 21 
– 30 ปี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพเกษตรกร และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ  อบต.นาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์จาก อบต.นาดี ใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็ว มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจาก อบต.นาดี 2 – 3 วันต่อสัปดาห์ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อหอกระจายข่าวมากที่สุด ลักษณะของข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์อย่างมากแก่คนในชุมชนและสามารถน าไป
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ง่าย  
 ด้านความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี 
จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังน้ี จากสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) มีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารเข้าใจง่าย มีตัวอักษรที่อ่านง่าย จากสื่อสิ่งพิมพ์ (ป้ายประชาสัมพันธ์) มีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องท าให้
ทราบถึงระยะเวลาของข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน จากสื่อหอกระจายข่าว มีความพึงพอใจระดับมากในเรื่อง
เน้ือหากับเวลาในการประชาสัมพันธ์เพียงพอต่อการเข้าใจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) มีความพึงพอใจระดับ
มากในเรื่องการออกแบบน่าสนใจ สีสันชวนอ่านเข้าใจง่าย จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แฟนเพจ Facebook) มีความพึง
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พอใจระดับมากในเรื่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา และจากสื่อบุคคล มีความพึงพอใจระดับมากในเรื่อง
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  
 
ค าส าคัญ 
 ความคิดเห็น ความพึงพอใจ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
 

ABSTRACT 
 Research study Opinions and satisfaction with public relations communication of the 
Nadee Subdistrict Administrative Organization of people in Nadee Subdistrict Municipality, Muang 
District, Udon Thani . The objective is to study the opinions and satisfaction of the people in 
public relations communication of the Nadee Subdistrict Administrative Organization, Muang 
District, Udon Thani Province. Is a quantitative research by using survey research methods to 
collect data as well Using questionnaires There is a sample group Ban Kut Ling Ngom, Ban Lao 
and Ban Si Chiang Mai In Nadee Subdistrict Municipality, Mueang District, Udon Thani Province 
This study data is from the sample of 400 from simple random sampling and systematic random 
sampling using frequency, percentage, mean and standard deviation in the initial data analysis. 
The study indicated that Most of the sample groups in Nadee Subdistrict Municipality have the 
follow-up information from the public relations media in the form of media and interacting, 
allowing information to be received from public relations to discuss and exchange ideas with 
others in the community. However, the appropriateness of the date and time of public relations 
the sample group also chose to follow the news from the media. Because all 3 villages have 
public relations information through media broadcasting tower which will open the news 
distribution tower 2 times, the morning time from 6:00 am - 7:00 am and the evening at 5:00 pm 
- 6:00 pm to publicize various news and create convenience for the sample group to get to know 
the news All together.  
 General information of respondents of Nadee Subdistrict Municipality towards public 
relations communication of Nadee Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Udon 
Thani Province, found that most of the sample groups were male, aged between 21-30 years old, 
having marital status. Have a farmer's career and have an average monthly income of 10,001 - 
20,000 baht.  
 The opinions of the people in Nadee Subdistrict Municipality towards public relations 
communication of the Na Di Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Udon Thani 
Province found that most of the samples received information. Public relations from Nadee 
Subdistrict Administrative Organization in a fast time a follow-up information from Nadee 
Subdistrict Administrative Organization 2 - 3 days per week. There is the follow-up information 
from the media, the most broadcast tower. The nature of information is very useful to people in 
the community and can easily be used to discuss, exchange ideas with others.  
 Regarding the satisfaction with public relations communication of the Nadee Subdistrict 
Administrative Organization of the people in Nadee Subdistrict Municipality, Mueang District, 
Udon Thani Province, it was found that most of the samples were satisfied with the public 
relations communication of Nadee Subdistrict Administrative Organization as follows From Print 
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media (brochures) have a high level of satisfaction in terms of language that is easy to 
understand. With easy-to-read characters. From print media (Public relations label) has a high 
level of satisfaction in the matter, keeping in mind the timing of clear public relations 
information. From the media have a high level of satisfaction with content and time for public 
relations. From electronic media (website) with a high level of satisfaction in the design of 
interesting Colorful, easy to read. From electronic media (Facebook fan page) has a high level of 
satisfaction in updating the information all the time and from the media, people are very satisfied 
with the accuracy of the information. 
 
Keywords 
 Opinions, Satisfaction, Public Relations, Communication 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน น่ันคือ
ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้สิ่งที่รัฐบาลกระท า และมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาล โดยรัฐบาล
ต้องรับฟังและด าเนินการแก้ไข เพราะการที่รัฐบาลจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้น้ัน จ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ดังน้ันหน้าท่ีที่ส าคัญของการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล คือ เผยแพร่ข่าวสาร
เก่ียวกับผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐ
ต่อประชาชน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม และภาพลักษณ์อันดี การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล คือการเผยแพร่ข่าวสาร
ของหน่วยราชการของรัฐอันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
รัฐบาล โดยวิธีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของรัฐ เพ่ือการเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีและชื่อเสียงเกียรติคุณของรัฐ อันจะส่งผลให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความนิยม และการสนับสนุนจาก
ประชาชนในการสร้างสรรค์ความส าเร็จแก่หน่วยราชการและประเทศชาติโดยรวม (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538) 
 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนในเขตท้องถ่ินน้ันๆ สามารถเลือกต้ังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตถ่ินของตนได้โดยตรง ส่วน
การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินโดยอ้อม สภาท้องถ่ินจะท าหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถ่ินแทนประชาชนในท้องถ่ิน 
กล่าวคือ ประชาชนในท้องถ่ินจะท าหน้าที่เพียงแค่เลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเท่าน้ัน แล้วสมาชิกสภาท้องถ่ินจะท า
หน้าที่ในการเลือกต้ังผู้บริหารเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถ่ิน ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินจะสามารถน าข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ที่ได้มาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในชุมชนน้ันได้ทราบข่าวสารที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 อุดรธานีเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพ้ืนที่ลุ่ม
แม่น้ าโขง เดิมพ้ืนที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือ บ้านเด่ือหมากแข้ง ซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ มีภูมิประเทศ
ที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศและของโลก  
 ปัจจุบัน อุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่างๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางเดินทางทางบกและทาง
อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน และจังหวัดอุดรธานียังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานหลายองค์กร เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี โดยการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น รถหอกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์
ตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือพ้ืนที่สาธารณะ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการออกไปท ากิจกรรมนอกสถานที่ตามพ้ืนที่
ต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี          
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี (อบต.นาดี) ต้ังอยู่เลขที่ 12 บ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลนาดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้ปรับขนาดของ อบต.นาดี เป็น
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ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 (ตามมติ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2556) แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังน้ี บ้านศรีดอนภู่ หมู่ที่ 2 บ้านกดุลิงง้อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 
5 บ้านหนองเก็บชี หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 รวม 7 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
2,181 ครัวเรือน และมีจ านวนประชากรทั้งหมด 5,879 คน จ าแนกเป็น หญิง 2,991 คน และชาย 2,888 คน  
 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี มีส่วนส าคัญที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาดี เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่เกิดข้ึน ท้ังยังช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
การประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี และประชาชน ในปัจจุบัน อบต.นาดี ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
การออกเสียงตามหอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ อบต.นาดี แฟนเพจ Facebook และสื่อบุคคล เป็นต้น ดังน้ัน จึงจ าเป็นที่ 
อบต.นาดี ต้องให้ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนโดยผ่านสื่อต่างๆ  
 ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นถึงการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ไปยังประชาชนในชุมชนกุดลิงง้อ ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ของ อบต.นาดี ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และศึกษาความพึงพอใจต่อ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบใดที่ท าให้เกิดความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารน้ัน 
 การวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการน าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนในชุมชนกุดลิงง้อ ท าให้องค์กรได้น าไปปรับปรุงสื่อที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ขององค์กรไปยังประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี  อ าเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี อ าเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) โดยก าหนดข้ันตอนด าเนินการ
วิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งน้ี คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 5,879 คน จ านวน 7 หมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี, 2561) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่างในครั้งน้ี ใช้แนวคิดของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
แทนค่าโดยจ านวนประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 5,879 คน โดย
ก าหนดขนาดตัวอย่างจากการค านวณ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95  
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
 2. การสุ่มตัวอย่าง 
  ในการวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา มีประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน โดยการเลือกหมู่บ้านใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage 
Random Sampling) โดยมีวิธีการดังน้ี 
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  2.1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม น าชื่อ
หมู่บ้านทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลนาดี ท้ัง 7 หมู่บ้าน ลงในกระดาษเพ่ือท าเป็นฉลาก จากน้ันจึงท าการจับฉลากที่
ระบุหมายเลขของหมู่บ้านในกระดาษทีละใบแบบสุ่ม จนครบตามขนาดตัวอย่างที่ก าหนดได้จ านวน 3 หมู่บ้าน และ
เทียบเคียงจากตารางความส าเร็จของ Taro Yamane ซึ่งได้ผลลัพธ์จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ดังน้ี 
  2.2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ (Systematic Random Sampling) โดยวิธีการเลือกเก็บข้อมูล
เฉพาะหมู่บ้านจากการสุ่มหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาดี ให้เหลือ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านกุดลิงง้อ บ้านเหล่า และ
บ้านศรีเชียงใหม่ ต้องการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากประชากรทั้งหมด 3,554 คน ดังน้ันจึงได้จ านวนช่วง
ประมาณช่วงละ 9 คน โดยเริ่มนับจากจุดเริ่มต้นจนครบจ านวนที่ต้องการ ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างตามท่ีต้องการจ านวน 
400 คน 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด มีให้เลือก
หลายค าตอบ (Multiple Choice) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ 
อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นแบบสอบถามค าถามปลายเปิดและปลายปิด มีให้เลือกหลายค าตอบ 
(Multiple Choice) ได้แก่ ระยะเวลาในการรับข้อมูลข่าวสาร การติดตามข้อมูลข่าวสาร ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร 
รูปแบบการติดตามข้อมูลข่าวสาร และปฏิสัมพันธ์ต่อท่านและคนในชุมชน จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ
อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จ านวน 
30 ข้อ 
 
 4. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
  แบบสอบถามฉบับน้ี ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนเอง มีข้ันตอนในการสร้างดังน้ี 
  4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของประชาชน จากน้ันน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยและเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  4.2 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ 
อบต.นาดี ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แบบต่างๆ โดยเทียบเคียงและ
ประยุกต์มาจากงานวิจัยของ กษมา เทียมเพ็ชร์ (2556) โดยสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) และก าหนดความคิดเห็นและความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ 
  4.3 น าแบบสอบถามมาร่างและตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ 
จากน้ันน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4.4 น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงประชาชน 
จ านวน 30 คน เพ่ือน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’ s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อถือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.85 ซึ่งแบบสอบถามน้ีมีความน่าเชื่อถือได้และ
สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดลิงง้อ บ้านเหล่า และบ้านศรีเชียงใหม่ ในเขตเทศบาล
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งลักษณะของแหล่งข้อมูลดังน้ี 
  5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของประชาชนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
  5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่
เก่ียวข้องและข้อมูลทาง Internet ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ
ประชาชน 
 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เร็จรูปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ค านวณสถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) หรือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
 
 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล 
  เกณฑ์ในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยการ
แปลงเป็นเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (   ̅, Mean) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
 
ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านกุดลิงง้อ บ้านเหล่า และบ้านศรีเชียงใหม่ ในเขตเทศบาล
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 คน พบว่า 
 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1 เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญเ่ป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  
  1.2 อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 21 – 30 ปี อันดับสองมีช่วงอายุ 31 – 40 ปี อันดับสามมี
ช่วงอายุ 41 – 50 ปี อันดับสี่มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี อันดับห้ามีช่วงอายุ 20 ปีหรือต่ ากว่า และอันดับสุดท้ายมีช่วง
อายุ 60 ปีข้ึนไป  
  1.3 สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสกัน อันดับสองมีสถานภาพโสด อันดับสามมี
สถานภาพอย่าร้าง/หม้าย และสุดท้ายมีสถานภาพแยกกันอยู่  
  1.4 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร อันดับสองมีอาชีพค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ อันดับ
สามมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา อันดับสี่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ อันดับห้ามีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
อันดับหกมีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และอันดับสุดท้ายมีอาชีพเกษียณ/ว่างงาน 
  1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
อันดับสองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทหรือต่ ากว่า อันดับสามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
อันดับสี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และอันดับสุดท้ายมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป  
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 2. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
  2.1 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของอบต.นาดี มีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว
มากกว่าได้รับข้อมูลข่าวสารค่อนข้างช้า      
  2.2 ความคิดเห็นของความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตามการติดตามข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากการศึกษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร 2 – 3 วันต่อสัปดาห์เป็นอันดับแรก 
รองลงมามีการติดตามข้อมูลข่าวสารสัปดาห์ละครั้ง รองลงมามีการติดตามข้อมูลข่าวสารเดือนละครั้ง และสุดท้าย  
ไม่เคยติดตามข้อมูลข่าวสาร  
  2.3 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม
ลักษณะของข้อมูลข่าวสารต่อตัวท่าน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นอันดับแรก รองลงมาข้อมูลข่าวสารท าความเข้าใจง่าย  รองลงมาข้อมูล
ข่าวสารเน้ือหาครบถ้วน รองลงมาข้อมูลข่าวสารมีความน่าเชื่อถือ รองลงมาข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
รองลงมาข้อมูลข่าวสารน าไปใช้ได้ รองลงมาข้อมูลข่าวสารมีสีสันสวยงาม รองลงมาข้อมูลข่าวสารไม่เป็นประโยชน์เลย 
และอันดับสุดท้ายข้อมูลข่าวสารอื่นๆ  
  2.4 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม
รูปแบบการติดตามข้อมูลข่าวสาร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  
มีรูปแบบการติดตามจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว เป็นอับดับแรก รองลงมามีรูปแบบการติดตามจากป้าย
ประชาสัมพันธ์ รองลงมามีรูปแบบการติดตามจากแฟนเพจ Facebook รองลงมามีรูปแบบการติดตามจากสื่อบุคคล 
รองลงมามีรูปแบบการติดตามจากเว็บไซต์ รองลงมามีรูปแบบการติดตามจากแผ่นพับ และอันดับสุดท้ายมีรูปแบบ
การติดตามจากอื่นๆ  
  2.5 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม
ปฏิสัมพันธ์ต่อท่านและคนในชุมชน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รองลงมาสามารถมีการปรึกษาหารือระหว่างกัน รองลงมาสามารถแสดง
ความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ง่าย รองลงมาสามารถท าให้มีความเข้าใจตรงกัน และอันดับสุดท้ายสามารถเกิดความขัดแย้ง
ต่อคนในชุมชน  
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีต่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
  3.1 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความพึง
พอใจเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเข้าใจง่าย มีตัวอักษรที่อ่านง่าย  เป็นอันดับหน่ึง ส่วนอันดับสุดท้าย คือการ
ออกแบบมีสีสันสวยงาม สะดุดตา มีภาพประกอบที่น่าสนใจ น่าจับต้อง  
  3.2 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ (ป้ายประชาสัมพันธ์) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ (ป้ายประชาสัมพันธ์) อยู่ในระดับมาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

200 
 

โดยมีระดับความพึงพอใจเรื่องท าให้ทราบถึงระยะเวลาของข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เป็นอันดับหน่ึง ส่วนอันดับ
สุดท้าย คือความเหมาะสมของจุดที่ต้ัง  
  3.3 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่อหอกระจายข่าว จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่อหอกระจายข่าว อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความ 
พึงพอใจเรื่องเน้ือหากับเวลาในการประชาสัมพันธ์เพียงพอต่อการเข้าใจ เป็นอันดับหน่ึง ส่วนอันดับสุดท้ายคือ
เหมาะสมของช่วงวันเวลาในการประชาสัมพันธ์  
  3.4 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) อยู่ในระดับมาก โดยมี
ระดับความพึงพอใจเรื่องการออกแบบน่าสนใจ สีสันชวนอ่านเข้าใจง่าย เป็นอันดับหน่ึง ส่วนอันดับสุดท้าย คือความ
ทันสมัยของช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม อัปเดตตลอดเวลา 
  3.5 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แฟนเพจ Facebook) จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แฟนเพจ 
Facebook) อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจเรื่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เป็นอันดับหน่ึง  
ส่วนอันดับสุดท้าย คือข้อมูลข่าวสารละเอียด ครบถ้วน  
  3.6 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่อบุคคล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี จากสื่อบุคคล อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจเรื่องความถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสาร เป็นอันดับหน่ึง ส่วนอันดับสุดท้าย คือมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการอย่างเพียงพอ  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี                      
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” มีการอภิปราย ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีที่มีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี                 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ                      
21 – 30 ปี มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ประชาชนได้ให้ความคิดเห็นถึง
ระยะเวลาในการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์จาก อบต.นาดี ที่รวดเร็ว และมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ประเภทสื่อหอกระจายข่าวมากท่ีสุด ซึ่งเน้ือหาข่าวสารเป็นประโยชน์อย่างมากแก่คนในชุมชน สามารถน าไปพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธุรวิช ฤทธิวาจา (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในส านักงานใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด พบว่า รูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารภายในบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง มีการสอบถามปรึกษาหารือเมื่อมี
ปัญหาในเรื่องงาน งานจะเป็นในลักษณะลายลักษณ์อักษร ส่วนข้อมูลข่าวสารจะมาจากการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน 
ช่องทางในการสื่อสารส่วนใหญ่สื่อสารผ่านทางหนังสือเวียนการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารและพูดคุยกับ
ผู้ร่วมงาน  
 2. ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดีที่มีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี 
จากสื่อหอกระจายข่าว อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเรียงตามอันดับดังน้ี อันดับแรก คือ สื่อหอกระจายข่าว 
อันดับสอง คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (ป้ายประชาสัมพันธ์) อันดับสาม คือ สื่อบุคคล อันดับสี่ คือ สื่อแฟนเพจ Facebook 
อันดับห้า คือ สื่อเว็บไซต์ และอันดับหก คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) เป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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กษมา เทียมเพ็ชร์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในระดับมาก เมื่อท าการจัดอันดับพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จากสื่อวิทยุและหอกระจายข่าว เป็นอันดับหน่ึง รองลงมา ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์ (ป้ายโปสเตอร์) สื่อบุคคล และสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ) ตามล าดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะชุมชนบ้านกุดลิงง้อ บ้านเหล่า 
และบ้านศรีเชียงใหม่ ในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้ง  3 หมู่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหอกระจายข่าว ซึ่งจะเปิดหอกระจายข่าว 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 06.00 – 07.00 น. 
และช่วงเย็น เวลา 17.00 น. – 18.00 น. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสร้างความสะดวกสบายให้
กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารที่ทั่วถึงกันทุกคน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 หมู่บ้าน จะใช้เวลาในช่วงเช้าขณะที่ก าลังท า
ภารกิจภายในบ้านก่อนออกไปท างานรับฟังข้อมูลข่าวสารจากสื่อหอกระจายข่าวมากท่ีสุด และช่วงเช้ายังเป็นเวลาที่
เงียบไม่มีเสียงรบกวนมากเท่ากับช่วงเวลาอื่นอีกด้วย ส่วนช่วงเย็นจะมีการประชาสัมพันธ์เป็นบางวัน ถ้าวันไหนมี
ข่าวสารให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหอกระจายข่าว แต่ถ้าวันไหนไม่มีข่าวสารที่
ประชาสัมพันธ์ก็จะไม่ประกาศข้อมูลข่าวสารน้ันผ่านสื่อหอกระจายข่าว  
  ทั้งน้ีความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ถึงแม้จะมีเสียงส่วนมาก แต่ก็ยังมีเสียงที่ต่างออกไปในแต่ละด้านและมีส่วนที่เหมือนกันคืออยากให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนที่บกพร่อง สื่อประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนในชุมชนเลือกใช้มากที่สุดก็คือสื่อหอกระจายข่าว 
และสื่อน้ีเป็นสื่อที่ประชาชนเสนอความต้องการให้มีการเพ่ิมจ านวนให้มากข้ึนอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัย 
  1.1 เป็นแนวทางให้ทราบถึงรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดของ อบต.นาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี สามารถน าไปปรับปรุง แก้ไข และใช้ประโยชน์ ในการท าความเข้าใจกับความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ในครั้งต่อไป 
  1.2 ผลวิจัยครั้งน้ีสามารถน าไปเผยแพร่และพัฒนาให้กับองค์กรต่างๆ ได้ เช่น การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบสื่อตามที่ประชาชนในหมู่บ้านมีความต้องการหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ให้องค์กรเพ่ิมรูปแบบสื่อการประชาสัมพันธ์น้ันให้มากข้ึนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามผล
ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน  
 
 2. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการส ารวจความพึงพอใจและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับประชาชนอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยการวิจัยจ าแนกแต่ละด้าน เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี และท าการประเมินผล เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.นาดี ต่อประชาชนในเขตเทศบาล                                                
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุงแก้ไขและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
  2.3 ควรมีการศึกษาถึงข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ของ อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้ทราบถึงผลตอบรับอย่างมีประสิทธิภาพในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสารคดีเพ่ือการท่องเท่ียวด้วยจักรยาน อ่างเก็บน้ า บ้านกุดลิงง้อ อบตนนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการคือ 1) เพ่ือพัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวด้วย
จักรยานของประขาชนในเขต อ่างเก็บน้ า บ้านกุดลิงง้อ อบตนนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวของนักปั่นจักรยาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวกุดลิงง้อ 
จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการผลิตสารคดีเพ่ือเป็นสื่อใช้ประกอบส ารวจ เก็บ
ข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจรรมปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว       
กุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 80 คน ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น ผลการศึกษาพบว่า  
 นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจรรมปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 55 คน มีอายุระหว่าง อายุ 40 – 50 ปี 23 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 44 คน 
ในระดับปริญญาตรี 48 คน อาชีพเกษียณ/ว่างงาน 22 คน รายได้ 20,001-30,000 บาท 33 คน 
 ความคิดเห็นของนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวกุดลิงง้อ จังหวัด 
อุดรธานี นักปั่นจักรยานส่วนใหญ่ในปัจจุบันรับชมสารคดีผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 62น5 สารคดี 
ส่วนใหญ่ท่ีรับชมจะเป็นประเภทสารคดีการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 41น3 ไม่เคยรับชมสารคดีท่องเท่ียวที่ใช้จักรยาน
เป็นพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 23น8 จุดเด่นของตัวสารคดีท่องเที่ยวด้วยจักรยานที่นักปั่นจักรยานได้รับชมครั้งน้ี คือ  
การด าเนินเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52น2 ในรูปแบบอื่นนักปั่นจักรยานอยากรับชมคือรูปแบบของความบันเทิง คิดเป็น
ร้อยละ 42น5 และควรมีระยะเวลาอยู่ที่ 3-6 นาที คิดเป็นร้อย 46น3 ข้อมูลที่นักปั่นจักรยานได้รับผ่านการรับชม 
สารคดีคือเรื่องสถานที่น่าสนใจในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52น5 ข้อมูลหมู่บ้านคือสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมในสารคดี คิดเป็น
ร้อยละ 46น3 สารคดีการท่องเท่ียวด้วยจักรยานสามารถเป็นสื่อที่เชิญชวนให้นักปั่นจักรยานหรือนักท่องเที่ยวเข้ามา
เย่ียมหมู่บ้านกุดลิงง้อได้ คิดเป็นร้อยละ 95น0 และสิ่งที่ควรแก้ไขคือด้านเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 36น0 
 ด้านความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวที่นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียว กุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อตัวสารคดีที่ได้
รับชม (ค่าเฉลี่ย= 3.61) การด าเนินเรื่องท าให้ผู้รับชมผ่อนคลายไม่ตึงเครียด (ค่าเฉลี่ย=3.63) ด้านเทคนิคการถ่ายท า
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจโดยรวมของตัวสารคดี (ค่าเฉลี่ย= 3น74) ซึ่งเน้ือหาหลักของตัวสารคดี
เน้นสร้างการรับรู้เส้นทางการปั่นจักรยานและสถานที่ที่น่าสนใจในหมู่บ้านให้แก่นักปั่นจักรยานหรือนักท่องเท่ียว 
 
ค้าส้าคัญ 
 ความพึงพอใจ นักปั่นจักรยาน สารคดีการท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 
 Research study Subject: Development of a documentary for tourism by bicycle, Ban 
Kut Ling Ngo Reservoir, Na Di Subdistrict, Mueang District, Udon Thani There are 2 research 
objectives: 1. To develop a documentary about traveling by bicycle in the area of Ban Kut Ling 
Ngor Reservoir, Nadi Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 2. To study the satisfaction 
of the documentary for tourism Cycling to participate in cycling activities for Kut Ling Ngom 
tourism in Udon Thani is a development and quantitative research. By using documentary 
production methods to be used as a media for surveying, collecting data by using questionnaires 
There is a sample group Cyclists who participate in the cycling activities for Kut Ling Ngom 
tourism in Udon Thani Province, 80 people use the frequency Average percentage And standard 
deviation In the initial data analysis The study indicated that 
 Cyclists who participate in cycling activities for Kut Ling Ngom tourism, Udon Thani 
province, found that most respondents were 55 male, aged between 40 - 50 years, 23 people 
with 44 marital status, at the bachelor level. 48 people, retired / unemployed, 22 people, 
income 20,001-30,000 baht, 33 people 
 The opinions of cyclists who participate in cycling activities for Kut Ling Ngom tour, 
Udon Thani. Most cyclists currently watch documentaries through online media. Accounted for 
62.5 percent. Most of the documentaries that are viewed will be travel documentaries. 
Accounted for 41.3 percent, never visited travel documentary using bicycles as a vehicle 
Accounted for 23.8 percent. The highlight of the travel documentary with the bike that cyclists 
have been watching this time is continuity 52.2 percent in other forms. Cyclists want to watch is a 
form of entertainment. Accounted for 42.5 percent and should have a period of 3-6 minutes, 
equivalent to a hundred 46.3. Information that cyclists receive through documentary viewing is 
about places of interest in the village. 52.5% of the village information is what should be added 
in the documentary. 46.3 percent of the documentary. Bicycle travel can be a medium that 
invites cyclists or tourists to visit Kut Ling village. 95.0% and what should be solved is the content 
Accounted for 36.0 percent 
 On the satisfaction of the documentary for tourism that cyclists attending the event 
Cycling for tourism Kud Ling Ngom, Udon Thani province, has been watched. Overall satisfaction 
is at a high level. Satisfaction with the documentary that has been viewed (average = 3.61). 
(Average = 3.63) The overall shooting technique is moderate. The overall satisfaction of the 
documentary (average = 3.74). The main content of the documentary focuses on creating 
awareness about cycling routes and places of interest in the village for cyclists or tourists. 

 
Keywords 
 Satisfaction, Cyclists, Travel Documentaries 
 
ความส้าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีความมุ่งมั่นปรารถนาท่ีจะพัฒนาให้ประเทศอยู่ใน
ความนิยมของนักท่องเท่ียว ดังน้ันการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศจึงมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจอย่างมาก เน่ืองจากเป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบท และก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถ่ิน 
ดังจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของชุมชนโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การ
สนับสนุนองค์กรท้องถ่ินให้สามารถก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่าง
อิสระ การสนับสนุนด้านความรู้ ประสบการณ์ และงบประมาณอุดหนุนผ่านกลไกของรัฐในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้
เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลดปัญหาการว่างงาน ปัญหาการอพยพเข้ามาหางานท าใน
เมือง ช่วยฟ้ืนฟูงานกิจกรรมประเพณี ท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ท าให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงประเทศชาติให้เป็นที่
รู้จักในสังคมโลก อันจะเป็นผลดีต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศต่างๆ จึงใช้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาบ้านเมืองกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์และแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียว ไว้ในยุทธศาสตร์การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แข่งขันไว้ว่า “พัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินใน 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถ่ิน รวมถึงวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน ตลอดจนการส่งเสริมไทย
เท่ียวไทย และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน” (ปทุมพร วรธิติพงศ์, 2552) 
 การท่องเที่ยวด้วยจักรยานเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ การท่องเที่ยวโดย
จักรยานเป็นการท่องเที่ยวที่ท าให้คนเกิดความประทับใจมากมาย เพราะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด การ
ท่องเท่ียวด้วยจักรยานมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยปี 2557 ประเทศไทยมี
จ านวนผู้ใช้จักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวมากถึง 320,000 คน สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวกว่า 1,100 ล้านบาท ใน
จ านวนน้ีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวมากถึง 35 ,000 คน หรือคิดเป็น 11 
เปอร์เซ็นต์ของจ านวนนักท่องเท่ียวด้วยจักรยานทั้งหมด (ศรีพิชญ์ เพ็ชญไพศิษฏ์, 2558) 
 ปัจจุบันมีหลายจังหวัดที่ให้ความส าคัญและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดของตนเอง โดย
คาดหวังให้คนในพ้ืนที่ได้มีอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ได้ดี อีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เป็น
เอกลักษณ์ให้คงไว้ และเพ่ือน าเสนอด้านที่เป็นเสน่ห์ของแต่ละจังหวัด จึงได้มีการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร โดยการผลิต
สื่อหลายรูปแบบ เช่น ใบปลิว ป้ายโฆษณา  แผ่นผับ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงและประชาสัมพันธ์แก่คนใน
พ้ืนที่และคนต่างพ้ืนที่ให้ได้รับรู้ข่าวสารให้มากที่สุด  
 และเน่ืองจากสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ประเภทสารคดีน้ัน มีทั้งแสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหว
ประกอบดนตรี ซึ่งสามารถเร่งเร้าและกระตุ้นความสนใจของผู้ชมอยู่ได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่เบื่อง่าย 
เมื่อผู้ที่รับชมน้ันเกิดความประทับใจแล้ว ประสาทของผู้ที่ได้รับชมก็จะสร้างการจดจ า เน้ือหาของสารคดีได้โดย
อัตโนมัติ ความส าคัญของบทความและความส าคัญของสารคดีต่องานประชาสัมพันธ์ จ าเป็นต้องเผยแพร่ข่าวสาร 
ความรู้ต่างๆ และความศรัทธาขององค์กรน้ันไปสู่ประชาชน สารคดีจึงเป็นงานเขียนที่ให้ทั้งด้านของความรู้  ความ
บันเทิง และให้ข้อมูลได้หลากหลายด้าน สามารถแต่งแต้มอารมณ์ด้วยลีลาการเขียนได้เอง  อีกทั้งยังสามารถ 
สอดแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนเองลงในสารคดีได้อีกด้วย (ธนัยช์นก สิทธิชัย, 2556) 
 ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการปั่น
จักรยาน เหมาะส าหรับนักปั่นหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ นอกจากน้ันในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี ยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้เรียนรู้และอ่างเก็บน้ าธรรมชาติของหมู่บ้านให้เย่ียมชม 
แต่ยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนัก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักปั่นหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจได้รู้จักเส้นทางการ
ท่องเที่ยวน้ีเพ่ิมข้ึน คณะผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาข้อมูล ลงพ้ืนที่จริง และเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือจัดท าสารคดีเพ่ือการ
ท่องเท่ียวด้วยจักรยานในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1น เพ่ือพัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวด้วยจักรยานของประชาชนในเขต อ่างเก็บน้ า บ้านกุลลิงง้อ อบตนนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   
 2น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวของนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่น
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี  
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว
กุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 80 คน 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได้ต่อเดือน  
  ส่วนที่ 2 เพ่ือพัฒนาสารคดีการท่องเท่ียวด้วยจักรยานของประชาชน อบตนนาดี ในด้านเน้ือหา ภาพ 
เสียง ความเหมาะสม ข้อมูลการสื่อสารที่ได้รับผ่านทางสารคดีการท่องเท่ียวด้วยจักรยานที่จัดท าข้ึน 
  ส่วนที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวของนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีสองด้าน ได้แก่ ด้านสารคดี และด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่รับชม โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วน
ประเมินค าตอบ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค 
  ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ มีลักษณ์เป็นค าถามปลายเปิดที่ให้ผู้ตอบสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอย่างอิสระ 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  แหล่งข้อมูลการวิจัยครั้งน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งแบบปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
รายละเอียดดังน้ี 
  3น1 ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 27 ตุลาคม 
พนศน 2561 
  3น2 ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสารคดี 
การท่องเท่ียวด้วยจักรยาน ความพึงพอใจ 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาลงรหัส (Coding) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ไดแก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 

 
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 
  1น1 จ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย 55 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมา เพศหญิง 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.3  
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  1.2 จ าแนกตามอายุ มีอายุ 40 – 50 ปี 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาอายุ 50 – 60 ปี 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 
  1.3 จ าแนกตามสถานภาพ สมรสแล้ว จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ โสด จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  
  1.4 จ าแนกตามอาชีพ มอีาชีพเกษียณ/ว่างงาน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 2 6.3 อาชีพเกษตรกร 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28น0 
  1น5 จ าแนกตามรายได้ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท 33 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 
รายได้ 10,001-20,000 บาท 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 
 2. การพัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวด้วยจักรยานของประชาชน อบต.นาดี ในด้านเน้ือหา ภาพ เสียง 
ความเหมาะสม ข้อมูลการสื่อสารที่ได้รับผ่านทางสารคดีการท่องเที่ยวด้วยจักรยานที่จัดท้าขึ้น 
  2.1 ด้านช่องทางในการรับชมสารคดี ปกติรับชมสารคดีผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62น5 และรองลงมาคือ โทรทัศน์ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50น0 
  2.2 ด้านประเภทของสารคดีที่รับชม พบว่า ไม่เคยรับชมสารคดีท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะ 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 23น8 รองลงมาคือ เคยรับชม 16 คน คิดเป็นร้อยละ 75น0  
  2.3 ด้านจุดเด่นของสารคดี มองว่าอยู่ที่การด าเนินเรื่อง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52น2 รองลงมาคือ 
ด้านภาพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27น5 ด้านเสียง 13 คน คิดเป็นร้อยละ16น3 ด้านข้อความ 12 คน คิดเป็นร้อยละ
15น0 
  2.4 ด้านน าเสนอสารคดีในรูปแบบอื่น เลือกการน าเสนอในรูปแบบบันเทิง 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
42น5 เรียลลิต้ี 25 คน คิดเป็นร้อยละ 43น8 รองลงมา หนังสั้น 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21น3 VLOG 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12น5  
  2.5 ด้านความเหมาะสมของสารคดี เลือกความเหมาะสมของสารคดีควรอยู่ในช่วงระยะเวลา 3-6 นาที 
37 คน คิดเป็นร้อย 46น3 รองลงมาช่วงระยะเวลา 6-9 นาที 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26น3 ช่วงระยะเวลา 1-3 นาที 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 12น5 ช่วงระยะเวลา น้อยกว่า 1 นาที 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8น8 ช่วงระยะเวลา 10 นาทีข้ึนไป 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 5น0  
  2.6 ข้อมูลที่ได้รับจากการรับชมสารคดี สถานที่น่าสนใจในหมู่บ้าน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52น5 
รองลงมาเป็นเส้นทางการปั่นจักรยาน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 38น8 สถานที่ถ่ายภาพ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20น0 จุด
เช็คอิน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13น8 อื่นๆ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1น3  
  2.7 สิ่งที่ควรเพ่ิมเติมในสารคดี ด้านข้อมูลหมู่บ้าน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46น3 รองลงมาคือข้อมูล
อ่างเก็บน้ า 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40น0 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27น5 อื่นๆ 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3น8 ตามล าดับ 
  2น8 สามารถเป็นสื่อที่เชิญชวนให้นักปั่นจักรยานหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมหมู่บ้านกุดลิงง้อ  
สารคดีน้ีสามารถเป็นสื่อที่เชิญชวนให้นักปั่นจักรยานหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมหมู่บ้านกุดลิงง้อได้หรือไม่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบได้ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 95น0 ตอบไม่ได้ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5น0 
  2น9 สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในสารคดี สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือ ด้านเน้ือหา 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
36น0 ด้านภาพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 24น7 ด้านข้อความท่ีปรากฏในสารคดี 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21น3 ด้านเสียง 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 18น0  
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 3. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้าน
กุดลิงง้อได้หรือไม่ 
  3น1 ความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวของนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม (ด้านเน้ือหา)  
ความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเท่ียวโดยจักรยาน อ่างเก็บน้ า บ้านกุดลิงง้อ อบตนนาดี อนเมือง จนอุดรธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจต่อสารคดีที่ท่านได้รับชม 
ค่าเฉลี่ย 3.61  รองลงมาคือ น าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.54 เทคนิคการน าเสนอสารคดี 
ค่าเฉลี่ย 3.51 เน้ือหาของสารคดีสื่อสารเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 3.49 ความเหมาะสมของภาพและเน้ือหา ค่าเฉลี่ย 3.40 
ความน่าสนใจของตัวสารคดีที่ท่านได้รับชม ค่าเฉลี่ย 3.30 การถ่ายทอดอารมณ์ของสารคดี ค่าเฉลี่ย 3.26  
  3.2 ความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวของนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม (ด้านอารมณ์) 
ความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเท่ียวโดยจักรยาน อ่างเก็บน้ า บ้านกุดลิงง้อ อบตนนาดี อนเมือง จนอุดรธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้รับความรู้สึกสนุกผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด 
ค่าเฉลี่ย 3.63  รองลงมาคือ ได้พบปะเพ่ือนฝูงทั้งใหม่และเก่า ค่าเฉลี่ย 3.56 เห็นความส าคัญของการปั่นจักรยาน
เพ่ือสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 3.54 สร้างการรักสุขภาพของตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.46 รับชมแล้วอยากกลับไปปั่นจักรยาน
ท่องเท่ียวที่กุดลิงง้อ ค่าเฉลี่ย 3.40 รับชมแล้วอยากกลับไปปั่นจักรยานท่องเที่ยวที่กุดลิงง้อ ค่าเฉลี่ย 3.40 การปั่น
จักรยานสามารถท าให้ลดหรือเลิกบุหรี่ ค่าเฉลี่ย 3.34  
  3.3 ความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเท่ียวของนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม (ด้านเทคนิคการ
ถ่ายท า) ความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวโดยจักรยาน อ่างเก็บน้ า บ้านกุดลิงง้อ อบตนนาดี อนเมือง จน
อุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจ
โดยรวมของตัวสารคดี ค่าเฉลี่ย 3น74 และรองลงมา ภาพมีสีสันสวยงาม ค่าเฉลี่ย 3น61การเปลี่ยนมุมภาพมีความลื่นไหล 
ค่าเฉลี่ย 3น43 ความสวยงามของมุมกล้อง ค่าเฉลี่ย 3น39 ความหลากหลายของมุมกล้อง ค่าเฉลี่ย 3น39 เสียงดนตรีมี
ความสัมพันธ์กับภาพ ค่าเฉลี่ย 3น34 และ ตัว CG มีความทันสมัยและสวยงาม 3น21 

 
อภิปรายผล 
 1น จากผลการวิจัยสารคดีพบว่า ความคิดเห็นของนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียวกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี นักปั่นจักรยานส่วนใหญ่ในปัจจุบันรับชมสารคดีผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก และ
สารคดีส่วนใหญ่ที่รับชมจะเป็นประเภทสารคดีการท่องเที่ยว จุดเด่นของตัวสารคดีท่องเที่ยวด้วยจักรยานที่นักปั่น
จักรยานได้รับชมครั้งน้ีคือ การด าเนินเรื่อง ในรูปแบบอื่นนักปั่นจักรยานอยากรับชมคือรูปแบบของความบันเทิงและ
ควรมีระยะเวลาอยู่ที่ 3-6 นาที เท่าน้ัน ข้อมูลที่นักปั่นจักรยานได้รับผ่านการรับชมสารคดีคือเรื่องสถานที่น่าสนใจใน
หมู่บ้าน ข้อมูลหมู่บ้านคือสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมในสารคดี สารคดีการท่องเท่ียวด้วยจักรยานสามารถเป็นสื่อที่เชิญชวนให้
นักปั่นจักรยานหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมหมู่บ้านกุดลิงง้อได้ และสิ่งที่ควรแก้ ไขคือด้านเน้ือหา เพราะเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สามารถให้ผู้ชมเข้าใจในสิ่งผู้ผลิตจะสื่อสารและน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ อารีรัตน์  
ใจประดับ และ ศุภรดา ประภาวงศ์ (2559) เน้ือหาและโครงสร้างกับกลยุทธ์ในภาพยนตร์สารคดีเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน โครงสร้างภาพยนตร์สารคดีที่ใช้ส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเพ่ือวิเคราะห์จุด
ศูนย์กลางแห่งความสนใจ และกลยุทธ์สารคดีในภาพยนตร์สารคดีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า กลยุทธ์ทางด้านเน้ือหาในการสร้างภาพยนตร์สารคดีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรจะเป็นเน้ือหา
และเรื่องราวที่มีความน่าสนใจ เป็นความเป็นจริง และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างคือ ท าให้ผู้ที่ได้ชมได้รู้จัก
และอยากมาเท่ียวที่สถานที่ที่อยู่ในเรื่องเล่าน้ัน โดยสถานที่ที่ใช้ในการเล่าเรื่องไม่จ าเป็นต้องเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จัก
อยู่แล้ว แต่อาจเป็นสถานที่ที่เจ้าถ่ินหรือคนในชุมชนได้เห็นเป็นประจ าแต่มันมีความพิเศษหรือมีจุดดึงดูดที่น่าสนใจ
และน ามาใช้เป็นจุดขาย 
  ทั้งน้ีการพัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวด้วยจักรยานของประชาชน อบตนนาดี แม้จะสามารถน ามาใช้
เป็นสื่อแนะน าหมู่บ้านกุดลิงง้อ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้บุคคลภายนอกได้น้ัน แต่ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจหรือสถานที่ส าคัญ
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บางสถานที่ในหมู่บ้านที่คณะผู้วิจัยไม่ได้น าเสนอออกมาผ่านสารคดีชิ้นน้ี เน่ืองจากมีข้อมูลที่ไม่แน่นพอ ทั้งน้ีอาจจะ
ต้องศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของสถานที่ ข้อมูลอื่นๆ และศึกษาวิธีเล่าเรื่องในรูปแบบสารคดีเพ่ิมเติมเพ่ือให้การผลิตสาร
คดีชิ้นต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึนในโอกาสต่อไป 
 2น จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวที่นักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว กุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจ
ต่อตัวสารคดีที่ได้รับชม การด าเนินเรื่องท าให้ผู้รับชมผ่อนคลายไม่ตึงเครียด ด้านเทคนิคการถ่ายท าภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเน้ือหาหลักของตัวสารคดีเน้นสร้างการรับรู้เส้นทางการปั่นจักรยานและสถานที่ที่น่าสนใจใน
หมู่บ้านให้แก่นักปั่นจักรยานหรือนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ ปัญญา เทียนนาวา (2554) การจัดการท่องเท่ียวผจญภัย
ด้วยจักรยานเสือภูเขาโดยชุมชน องค์ประกอบเส้นทางในการปั่นจักรยานท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรยานเสือภูเขาใน
ด้านสภาพภูมิทัศน์ระหว่างเส้นทาง และสภาพเส้นทางมีความเหมาะสม ส่วนประเภทของเส้นทางมีค วาม 
หลากหลาย เหมาะสมกับการการปั่นจักรยานท่องเท่ียวผจญภัย ส าหรับองค์ประกอบด้านกิจกรรมระหว่างเส้นทาง
พบว่า ในด้านวิถีชุมชนอาจจะมีข้อจ ากัดด้านเวลา เน่ืองจากต้องมีการค้างแรม อีกทั้งชนเผ่าอาจจะไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนการชมทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางน้ีสามารถชมได้ตลอดเส้นทาง และท าให้รู้สึกภาคภูมิใจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ส าหรับในด้านการผจญภัยยังพบว่า ท าให้ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบผจญภัย
มีโอกาสได้ส ารวจเส้นทางใหม่ ได้ท้าทายประสิทธิภาพร่างกาย และฝึกฝนพัฒนาทักษะในการขับข่ีจักรยานเสือภูเขา 
รวมทั้งเส้นทางที่ผ่านมีสภาพที่ท้าทาย ท าให้เกิดความต่ืนเต้น 
  ทั้งน้ีเน้ือหาของสารคดีนอกจากสร้างการรับรู้ให้กับหมู่บ้านกุดลิงง้อแล้ว ยังเชิญชวนให้มาร่วมกันรัก
สุขภาพโดยการปั่นจักรยานร่วมกัน จักรยานเป็นยานพาหนะที่เข้าถึงสถานที่ ต่างๆ ได้ง่าย และยังสามารถสัมผัสกับ
บรรยากาศรอบข้างได้อย่างไม่มีขอบเขต จะช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แก่ผู้ที่สนใจในกิจกรรมการ
ปั่นจักรยาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1น  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการท าสารคดีท่องเที่ยวชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้
ให้กับบุคคลภายนอกและส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน 
 2น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการพัฒนาสารคดีการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของประโยชน์จากการปั่นจักรยาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อนักเรียน
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยประชากรในการศึกษาใน
ครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 13-18 ปี 
เพศชายและเพศหญิง ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 137 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ประกอบเชิง
บรรยาย ได้แก่ สถิติค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
บริโภคสื่อสังคมออนไลน์และความพึงพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาต าบล 
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 พฤติกรรมการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือประโยชน์การศึกษาและความ
บันเทิง จ านวน 97 คน (ร้อยละ 31.9 ) โดยใช้ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง ซึ่งช่วงเวลา 18.00-21.00 น. เป็นช่วงที่มี
การใช้บริการสื่อออนไลน์มากท่ีสุด และส่วนใหญ่เริ่มใช้สื่อออนไลน์ต้ังแต่ประถมศึกษา ผ่านสื่อสมาร์ทโฟน จ านวน
116 คน (ร้อยละ 84.7) ใช้อัตราค่าบริการในการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ 300-500 บาท/เดือน ใช้เล่นเกม
ออนไลน์เพ่ือความสนุก ผ่อนคลาย จ านวน 69 (ร้อยละ 50.4) และมากท่ีสุดคือการใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสารกัน 
 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่น Facebook โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย  4.18  และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 ซึ่งพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ YouTube ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ให้สาระและความบันเทิง มีค่าเฉลี่ย 4.34  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 ความพึงพอใจ
ต่อการใช้ Google ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.53  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สะดวกสบายต่อก ารศึกษา เรียนรู้ และท าให้
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายข้ึน มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.31 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 ซึ่งนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อปริมาณข้อมูลเน้ือหาของสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 
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ค าส าคัญ 
 การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ สังคมออนไลน์ พฤติกรรม 
 

ABSTRACT 
 This Research aimed to study the behavior of using social media services for students 
of Udon Pattanalai School, Nadi Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province. To study the 
satisfaction with the use of social media services for students of Udon Pattanalai School, Nadi 
Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province. Lower secondary level And upper secondary 
school, aged 13-18 years, male and female, Na Di Subdistrict, Muang District, Udon Thani 
Province, number 137, using questionnaires as a tool for data collection The collected data is 
processed using the SPSS computer program. Descriptive statics include statistics, frequency, 
mean, standard deviation, for use in lectures. Personal factors Social media consumption 
behavior and satisfaction with the use of online social media for students of Udon Phatthanakhet 
School, Nadi Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province. 
 Social media consumption behavior of students at Udon Pattanakarn School, Nadi 
Subdistrict, Muang District, Udon Thani Province Most of the sample groups have behavior in 
using social media services for the benefit of Education and entertainment in the amount of 97 
people (31.9%), with a duration of 1-2 hours / time, during the period of 18.00-21.00 hrs. And 
most started using online media from elementary school Through 116 smartphone media 
(84.7%), using service rates for using social media services per month, 300-500 baht / month, 
using online games for fun, relaxing amount 69 (50.4%) and The most is the use of 
communication. 
 The results of data analysis of satisfaction with the use of social media services for 
students of Udon Pattanakarn School, Nadi Sub-district, Mueang District, Udon Thani Province 
Sample of satisfaction with using the Facebook application The overall picture is at a high level. 
When considering the details found that The highest average value is Convenient to 
communicate With an average of 4.18 and a standard deviation of 0.85, which is considered by 
each side and found that Satisfaction with the use of YouTube media. The highest average value 
is Giving content and entertainment an average of 4.34 and with a standard deviation of 0.86. The 
satisfaction of using Google Overview is at a high level The highest average value is Useful for 
searching data, with an average value of 4.53, standard deviation of 0.75, and most are satisfied 
with the overall picture of social media use as a whole is in a high level when considering the 
details found that The highest average value is Convenient to study, learn and make contact 
Communicate more easily with the same mean value, average 4.31, with standard deviation of 
0.81, in which students are satisfied with the use of online social networks to vary the amount of 
content of online media content. 
 
Keywords 
 Use of Social Media, Social Media, Behavior 
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ความส าคัญของปัญหา 
 สื่อมีความใกล้ชิดกับเยาวชนเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะ “สื่อสังคมออนไลน์” เพราะใน
ปัจจุบันน้ี สื่อสังคมออนไลน์ถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงช่องทางหลักในการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ 
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ก็ล้วนแล้วแต่น าเอาสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและด าเนินงานต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์มักจะมาในรูปแบบแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น 
เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) ยูทูป (Youtube) และอินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น การสื่อสารน าว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหน่ึงของสิ่งมีชีวิตมาอย่างยาวนาน และมากไปกว่าน้ันการสื่อสารได้กลายเป็นกระบวนการในการรับรู้ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็นที่แตกต่างและทัศนคติ เพ่ือที่ให้ผู้อื่นได้รับทราบตามวัตถุประสงค์ อาจกล่าวได้ว่า 
การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย้ัง  
 ดังน้ันมนุษย์เราจึงได้มีการพัฒนาลักษณะการในการสื่อสารออกมาในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสื่อสารด้วย
ภาพ การสื่อสารด้วยการใช้สัญญาณ การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น เทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทที่ส าคัญย่ิงต่อการ
พัฒนาการสื่อสาร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้น ามนุษย์เราไปสู่ยุคแห่งการติดต่อสื่อสารทั่วโลกซึ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันน้ันได้มามีส่วนเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันแทบทั้งสิ้น การสื่อสารใน “ยุคโลกาภิวัตน์” 
ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย  มีจุดเริ่มต้นที่ส าคัญมาจากการพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งให้การสื่อสารระหว่างบุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในโลกถูกเชื่อมโยงผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอาจกล่าวได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่เติบโตและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากใน
ปัจจุบัน 
 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก ผู้ใช้
เครือข่ายน้ีสามารถสื่อสารถึงกันได้หลายๆ ทางสังคมไทยก าลังเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เน่ืองจากการก้าวเข้า
สู่ยุคสารสนเทศ เป็นค าพยากรณ์ที่ได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางจากแวดวงวิชาการและสื่อมวลชน จากน้ีไปจะ
ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดที่เราสามารถที่ท าให้การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายมากข้ึน
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 
 ในปัจจุบันน้ีสังคมไทยได้มีการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการสื่อสารหลายรูป แบบ เช่น 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การสนทนา การอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด การติดตามข่าวสาร การเรียนรู้
ออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทหน่ึงในสังคมไทยน้ันย่อมสงผลกระทบต่อสังคม 
ผลกระทบทางบวก เช่น สามารถได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารมากย่ิงข้ึน สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ผลกระทบทางลบ เช่น เกิดทางสังคมจากการที่ได้มีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การได้รับข้อมูล
หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมส าหรับเยาวชน เป็นต้น 
 อาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่เติบโตและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากใน
ปัจจุบัน เน่ืองด้วยความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะสื่อประสม คือ สามารถสื่อความหมายทั้งใน
รูปแบบของข้อความ ภาพน่ิง ภาพความเคลื่อนไหว และเสียง ไปในเวลาเดียวกัน ท าให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านบริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตได้ การบริการอย่างหน่ึงที่นับว่ามีบทบาทและโดดเด่น
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็คือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์”        
 ดังน้ัน ในฐานะผู้บริโภคจึงต้องมีการแบ่งเรื่องราวที่เป็นจริงหรือเท็จออกได้ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่
ผู้ใช้บริการต่างทราบดีว่า การที่เข้าไปใช้ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วย่อมมีผลกระทบอย่างไร ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก
การใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัว การแสดงออก การน าเสนอสินค้าข้อมูลด้านการบริการ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ี
เป็นสิ่งที่สามารถเลือกรับได้โดยอาจจะได้ทั้งความเป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ จึงเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนต่อผู้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์จะสามารถรับรู้ได้ คณะผู้ท าวิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อสังคม
ออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยต้องการทราบถึงเหตุผลที่กลุ่มนักเรียน



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 

214 
 
 

เข้ามาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่ามาจากสิ่งใดบ้าง เช่น ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แสดงออกซึ่งความเป็นตัวตน
ของตัวเองได้ง่ายอย่างอิสระ รวมไปถึงอิทธิพลทางสังคม ท่ีท าให้พฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเข้า
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากน้ี งานวิจัยยังคงต้องการทราบว่าความพึงพอใจต่อการใช้สื่อออนไลน์ของนักเรียน
ชุมชนกุดลิงง้อว่าเป็นอย่างไรบ้าง ดังน้ันเพ่ือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าผลไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ในการ
สื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้บริโภค ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิง ข้ึน สามารถน าไปพัฒนาช่องทางในการติดต่อกับผู้บริโภคผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นแนวทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสารได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่มีต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒน
ศึกษา ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาต าบลนาดีอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 205 คน (ข้อมูลจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปี 2557) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงจ านวน 205 คน 
จ าแนกเป็นชาย 96 คน และหญิง 109 คน  
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อ
การบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิดมีให้เลือกหลายค าตอบ 
(Multiple Choice) จ านวน 6 ข้อ  
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานีลักษณะลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) และปลายปิด 
(Close-ended Question) จ านวน 11 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบล
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีจ านวน 25 ข้อ 
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Questions)  จ านวน 2 ข้อ 
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 3. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
  แบบสอบถามฉบับน้ี ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนเอง มีข้ันตอนในการสร้างดังน้ี 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากน้ันน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาและเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
  3.2 สร้างแบบสอบถามโดยเทียบเคียงและประยุกต์มาจากงานวิจัยของ กษมา เทียมเพ็ชร์ (2556)  
  3.3 น าแบบสอบถามมาร่างและตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ 
จากน้ันน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.4 น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงนักเรียนจ านวน 
30 คน เพ่ือน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’ s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อถือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.85 ซึ่งแบบสอบถามน้ีมีความน่าเชื่อถือได้และ
สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม หลังจากน้ันน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใช้การประมวลผลข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติดังน้ี 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive  Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ  
  4.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปรผล ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 
 1. พฤติกรรมการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาต าบลนาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี  
  พฤติกรรมการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ส่วนใหญ่ใช้บริการสื่อ
ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน มีการใช้งานมากในที่สุดในช่วง 18.00-21.00 น. โดยใช้งานในแต่ละครั้ง 1-2 ชั่วโมง 
สาเหตุที่นักเรียนใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าว มาจากการที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการที่จะค้นคว้า
การศึกษาเล่าเรียน การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนในกลุ่มเพ่ือน และเพ่ือความบันเทิง ซึ่งเริ่มใช้สื่อออนไลน์ต้ังแต่ช่วง
ประถม และนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเล่นเกมเพ่ือความสนุก ผ่อนคลาย อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามใช้อัตรา
ค่าบริการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 300-500 บาท/เดือน โดยนักเรียนมีการเลือกใช้สื่อเฟซบุ๊คในการติดต่อสื่อสาร
ในกลุ่มเพ่ือนที่มีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สอดคล้องกับ ณัฐภัทร บทมาตร (2554) ศึกษาเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ผู้บริโภคที่เลือกใช้แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊คในเขตกรุงเทพมหานคร คือเข้าใช้งานงานเว็บไซต์
เฟซบุ๊คในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่ว่างจากการเลิกเรียนและท างานบ้าน จึงเป็น
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ช่วงที่นักเรียนเลือกใช้บริการสื่อออนไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุด ทั้งน้ีพฤติกรรมการบริโภคสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นักเรียนได้ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือการศึกษา สาระความบันเทิง ในช่วงเวลาว่างจากการเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่น
เฟซบุ๊ค เพ่ือการติดต่อสื่อสารกัน และใช้เล่นเกมออนไลน์ เพ่ือความสนุก ผ่อนคลาย  
 
 2. ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งนักเรียนนิยมใช้
ประโยชน์จากเว็บไซต์ Google ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เป็นแนวทางด้านการศึกษาเป็นส าคัญ แต่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กในยุคน้ีเก่งกว่าครู
และพ่อแมใ่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่เด็กยังต้องการค าแนะน าจากครูและพ่อแม่ในการใช้
เครื่องมือ น้ีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ และไม่เข้าไปใช้ในทางที่ท าร้ายตนเอง หรือท าลายอนาคต
ของตนเอง (MacArthur, 2009) ทั้งสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ครูตามเทคโนโลยีให้ทันได้ยาก และเป็นการยากที่ครูจะตามเทคโนโลยีให้ทัน จึงต้องมีกลไกช่วยเหลือ
ครูอย่างเป็นระบบ และครูก็ต้องหมั่นเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ที่ดีกว่า เหมาะสมกว่าและต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของเด็ก บริบทของชุมชนสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกสาขา วิชาชีพ ในสายบริหารธุรกิจ จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปประยุกต์ใช้งาน ในอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
  ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กนักเรียนได้เติบโตมาพร้อมยุคสื่อสังคมออนไลน์ จึงท าให้มีทักษะและพัฒนาการที่
รวดเร็วในการศึกษาเรียนรู้ จึงเป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องให้ค าแนะน าสื่อการสอน มากกว่าที่จะให้นักเรียนมี
การศึกษาค้นคว้าแค่ในห้องเรียน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตัวนักเรียน พร้ อมทั้งต้องการให้มีการ
สอดแทรกสาระความรู้ความบันเทิง เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ในการศึกษาเล่าเรียน 
 
 3. ข้อดีข้อเสียในการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
  ความคิดเห็นในการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า สื่อมีความรวดเร็วต่อการสื่อสาร ให้ทั้งสาระความ
บันเทิงจริง แต่ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ควรเล่นเป็นบางครั้งเพ่ือพักผ่อนสมอง พร้อม
ต้องการให้ลดพ้ืนที่จัดเก็บการใช้งานรูปภาพวิดีโอหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ วันวิสาข์ เจริญนาน 
(2555) พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคนกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ Social Media ระบุว่า 
เคยพบเจอสื่ออนาจารในการใช้งานรูปภาพและวิดีโอ มีปัญหาในเรื่องของเวลาพักผ่อนน้อย กระทบต่อการเรียนและ
การงาน จึงควรให้มีวิธีการให้ความรู้ต่อลูกหลานหรือคนในครอบครัว จัดสรรแบ่งปันเวลาในการเข้าใช้สื่อที่ก่อให้เกิด
ผลดีให้มากที่สุด และผลเสียให้น้อยที่สุด ทั้งน้ี ความคิดเห็นในการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในด้านต่างๆ น้ัน มีการ
ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น การเล่นเกมเพ่ือพักผ่อนสมอง การติดต่อสื่อสารที่ทันเหตุการณ์ 
แต่ในสภาวการณ์ที่สื่อเกิดข้ึนมากมายในขณะน้ี ควรมีการจัดสรรสาระความรู้ความบันเทิง จัดสรรเวลา ให้ความรู้ใน
การใช้งานภาพวิดีโอ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา และการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนให้มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ควรมีนโยบายและจัดสรร 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือดึงดูดให้คนสนใจมาเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
  1.2 ควรมีการแนะน าการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักเรียนให้เหมาะสมแก่ช่วงอายุ
และระดับการศึกษาของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนตลอดไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของนักเรียนในยุคแห่งการแห่งการหลอม
รวมสื่อในการศึกษาครั้งต่อไป  
  2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อนักเรียนเพ่ือน าไปสู่การ
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและจริยธรรมในการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ของ
นักเรียน เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในการเผยแพร่สื่อ 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการศึกษาความต้องการและศักยภาพของประชาชนต าบลนาดีที่มีผล
ต่อการจัดการท่องเท่ียวชุมชนเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มี
กลุ่มเป้าหมายคือ ประชากรที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหนองแก 
หมู่บ้านกุดลิงง้อ และหมู่บ้านศรีเชียงใหม่ ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งน้ีเป็นข้อมูลจากตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดย
ได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกแบบเจาะจง ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของประชาชนต าบลนาดี ต้อง การให้มีการจัดการ
ท่องเท่ียวภายในชุมชน และต้องการให้มีการจัดการในด้านการสนับสนุนงบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่ และปรับปรุงพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสมส าหรับ
การท่องเท่ียวที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งน้ีความต้องการของประชาชนต าบลนาดีต้องการให้มีการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการจัดการใน
ด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.1 รองลงมาคือ มีความต้องการให้มีการจัดการในด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 
280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 และมีความต้องการให้มีการกิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
กิจกรรมปั่นจักรยาน จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ 
 ชุมชนท้องถ่ิน  ความต้องการ  ศักยภาพ  การจัดการท่องเท่ียวชุมชน  
 

ABSTRACT 
 This research aims To study the needs and potentials of Nadi Sub-district people 
affecting community tourism management as a quantitative research By using survey research 
method to collect data using questionnaires There is a target group The population of Nadi 
Subdistrict Administrative Organization, 3 villages, namely Nong Kae Village Kuding Ngo Village Si 
Chiang Mai Village The data for this study are data from 400 samples. The sample group was 
selected using a purposive selection. using frequency, percentage, mean and standard deviation 
for preliminary data analysis The study indicated that Nadi Subdistrict needs Want to have 
tourism management within the community And want to be managed in support Budget, 
materials or equipment for managing tourist attractions And various facilities in the area and 
improve the tourist area to be suitable for future tourism And support from the government to 
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facilitate the tourists. However, the needs of the people of Nadi Subdistrict need to have tourism. 
Most have the need for management in support. Budget, materials or equipment for managing 
tourist destinations in the amount of 284 people, equivalent to 7.1 percent, followed by demand 
for management of facilities in 280 tourist destinations, 70.0 percent and Followed by the 
demand for tourism activities within tourist attractions such as cycling activities of 220 people, 
representing 55.0 percent, respectively. 
 
Keywords 
 Local Communities, Needs, Potentials, Community Tourism Management 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันกระแสการท่องเท่ียวชุมชนก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน  
โดยสร้างพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการการท่องเท่ียวด้วยตนเอง ในรูปแบบของ “กลุ่ม/องค์กรชุมชน” 
เพ่ือให้ชุมชนได้รับสิทธิประโยชน์จากการท่องเท่ียว ท้ังในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแขกผู้มาเยือน ในทางกลับกัน นักท่องเท่ียวหรือแขก
ผู้มาเยือน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และการได้
มีส่วนร่วมในการลงมือท า มีมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ดูแลและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในประเทศไทย 
มีชุมชนที่มีการจัดการท่องเท่ียว กระจายตัวอยู่ตามภาคต่างๆ อยู่หลายชุมชน ท่านสามารถท าความรู้จักกับชุมชนได้ 
โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้ท าการรวบรวมไว้และคัดแยกไว้ตามภาค 
 ส าหรับประเทศไทยแล้ว ต้ังแต่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-9 (พ.ศ.2503-
2546) อาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญส่วนหน่ึงของประเทศ ซึ่งจาก
ตัวเลขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายไ ด้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2503 - 2546 ได้ทวีจ านวนอย่างเพ่ิมสูงข้ึนตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ อันเป็นเหตุปัจจัยให้
เกิดการปรับตัวของระบบการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และหากพิจารณาถึงองค์ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนรวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการแล้ว พบว่า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่ให้การ
สนับสนุนและใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว กลับยังมีความไม่ชัดเจนในด้านแนวความคิดและ
หลักการ วิธีการ และกระบวนการ รวมทั้งการบริหารจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวและการกระจาย
ผลประโยชน์ให้ชุมชนท้องถ่ิน จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้สนับสนุนให้
เกิดการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทางเลือกให้กับระบบการท่องเท่ียวแนวใหม่ที่แตกต่างจากเดิม โดยเน้นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยมุ่งพัฒนาให้ “คนในชุมชน” เป็นหัวใจ
ส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว และไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่าน้ัน แต่ได้เน้นถึงการ
สร้างศักยภาพของคนในท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้
คนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่อง เที่ ยวของชุมชน เ พ่ือน าไปสู่การดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเกื้อกูลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต ทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่างานวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินงานมาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านเป็นการ
วางรากฐานความรู้และประสบการณ์ที่หน่วยงานด้านนโยบายการท่องเท่ียวสามารถเข้ามาเชื่อมร้อยและน าไปสู่การ
สร้างรูปแบบการท่องเท่ียวของประเทศได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากน้ี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2545 เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ง
คณะกรรมการของสหประชาชาติได้เรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนปีสากลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ งประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่ง
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ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในทิศทางดังกล่าว ให้ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรมอย่างสมดุลมากข้ึน นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว การจัดการรายได้ 
และการกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวสู่คนทุกกลุ่มในชุมชนอย่างเป็นธรรม ดังน้ัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) จึงให้การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือเป็นการยกระดับ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในมิติของ “การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน” ให้เป็นแนวทางหน่ึงในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่จะสอดรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงด้านการท่องเท่ียวของโลกดังกล่าว 
 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากข้ึน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องการ
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ดังน้ันจึงมีรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายตามมา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี เช่น ค าชะโนด คีรีวงกต ภูฝอยลม วัดป่า 
ภูก้อน เป็นต้น แต่ยังมีที่เที่ยวอีกแห่งหน่ึงที่ได้รับความสนใจคือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของต าบลนาดี ที่ห่างจาก 
ตัวเมืองไม่มากนัก มีศาลาการเรียนรู้ และปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
แก่ประชาชนในหมู่บ้านและนักท่องเท่ียว  
 ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ของจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่เป็น
ที่นิยม คือ การเรียนรู้การท าเกษตร และเย่ียมชมวิถีชีวิตภายในต าบลนาดี เน่ืองจากต าบลนาดีได้รับน้ าจากเข่ือน 
กุดลิงง้อ และมีลักษณะดินที่เหมาะกับการท าเกษตร ปัจจุบันต าบลนาดี มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ตามกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ บวกกับกระแสการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสังคม
ออนไลน์ หากมองในแง่สังคมเศรษฐกิจ การขยายตัวของการท่องเท่ียวชุมชนในพ้ืนที่ย่อมท าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจจ านวนมหาศาล เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม  
สิ่งเหล่าน้ีย่อมท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวในพ้ืนที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ในส่วนของ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ คือ ผู้ประกอบการ และตัวนักท่องเท่ียว แต่การหลั่งไหลของการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจ านวน
มาก ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายของแหล่งท่องเที่ยว และคนในท้องถ่ิน เช่น ขยะของเสีย สิ่งปฏิกูล ความแออัด 
ความบิดเบือนขนมธรรมเนียมประเพณีในชุมชนท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่งผลเสียเหล่าน้ีนักท่องเที่ยวไม่ต้องเผชิญ แต่ผู้ที่
เผชิญคือคนในท้องถ่ินต่างหาก อีกทั้งผลเสียเหล่าน้ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
เช่นกัน หากชุมชนต าบลนาดีขาดการวางแผนระบบการท่องเที่ยว การบริหารจัดการที่ดี ก็จะท าให้ความเป็น
ธรรมชาติทีอ่ยู่ภายในต าบลนาดีเสื่อมโทรมลง รวมไปถึงการเผชิญกับความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในท้องถ่ินอีกด้วย ดังน้ันจะต้องมีการจัดการ โดยการส ารวจศักยภาพของชุมชน
ต าบลนาดี ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และรับมือกับปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยว
อย่างมีระบบ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชนในชุมชนต าบลนาดีที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ในเขต
พ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาศักยภาพในชุมชนต าบลนาดีที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการของประชาชนต าบลนาดีที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยก าหนดข้ันตอน
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาในครั้งน้ี ก าหนดประชากร คือ คนที่อาศัยอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ต าบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 2,975 คน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี, 2561) โดยได้ท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 400 คน  
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
  การศึกษาในครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง
เน้ือหาเป็น 4 ตอน คือ ตอนที1่ ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที ่2 ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต าบลนาดีที่มีต่อการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชน ตอนที ่3 ศักยภาพของชุมชนที่มีต่อการจัดการท่องเท่ียวชุมชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความร่วมมือในการขอลงพ้ืนที่เพ่ือแจกแบบสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อในเขตต าบล
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม หลังจากน้ันน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใช้การประมวลผลข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติดังน้ี 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์จะใช้สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistic) 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 
  4.2 ความต้องการของประชาชนต าบลนาดีที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การวิเคราะห์จะใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  เกณฑ์ในการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ยการศึกษาความต้องการของประชาชน
ต าบลนาดีที่มีต่อการจัดการท่องเท่ียวชุมชน ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยการแปลงเป็นเชิงปริมาณ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างคนที่อาศัยอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 คน 
แสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 
  เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และเป็นเพศหญิง
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 
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  อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 36 - 50 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมามี
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ช่วงอายุ 20 - 35 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.3 ตามล าดับ 
  สถานะภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 
รองลงมาคือ โสด จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 เป็นหม้าย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และหย่าร้าง/
แยกกันอยู่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
  อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.8  รับจ้างทั่วไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และพนักงานบริษัท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตามล าดับ 
  ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาคือมัธยมศึกษา จ านวน 180 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.0 รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  ประถมศึกษาจ านวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.3 ระดับการศึกษาอื่นๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 ตามล าดับ   
  รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  มีรายได้
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
  ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมีระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ 1 – 5 ป ีจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 อยู่อาศัยระหว่าง 
6 – 10 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และอยู่อาศัยน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
ตามล าดับ 
 
 2. ข้อมูลด้านศักยภาพของชุมชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 
  ความต้องการให้มีการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความต้องการให้มีการจัดการท่องเท่ียวในชุมชน จ านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 และรองลงมาคือไม่ต้องการ
ให้มีการจัดการท่องเท่ียวในชุมชน จ านวน 65  คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามล าดับ 
  ประเภทความต้องการการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความต้องการให้มีการจัดการในด้านการสนับสนุนงบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 รองลงมาคือ มีความต้องการให้มีการจัดการในด้านการบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 และมีความต้องการให้มีการกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 ตามล าดับ 
  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้มีกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวที่สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างของชุมชน จ านวน 260 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ให้ชุมชนมีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จ านวน 
239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 ให้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง มีป้ายบอกทางเข้าถึงที่ชัดเจน จ านวน 223 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.8 ให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวที่สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่างของชุมชน จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ให้มีศูนย์บริการให้ข้อมูลความรู้ของชุมชนและมีสื่อ
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เอกสาร แผ่นพับข้อมูลความรู้ชุมชนแจก จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และให้มีการจัดการเส้นทางในการ
ปั่นจักรยานเพ่ือเที่ยวชมแห่งท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  ตามล าดับ  
  สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานที่ท่องเท่ียวในชุมชนคืออ่างเก็บน้ า จ านวน 
333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมาคือ สวนเกษตร จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 วัฒนธรรมและ
ประเพณีและสินค้าเกษตรมีจ านวนเท่ากันคือ 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 วัด จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.0 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยกิจกรรมและสินค้าโอท็อป มีจ านวนเท่ากันคือ 206 คน ร้อยละ 51.5 และโฮมสเตย์ 
จ านวน 117 คน ร้อยละ 29.3 ตามล าดับ 
 
 3. ความคิดเห็นต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  ศักยภาพของชุมชนต่อลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีศักยภาพ
ต่อลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความดึงดูดใจ ค่าเฉลี่ย 2.88 รองลงมาคือ ความกลมกลืนกับธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม 
ค่าเฉลี่ย 2.82 มีคุณค่าเชิงวิทยาการและการศึกษา ค่าเฉลี่ย 2.77 มีคุณค่าหรือเอกลักษณ์พิเศษเชิงการท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ย 2.73 ความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรือสภาพด้ังเดิม ค่าเฉลี่ย 2.69 ความเหมาะสมกับฤดูกาล 
ค่าเฉลี่ย 2.63 คุณภาพของถนนและ/หรือเส้นทางน้ าใช้ได้ตลอดปี ค่าเฉลี่ย 2.59 ความชัดเจนของป้ายบอกเส้นทาง 
ค่าเฉลี่ย 2.57 และความปลอดภัยในการเดินทาง ค่าเฉลี่ย 2.54 ตามล าดับ  
  ศักยภาพของชุมชนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีศักยภาพต่อการ
รักษาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือห่างไกลจากย่าน
อุตสาหกรรม ชุมชนเมือง หรือกิจกรรมที่เสียงดัง ค่าเฉลี่ย 2.88 รองลงมาคือปราศจากเสียงรบกวน ค่าเฉลี่ย 2.86 
การออกแบบภาชนะรองรับขยะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 2.83 อากาศปราศจากฝุ่นและควัน ค่าเฉลี่ย 
2.81 และไม่มีกลิ่นฟุ้งกระจายและสร้างความร าคาญในแหล่งท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ย 2.78 ตามล าดับ   
  ศักยภาพของชุมชนต่อเศรษฐกิจและสังคม  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการได้รับประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.31 รองลงมาคือมีการจัดต้ังกลุ่ม / องค์กรเพ่ือดูแลการท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ย 
3.00 การเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามามีบทบาทสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 2.97 ความพึงพอใจในคุณค่าเชิงการ
ท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ย 2.93 ความพอใจในมิตรไมตรีจากชุมชนท้องถ่ิน ค่าเฉลี่ย 2.93 ความพอใจในความสะอาดและ
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 2.91 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 2.86 มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการริเริ่มจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าเฉลี่ย 2.85 เท่ากัน การริเริ่มจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าเฉลี่ย 2.85 
ความพอใจในบริการ ค่าเฉลี่ย 2.84 และความพอใจในการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 2.77 ตามล าดับ 
  ศักยภาพของชุมชนต่อศิลปวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีศักยภาพต่อศิลปะ วัฒนธรรม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความผูกพันต่อท้องถ่ิน ค่าเฉลี่ย 
2.90 รองลงมาคือเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ด้วยความยินดี ค่าเ ฉลี่ย 2.89 มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน ค่าเฉลี่ย 2.88 มีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้ ค่าเฉลี่ย 
2.85 และมีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 2.84 ตามล าดับ 
  ศักยภาพของชุมชนต่อธรรมชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีศักยภาพต่อธรรมชาติ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ค่าเฉลี่ย 
2.91 รองลงมาคือ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ค่าเฉลี่ย 2.82 และ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ค่าเฉลี่ย 2.76 
ตามล าดับ 
  ระดับศักยภาพของชุมชนต่อการบริหารและการจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีศักยภาพต่อ
การบริหารและการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ค่าเฉลี่ย 2.84 รองลงมาคือ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและการปั่นจักยาน ค่าเฉลี่ย 2.83 
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เท่ากัน มีอุปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยและการติดต้ังป้าย สัญญาณเตือนภัยอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 
2.77 เท่ากัน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเพียงพอ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ ห้องน้ า ลานจอดรถ 
ค่าเฉลี่ย 2.73 การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่และมีป้ายอธิบายข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 2.71 มีเจ้าหน้าที่
ดูแลเพียงพอ และดูแลทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 2.70 มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 2.69 และล่องแพ ค่าเฉลี่ย 2.45 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 1. ความต้องการของประชาชนต าบลนาดี ที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบว่า มีความต้องการให้มีการจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน และต้องการให้มีการจัดการในด้านการ
สนับสนุนงบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่ 
และปรับปรุงพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และการสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐในการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งน้ีความต้องการของประชาชนต าบลนาดีต้องการให้มีการ
ท่องเท่ียวเกิดข้ึนเพ่ือจะได้มีรายได้เกินข้ึนในชุมชน  
 2. ศักยภาพของประชาชนต าบลนาดีที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พบว่า ศักยภาพของประชาชนยังไม่พร้อมจัดการท่องเท่ียว เพราะยังต้องการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐ และ
ความร่วมมือกันภายในชุมชน เพ่ือจัดการการท่องเท่ียวชุมชนให้เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางต่างๆ การปรับปรุง
พ้ืนที่การท่องเท่ียว การร่วมมือกันของประชาชนและการเข้ามาลงทุนของภาคประชาชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 ควรมีการแนะน าประชาชนในการจัดการตอนรับนักท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการเตรียมตัวในการจะ
เปิดเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว 
  1.2 ควรพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนให้มีโครงการนวัตวิถี เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาก
ย่ิงข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับโครงการนวัตวิถีในชุมชนต าบลนาดีที่มีผลต่อการท่องเท่ียวภายในชุมชน 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต าบลนาดีในโครงการนวัตวิถีเพ่ือคนใน
ชุมชน 
 

เอกสารอ้างอิง 
ภาณุวัฒน์ กองราช. (2545). การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารเทคโนโลยีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อรพิน จินวัฒนศิริ. (2541). การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบ 

ระหว่างมหาวทิยาลัยรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

226 
 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

227 
 

พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้นเพือ่การท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ 
อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

BEHAVIOR AND PREFERENCE FOR SHORT FILMS FOR THE TOURISM OF KUT LING 
NGOR VILLAGE, NADI SUBDISTRICT, MUANG DISTRICT, UDON THANI PROVINCE  

เสกสรร สายสีสด1 ณรงค์กรณ สอนภริมย์1 ศุภวิชญ์ ศรีธรรมมา1 ภานุพงศ์ ดีแหบ1 อนุรักษ์ อุตรักษ์1  

และ คุณัฐฐ์ ไวยภาษจีรกุล1 

Seksan Saiseesod, Narongkorn Sornpirom, Supawich Sritumma, Panupong Deehaeb,  

 Anurak Uttarak and Kunuth Wiyapatjirakul  
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1  

 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้น เพ่ือการท่องเท่ียวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี 
อ.เมือง จ.อุดรธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหนังสั้นเก่ียวกับการท่องเท่ียวในชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง 
จ. อุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในบ้านกุดลิงง้อที่มีต่อหนังสั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพัฒนา
ชุมชน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ จ านวน 400 คน 
 ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงมากที่สุด มีอายุ 
21 – 30 ปีมากที่สุด มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุด 
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทมากที่สุด สถานภาพสมรสมากท่ีสุด 
 พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์สั้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยรับชมภาพยนตร์สั้นมาก่อน 
ร้อยละ 71.8 มีความรู้สึกชอบภาพยนตร์สั้นมากที่สุด ร้อยละ 46.5 ด้านความเหมาะสมของภาพยนตร์สั้นในเกณฑ์
ชอบมากที่สุด ร้อยละ 46.5 ด้านบทบาทของนักแสดงในเกณฑ์ชอบมากที่สุด ร้อยละ 40.5 ด้านความยาวของ
ภาพยนตร์สั้นอยู่ระดับชอบมากท่ีสุดและชอบปานกลาง ร้อยละ 36.0 ด้านเน้ือหาอยู่ในเกณฑ์ชอบมากที่สุด ร้อยละ 
52.3 ด้านความบันเทิงของภาพยนตร์สั้นอยู่ในเกณฑ์ชอบมากที่สุด ร้อยละ 48.0 ด้านความเข้าใจต่อภาพยนตร์สั้น
หลังรับชมอยู่ในเกณฑ์ชอบมาก ร้อยละ 41.0 และประโยชน์ที่ได้รับหลังได้รับชมภาพยนตร์สั้นคือ ให้เห็นการสะท้อน
วิถีชีวิตของคนในชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อมากที่สุด ร้อยละ 71.8  
 ความพึงพอใจด้านการรับชมภาพยนตร์สั้นพบว่า ประชาชนมีความน่าสนใจของภาพยนตร์สั้น มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (4.54) ด้านความบันเทิงของภาพยนตร์สั้นพบว่า ความสวยงามของภาษาในภาพยนตร์สั้น มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก (4.50) ด้านเน้ือหาสาระในภาพยนตร์สั้นพบว่า สาระความรู้ในบทภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยนอยู่
ในเกณฑ์มาก (4.46) ด้านการแสดง / เทคนิคการตัดต่อในภาพยนตร์สั้นพบว่า ความพึงพอใจต่อไตเติล / เอนด์
เครดิต  
 
ค าส าคัญ 
 พฤติกรรม ความพึงพอใจ หนังสั้น 
 

ABSTRACT 
 From the study of behavior and satisfaction with short films For the community tour of 
Kut Ling Ngom Village Na Di Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Udon Thani 
Province, has the objectives 1) to develop a short film about tourism in Ban Kut Ling Ngom 
Subdistrict, Na Di Subdistrict, Muang District, Udon Thani Province 2) to study the satisfaction of 
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people in Ban Kut Ling Concerning the short film about tourism, community development By 
selecting a sample of 400 people in the Kut Ling Ng village community 
 The research results of general data of the sample population showed that Answerer 
Most women are 21-30 years old, with the most undergraduate education. Most civil servants / 
state enterprises Income not exceeding 5,000 baht, the most marital status. Short movie viewing 
behavior found that Most respondents used to watch short films, 71.8% had the most short-term 
preference for movies, 46.5% in terms of appropriateness of short films, the most favorite, 46.5%. 
40.5%, the length of the short film is the most like and 36.0%, the content is the most favorite, 
52.3%. Like most short films remained 48.0 percent below their understanding of the short film 
after watching the very threshold of 41.0 percent and benefits after the movie is short. Showing 
the reflection of the way of life of the people in the Kut Ling village, the most, 71.8 percent 
 The satisfaction of watching short films found that people have an interest in short 
films. (4.54) The entertainment of the short film found that The beauty of the language in the 
short film With a high average score (4.50) Knowledge in movie script With a very high average 
(4.46) in terms of performance / editing techniques in short films Satisfaction with the title / end 
credit  
 
Keywords 
 Behavior, Satisfaction, Short Films  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบัน การท่องเท่ียวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจของโลก
ไปแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกน้ี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลัก
ในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศน้ันๆ อีกด้วย ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวน้ี สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมา รายได้จาก
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวอยู่ในล าดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกอื่น ๆ 
 เป็นที่ตระหนักดีว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาท
เด่นชัดในตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ความส าเร็จโดยรวมหรือบางส่วนน้ัน ย่อมมาจากพลังของฟันเฟืองหรือพลัง
ขับเคลื่อนทั้งส่วนเล็กและส่วนน้อยที่ช่วยกันผลักช่วยกันดันให้การท่องเท่ียวของประเทศไทยน้ี เคลื่อนไหวไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดย้ัง และแสดงบทบาทน าในการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งน าไปสู่การจ้างงาน 
สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองมากมายหลายร้อยสาขา เป็นการสร้างความมั่งคั่ง
ให้กับประชาชน และประเทศชาติ 
 บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของ
จังหวัดอุดรธานี เป็นจุดด าเนินการโดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้น้อมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน ต้ังแต่การฟ้ืนฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรม การพัฒนาขีด
ความสามรถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกิน จนถึงข้ันแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะ
วิชาการที่หลากหลาย เกิดตลาดการซื้อขายและการสะสมทุน และท าให้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลได้
อย่างกว้างขวาง พัฒนาชุมชนให้เกิความเข้มแข็งและย่ังยืน สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน ตลอดจนพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ินให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน 
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 ปัจจุบันบ้านกุดลิงง้อ มีพ้ืนที่ 4,750 ไร่ ประชากร จ านวน 189 ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขต
ชลประทานอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการท านา ปลูกไม้ผล 
พืชผักปลอดสารพิษ ส่งห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองอุดรธานี โดยปัจจุบันมีสมาชิกปลูกผักปลอดสารพิษจ านวน 35 ราย 
ในพ้ืนที่จ านวน 57 ไร่ รวมทั้งมีชาวต่างประเทศที่มีภรรยาชาวไทย ได้มาร่วมทดลองปลูกพืชต่างประเทศ เช่น หญ้าหวาน 
(สเตเวีย) ฟักทอง วนิลา จ านวน 11 ราย ในปี 2554 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้พ้ืนที่
แห่งน้ี เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษอีกจุดหน่ึง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความมั่นคงและย่ังยืน ชาวบ้าน
จึงเห็นความส าคัญและเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การพ่ึงหาตนเองมาจนถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหนังสั้นเก่ียวกับการท่องเท่ียวในชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในบ้านกุดลิงง้อที่มีต่อหนังสั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพัฒนา
ชุมชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้นเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ 
อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถด าเนินการวิจัยได้ 2 ข้ันตอน คือ 
การวิจัยเชิงพัฒนาโดยยึดหลัก 3 P และการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี  
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรในชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี อ.เมือง   
จ.อุดรธานี โดยแบบสุ่มระหว่างอายุ 12 – 50 ปี จ านวนทั้งสิ้น 5,878 คน (จากรายงานสถิติประชากร ระดับต าบล 
ของต าบลนาดี เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) กลุ่มตัวอย่างวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียน 
ชาวบ้าน ข้าราชการ จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบจ าแนกอายุ 
 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 
  ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ลักษณะการรับชมสื่อภาพยนตร์สั้นเพ่ือพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ ได้แก่ พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจในการรับชมภาพยนตร์สั้น เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ ปัญหาและอุปสรรคที่จะช่วยใน
การพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียงชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ ได้แก่ ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา และปัญหา อุปสรรค
ในการโปรโมทแหล่งท่องเท่ียวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สั้น คือ ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวัง ซึ่งจะ
ถ่ายทอดโดยใช้สื่อที่เรียกว่าภาพยนตร์สั้นสู่ผู้อยู่อาศัยในกุดลิงง้อ เพ่ือให้เกิดความรับรู้และเข้าใจความหมายได้
พฤติกรรมต่อภาพยนตร์สั้น คือ การได้รับชมภาพยนตร์สั้นเพ่ือเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแล้วน าไปพัฒนากุดลิงง้อ
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือให้ผู้คนรู้จักให้มากข้ึน 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน คือ  ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ รายได้
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เฉลี่ยต่อปี สถานภาพสมรส ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ที่น่ีมีรักษ์” Love 
Research เพ่ือการท่องเท่ียว อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชากรในด้านต่างๆ ต่อ
ชุมชนกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข โดยก าหนดเกณฑ์คะแนนความ 
พึงพอใจดังต่อไปน้ี 
  5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
 4. การสร้าง และพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. เขียนแบบสอบถามฉบับร่างให้มีความครอบคลุมปัญหา และเน้ือหาในการวิจัยน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
  3. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้าง ( Construct Validity) ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
  4. น าเสนอแบบสอบถามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อวิจารณ์
เสนอแนะ 
  5. จัดท าแบบสอบถามฉบับจริง แล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การวิจัยครั้งน้ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกให้แก่บุคลากรใน
หมู่บ้านกุดลิงง้อท าการตอบแบบสอบถาม รอรับแบบสอบถามคืนและท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 400 ชุด 
 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ ดังน้ี  
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาร้อยละ  
  2. ข้อมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้น เพ่ือการท่องเท่ียวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี 
อ.เมือง จ.อุดรธานี ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาร้อยละ  
  3. ข้อมูลปัญหาที่พบในพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้นเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน 
กุดลิงง้อ อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาร้อยละ 
  4. ข้อมูลความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สั้นของบุคลากรชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีการแปลผล ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51  ถึง 5.00  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51  ถึง 4.50  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51  ถึง 3.50  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51  ถึง 2.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00  ถึง 1.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ผลส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 182 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.5 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 21 – 30 ปี 
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างอายุไม่เกิน 31–40  ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.5 กลุ่มตัวอย่างมีอายุไม่เกิน 20 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และต่ าสุดคือกลุ่มตัวอย่างอายุ 41 ปีข้ึนไป 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.5 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และต่ าสุดคือกลุ่ม
ตัวอย่างระดับการศึกษามากกว่าปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 กลุ่มตัวอย่างอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.8 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 กลุ่มตัวอย่างค้าขาย จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.5 กลุ่มตัวอย่างพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และต่ าสุดคือกลุ่มตัวอย่างอื่น 
ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 กลุ่มตัวอย่างรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างรายได้ 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 กลุ่มตัวอย่างรายได้ 
15,001 – 20,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 กลุ่มตัวอย่างรายได้ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และต่ าสุดคือกลุ่มตัวอย่างรายได้ 20,000 บาทข้ึนไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
กลุ่มตัวอย่างสถานภาพสมรส จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างสถานภาพโสด จ านวน 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้นเพ่ือการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน 
กุดลิงง้อ อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ผลส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับชมภาพยนตร์สั้นมาก่อน จ านวน 299 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่ ไม่เคยรับชมภาพยนตร์สั้นมาก่อน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกต่อภาพยนตร์สั้นชอบมากที่สุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกต่อภาพยนตร์สั้นชอบมาก จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้สึกต่อภาพยนตร์ชอบปานกลาง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกต่อภาพยนตร์
ชอบน้อย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 กลุ่มตัวอย่างความเหมาะสมของภาพยนตร์สั้นที่ชอบมากที่สุด จ านวน 
186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีชอบมาก จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความชอบปานกลาง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกต่อบทบาทของ
นักแสดงที่ชอบมากที่สุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีชอบมาก จ านวน 126 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบปานกลาง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้สึก ต่อระยะเวลา / ความยาวของภาพยนตร์สั้นที่ชอบมากที่สุด จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา
คือกลุ่มตัวอย่างที่มีชอบมาก จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบปานกลาง จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบน้อย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ต่ าสุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความชอบน้อยที่สุดเท่ากับอื่น ๆ จ านวน 0 คน กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกต่อเน้ือหาของภาพยนตร์สั้นที่ชอบมาก
ที่สุด จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีชอบมาก จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.0 กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบปานกลาง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบน้อย 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกต่อความบันเทิงของภาพยนตร์สั้นที่ชอบมากที่สุด 
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีชอบมาก จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 
กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบปานกลาง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบน้อย จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้าใจต่อภาพยนตร์สั้นหลังการรับชมภาพยนตร์สั้นที่ชอบมากที่สุด จ านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีชอบมาก จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความชอบปานกลาง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีความชอบน้อย จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ให้เห็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ จ านวน 287 คิดเป็น
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ร้อยละ 71.8 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างได้ความสนุก ความบันเทิง และข้อคิดในภาพยนตร์สั้น จ านวน 256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.0 กลุ่มตัวอย่างที่ให้เห็นความส าคัญการท่องเท่ียวที่กุดลิงง้อ จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ต่ าสุด
คือกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใจถึงองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อมากข้ึน จ านวน 157 คิดเป็นร้อยละ 39.3 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประชากรในด้านต่างๆ ต่อชุมชนกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี ผลส ารวจพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของประชากรในด้านการรับชมภาพยนตร์สั้นต่อชุมชนกุดลิงง้อ อบต.นาดี อ.เมือง  
จ.อุดรธานี ความน่าสนใจของภาพยนตร์สั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา ความ
หลากหลายเน้ือหาภาพยนตร์สั้น มากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 มีความพึงพอใจในระดับมาก ความสะดวกในการรับชม
ภาพยนตร์สั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 มีความพึงพอใจในระดับมาก และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สถานที่รับชมภาพยนตร์สั้น 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 มีความพึงพอใจในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของประชากรในด้านความบันเทิงของ
ภาพยนตร์สั้นต่อชุมชนกุดลิงง้อ อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ความสวยงามของภาษาในภาพยนตร์สั้น โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.50 มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือความไพเราะของเพลงประกอบภาพยนตร์สั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.48 มีความพึงพอใจในระดับมาก ความสวยงามของทิวทัศน์/สถานที่ในภาพยนตร์สั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 มีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีอารมณ์ร่วมสนุกสานกับตัวละครในภาพยนตร์สั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตัวละครในภาพยนตร์สั้นสื่อสารได้ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของประชากรในด้านเน้ือหาสาระในภาพยนตร์สั้นต่อชุมชนกุดลิงง้อต่อชุมชนกุดลิงง้อ 
อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี สาระความรู้ในบทภาพยนตร์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 มีระดับความพึงพอใจมาก 
รองลงมาก ชูความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนได้ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 มีระดับความพึงพอใจมาก 
ด้านการน าเสนอสถานที่ท่องเท่ียวในภาพยนตร์สั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 มีระดับความพึงพอใจมาก และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ความน่าติดตามของเน้ือเรื่องในภาพยนตร์สั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 มีระดับความพึงพอใจมาก กลุ่มตัวอย่าง
ความพึงพอใจของประชากรในด้านเน้ือหาสาระในภาพยนตร์สั้นต่อชุมชนกุดลิงง้อต่อชุมชนกุดลิงง้อ อบต.นาดี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี ความพึงพอใจต่อไตเติล / เอ็นด์เครดิต โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 มีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมา
คือ ความพึงพอใจต่อกราฟฟิค โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 มีระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจต่อเทคนิคการตัดต่อ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 มีระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจต่อนักแสดง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 มีระดับความพึงพอใจมาก 
และค่าเฉลี่ยน้อยสุด ความพึงพอใจต่อเพลงประกอบภาพยนตร์สั้น 4.36 มีระดับความพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่าประเด็นที่ควรแก่การน ามาอภิปราย ดังน้ี  
 การผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ที่น่ีมีรักษ์ Love Research” เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน
หมู่บ้านกุดลิงง้อ ต. นาดี อ. เมือง จ. อุดรธานี ได้มีการผลิตโดยใช้หลัก 3 P หลักการสร้างภาพยนตร์สั้น โดยการ
ผลิตภาพยนตร์สั้นครั้งน้ี ได้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Love Research” ออกมา ไม่เพียงแต่เป็นสื่อที่สะท้อนวิถีชีวิตคนใน
ชุมชนเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ให้ดึงดูดคนต่างพ้ืนที่มาท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว แต่สอดแทรกเทคนิคมุมกล้องต่างๆ ให้มี
ความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสวรรณ คงสวัสด์ิ (2555) ที่ท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชากรในหมู่บ้านโดยน าสื่อภาพยนตร์สั้นที่ได้ผลิตเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม และสะท้อนปัญหาชีวิตของ
ประชากรในหมู่บ้าน ผลส ารวจออกมาว่า น่าติดตามในด้านเน้ือหา เทคนิคการตัดต่อ มุมกล้องต่างๆ และยังให้ข้อคิด
ในเรื่องทีส่ามารถน ามาปรับใช้ในการสร้างภาพยนตร์ในครั้งต่อไป  
 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยศึกษากรณีหมู่บ้ านกุดลิ งง้อ ต.นาดี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า มีความพึงพอใจ ความ น่าสนใจของภาพยนตร์สั้น ความ
สวยงามของภาษาในภาพยนตร์สั้น สาระความรู้ในบทภาพยนตร์ ความพึงพอใจต่อไตเติล / เอ็นด์เครดิต ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีของ สายจิตร สิงหเสนี (2546) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่ง
เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดที่สิ่งน้ันสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ 
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ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ ซึ่งประชากรตัวอย่างพ่ึงพอใจไปในทางที่ดี 
 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่ได้รับชมภาพยนตร์สั้น เพ่ือพัฒนาหนังสั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี พบว่า ให้เห็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ มี
ความสอดคล้องกับลักษณะทฤษฎีสื่อมวลชน ลักษณะของสื่อมวลชนซึ่งใช้เป็นการสื่อสารมวลชนน้ัน (Roger & 
Shoemaker, 1971)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไปจากงานวิจัย 
  ผลจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้น เพ่ือการท่องเท่ียวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ 
อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี  
  1.1 เป็นแนวทางให้บุคลากรในหมู่บ้านกุดลิงง้อ ได้มีสื่อสร้างสรรค์ที่เรียกว่าภาพยนตร์สั้น เพ่ือเป็นสิ่ง
ที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาศึกษาและเป็นสถานที่ท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านกุดลิงง้อ
เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนที่ชอบท่องเท่ียวต่างจังหวัด 
  1.2 เป็นแนวทางให้กับทาง อบต.นาดี เพ่ือน าสื่อภาพยนตร์สั้นน้ีไปเป็นแนวทางการให้ความรู้ ความ
บันเทิง รวมทัง้สะท้อนของปัญหาการต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าสถานที่น้ี  
  1.3 ผลวิจัยครั้งน้ีสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ ประชาชน เช่น เด็ก 
นักเรียน วัยรุ่น วัยท างาน เพ่ือให้ทุกคนได้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนกุดลิงง้อ และอนุรักษ์สถานที่
ท่องเท่ียวแห่งน้ีให้คงอยู่สืบทอดต่อไป  
 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรผลิตภาพยนตร์สั้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว
เพ่ือให้มีการอนุรักษ์คงอยู่ และผลิตภาพยนตร์สั้นให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงสิ่งที่ควรอนุรักษ์ในพ้ืนที่ รวมทั้งสร้างการ
รับรู้ให้คนในพ้ืนที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ให้สืบทอดสื่งที่มีค่าในพ้ืนที่คงสืบทอดต่อไป 
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MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR OF PEOPLE IN NADI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE 

REGION MUANG DISTRICT UDON THANI PROVINCE 
เสกสรร สายสีสด1   วีระพล ชัยสิงห์1  อภิชาต ส่งศรี1  ณัฐพงษ์ โสภาโสม1  และ นภัสรพี ผิวผาง1 

Seksun Saiseesod, Weerapon Chaising,  Aphichart Songsri,  
Natthaphong Sophasom and Napatrapee Phiwphang 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากทั้ง 7 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อมวลชนของประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้วิธีการแปลผลเชิง
พรรณนา และการแปลผลเชิงอนุมานในการอธิบายผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS For Window (Statistic Package For Science) 
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีอายุช่วง 51-60 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมามีช่วงอายุ 41-
50 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ช่วงอายุ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ช่วงอายุ 
20-30 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และช่วง
อายุ น้อยกว่า 20 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยม จ านวน  245 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.25 รองลงมาคือ ระดับมัธยม จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ระดับปริญญาตรี จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.75 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 มีอาชีพเกษตรกร/ประมง 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมาคือ ค้าขาย/อาชีพอิสระ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 
รับจ้าง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 พนักงาน
บริษัท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 อาชีพอื่นๆ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.25 และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 มีรายได้ต่อเดือน  10,000 – 20,000 
บาท  จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือ น้อยกว่า 10,000 บาท  จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.00 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และมากกว่า 30,000 บาท จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ใช้โทรทัศน์ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือ วิทยุจ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 อินเทอร์เน็ต จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 หนังสือพิมพ์จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
และอื่นๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 มีจุดประสงค์ในการใช้สื่อมวลชนคือเพ่ือความบันเทิง 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.25 รองลงมาคือ ด้านข้อมูลข่าวสาร จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ด้านกีฬา จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.25 ด้านธุรกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และด้านอื่นๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เน้ือหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมา
คือ เน้ือหาการน าเสนอละเอียดครอบคลุม ค่าเฉลี่ย 4.51 เน้ือหามีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ย 4.46  และ 
เน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชม ค่าเฉลี่ย 4.42 ตามล าดับ 
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ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน 
 

ABSTRACT 
This research The objective is to study the media exposure behavior of the population 

in Nadi Subdistrict Municipality. Udon Thani Province The sample group consisted of 400 people 
from 7 villages. The research instruments were Questionnaire of behavior and satisfaction in mass 
media exposure of the population in Nadi Subdistrict Municipality Udon Thani Province The 
statistics used in the research were frequency, percentage, mean, value (Mean), standard 
deviation (S.D) by using descriptive interpretation methods and interpretation of inferential results 
in describing the results. And analyzing data by using the finished statistical program for social 
science research SPSS For Window (Statistic Package For Science) 
 The research found that Media exposure behavior of the population in Nadi Subdistrict 
Municipality Udon Thani province found that the majority of the samples were female, number 
236 people. Accounted for 59.0% and 164 males, 41.0%, aged 51-60 years, 102 people, accounting 
for 25.50%, followed by 41-50 years old, 91 people, representing 22.75% Come down to have a 
age range of 60 years and over 79 people, accounting for 19.75 percent, the age range of 20-30 
years, 54 people, representing 13.50 percent,  the age range of 31-40 years, 43 people, accounting 
for 10.75 percent, a period Age less than 20 years, 31 people, representing 7.75 percent. With the 
education level lower than secondary school, 245 persons, equivalent to 61.25 percent, followed 
by secondary level, 114 people, equivalent to 28.50 percent, followed by 39 degree students, 
accounting for 9.75 percent, the level Higher than bachelor's degree, 2 persons, equivalent to 
0.50 percent. There are 109 farmers / fisheries occupation, accounting for 27.25 percent, trade / 
freelance occupation, 103 people, equivalent to 25.75 percent, 82 workers. Is 20.50 per cent, 40 
students / students, representing 10.00 per cent, 20 employees, representing 5.00 percent, 
government officials/state enterprises, 18 people, accounting for 4.50 percent, others, 12 persons, 
accounting for 3.00 percent, temporary employees 11 people, accounting for 2.75 percent, 5 
employees, equivalent to 1.25 percent, 0 employees or 0 percent. With a monthly income of 
10,000 - 20,000 baht, 170 people, representing 42.50 percent, followed by less than 10,000 baht, 
156 people, representing 39.00 percent,  20,001 - 30,000 baht, 61 people, representing 15.25 
percent, more than 30,000 baht, 13 people, representing 3.25 percent. Using 145 television sets, 
representing 36.25 percent, radio 120 people, equivalent to 30 percent, the internet, 80 people, 
representing 20 percent, newspapers, 50 people, representing 12.5 percent and others, 5 people, 
representing 1.25 percent. The purpose of using the media is For entertainment, 185 people, 
representing 46.25 percent, followed by information, 132 people, representing 33 percent, sports, 
45 people, representing 11.25 percent,  business, 28 people, representing 7 percent, the other 10, 
representing 2.5 percent. 
 When considering the details found that The highest average value is Content is 
accurate, reliable, average value 4.56, followed by content, presentation, detail, average value 
4.51, content, freshness, up to date, average 4.46, The content is useful to the average audience 
of 4.42. 
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Keywords 
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ความส าคัญของปัญหา 

สื่อสิ่งพิมพ์ในอเมริกาคือลางบอกเหตุ เพราะหลังจากน้ันทั้งสื่อสิงพิมพ์ในอเมริกา สื่อฝั่งยุโรป และฝั่ง
เอเชีย กิจการก็เริ่มทยอยมีปัญหาเกิดข้ึน แม้สื่อเหล่าน้ีจะผันตัวเองลงสู่การท าสื่อภาคออนไลน์ขนานกันไปก็ตาม 
ทั้งหมดไม่ได้ช่วยให้อะไรดีข้ึนจากสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ในข้ันรุนแรงทั้ งจากสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ 
นอกเหนือไปจากการปรับตัวของบุคคลที่ท างานด้านสื่อหรือสื่อมวลชนที่จ าเป็นต้องรอบจัดมากข้ึน กล่าวคือนอกจาก
สื่อมวลชนต้องมีความรู้ในเรื่องงานข่าวหรืองานข้อมูลแล้ว ยังจ าเป็นต้องรู้ในเรื่องเทคนิคหรือโนว์ฮาวเชิงเทคโนโลยี
ในด้านการสื่อสารควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์น้ี ยังไม่รวมถึงกระบวนการการ
ท างานของสื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันกลับ ซึ่งสื่อมวลชนอเมริกันได้ทยอยปรับตัวมานับแต่ทศวรรษที่เก้า
สิบหรือก่อนปี 2000 กฎหมายก าหนดเงื่อนไขการปิดกั้นสื่อแต่ละประเภทไว้ไม่เหมือนกัน โดยรวมอาจมีหลักการ
หลายอย่างที่สอดคล้องกันแต่หากเปรียบเทียบกฎหมายหลายฉบับจะพบว่า มีเน้ือหาบางประเภทที่สามารถเผยแพร่
ในสื่อบางประเภทได้ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ในสื่อบางประเภทได้ ขณะที่เน้ือหาบางประเภท เช่น เน้ือหาที่ “ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย” หรือ “ศีลธรรมอันดี” ถูกก าหนดให้เป็นเงื่อนไขห้ามเผยแพร่ การด าเนินงานที่เกี่ยวกับสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีอ้างอิงค านิยามและอ านาจหลายอย่างไว้กับ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หรือ พ.ร.บ.กสทช. 

สื่อโทรทัศน์ที่ถือว่าเป็นสื่อที่กว้างที่สุดในทุกวันน้ี แต่กลับเกิดปัญหาข้ึนมากมาย เช่น ปัญหาเรื่องความ
น่าเชื่อถือของข่าว ความถูกต้องของข่าว การปกปิดหรือบิดเบือนข่าว ความเป็นกลางของผู้สื่อข่าว การรายงานข่าว ฯลฯ 
โดยถ้าสื่อโทรทัศน์มีปัญหา สิ่งที่ส่งผลตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้น้ันคือประชาชนที่รับข่าวจากสื่อโทรทัศน์ก็จะเกิด
ปัญหาเช่นกัน และถือว่าจะเป็นการน าไปสู่ปัญหาสังคมได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การปิดบังหรือบิดเบือนข่าวสาร
ของสื่อโทรทัศน์บางรายในช่วงปี 2545-2549 น าไปสู่ความไม่พอใจทางสังคมและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
อย่างรุนแรงได้ หรือการน าเสนอข่าวอาชญากรรมทุกวันจนส่งผลทางสงัคมท าใหผู้้รับข่าวน้ันอาจคิดว่าอาชญากรรม
เป็นเรื่องธรรมดา อันน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมเลือนแบบได้  

วิทยุก็เหมือนจะเน้นกลุ่มคนฟังที่มีอายุมากหน่อย จะเห็นว่าบางสถานีหันไปเน้นเปิดเพลงยุคเก่าๆ หรือ
อาจจะมีรายการสุขภาพแทรกเข้ามา ส่วนกลุ่มคนฟังที่เป็นวัยรุ่น เขาน่าจะไปฟังจากอะไรที่เลือกเองได้ คือไปฟังผ่าน
แอปพลิเคชั่นมากกว่า แล้วกลุ่มคนฟังวิทยุส่วนใหญ่ก็คือคนที่ขับรถ เพราะคนจะฟังวิทยุกันมากที่สุดตอนก าลังขับรถ 
ส่วนรายการข่าวในวิทยุก็ยังพอมีอยู่ คือจะเป็นการทวนข่าวคล้ายๆ แบบเดิม 

แม้ว่าการรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์จะมีปัญหามากมายอันน าไปสู่ปัญหาสังคม แต่เราจะหลีกเลี่ยงไม่รับ
ข่าวจากสื่อโทรทัศน์เลยน้ันคงจะท าไม่ได้ เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดความจริงได้ดีที่สุดและครอบคลุม
การรับรู้ของผู้ชมได้ง่ายที่สุด สามารถท าให้ผู้รับชมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ข่าวจริงๆ ผู้รับข่าวจะไปโทษสื่อว่าไม่มีการ
ตรวจสอบกันเองคงจะท าไม่ได้เพราะบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าในการกระท าทุกๆ อย่างน้ันสามารถเกิดปัญหาข้ึนได้ 
เพียงแต่ว่าสื่อทางโทรทัศน์เป็นสื่อที่กว้างขวางมาก การจะท าให้ทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบจนถูกต้องจนหมดคงจะ
ท าได้ยาก จึงมีความจ าเป็นที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาของสื่อโทรทัศน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหน่ึงเพ่ือท าให้เกิดสื่อ 
มวลชนที่จะน าเสนอข่าวทางโทรทัศน์ที่มีความเป็นสื่อมวลชนที่แท้จริง สามารถน าเสนอความจริงให้แก่ประชาชนผู้
รับชมข่าวสาร เมื่อเราสามารถแก้ปัญหาสื่อโทรทัศน์ได้แล้วจะเป็นผลดีต่อสังคมทั้งในเรื่องของการด าเนินชีวิต การท า
ความเข้าใจเรื่องการเมืองหรือเข้าใจกันในปัญหาที่มีประเด็นขัดแย้ง ท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ดี สิ่งที่ดี
เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนในสังคมไทยเราน้ันได้น้ัน เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาและท าให้สื่อมวลชนด้านข่าวของโทรทัศน์น้ีดีข้ึนด้วย 

ปัจจุบันสื่อเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวัน รวมถึงประชาชนในต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงอาจไม่รู้เท่าทันสื่อ ซึ่งปัญหาน้ีอาจถูกชักน าไปสู่การประกอบอาชีพ
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และการลงทุนที่เสี่ยง ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยในหัวข้อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขต อบต.นาดี 
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนในเขต อบต.นาดี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชน ในเขต อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชน ในเขต อบต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 

จ าแนกตามเพศอายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี ประชากรทั้งหมด 5,878 คน จ านวน 7 หมู่บ้าน การก าหนดขนาดตัวอย่างจะใช้แนวคิดของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamana) แทนค่าโดย จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 
5,878 คน โดยการค านวณด้วยสูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน จ านวน 15 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อมวลชน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเน้ือหาความ

พึงพอใจต่อรูปแบบรายการ และความพึงพอใจด้านเทคนิคจ านวน 3 ข้อ 
 

3. การสร้างเคร่ืองมือ 
 3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดข้อค าถาม โดยยึด

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชน ในเขต อบต.นาดี 

อ.เมือง จ.อุดรธานีประเภทต่างๆ โดยสร้างรูปแบบค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) และก าหนด
ทัศนคติหรือพฤติกรรมเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  
   ระดับที่ 5 หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ระดับที่ 4 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
   ระดับที่ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ระดับที่ 2 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
   ระดับที่ 1 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 3.3 น าแบบสอบถามมาร่างและน าเสนอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข้ 
 3.4 จัดท าแบบสอบถามฉบับจริงและน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ผู้วิจัยน าแบบสอบไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยขอความร่วมมือจากประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ที่เตรียมไว้ 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าผลคะแนนที่มาหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS for Window (Statistics Package for Social Science)ซึ่งผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ตาม
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี  
  ตอนที ่1 น าข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที ่2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 
  ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถามปลายเปิดด าเนินการ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเพศชาย จ านวน 164 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีอายุช่วง 51-60 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมามีช่วงอายุ 41-50 ป ี
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ช่วงอายุ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ช่วงอายุ 20-30 ปี 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และช่วงอายุน้อยกว่า 
20 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยม จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 
รองลงมาคือ ระดับมัธยม จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ระดับปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 มีอาชีพเกษตรกร/ประมง จ านวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.25 รองลงมาคือ ค้าขาย/อาชีพอิสระ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 รับจ้าง จ านวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.50 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 พนักงานบริษัท จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 อาชีพอื่นๆ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.00 ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และ
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 มีรายได้ต่อเดือน  10,000 - 20,000 บาท  จ านวน 170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 ระหว่าง 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และมากกว่า 30,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
ใช้โทรทศัน์ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือ วิทยุจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
อินเทอร์เน็ต จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 หนังสือพิมพ์ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และอื่นๆ จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ใช้เวลากับสื่อมวลชนต่อวัน มากกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อย 58 รองลงมา
คือ 2-3 ชั่วโมง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ช่วงเวลา 1-2 ชั่วโมง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และ 
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ใช้สื่อมวลชนมากท่ีสุดช่วงเวลา 18.01-20.00 น. จ านวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือ 20.01-22.00 น. จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ช่วงเวลา 22.01-
24.00 น. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ช่วงเวลา 10.01-12.00 น. จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ช่วงเวลา 
16.01-18.00 น. จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ช่วงเวลา 08.01-10.00 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
ช่วงเวลา 12.01-14.00 น. จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ช่วงเวลา 06.01-08.00 น. จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 ช่วงเวลา 14.01-16.00 น. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ช่วงเวลา 04.01-06.00 น. จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.25 ช่วงเวลา 00.01-02.00 น. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 และช่วงเวลา 02.01-04.00 น. 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ใช้สื่อมวลชนมากท่ีสุดคือที่บ้าน จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ 
ที่ท างาน จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ที่สาธารณะ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 พ้ืนที่ส่วนตัว 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.25 และสถานที่อื่นๆ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 มีจุดประสงค์ในการใชส้ื่อมวลชนคือ เพ่ือความบันเทิง 
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185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 รองลงมาคือ ด้านข้อมูลข่าวสาร จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ด้านกีฬา 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ด้านธุรกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และด้านอื่นๆ จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 มีค่าใช้จ่ายกับสื่อมวลชน น้อยกว่า 300 บาท จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.25 รองลงมาคือ 
301-400 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ระหว่าง 501-600 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ระหว่าง 
401-500 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ 601 บาท ข้ึนไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
เปิดรับสื่อเพ่ือความบันเทิง 2-3 ชั่วโมง จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาคือใช้งาน 1-2 ชั่วโมง 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 และมากกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ใช้น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ไม่ใช้เลย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดับ 

 
2. ความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อมวลชน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเน้ือหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เน้ือหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือ เน้ือหาการน าเสนอละเอียด
ครอบคลุม ค่าเฉลี่ย 4.51 เน้ือหามีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ย 4.46 และเน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชม 
ค่าเฉลี่ย 4.42 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
น าเสนอข่าวกีฬา ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ รายการบันเทิง ค่าเฉลี่ย 4.23 การน าเสนอข่าวบันเทิง ค่าเฉลี่ย 4.52 
รายการเพลงและดนตรี ค่าเฉลี่ย 4.43 รายการสารคดี ค่าเฉลี่ย 4.35 ละคร ค่าเฉลี่ย 4.21 รายการกีฬา ค่าเฉลี่ย 
4.18 การน าเสนอข่าวอาชญากรรม ค่าเฉลี่ย 4.17 รายการเกมส์โชว์ ค่าเฉลี่ย 4.15 และการน าเสนอข่าวการเมือง 
ค่าเฉลี่ย 4.14 มีความพึงพอใจทางด้านเทคนิคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ความคมชัดของภาพ ค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ ความง่ายในการเข้าถึง (อินเทอร์เน็ต) ค่าเฉลี่ย 4.19 
คุณภาพของเสียง ค่าเฉลี่ย 4.13 และคุณภาพการตัดต่อ ค่าเฉลี่ย 4.06  
 
 3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับสื่อ 
  ในหัวข้อที่ 1 “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสื่อในปัจจุบัน” ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น ดังน้ี มีความสดใหม่เข้าถึงได้ง่าย เป็นล าดับที่ 1 ทันต่อเหตุการณ์เป็นประโยชน์ต่อคนดู เป็นล าดับที่  2 ให้
ความบันเทิงและสาระความรู้ไปพร้อมๆ เป็นล าดับที่ 3 ตามล าดับ  
  ในหัวข้อที่ 2 “วันน้ีท่านใช้สื่อใดบ้าง” โทรทัศน์ เป็นล าดับที่ 1 วิทยุ เป็นล าดับที่ 2 อินเทอร์เน็ต เป็น
ล าดับที ่3 ตามล าดับ 
  ในหัวข้อที่ 3 “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะให้มีการปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์ 
เป็นล าดับที่ 1 ต้องการให้มีช่องโทรทัศน์ที่เข้าถึงมากกว่าน้ีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นล าดับที่ 2 ตามล าดับ  

 
การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขต อบต.นาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี” มีการอภิปรายดังน้ี 

 
 1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน 
             ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขต อบต.นาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ใช้วิทยุกับโทรทัศน์ มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเวลา 18.00-20.00 น. ภายในบ้านพัก
ของตนเอง มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสื่อมวลชนน้อยกว่า 300 บาทต่อเดือน โดยมีจุดประสงค์คือใช้เพ่ือความบันเทิงและ
รับข้อมูลข่าวสาร เช่น รายการชิงร้อยชิงล้าน ข่าวภาคค่ า เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเปิดดูเฉพาะรายการที่ตัวเองชอบ
หรือติดตาม สอดคล้องกับ ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (2531) ได้แสดงความเห็นในส่วนของปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีการเปิดรับ
ข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน อธิบายไว้ว่า ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาของส่วนบุคคล โดยมี
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แนวคิดที่ว่าแต่ละบุคคลมีความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมาก ในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน การด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไม่เหมือนกันซึ่ง
ส่งผลกระทบถึงระดับ ความคิด ทัศนคติ สติปัญญา รวมถึงกระบวนการจูงใจและการรับรู้ปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม โดยคนเราจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่เราอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ที่มีส่วนในการตัดสินใจใน
การแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ กล่าวคือ เราจะคล้อยตามทางด้านทัศนคติ ความคิด รวมถึงพฤติกรรมของคนใน
กลุ่ม เพ่ือที่จะเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะลักษณะต่างๆ ได้แก่ อาชีพ เพศ 
ระดับการศึกษา รายได้ จะท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการสื่อสาร รวมถึงการตอบสนองต่อ
ด้านเน้ือหาไม่แตกต่างกัน 
 
 2. ความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อมวลชน  
  ความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขต อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประชาชนให้ความเห็นว่าสื่อมวลชนมีเน้ือหาที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือ และให้ความสนใจ
ในรูปแบบรายการบันเทิงมากกว่ารายการข่าวเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับ ชแรมม์, ไลน์ และ ปาร์คเกอร์ (Defleur; 
Dennis ; & Everette. 2002; citing Schramm; Lyle; & Parker. 1960) ได้ศึกษาการใช้โทรทัศน์ของเด็ก โดยเชื่อ
ว่าเด็กใช้สื่อเพ่ือสนองความพึงพอใจของตนเอง ซึ่งพบว่า แบบแผนการดูโทรทัศน์ของเด็กมีความแตกต่างกันไปตาม
ช่วงอายุ เช่น เด็กอายุ 8 ปี จะดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยมากกว่าวันละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งรสนิยมในรายการโทรทัศน์ก็จะ
แตกต่างกันไปตามอายุ เพศ และระดับสติปัญญาของเด็ก แต่ครอบครัวของเด็กจะเป็นอิทธิพลส าคัญต่อรสนิยมดังกล่าว 
ซึ่งเด็กในชนชั้นกลางมีแนวโน้มชอบเน้ือหาเหมือนจริงหรือรายการที่เน้ือหาเป็นประโยชน์ในการท าให้ตัวเองพัฒนาข้ึน 
เด็กในชนชั้นแรงงานมักชอบชมรายการบันเทิงหรือแนวเพ้อฝัน 
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน ของประชาชนในเขต อบต.นาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน ของประชาชนในเขต อบต.นาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม ในหัวข้อ “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสื่อในปัจจุบัน” ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น ว่าสื่อในปัจจุบันมีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้ง่ายและมีเน้ือหาที่หลากหลายให้เลือก
รับชม รวมทั้งให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน ของประชาชนในเขต อบต.นาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ว่าอยาก
ให้ปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์ให้ดีมากย่ิงข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัย 

  ผลของการวิจัยครั้งน้ี ได้ท าให้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่อง การวิจัย เรื่อง “พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขต อบต.นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการพัฒนาการพัฒนาอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอาจพิจารณาได้ดังน้ี 
     1.1 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี พบว่า ค าถามในแบบสอบถามการวิจัยยังน้อยเกินไป ประเด็นการ
สอบถามยังไม่ค่อยตรงจุด อาจท าให้ข้อมูลในการวิจัยได้ไม่ครอบคลุม 
  1.2 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขต อบต.นาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
เป็นกลุ่มที่มักจะตัดสินใจตามอารมณ์ตัวเองมากกว่าเหตุผล และเปิดรับสื่อเฉพาะกลุ่มที่ตัวเองติดสนใจ  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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  1.3 ผู้ผลิตสื่อควรให้ความส าคัญกับ กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช่ในการพัฒนารูปแบบรายการให้ตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
  จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบข้อเสนอแนะที่ผู้ท าวิจัย ควรพิจารณาในการศึกษาครั้งต่อไป เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชนในเขต อบต.นาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ดังน้ี  
  2.1  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบรายการ เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการกับความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย 
  2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความต้องการข้อมูลข่าวสาร และความ
พึงพอใจต่อเน้ือหาข่าวสารของสื่อประเภทสื่อโทรทัศน์และวิทยุ โดยอาจจะจัดท าในรูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
  2.3 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาเรื่องความถ่ีในการ เปิดรับสื่อแต่ละประเภทด้วยเพ่ือจะน า
ข้อมลูที่ได้มาใช้ในการเลือกสื่อเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกประเภท 
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